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Wyzwania dla silnego makroregionu
Prezydent Bronisław Komorowski gościł w Oświęcimiu.
Okazją była konferencja na temat wizji rozwoju makroregionu Polska Południowa, tworzonego przez województwa
małopolskie i śląskie.
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Ważny głos
z Oświęcimia

Na zaproszenie marszałków
Małopolski Marka Sowy i Śląska Mirosława Sekuły do Galerii Książki przybyli: parlamentarzyści, samorządowcy,
przedstawiciele administracji
rządowej, przedsiębiorcy i naukowcy z obu regionów oraz
minister rozwoju regionalnego
Elżbieta Bieńkowska.
– Cieszę się, że to właśnie
w Oświęcimiu mogę spotkać
się z samorządowcami z Małopolski i Śląska, by porozmawiać
o wspólnych planach tych województw. Cieszę się, że te dwa
silne regiony dają przykład na
to, że konkurując ze sobą można równocześnie współpracować – powiedział prezydent RP
Bronisław Komorowski.
– Świat współczesny jest tak
zbudowany, że się konkuruje. Sztuka polega na tym, żeby
konkurując, umieć współpracować. Stoimy obecnie w obliczu wielkiego wyzwania, jakim

Oświęcim

jest współpraca międzyregionalna – dodał.
Konferencja pod hasłem: „Małopolska–Śląskie. Silni partnerzy w Europie. Wyzwania
gospodarcze dla Polski Południowej” miała na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy
środowiskami gospodarczymi
i naukowymi obu regionów.
Uczestnicy konferencji starali
się odpowiedzieć na pytania,
jaka jest wizja rozwoju Polski
Południowej w perspektywie
2020 roku, rozwój jakich specjalizacji zapewni makroregionowi
status lidera innowacyjności nie
tylko Polsce, ale przede wszystkim w Europie oraz, co Polska
Południowa ma do zaoferowania swoim mieszkańcom, inwestorom i turystom.
– Szukamy coraz większych
szans na optymalne wydawanie
pieniędzy, zwłaszcza w obliczu
ogromnej kwoty 300 mld zł,
które Polska otrzyma w przy-

szłej perspektywie. Kiedyś
programy makroregionalne zamieniały się w sojusze słabości,
bo były podyktowane troską
o najsłabszych. W tym przypadku mówimy o sumowaniu
atutów i wydobywaniu wszelkich możliwości, które drzemią
w obu regionach. Śląsk i Małopolska to jedna piąta polskiego
PKB, to jest gigantyczna siła –
mówił prezydent Komorowski.
– Razem z marszałkiem województwa śląskiego chcemy dziś
przedstawić wyniki trwających
od ponad 2 lat prac, chcemy
wskazać kierunki działań, które
w najbliższych latach zmieniać
będą nasze regiony; chcemy
wreszcie wspólnym głosem zaświadczyć, a tym samym przekonywać nieprzekonanych. Zgoda naprawdę buduje – stwierdził
Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego.
Punktem odniesienia do dyskusji, jaka toczyła się w oświę-

cimskiej Galerii Książki były
zapisy Strategii dla Rozwoju
Polski Południowej do roku
2020. Dokument ten określa
możliwości współpracy pomiędzy województwami śląskim
i małopolskim oraz wskazuje
kierunki, typy projektów i projekty umożliwiające rozwijanie
i zacieśnianie tej współpracy.
Konsekwencją wspólnych działań podejmowanych przez oba
województwa będzie kreowanie Polski Południowej jako silnego i konkurencyjnego obszaru w Europie. 5 kwietnia 2013
roku w Zamku Królewskim
na Wawelu odbyła się wspólna
sesja sejmików województw
małopolskiego i śląskiego
z udziałem minister rozwoju
regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, podczas której radni
przyjęli strategię.
Regiony zamierzają postawić
między innymi na rozwój kapitału intelektualnego, nauki
i badań, turystyki i kultury.
Na liście priorytetów współpracy znalazły się także infrastruktura, w tym transport
i działania przeciwpowodziowe
oraz ochrona środowiska.
– Projekty makroregionalne
to forma współpracy międzyregionalnej, na które Komisja
Europejska i rząd zwracają
obecnie dużo większą uwagę,
zwłaszcza w obliczu nowego
okresu programowania. Te dwa
regiony dostaną łącznie ok.
6 mld euro w ramach programów regionalnych. Jesteśmy
w momencie, kiedy strona rządowa i samorządowa przygotowują się do negocjacji kontraktów terytorialnych i należy
podkreślić, że zgoda buduje,
ale też, że współpraca się opłaca – podkreśliła minister Elżbieta Bieńkowska.
Prezydent Bronisław Komorowski rozpoczął pobyt
w Oświęcimiu od wizyty
w Państwowym Muzeum Auchwitz-Birkenau, gdzie złożył
kwiaty pod Ścianą Śmierci.
– Marzena Wilk
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pod patronatem „głosu”

w skrócie

Koszykarze w szczytnym celu
26 maja o godz. 13:00
w oświęcimskim „Chemiku”
odbędzie się charytatywny
mecz koszykówki rocznika 98.
Podczas spotkania będzie przeprowadzona zbiórka pieniędzy
niezbędnych do dalszego
leczenia Darka, ucznia klasy
3 koszykarskiej z Miejskiego
Gimnazjum nr 2. Cierpi on
na bardzo poważną, rzadką

W połowie czerwca w Oświęcimiu od25 maja za sprawą IV Salezjańskiego będzie się „Święto Życia”. OrganizatoPikniku Rodzinnego czeka oświęcimian rzy zapowiadają moc atrakcji.
Tegoroczne „Święto Życia” będzień pełen wrażeń.

chorobę, której leczenie jest
niezwykle kosztowne. Zaplanowano także licytację, podczas
której będzie można nabyć
m.in. koszulkę z podpisem
Marcina Gortata.
Organizatorzy – Gimnazjum
nr 2 im. Łukasza Górnickiego
w Oświęcimiu i Stowarzyszenie Zaprezentują się m.in. lokalne spędzenia czasu. Jedną z cech
formacje taneczne, chór Canti- duchowości salezjańskiej jest
Pomocy Szkole Małopolska
corianie, Zespół Pieśni i Tańca radość – informuje Ewelina Maserdecznie zapraszają.

Patriotyczny maj

Początek maja obfitował
w rocznice, które przypominały
o narodowej tożsamości.
2 maja obchodziliśmy Dzień
Flagi. W całym kraju organizowane były różne akcje mające
podkreślić szacunek obywateli do barw narodowych.
W Oświęcimiu w autobusie
linii nr 1 harcerze rozdawali
flagi oraz foldery informujące
o Święcie Flagi. Wieczorami
na budynku oświęcimskiego
zamku oglądać można było
patriotyczne iluminacje.
3 maja po śpiewach
i mszy św. w intencji Ojczyzny
w kościele ks. Salezjanów
oświęcimianie przeszli ulicami
miasta na plac T. Kościuszki,
Reklama

Wielki piknik

Świętuj życie!

gdzie odbyły się główne uroczystości upamiętniające 222.
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
8 maja przypada rocznica zakończenia II wojny światowej.
Kombatanci, władze miasta,
radni, delegacje szkół i organizacji oddali hołd ofiarom wojny, składając kwiaty na płycie
Grobu Nieznanego Żołnierza
i na cmentarzu parafialnym
pod pomnikami Żołnierzy
Polskich poległych w latach
1914–1918, 1918–1921,
1939–1945 i Żołnierzy
Polskich poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu
1939 r.
– ekt

„Hajduki”, orkiestra salezjańska i inne zespoły muzyczne,
a także Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu. Będzie wystawa modeli plastikowych i R.C., gry
i zabawy dla dzieci, kuglarze,
a na łasuchów czekać będą
przeróżne smakołyki. Imprezę
rozpoczną biegi dla dzieci i dorosłych „Majówka z Zadyszką”,
a gwiazdą będzie Janek Samołyk. Wieczór zakończy się pokazem ogni sztucznych i zabawą taneczną.
– Celem pikniku odbywającego
się pod hasłem „Rodzina największą wartością” jest promowanie wartości rodziny, a także
idei współpracy i wspólnego

tyjasik z Zakładu Salezjańskiego
im. ks. Bosko w Oświęcimiu.
– Ksiądz Jan Bosko mawiał, że
radość tworzy więzy i otwiera serca. Piknikowe spotkanie
stwarza szansę wyjścia z tym
przesłaniem do wszystkich
mieszkańców Oświęcimia –
dodaje.
Podczas pikniku odbędzie się
również loteria fantowa i rozprowadzane będą cegiełki na
budowę hali sportowej na terenie zakładu, która ma służyć wszystkim mieszkańcom
Oświęcimia i okolic.
Patronat honorowy nad piknikiem objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Oświęcim, Starosta
Powiatu Oświęcimskiego oraz
Wójt Gminy Oświęcim.
IV Salezjański Piknik Rodzinny odbędzie się 25 maja w godzinach od 11:00 do 23:00 na
terenie szkoły, przy ul. Jagiełły 10 w Oświęcimiu. Szczegółowe informacje na plakatach.
Serdecznie zapraszamy.
– In

dzie obchodzone jako dziękczynienie za beatyfikację Matki
Małgorzaty Szewczyk, serafitki
oraz święto młodych diecezji
bielsko-żywieckiej. W ramach
obchodów 16 czerwca w południe u sióstr serafitek w Oświęcimiu zaplanowano mszę św.
dziękczynną. O godz. 14:00
rozpocznie się Marsz dla Życia i Rodziny, który przejdzie
ul. Dąbrowskiego od sióstr
serafitek, Nojego, Zaborską,
Piastowską przez Rynek Główny, Dąbrowskiego, Legionów
na stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tam na
małych i dużych czekają liczne atrakcje, m.in. mecze piłki
nożnej i inne sportowe konkurencje. O 15:00 będzie koncert
Arki Noego, o 20:00 muzyki
hip-hopowej, a o 21:00 wystąpi
zespół Luxtorpeda.
Marsz dla Życia i Rodziny jest
manifestacją przywiązania do
wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby, od
poczęcia do naturalnej śmierci.
– Idea naszej imprezy nabiera
szczególnej aktualności wobec
zagrożenia, jakie dla praw człowieka, rodziny i społeczeństwa
stanowi kultura śmierci – mówi

Katarzyna Dudkiewicz, organizatorka „Święta Życia”.
– Wszystkich, którzy chcą stanąć na wysokości zadania i dać
świadectwo prawdzie o godności ludzkiego życia, zapraszamy
do wzięcia udziału w Marszu
dla Życia i Rodziny – dodaje.
W ramach święta organizatorzy
zapraszają też do uczestnictwa
w ogłoszonych konkursach na
rodzinną fotografię i plastycznym. Szczegółowe informacje
oraz regulaminy znajdują się na
stronie internetowej www.marszoswiecim.pl/.
Organizatorami „Święta Życia” są Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii św.
Maksymiliana w Oświęcimiu,
Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Bractwo Trzeźwości
przy parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu i Fundacja
Drachma.
– In
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Ważny głos z Oświęcimia
Przedstawiciele czternastu krajów z Europy i USA uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka do
Pokoju, która odbyła się 16 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu.

Do Oświęcimia przyjechali
przedstawiciele miast zrzeszonych w Międzynarodowym
Stowarzyszeniu Miast Orędowników Pokoju, eksperci
z Międzynarodowego Obserwatorium Praw Człowieka,
Hiszpańskiego Stowarzyszenia
Międzynarodowych Praw Czło-

wieka, Uniwersytetu Abbota
Oliby z Barcelony i Światowej
Rady Kościołów. Stronę polską
reprezentowali naukowcy z polskich uczelni oraz Poznańskiego Centrum Praw Człowieka.
Międzynarodowi eksperci dyskutowali nad zapisami deklaracji ONZ w sprawie prawa do

pokoju. Przyjęli też Oświęcimską Deklarację Prawa Człowieka
do Pokoju.
W świetle istotnych wydarzeń
na scenie ONZ i organizacji pozarządowych zaistniała potrzeba zorganizowania spotkania
ekspertów z Polski i krajów Europy Wschodniej, by dokonać

Reklama

kamila drabek

Bajka o drodze i fosie

W

iosna to czas porządków, napraw i zmian. Ten, kto
regularnie jeździ ulicą Pławską, wie, że przydałoby
się o nią zadbać. Kiedyś mniej uczęszczana, dziś
jest dość ruchliwa, jak na peryferie Oświęcimia.
Dobrze się jedzie ulicą Ostatni Etap, która została jakiś czas
temu wyremontowana. Czar pryska na przejeździe kolejowym,
przypominającym fale Dunaju – podczas przeprawy trzeba szczególnie uważać. Potem jest tylko ciekawiej – dziury,
nierówności i inne niespodzianki czekają na kierowców. Można
jednak przyjąć, że jest to niezbędna rozgrzewka przed podróżą do Pław i Harmęż, dokąd się podąża slalomem. Czasem
widać tam samochody nauki jazdy – przewidujący instruktorzy
wdrażają adeptów sztuki lawirowania między dziurami. Prawdę
mówiąc, można by zdjąć asfalt – coroczne łatanie dziursk
metodą, której nazwy nie znam (wypełnienianie specjalnym
żwirkiem, który, zanim zastygnie, fantastycznie bębni o podwozie, a bywa, że fajnie klepnie w karoserię lub szybę przejeżdżającego samochodu).
To jednak nie wszystko… Odcinek drogi przed mostkiem w Pławach przechyla się do fosy. A fosa, jak to w średniowieczu
bywało, stale wypełniona wodą. Z szuwarkami. I nie wiadomo,
czym jeszcze. Kiedy wielkie śniegi stopniały na polach i poboczach drogi, woda prawie sięgała krawędzi jezdni. Teraz
nieco opadła, ale jak stała, tak stoi. Zapewne nie ma którędy
odpłynąć, bo kanały są niedrożne. Dobrze, że w tym roku nie
było powodzi, bo zapewne drogę by podmyło.
Podobno w życiu trzeba dostrzegać dobre strony. Cieszmy się
więc, że droga w ogóle istnieje, że dzień po dniu doskonalimy sztukę pokonywania trudności. Szkoda tylko, że nie ma
krasnoludków, które na pewno wiedziałyby, jak sobie poradzić
zarówno z drogą, jak i z fosą.			

Z MIASTA

P

29 kwietnia oficjalnie otwarto kompleks
sportowy „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu.
zydenta miasta Oświęcim. Najlepszym zespołem okazała się
drużyna ze Szkoły Podstawowej
nr 11 w Oświęcimiu. Uczeń tej
samej szkoły Michał Magiera
został najlepszym bramkarzem,
a najlepszą piłkarką Wiktoria Gzela z SP nr 5. Podczas
otwarcia swoje umiejętności
zaprezentowały grupy taneczne
z klas I i III z SP nr 9 oraz cheer-

felieton

ANDRZEJ WINOGRODZKI

O tradycji

Piłkarskie rozgrywki

Symbolicznego
przecięcia
wstęgi dokonał marszałek
województwa małopolskiego
Marek Sowa, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia
Janusz Chwierut i dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 9 Agata Michalska. Oficjalne otwarcie stało się doskonałą okazją
do rozegrania turnieju szkół
podstawowych o puchar pre-

oceny zarysu deklaracji, nad
którą obecnie toczą się dyskusje w ONZ. Organizatorzy
podkreślają, że potrzeba jest
tym większa, że państwa Europy Wschodniej wstrzymały się
od głosu podczas głosowania
w sprawie rezolucji Rady Praw
Człowieka, a tym samym nie
uczestniczyły aktywnie w bieżącym procesie, mającym na
celu stopniowe opracowanie
zarysu Deklaracji ONZ w sprawie prawa do pokoju.
– Głos, który płynie z tego miasta niesie przesłanie. Wzywamy
organizacje i obywateli innych
państw, by wsparły nasze dążenia związane z prawem do życia
w pokoju – mówił prof. Roman
Wieruszewski z Poznańskiego
Centrum Praw Człowieka.
Dokument zostanie przekazany sekretarzowi generalnemu
Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Polskiej Federacji
Miast Miejskich.
Pełniący funkcję prezydenta
Oświęcimia Janusz Chwierut
podkreślił pokojowy charakter miasta, z którego wypływa
wiele pozytywnych sygnałów
nie tylko w kontekście historii,
ale też i współczesności.
– Jest to dla nas prestiż i zobowiązanie – dodał.
– In

leaderki, koszykarze i siatkarki
z Miejskiego Gimnazjum nr 2
w Oświęcimiu.
Budowa „Orlika” kosztowała ponad 1,6 mln zł. Miasto
otrzymało 250 tys. zł dofinan-

owodowane wieloletnią tradycją pojawia się
nieodparte poczucie obowiązku; w maju należy
pisać o maju, o wiośnie i najpiękniejszym miesiącu
w roku! Ale maj jest jeden i wciąż taki sam, a majowo-czułych panegiryków były już setki, jeśli nie tysiące – a więc
stanowczo aż nadto! Dosyć więc wiosenno-majowych adoracyjnych tekścików, wierszyków, felietonów!
Kiedyś była jeszcze jedna majowa okazja i okoliczność: Pierwszomajowe Święto Pracy! Huczne, barwne, pozorowane, ale miejscami
autentyczne. Lecz z czasem podupadło i zapadło się w historyczny
niebyt, jako relikt czegoś bez sensu i wartości! Poniekąd wciąż istnieje, ale jedynie w formie szczątkowo-przetrwalnikowej!
Święto Konstytucji 3-Majowej Jutrzenki po latach powróciło,
sowania z budżetu wojewódz- ale jak wszystko obecnie i ono bywa zarzewiem historycznych
twa małopolskiego, 333 tys. zł i aktualnych sporów i kłótni! Nie istnieje nic, co nie byłoby zaz Ministerstwa Sportu i Tury- rzewiem, iskrą i płomieniem politycznej walki na słowne kułaki
i pięści!
styki, a ponad 1 mln zł zabezPozostają więc tylko bezsporne majowe bzy i fiołki o zapachu
pieczyło w swoim budżecie.
pogodnej przyrody, a nie otaczającym nas zewsząd zapaszku
– In polityki! 						
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W związku z ogłoszeniem
w Oświęcimiu 2013 roku
Rokiem Kultury
kontynuujemy cykl „Rozpoznawalni kulturalni”,
w którym przybliżamy Czytelnikom
wybitnych ludzi ze świata kultury związanych z naszym miastem.
z cyklu rozpoznawalni kulturalni

Wciąż się dobrze zapowiada

Co łączy Pawła Warchoła z Oświęcimiem i od kiedy, co wprawia go w zakłopotanie i jaki obraz miasta kreśli swoim piórkiem? Zapraszamy do lektury pierwszej części rozmowy
z artystą. Kolejna w czerwcowym numerze „GZO”.
Proszę opowiedzieć, jak to
się stało, że zamieszkał Pan
w Oświęcimiu? Skąd Pan tutaj przybył? Dlaczego akurat
tutaj postanowił Pan zamieszkać?
Mieszkam w Oświęcimiu z najpiękniejszego powodu, w końcu jestem doktorem sztuk
pięknych! Piękna dziewczyna
– Małgorzata przywiodła mistrza do tego miasta. Wzięliśmy ślub, rozpocząłem pracę
w Muzeum, dostałem mieszkanie i tak tu jestem od ponad
trzydziestu lat. Urodziłem się
i wiele lat mieszkałem w Kra-

Paweł Warchoł
urodził się w Krakowie.
Od dziecka rysował, dlatego
po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 99 w Krakowie, kontynuował naukę
w Państwowym Liceum
Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Studiował
na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie na Wydziale
Grafiki w Katowicach, gdzie
uzyskał dyplom z grafiki
książkowej u prof. Stanisława Kluski oraz z malarstwa
i rysunku u prof. Romana
Nowotarskiego.
Od 1985 roku mieszka
i tworzy w Oświęcimiu. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, grafiką wydawniczą
i plakatem oraz fotografiką.
Artysta jest laureatem wielu
nagród. Jego prace były eksponowane na ponad dwustu
wystawach zbiorowych i ponad pięćdziesięciu indywidualnych. Są prezentowane
na wszystkich liczących się
wystawach sztuki współczesnej, zarówno w kraju,
jak i za granicą. Od 1989 r.
należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.
W 1992 roku w Senacie RP
odebrał nagrodę Polcul Fundation Fundacji Wspierania
Niezależnej Kultury Polskiej.

kowie, ale często z niego uciekałem. Mieszkałem w Bochni
i Wiśniczu, gdy uczyłem się w
znakomitym Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. Później mieszkałem i studiowałem
w Katowicach na tamtejszym
zamiejscowym Wydziale Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Natomiast przez
wiele miesięcy wakacyjnych
przebywałem w Gdańsku i na
Pomorzu, gdzie też czuję się jak
u siebie w domu. A Oświęcim?
To miasto posiada równie wiele
wad, jak i zalet, dla mnie istotne jest to, że mogę tu spokojnie
pracować i udaje mi się to. Nieskromnie mogę dodać, że robię
to z sukcesem.

Pasji. W późniejszym okresie
ponownie podjąłem ten temat,
ale wykonanie było zupełnie
innymi metodami, nadałem
im inne, uniwersalne treści,
powstały cykle: „Szczątki”,
„Krążki”, „Walce”, „Alfabet Auschwitz”.
Z tego wynika, że zapewne
odczuwam jako artysta pewien obowiązek „zabrania
głosu” i zmierzenia się z niezmierzonym.
Jak rysuje się współczesny
obraz Oświęcimia w oczach
Pawła Warchoła? (mam tutaj na myśli kondycję miasta,
aspekt kulturotwórczy miasta
– czy jest, i jaki jest?).
Na pewno dużym plusem
Oświęcimia jest jego położenie, blisko do Bielska, Krakowa
i Katowic, do ważnych dróg
można dojechać w kilkanaście
minut, lotnisko do wyboru:
albo Kraków, albo Katowice.
Na jurę i w góry w pół godziny,
nad Sołę w pięć minut. Miasto
mamy pełne zieleni, wbrew
twierdzeniom
miejscowych
malkontentów miasto rozwija
się i żyje się tu kolorowo. Wystarczy usiąść w ogródku przy
kawie i po prostu popatrzeć.
Oświęcim nigdy nie był i nie
będzie jakimś centrum kulturotwórczym, nie ta wielkość,
nie ten potencjał, nie to miejsce
na mapie. Nie miejmy takich
ambicji, drugiej wieży Eiffla tu
nikt nie zbuduje. Cieszmy się
tym, co mamy. Baza dla kultury
popularnej, w tym OCK, MDK,
MBP to poziom naprawdę na
europejską skalę znakomity. Na
ulicy możemy spotkać poetów,
Gniady zawsze ma przy sobie
do sprzedania tomik poezji, na
Zasolu Reniek Dulko od rana

W swoich rysunkach często
odwołuje się Pan do tematyki
związanej z Auschwitz. Czy
miejsce zamieszkania bardzo
warunkuje Pana pracę? Czym
dla Pana jest Auschwitz?
Miejsce zamieszkania zawsze
działa na artystę i jego twórczość, zwróćmy uwagę, jak
wiele jest obrazów z tytułem
„Widok z okna pracowni” itp.
Spacerując po Luwrze w salach
z malarstwem włoskim podświadomie odczuwamy ciepło,
koloryt i temperament Italii,
w salach niderlandzkich odczujemy zadumę i nostalgię zapisaną w szlachetnych ugrach
i szarościach. Auschwitz? Na to
pytanie nie jestem w stanie nigdy odpowiedzieć. Dla mnie
Auschwitz to nie jest miejsce,
słowo, termin. Odbieram to
jako zjawisko, którego nie jestem w stanie poznać ani w żaden sposób ogarnąć zmysłami.
Słowo Auschwitz – mimo zasobu pewnej wiedzy na ten temat,
wprawia mnie zawsze w zakłopotanie, gdyż nie jestem w stanie i zapewne nie będę mógł
tego nigdy zrozumieć. Jako
artysta mieszkający dosłownie
kilka metrów od drutów obozu,
czułem jakiś wewnętrzny przymus do zmierzenia się z tym
tematem. Gdy zamieszkałem
nieopodal tego miejsca, kontynuowałem prace nad cyklem
rysunków „Oratio”, na kartonach kreśliłem wizje poszczególnych stacji drogi krzyżowej.
Przerwałem wtedy tę pracę i zacząłem wykonywać collage pt.
„Auschwitz”. Każda praca była
kompilacją kopii fotografii dokumentalnych z KL Auschwitz
i rysunku dopasowanych meZ cyklu Warchoły –
rytorycznie do kolejnych stacji Wujek Kazek

przerzuca tony brązu swoich
rzeźb, artyści malują, Warchoł
kreśli coś znowu na czarno.
Dziewczyny kręcą swe piękne
ciała w szkołach tańca, a naukowcy grzebią w papierach
w Muzeum i PWSZ.
W piątek byłem na wernisażu
w Tychach, wychodząc wcześniej przepraszałem, że się
spieszę, bo w MDSM-ie jest
spektakl Andrzeja Seweryna.
Wtedy usłyszałem – „No, nie
macie tam źle – dzisiaj Seweryn, za chwilę Sting. No, no...”
Tak, mamy wiele szczęścia też.
Dzięki wielu osobom, które
naprawdę nic nie muszą, ale
robią, wspomnę tylko Leszka
Szustera, Darka Maciborka (na
pewno dotyczy to jeszcze kilku
innych osób), mamy w Oświęcimiu możliwość obcować
z kulturą i sztuką na najwyższym światowym poziomie,
i to często za darmo, co dzisiaj
jest niesamowitą rzadkością.
Z drugiej strony Oświęcim
ma swoje klimaciki, co jakiś
czas muszą nas drażnić jakieś
małomiasteczkowe
„grzybki”, które w bezczelny sposób
w załatwianie swoich interesów „za dwa złote” potrafią
wplątywać naiwnych ludzi, angażować ich energię, a czasami
i nerwy innych mieszkańców.
Ale z drugiej strony, może to
też taki miły urok lokalnego
folkloru, który przypomina,
że żyjemy w takim małym
miasteczku, w którym czasami
mlecze kwitną na asfalcie.
Przeczytałam kiedyś, że jest
Pan artystą, który swoje rysunki wykonuje w sposób
niemieszczący się w kanonie
akademickim. Czy może Pan
wyjaśnić zatem, jak powstają Pana rysunki, jak wygląda
proces twórczy od białej kartki do wręcz fotograficznych
rysunków?
Nie ma w rysunku pojęcia kanonu czy rysunku akademickiego – rysunki są złe (wtedy
nie są rysunkami) i dobre mające status dzieła sztuki. Przez
przypadek mogliśmy o tym
dyskutować podczas sympozjum towarzyszącemu Biennale w Pilźnie, gdzie razem
z Walterem Schaubem (prezes
Federalnego Związku Artystów
RFN) byliśmy w opozycji do
tez w wystąpieniu pt. „Rysunek
akademicki”. Jak powstaje rysunek i czym jest wykonany nie
ma specjalnie żadnego znaczenia. Ja wykonuję swoje prace
w poziomie, wynika to z elementarnych praw grawitacji,
płyn-tusz spływa z góry na dół.
Zaczynam od górnego lewego
rogu i kończę po diagonalnej,
czyli na końcu prawego rogu.
Ale najważniejsze jest to, że
efekt końcowy widzę pod koniec realizacji. Nigdy nie wiem,
jak rysunek będzie wyglądał po
ukończeniu pracy. Zapewne,
gdybym wiedział, jak będzie
wyglądał końcowy efekt, nie
rysowałbym. Po prostu nuda.
Nuda jest największym wrogiem wszystkiego.
Cdn.

Ważne relacje
„Ważniacy” nie zadzierają wysoko nosa,
za to spotykają się dwa razy w miesiącu
na międzypokoleniowych warsztatach.
Projekt „Ważniacy” realizowany przez Uniwersytet Trzeciego
Wieku działający w Oświęcimskim Centrum Kultury integruje seniorów z UTW, Dziennego
Domu Pomocy i chłopców
z Domu Dziecka w Oświęcimiu. Każdy z uczestników dobrowolnie zgłosił swój udział
na początku realizacji projektu.
Wtedy też powstały pary seniorek i młodzieży.
– Podczas naszych spotkań
nie mieliśmy żadnego problemu z nawiązaniem cennej nici

nującymi historiami, a młodzież wnosi energię i swoją
ciekawość świata, a dodatkowo
zaznajamiają się z ludźmi starszymi, których w ich środowisku brakuje.
– Zależy nam na tym, aby
obie grupy wiekowe uwierzyły
w siebie, doceniły swoje możliwości, zauważyły, że mogą być
dla innych inspiracją i wzorem
do naśladowania – podkreśla
Karolina Domider z Oświęcimskiego Centrum Kultury, koordynator projektu „Ważniacy”.

porozumienia. Trzeba jednak
pamiętać, że relacje te są delikatne. Nie można pozwalać na
wszystko. Chłopcy potrzebują
ciepła i bliskości, ale nie wypływających z litości, lecz ze
zrozumienia i tolerancji – zaznaczają seniorki.
Warsztaty umożliwiają obu
grupom wiekowym rozmowy na temat rzeczy ważnych
w życiu, wartości, marzeń i ich
realizacji. Seniorzy dzielą się
swoim doświadczeniem, fascy-

Uczestnicy wspólnie podsumują warsztaty, tworząc publikację oraz wystawę będącą zapisem ich wspólnej pracy. Sami
zdecydują o tym, co znajdzie
się w materiałach zwieńczających projekt.
„Ważniaków” dofinansowano
ze środków programu „Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.
– In

Standardy pierwszej
pomocy
Oddział Rejonowy PCK w Oświęcimiu
pod koniec kwietnia zorganizował rejonowy etap Ogólnopolskich Mistrzostw
Pierwszej Pomocy PCK.

– Przedsięwzięcie propaguje
zasady udzielania pierwszej
pomocy wśród całego społeczeństwa, a w szczególności
wśród młodzieży – mówi Ewa
Rutkowska, instruktor PCK
w Oświęcimiu.
Rywalizacja odbywała się w Powiatowym Zespole nr 2 Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. I miejsce
zajęła drużyna Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, na II miejscu uplasowali się uczniowie
z Powiatowego Zespołu nr 3
Szkół Technicznych i Ogólno– Marzena Wilk kształcących, a na III miejscu
młodzież z Zespołu Szkół To-

warzystwa Salezjańskiego. Tuż
za podium znalazła się drużyna
gospodarzy.
– Naszym pragnieniem jest to,
aby mistrzostwa przyczyniły się
do ujednolicenia standardów
pierwszej pomocy nauczanych
m.in. na kursach pierwszej pomocy przedmedycznej organizowanych przez oddział rejonowy PCK w Oświęcimiu, na
lekcjach przysposobienia obronnego w szkołach czy w innych
ośrodkach szkoleniowych – tłumaczy instruktorka PCK.
9 czerwca w Krakowie zwycięska
drużyna będzie reprezentować
powiat oświęcimski podczas etapu okręgowego mistrzostw.
– In
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Wybitni z powiatu
Zarząd Powiatu Oświęcimskiego przyznał coroczne nagrody dla wybitnych
sportowców i ludzi kultury za osiągnięcia w 2012 roku.

Zawodniczki Uczniowskiego Klubu Hokejowego Kobiet
Unia Oświęcim cieszą się z nagrody

Podczas uroczystej Gali Kultury i Sportu, która odbyła się
w Oświęcimskim Centrum
Kultury starosta oświęcimski
Józef Krawczyk i wicestarosta
Zbigniew Starzec wręczali laureatom statuetki autorstwa Remigiusza Dulki.
W tym roku w dziedzinie
sportu postanowiono docenić
zawodniczki
Uczniowskiego Klubu Hokejowego Kobiet
Unia Oświęcim: Annę Pieczyk, Aleksandrę Krzemień,

Małgorzatę Metyk, Magdalenę
Nowacką, Joannę Strzelecką,
Katarzynę Kozłowską, Kamilę
Wieczorek, Sylwię Bielas, Katarzynę Frąckowiak, Małgorzatę
Gałuszkę, Joannę Jarmułowicz, Karolinę Kosmę, Sylwię
Strzelecką, Karolinę Trethan,
Paulinę Zalewską i Karolinę
Churas. W ubiegłym roku drużyna zdobyła srebrny medal
w Mistrzostwach Polski w Hokeju na Lodzie Kobiet, a w tym
powtórzyła sukces.

Nagrodę otrzymali również Tadeusz Łysek – trener, założyciel
Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Tempo” Kęty i Piotr
Karkoszka, trener sekcji kolarskiej UKS „Sokół” Kęty.
Podczas gali wręczono też stypendia za osiągnięte wyniki
sportowe. W tym roku stypendium zostało przyznane 46
zawodnikom z klubów: UKŁF
„Unia” Oświęcim, Uczniowskiego Klubu Sportowego
Gminy Brzeszcze, UKH „Unia”
Oświęcim, Międzyszkolnego
Klubu Sportowego „Tempo”
Kęty, UKS „Sokół” w Zatorze,
Oświęcimskiego Klubu Sportowego Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki i Uczniowskiego Klubu Pływackiego
„Unia” Oświęcim.
W dziedzinie kultury nagrody otrzymał Zespół Pieśni
i Tańca „Kęty”, chór Camminando powstały w 2007 roku
w Gimnazjum im. Kazimierza Jędrzejowskiego w Osieku oraz Karolina Domider,
animatorka i organizatorka
wielu znaczących i cennych
przedsięwzięć artystycznych
i wydarzeń kulturalnych, od
1997 roku związana z Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
działającym w Oświęcimskim
Centrum Kultury.
Galę uświetniły występy nagrodzonego zespołu i chóru oraz
kabaretu „Czarna rękawiczka”,
działającego w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
– In

Najlepsi z najlepszych
Podczas uroczystego pożegnania tegorocznych absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Oświęcimiu wręczono medal „Primo Inter Optimos”.
Medal oraz nagrodę pieniężną
przyznaną przez Towarzystwo
Przyjaciół LO im. S. Konarskiego otrzymała Agnieszka Pluta,
która wykazała się najwyższą
średnią ocen na świadectwie
ukończenia szkoły. Odsłoniła
ona też swoją tabliczkę na ścianie medalistów „Primo Inter
Optimos”. Tradycja nagradza-

nia najlepszych absolwentów
liceum sięga 1994 roku.
W tym roku nagrodzono również dwóch wyróżniających
się największymi dokonaniami naukowymi absolwentów
– Jakuba Wyskwara, dwukrotnego finalistę etapu centralnego olimpiady geograficznej
i Adama Goryczkę, finalistę

etapu centralnego olimpiady
biologicznej, laureata Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy
Chemicznej i Międzyszkolnych
Zawodów Matematycznych,
a także absolwentów mających
świadectwa z wyróżnieniem,
aktorów Teatru „Na Stronie”
i najlepszych sportowców.
– In

Wśród 6-latków
Dyrektorzy oświęcimskich szkół wraz z władzami Zarządu
Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu wzięli udział
w spotkaniu z wiceministrem edukacji narodowej.
Sekretarz stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej Tadeusz
Sławecki wraz z małopolskim
kuratorem oświaty Aleksandrem Palczewskim i Elżbietą
Kowalczyk, dyrektorem Delegatury w Wadowicach wizytował pobliskie Brzeszcze. Pobyt
wiązał się z tematem obniżenia
wieku obowiązku szkolnego.
– Szereg naukowców i pedagogów w różnych badaniach
dowodzi, że wcześniejsze roz-

poczęcie nauki w szkole, czyli
przez dzieci 6-letnie, korzystnie
wpływa na ich dalszą edukację
i związanie się ze środowiskiem. Jesteśmy jednym z nielicznych państw w Europie,
w którym dzieci rozpoczynają
edukację w wieku 7 lat – mówił
Tadeusz Sławecki, wiceminister edukacji narodowej.
– Dziwię się, że niektórzy Polacy, którzy wyjechali do Anglii
bez zmrużenia oka posyłają

dzieci w wieku 5 lat do szkoły,
bo tam obowiązuje taki system,
natomiast tutaj dzisiaj jest wiele
dyskusji na ten temat – dodał.
Wiceminister odwiedził Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko” w Brzeszczach i Szkołę Podstawową nr 2
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Brzeszczach. Spotkał
się z samorządowcami, nauczycielami i rodzicami.
– In
Reklama
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wieści z ratusza
wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Od 1 lipca w Oświęcimiu będą obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami i nowe ceny za wywóz
nieczystości.
Jeśli zadeklarowaliśmy segregację odpadów, to wówczas
zapłacimy 9,50 zł od osoby. Zaś
w przypadku, gdy w gospodarstwie domowym odpady nie
będą segregowane, to wtedy
stawka wyniesie 12,50 zł od
osoby. Opłaty będą pobierane
w cyklu kwartalnym.
Oprócz śmieci zmieszanych tak
jak do tej pory odbierane będą
też tworzywa sztuczne, makulatura, szkło, odpady ulegające

biodegradacji (trawa), odpady
wielkogabarytowe, odpady zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpady niebezpieczne i budowlane.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego będzie się
odbywał w systemie objazdowym dwa razy w roku w marcu i we wrześniu, według trasy obejmującej poszczególne

Handel pod zadaszeniem
Jeszcze tylko dwa miesiące dzielą nas od zakończenia modernizacji środkowej części targowiska miejskiego przy ul.
Dąbrowskiego. W lipcu powróci tu handel.
– Była to oczekiwana, a jednocześnie generująca wiele emocji i sporów sprawa. Szeroko
dyskutowano, czy powinna tu
powstać hala targowa, czy należy jedynie modernizować tę
przestrzeń – przypomina Janusz
Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.
– Zdecydowaliśmy się na modernizację. Uznaliśmy, że trzeba
poprawić zarówno warunki dla
kupujących, jak i handlujących
– dodaje.
Prace postępują planowo. Teraz
prowadzone są roboty budowlane przy nowym budynku socjalnym i prace kanalizacyjne. Niedługo teren w tej części zyska

nową nawierzchnię i zadaszone
stanowiska. Będzie też nowe
oświetlenie. Przebudowane zostaną toalety. Przybędzie również miejsc parkingowych.

Modernizacja środkowej części
oświęcimskiego targowiska to
łączny koszt ponad 2,5 mln zł
z czego 1 mln zł miasto pozyskało z unijnej dotacji.

Basen w remoncie
Pod koniec maja rozpoczną się prace
modernizacyjne na oświęcimskiej krytej
pływalni.
To pierwszy etap inwestycji,
który obejmie przebudowę instalacji uzdatniania wody basenowej, w tym system filtracji
i podgrzewania. Koszt tej części
inwestycji wyniesie 1,7 mln zł,
z czego 428 tys. zł pozyskano
z Funduszu Kultury Fizycznej
Ministerstwa Sportu
Prace zakończą się pod koniec sierpnia. Nie pokrzyżują
jednak planów amatorom pływania. Najważniejsze roboty
prowadzone będą podczas
przerwy technologicznej, któ-

ra każdego roku trwa od połowy lipca do połowy sierpnia.
– Obiekty sportowe mają już
ponad 40 lat, wymagają doinwestowania i dostosowania
do obowiązujących obecnie
standardów – podkreśla Janusz
Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.
– Zaczęliśmy od pływalni, bo
ten obiekt wymaga najpilniejszych prac – dodaje.
Kompleksowa
przebudowa
basenu ma kosztować 40 mln.
Miasto stara się więc o wspar-

cie z ministerstwa sportu oraz
ze środków unijnych.
Według przygotowanego projektu budowlanego wyremontowana będzie niecka basenowa
wraz z przylegającym terenem.
W planach jest powiększenie
małego basenu, aby uzyskać
dwa tory do nauki pływania,
a także zaplecze do hydromasaży. Zaplanowano też brodzik
dla maluchów, strefę odnowy
biologicznej oraz zjeżdżalnie
zewnętrzne. Przebudowane zostanie zaplecze socjalno-sportowe. Obiekt będzie zapewniał
swobodne korzystanie osobom
niepełnosprawnym. Powstaną
też miejsca parkingowe, w tym
także dla niepełnosprawnych.

Fot. MOSiR Oświęcim

Śmieci po nowemu

osiedla czy też ulice. Również
dwa razy do roku w kwietniu
i październiku odbierane będą
odpady niebezpieczne, tj. przeterminowane leki, chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory.
W centralnych punktach miasta ustawione zostaną mobilne
punkty zbiórki odpadów, gdzie
będzie można wyrzucić odpady niebezpieczne. Mieszkańcy
będą też mogli nieodpłatnie
pozbyć się odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości
do 0,2 Mg (tony) na osobę.
W dalszym ciągu jeszcze wielu mieszkańców nie złożyło
deklaracji odnośnie rodzaju
odpadów i ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, chociaż termin upłynął 15 marca. Przypominamy,
że deklaracje powinny być złożone na dzienniku podawczym
Urzędu Miasta. 		

wieści z ratusza
Prezydent Oświęcimia wyróżniony
przez „Puls Biznesu”
Pełniący funkcję prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut
znalazł się w gronie wyróżnionych przez „Puls Biznesu”
jako Samorządowy Menedżer Regionu 2012 roku w województwie małopolskim.

Z Małopolski zachodniej
wyróżnienie otrzymał też
burmistrz Zatora Zbigniew
Biernat.
Była to już 8. edycja rankingu
Filary Polskiej Gospodarki,
przygotowana przez „Puls Biznesu” wspólnie z agencją badawczą. Wyróżnienia przyznano w kategorii przedsiębiorca
i samorząd. Liderów samorządu uhonorowano podczas gali,
która odbyła się w Krakowie.
Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że wyboru dokonywali
sami samorządowcy. Agencja
badawcza przygotowała ankiety, w których zwracała się do
gmin w Polsce z prośbą o wskazanie samorządów, o których
można powiedzieć, że są liderami w regionie.
Prezydent Janusz Chwierut (trzeci z lewej) w towarzystwie samorządowców
i burmistrza Zbigniewa
Biernata (pierwszy z prawej)

W jednym urzędzie

Rynek z poślizgiem

Przypominamy mieszkańcom miasta
o ułatwieniach przy załatwianiu spraw
meldunkowych. Od tego roku obowiązują nowe przepisy.

Po zimowym przestoju prace na oświęcimskim rynku nabrały tempa. Poszczególne pierzeje rynku są wyłączane
z ruchu.

Teraz obowiązek meldunkowy możemy załatwić podczas
jednej wizyty w urzędzie. Nie
musimy najpierw wymeldowywać się w jednym urzędzie,
aby zameldować się w innym.
Te czynności wykonamy w tym
samym urzędzie, do którego
trafimy, by się zameldować.
Nowością jest też to, że przy zameldowaniu nie podajemy już
informacji o wykształceniu czy
obowiązku wojskowym. Mężczyźni nie muszą okazywać
książeczki wojskowej.
Zniesione zostały również
sankcje karne, m.in. dla obywateli polskich czy obywateli
UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Do tej
pory, zgodnie z przepisami,
za niedopełnienie obowiązku

meldunkowego groziła m.in.
grzywna.
Dłuższy jest także termin na
zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin został wydłużony do 30 dni.
Teraz będzie można też dopełnić formalności meldunkowych
w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza
to, że ustanowiony przez nas
pełnomocnik będzie mógł nas
zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego
pobytu oraz z miejsca pobytu
czasowego, trwającego ponad
3 miesiące.
Ponadto od 1 stycznia 2013
roku znika obowiązek zameldowania obywateli polskich
oraz obywateli UE na pobyt
czasowy
nieprzekraczający
trzech miesięcy.
Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz
zakłady pracy nie mają już obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników. Nie
ma także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.
Sprawy meldunkowe można
załatwić w Wydziale Spraw
Obywatelskich ul. Ludwika
Solskiego 2 pok. 4 : poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do
15:30, wtorek od 7:30 do 17:00,
piątek od 7:30 do 14:00.

I tak będzie jeszcze przez jakiś
czas. Dla pieszych i kierowców, a także osób handlujących
w tej części Starego Miasta są
to spore utrudnienia. Jednak,
jak zapewnia wykonawca, plac
budowy będzie systematycznie
ograniczany.
Roboty związane z wykonywaniem uzbrojenia podziemnego
w obrębie płyty głównej zostały
już zakończone. Teraz wykonywana jest podbudowa pod
nawierzchnię płyty głównej
wraz z krawężnikami. Robotnicy brukują jezdnie i chodniki

w południowej i północnej części rynku oraz na ul. Plebańskiej. Prowadzone są też roboty
zbrojarskie i szalunkowe płyty
stropowej nad reliktami starego
ratusza. Przygotowywana jest
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HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY
MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 33 842 94 33
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

poniedziałek w godz. 14:30–15:30

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Wojciech Grubka

wtorek w godz. 16:00–17:00
5.06.13 godz. 13:00–15:00

Kazimierz Łakomy

Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Rewizyjna
12.06.13 godz. 13:00–15:00

Waldemar Łoziński

Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta
19.06.13 godz. 13:00–15:00

Małgorzata Margol

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

też niecka fontanny w miejscu,
gdzie do tej pory stały szalety.
sesja rady miasta
Nowa lokalizacja miejskich
szaletów została wyznaczona
24 kwietnia 2013 roku
na ul. Klasztornej. Nowoczesne
i funkcjonalne kabiny zostaną odbyła się sesja Rady Miasta.
Treść uchwał dostępna
otwarte jeszcze w maju.
na stronie internetowej
Trwająca od ubiegłego roku
www.um.oswiecim.pl w zainwestycja miała się zakończyć
w lipcu. Dzisiaj już wiadomo, kładce Samorząd/Rada Miasta.
Również w tej zakładce
że wykonawca nie dotrzyma
znajdują się nagrania video
terminu. Przedłużająca się
z sesji Rady Miasta.
zima nie pozwoliła na prowadzenie prac. Kładzenie bruku
w warunkach zimowych było
Codziennie nowe
niemożliwe. Przebudowa ryninformacje na
ku trochę się więc wydłuży.

www.um.oswiecim.pl

Strona miasta Oświęcim
www.um.oswiecim.pl znajduje
się na portalach społecznościowych Nasza Klasa i Facebook.
Przewidziano również udogodnienia dla osób niedowidzących, które mogą korzystać
ze strony internetowej miasta,
dzięki specjalnej opcji zwiększającej czcionkę i kolorystykę.

Sezon na komary
Miasto rozpoczęło coroczną
walkę z komarami. W pierwszej dekadzie maja zakończyły się pierwsze opryski
preparatami owadobójczymi
terenów miejskich. Pracownicy
specjalistycznej firmy, z którą
Urząd Miasta podpisał umowę
na odkomarzanie pryskali zadrzewione miejsca oraz parki.
Z kolei do wód stojących, rozlewisk i cieków wodnych wylali
specjalny środek larwicydowy.
Te uciążliwe owady w okresie
wiosenno-letnim mają najlepsze warunki do rozmnażania,
stąd odkomarzanie miasta
będzie systematycznie powtarzane raz w miesiącu aż do
października.

Samorządowcy spośród gmin
w danym województwie wybierali jednego, według nich,
lidera w regionie. Nie mogli
jednak typować własnej gminy.
Byli też proszeni o wskazanie
samorządów gminnych z ich
województwa, które są wiodące pod względem zarządzania
edukacją, pozyskiwania funduszy unijnych, inwestowania
w ochronę środowiska (kanalizacja, utrzymanie czystości),
efektywnego budowanie aktywności społecznej.
Przedstawiciele samorządów
gminnych ocenili też gminne
plany inwestycyjne, określili
charakter potrzeb w tym zakresie oraz możliwości i wyzwania związane z finansowaniem
inwestycji. Ocenie podlegały
zamierzenia w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji opadowej, dróg,
chodników, mostów i modernizacja obiektów edukacyjnych
i infrastruktury dziecięcej. Pod
uwagę brano również budowę
i modernizację obiektów sportowo – rekreacyjnych, informatyzację gminy, rozwój systemu
zagospodarowania odpadów
i budownictwa komunalnego.
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Miejsca plenerowych imprez
w okresie letnim, takich jak:
Life Festival Oświęcim 2013,
Tydzień Kultury Beskidzkiej,
Święto Miasta będą objęte
dodatkowymi opryskami.
Akcja jest prowadzona na
powierzchni 31,5 ha. W tym
roku na walkę z komarami
miasto wyda 26 tys. zł.

Całodobowe
centrum
kryzysowe

Wieści z Oświęcimia
w telewizji
lokalnej

Starostwo Powiatowe uruchomiło Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego, jako
całodobową służbę dyżurną
starosty oświęcimskiego.
Siedziba PCZK znajdzie się
w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, przy ulicy Zatorskiej 2.
Z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu można się kontaktować
pod numerem telefonu: 33844-89-80 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:
pczk@powiat.oswiecim.pl

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

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień
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kultura

Miłosna strona życia

recytacją i śpiewem. W pracach
jury zasiadali m.in.: Michał Bajor, Jan Peszek, Beata Rybotycka, Andrzej Sikorowski, Magda
Umer, Jacek Wójcicki, Katarzyna Groniec.
Udział w konkursie jest cennym doświadczeniem dla wykonawców.
– Jurorzy słuchają, oceniają,
bardzo chętnie rozmawiają.
Dzielą się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Nie szczędzą pochwał, ale i nie unikają
słów krytycznych, gdy wymagają tego okoliczności – mówi
Maria Kwaśniak, instruktor

z Oświęcimskiego Centrum
Kultury, jedna z autorek przedsięwzięcia.
– Nawet, gdy uczestnik nie
znajdzie się w gronie laureatów,
Jak co roku w maju w Oświęcimskim Cena wysłucha cennych wskazówek
jury, zyska kolejne nowe dotrum Kultury spotkali się recytatorzy i śpieświadczenie przydatne w dalszej
pracy artystycznej – dodaje.
wający, by dać artystyczny wyraz miłosnej
Jury, w kategorii poezji śpiestronie życia.
wanej, w składzie: Danuta Sendecka – muzyk, wokalistka,
pedagog, Anna Branny – ak17 i 18 maja odbywały się XXI Miasta Oświęcim. Jest to kontorka Teatru Bagatela, wokalistOgólnopolskie Spotkania Re- kurs adresowany do młodzieka i Stefan Sendecki – muzyk,
cytatorów i Śpiewających Po- ży i dorosłych, a ich występy
kompozytor, aranżer postanoezję „Amor sprawił...”, które słucha i ocenia zacne grono
wili przyznać I miejsce Justynie
patronatem objął Prezydent specjalistów zajmujących się
Gajczak z Targanic, II miejsce
Marcie Oczkowskiej z Targanic, a III miejsce Grzegorzowi
Ciecińskiemu z Wrocławia,
który otrzymał również nagrodę publiczności. Wyróżnienia
otrzymały: Joanna Lubańska
z Pszczyny, Klaudia Kaim-Gębiś
z Oświęcimia, Małgorzata Langner z Katowic, Nicola Warda
z Szczedrzykowic i Aleksandra
Wylężek z Warszawy.
Drugiego dnia przeglądu w kategorii recytacji obradowali jurorzy: Monika Jakowczuk – aktorka, pedagog, logopeda, Ana
Nowicka – aktorka, reżyser
i Przemysław Branny – aktor,
którzy nagrodzili: Katarzynę
Linke z Częstochowy (I miejsce), Elżbietę Soszyńską z Krakowa i Daniela Jacka Stachułę
z Poznania (II miejsce ex aequo)
oraz Martę Kusak z Gostynia.
Przyznano też wyróżnienia dla
Korzeniewskiego
Uczestnicy części muzycznej XXI Ogólnopolskich Spotkań Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...” wraz Sebastiana
z Koszalina, Mai Wolskiej z Koz jurorami i organizatorami przedsięwzięcia
szalina, Moniki Reks z Tychów,
Fot. Adam Kuta
Reklama

Barbary Skawińskiej z Tomaszowa Mazowieckiego i Elżbiety
Ołubek z Tomaszowa Mazowieckiego. Amora publiczności
otrzymała Zuzanna Saporznikow z Poznania.
Spotkaniom
towarzyszył
koncert Artura Andrusa pt.
„Myśliwiecka” oraz spektakl
w wykonaniu studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie pt. „Sztuka
kochania”.

Artur Andrus wzbudził
entuzjazm publiczności piosenką o Oświęcimiu
Fot. Adam Kuta

XXI Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...”
są realizowane przy wsparciu
finansowym Miasta Oświęcim i Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu.
– In

Sztuka przekracza granice
W Oświęcimskim Centrum Kultury odbył się piąty Przegląd Artystyczny Osób
Niepełnosprawnych Arlekiny 2013.
Na scenie wystąpiło osiem zespołów teatralnych i siedmiu
solistów, łącznie osiemdziesięciu młodych artystów z terenu
województwa małopolskiego
i śląskiego, którzy uczęszczają
na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację im. Brata Alberta.
– Jedną z bardzo udanych form
terapii zajęciowej jest terapia
poprzez sztukę, w tym teatralną, dlatego że to zachęca niepełnosprawnych do zaangażowania się w przedsięwzięcia
zewnętrzne. Wielu z nich ma

wewnętrzne opory ze względu
na swoje niepełnosprawności,
opory przed kontaktami ze
światem zewnętrznym, z występowaniem na scenie, pokazywaniem się. Takie przedstawienia to przełamują – tłumaczy
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski,
prezes Zarządu Fundacji im.
Brata Alberta.
– Przegląd wyzwala różne talenty artystyczne, na uwagę
bowiem zasługują nie tylko ci,
którzy występują, ale też ci, co
szyją stroje, zajmują się sprawami technicznymi, dekoracja-

mi. Takie piętnastominutowe
przedstawienie to jest kilka tygodni, a czasem miesięcy przygotowań – dodaje prezes.
Przegląd powstał po to, by promować sztukę niepełnosprawnych artystów, pokazywać siłę,
z jaką przezwyciężają trudności.
– Występy ukazują prawdziwość w przekazywaniu emocji,
uczuć. Arlekiny są organizowane przede wszystkim po to, aby
pokazać szerszemu gronu odbiorców wspaniałych artystów,
którzy przekraczają samych
siebie, walczą ze słabościami.
Artystów o wielkich sercach –
mówi Beata Ciura, kierownik
Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Chełmku.
– In

kultura
Alternatywny wydźwięk
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oświęcimianie z bliska

Poetycki sukces

eta, prozaik i krytyk literacki Marek Krystian Emanuel Baczewski
zaprezentował swoje dwa długie
wiersze Morze i Itaka.
Na zakończenie w Niszowym
Studiu Dźwięku wystąpili Justyna Chowaniak, Staszek Czyżewski i Kuba Dykiert, czyli
zespół Domowe Melodie, który
został entuzjastycznie przyjęty
przez oświęcimską publiczność,
a to za sprawą nasyconych prostą prawdą z odrobiną przekory
tekstów melodyjnych utworów.
– In

Zdaniem jurorów refleksyjna i dojrzała poezja Dominiki
i umiejętność budowania obrazów sprawiają, że po jednokrotnej lekturze osadzają się na
stałe w pamięci.
Dominika Englert, uczennica
Państwowej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej II st. w Krakowie ma już sukcesy na swoim
koncie – I miejsce w Konkursie Literackim o Janie Pawle
II i w ubiegłorocznej Triadzie,
w której pokonała blisko 700
uczestników z całej Małopolski.

pod patronatem „Głosu”

Szwedzkie klimaty na zamku

T

egoroczny dwudniowy Jarmark Kasztelań- tach potopu – ślady konfliktu polsko-szwedzkieski przeniósł oświęcimian w czasy potopu go w XVII wieku na tle wybranych muzealiów”.
szwedzkiego. Rozpoczął się 4 maja wykładem pt. Wieczór zakończył zespół muzyki dawnej Con„Rycerz, ziemianin i zdrajca – wzorce i stereo- trabelluM, który zaprezentował pieśni i utwory
typy osobowe w czasach potopu szwedzkiego”, instrumentalne, powstałe i popularne w Rzeczktóry wygłosiła prof. dr hab. Bożena Popiołek. pospolitej Szlacheckiej.
Otwarta została także wystawa czasowa „W larugi dzień Jarmarku obfitował w atrakcje dla całych rodzin. Można było zobaczyć repliki broni,
poszukiwać złota, upleść kukiełkę z trawy, zakuć kogoś w dyby, obserwować proces czerpania papieru i pracę piwowara. Zmęczeni posilali się pajdą razowego chleba z ziołowym masłem i zielonymi napitkami. Dzieci dumnie nosiły wykonane podczas warsztatów husarskie skrzydła. W południe na bulwarach zagrzmiały
armaty, a kanonierzy poprosili o pomoc osoby z publiczności.
Po pokazie musztry
grupa wybranych śmiałków mogła sprawdzić,
czy nadawałaby się do
XVII-wiecznego wojska. Duże wrażenie nie
tylko na najmłodszych
zrobił pokaz ptaków Z okazji IV Jarmarku Kasztelańskiego ordrapieżnych. Zwieńcze- ganizator – Muzeum Zamek w Oświęciniem Jarmarku był kon- miu przygotowało konkurs plastyczny i grę
cert muzyki celtyckiej uliczną, które rozstrzygnięto w niedzielę na
w wykonaniu zespołu zamkowym dziedzińcu.
Castle Dreams.

D

Karta z historii:
30 października
1655 r. wojska
szwedzkie pod
dowództwem gen.
Pawła Wirtza zajęły
Oświęcim wraz
z zamkiem. Jednak już 19 grudnia
1655 r. zostali
wyparci przez oddział górali żywieckich i okolicznych
chłopów pod wodzą
administratora dóbr
łodygowickich Jana
Grzegorza Torysińskiego. W odwecie
Szwedzi ruszyli na
Oświęcim, w lutym
1656 r., karną
ekspedycją w sile 700 rajtarów
dowodzonych przez
gen. Jana Weyharda
Wrzeszczowicza.
Miasto i zamek zostały zdobyte i spalone. Po tym ataku,
w marcu 1656 r.
Szwedzi wycofali się
z Oświęcimia.
– Muzeum Zamek
w Oświęcimiu

Wyróżnienia w XXII Wojewódzkim Konkursie Literackim otrzymały także Teresa
Stanek z Powiatowego Zespołu
nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu
i Adela Szczerbowska z Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu.
Uroczyste wręczenie nagród
i statuetek odbyło się 11 maja
w Młodzieżowym Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego
w Krakowie.
– In

j
Wygra

Dominika Englert

Na Przystanku Teatr, stanowiącym pierwszą część wieczoru,
Andrzej Seweryn przedstawił
monodram „Wokół Szekspira”.
Aktor w doskonały i nowatorski sposób odgrywał znane
monologi i dialogi bohaterów
dzieł Szekspira, a sceny przeplatał dialogiem z publicznością
o emocjach i życiowych doświadczeniach człowieka, a także o samym Szekspirze i ciągłej
aktualności jego dzieł.
Drugą cześć spotkania stanowił
Anty-Salon Poezji, w którym po-

Fot. Dominik Smolarek

Trzecia odsłona MDSM SA, czyli Sceny Alternatywnej –
przedsięwzięcia kulturalnego Międzynarodowego Domu Oświęcimianka Dominika Englert zwyciężyła w XXII WoSpotkań Młodzieży w Oświęcimiu utrzymanego w niszo- jewódzkim Konkursie Literackim Triada 2013 w Krakowie
i tym samym powtórzyła swój zeszłoroczny sukces.
wym klimacie zgromadziła nie tylko młodych widzów.

bilet

!
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Sting, Ray Wilson&Stiltskin, Brodka
to gwiazdy kolejnej edycji Life Festivalu,

które wystąpią podczas koncertu na stadionie MOSiR-u
29 czerwca 2013 roku.
Kolejny raz na Czytelników „GZO” czekają TRZY zaproszenia
do udziału w sobotnim koncercie 29 czerwca oraz TRZY
zaproszenia na piątkowy koncert 28 czerwca, podczas którego
będzie można posłuchać piosenek Perfektu w symfonicznym
wydaniu oraz zespołów Red Hot Chilli Pipers, Jamaram
i Poparzeni Kawą Trzy.
Wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na poniższe pytanie
konkursowe. Kupon wycięty z oryginalnej, papierowej wersji
gazety należy nakleić na kartę pocztową, wpisać dane nadawcy
wraz z numerem telefonu i dostarczyć do redakcji „Głosu Ziemi
Oświęcimskiej” do 12 czerwca 2013 r. Wyniki losowania
zostaną podane w czerwcowym wydaniu czasopisma, zwycięzcy
zostaną także poinformowani telefonicznie.
Dostarczenie kuponu jest równoznaczne
z zaakceptowaniem regulaminu, który dostępny
jest w redakcji „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
oraz na stronie internetowej www.ock.org.pl/.
Osoby, które otrzymały nagrody w losowaniu,
nie mogą ponownie wziąć udziału w konkursie.
Fundatorem nagród jest
Fundacja Peace Festival.

WYNIKI KONKURSU
OGŁOSZONEGO W KWIETNIOWYM NUMERZE „GZO”
Bilety na koncert 29 czerwca 2013 r. wylosowali: Paulina Michalczewska, Jadwiga Dąbrowska, Anna Hałat.
Bilety na koncert 28 czerwca 2013 r. wylosowali: Józefa Kamska,
Paulina Hałat, Monika Drzyżdżyk.
Gratulujemy! Szczegóły odbioru nagród zostaną ustalone telefonicznie.

KUPON KONKURSOWY
Pytanie: Czy Ray Wilson występował już
w Oświęcimiu w ramach Life Festival?
Odpowiedź: .......................................................
Imię i nazwisko: .................................................
.........................................................................
Numer telefonu: .................................................
– ekt

MAJ 2013

10

kultura

Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów

GŁOŚNIK KULTURALNY

Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, Oświęcim,
tel./fax: 33 842 25 75
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Obcowanie ze sztuką
Zapraszamy do OCK, gdzie w ramach
IV Life Festival Oświęcim czeka prawdziwa uczta kulturalna.
26 czerwca o godz. 19:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury wystąpią: Zbigniew Zamachowski, Wojciech Malajkat,
Roman Hudaszek i Grupa MoCarta w spektaklu muzycznym
z Teatru Syrena w Warszawie pt.
„ZaMach na MoCarta”.

Spektakl ten grany jest z niesłabnącym powodzeniem od
trzech lat. Niezrównany Zbigniew Zamachowski wykonuje
w nim piosenki i nastrojowe,
i żartobliwe do tekstów: J. Przybory, J. Wasowskiego, J. Kofty,
W. Młynarskiego, T. Jachimka,
P. Bukartyka. Nie brakuje również piosenek napisanych przez
samego aktora.
Kluczem do sukcesu przedstawienia okazało się zaproszenie
niezwykle dowcipnej Grupy MoCarta, która nie tylko
akompaniuje Zbigniewowi Zamachowskiemu, ale dotrzymuje mu kroku w przezabawnych
działaniach aktorskich.

Czas trwania: 135 minut z jedną przerwą, bilety: 55 zł (parter), 45 zł (balkon).
Dzień później, 27 czerwca
o godz. 19:00 niecodzienną
okazją do obcowania ze sztuką
na najwyższym poziomie będzie koncert krakowskiej Orkiestry Filharmonii im. Karola
Szymanowskiego pod dyrekcją
Marka Mosia.
Miłośnicy eksperymentalnych
brzmień będą mogli podziwiać
prezentację muzyki Krzysztofa
Pendereckiego w ujęciu jednego z najbardziej charyzmatycznych polskich dyrygentów
i specjalisty od repertuaru
współczesnego – Marka Mosia
oraz Pianohooligana, czyli Piotra Orzechowskiego.
Pianohooligan jest autorem
najbardziej sensacyjnego debiutu fonograficznego ostatniego dziesięciolecia dla kultowej
londyńskiej wytwórni Decca,
laureatem Montreaux Jazz Solo
Piano Competition, był nominowany do Gwarancji Kultury,
nagrody Fryderyka oraz Koryfeusza Muzyki Polskiej.
Wczesne utwory Pendereckiego zostały odkryte na nowo
przez niezwykłe kolaboracje
autora „Pasji wg św. Łukasza”
z Jonnym Greenwoodem z Radiohead, Aphex Twinem i Pianohooliganem. Bilety: 30 zł
(parter), 20 zł (balkon).
– adam

Wydarzenia w OCK
24.05 godz. 9:00, 11:00
„Bajkowe melodie” – najpopularniejsze piosenki i melodie
z bajek dla dzieci w wykonaniu
Orkiestry Akademii Beethovenowskiej w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Muzyka
– źródło skojarzeń
28.05 godz. 16:30 „Cristiada”
– projekcja filmu fabularnego
w ramach XXXII Sesji Kolbiańskiej organizowanej przez
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i Centrum św.
Maksymiliana w Harmężach
31.05 godz. 16:00 „Ale
wkoło jest wesoło” – Dzień
Dziecka z Oświęcimskim
Centrum Kultury
W godz. 16:00–19:00 na
parkingu przed Oświęcimskim
Centrum Kultury odbywać
się będą zabawy animacyjne,
plastyczne i warsztaty dla
całej rodziny: kolorowanki dla
najmłodszych, malowanie
twarzy, rodzinne budowanie
stonogi, tworzenie balonikowych zwierzątek i kolorowych
wiatraczków, karaoke, maty do
tańczenia. Ponadto dmuchańce i inne atrakcje.
O godz. 16:30 w holu OCK
nastąpi podsumowanie dwóch
konkursów plastycznych,
wręczenie nagród i otwarcie
wystaw: XVII Powiatowego
Konkursu Plastycznego „Moje
marzenia” i III Konkursu Plastycznego „Lubię smoki”.
O godz. 17:30 przed OCK z
dziećmi spotka się iluzjonista
Maciej Patucha z pokazem pn.
„Iluzja, która cię oczaruje”.

Filmy nie tylko dla dzieci
Już po raz szósty dzieci i młodzież
z Małopolski będą mogły uczestniczyć
w wielkim filmowym święcie.
W ramach 6. Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla
Dzieci zorganizowanego przez
Fundację Rozwoju Kina w Krakowie w kilku kinach Małopolski, w tym w „Naszym Kinie” w OCK (w dniach 17–20
czerwca), będzie można zobaczyć wartościowe filmy przeznaczone dla dzieci i całych
rodzin.
Centrum życia festiwalowego
jest kino Kijów w Krakowie.
W ramach festiwalu odbywają się projekcje o charakterze
prorodzinnym i edukacyjnym,
podczas których prezentowane
są najnowsze produkcje z całego
świata – fabularne filmy pełnometrażowe, krótkometrażowe
oraz barwne animacje. Program

obejmuje również spotkania
z aktorami, bal filmowy, zabawy
filmowe oraz multidyscyplinarne warsztaty, które odbywają się
w Krakowie.
Festiwalowi towarzyszy konkurs
filmów promujących wartości
rodzinne. Produkcje z całego
świata ocenia profesjonalne jury
oraz jury dziecięce i publiczność, a najlepszy film długometrażowy zostaje uhonorowany
nagrodą główną w wysokości
2000 euro oraz statuetką Zielonej Żabki.
Festiwal ma na celu promocję
sztuki filmowej wśród dzieci
i młodzieży oraz stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
– adam

O godz. 18:00 w sali widowiskowej OCK rozpocznie się natomiast spektakl pt. „Brzydkie
kaczątko”.
1.06 godz. 9:00 Ogólnopolski
Festiwal Tańca „Taki Taniec”
Wystąpią formacje, duety
i soliści w wieku 6–25 lat
w różnych kategoriach tanecznych. Ocenie podlegać będą:
technika tańca, choreografia,
wyraz artystyczny i dobór
muzyki i strojów.
Festiwal odbywa się w ramach
Roku Kultury w Oświęcimiu i realizowany jest przy
wsparciu finansowym Miasta
Oświęcim. Wstęp wolny, ilość
miejsc ograniczona
4.06 godz. 16:00 Dziecięcy
Konkurs Tańca Ludowego
„O Puchar Małego Hajduka”
5–6.06 Gala Szkoły Tańca
Prestiż

8.06 Gala Szkoły Tańca Astra
10.06 godz. 10:00 „Bajkowa podróż przedszkolaka po
Europie” – turniej przedszkolaków – finał
12.06 godz. 17:00 Pokaz
uczestników zajęć Studia Baletowego Karoliny Momot
13.06 Gala Szkoły Tańca
Euforia
15–16.06 Gala Szkoły Tańca
Grawitacja

się uniwersalnym pretekstem
do pokazania prawdziwego
oblicza idoli, bałwochwalczego
stosunku do gwiazd ekranu,
uwielbienia, jakim darzy się
celebrytów i złudnych pozorów
artystycznego świata.

17–20.06 6. Międzynarodowy
Festiwal Filmów dla Dzieci
czytaj obok
21–23.06 Projekt Kulturalne
cztery pory roku – Barwy Lata –
w programie, m.in.: De Nuevo,
Obstawa Prezydenta, Varsovia Manta, Panna Marzena
i Bizony, Disco Night Fever,
Fruktaki Show, Falkowski Show
Marionetki, tancerze ognia, kino Bilety: 60 zł (parter), 50 zł
plenerowe (parking przed OCK)
(balkon)
26.06 godz. 19:00 „ZaMach
na MoCarta” – spektakl
muzyczny w ramach IV Life
Festival Oświęcim 2013
27.06 godz. 19:00 Koncert
Orkiestry Filharmonii Krakowskiej, pod dyrekcją Marka
Mosia z udziałem Piotra
Orzechowskiego Pianohooligana, w ramach IV Life Festival
Oświęcim 2013
czytaj obok
30.06 godz. 10:00 9. Małopolski Festiwal Smaku –
półfinał oświęcimski (parking
przed OCK)
1.07 godz. 19:00 Letnie
Koncerty Organowe: Witold
Zalewski – organy, Schola Cantorum Misericordis Christi pod
dyrekcją Piotra Karwowskiego
(kościół św. Maksymiliana)
7.07 godz. 17:30 Letnie
Koncerty Organowe: Katerina
Chrobokova (Czechy) – organy,
Grzegorz Palus – akordeon
(kościół św. Maksymiliana)
14.07 godz. 17:30 Letnie
Koncerty Organowe: Roman
Perucki – organy, Maria Perucka – skrzypce (kościół św.
Maksymiliana)
21.07 godz. 17:30 Letnie Koncerty Organowe: Ludmiła Gołub
(Rosja) – organy, Krakowski
Kwartet Puzonowy „for 4”
(kościół św. Maksymiliana)
26.07 godz. 20:00 Koncert
zespołu „Trebunie Tutki” w ramach projektu Dom otwarty
z cyklu: Folklor, tradycje i obrzędy – filtrator znużeń
27.07–4.08 50. Tydzień
Kultury Beskidzkiej
22.09 godz. 18:00 „Gwiazda
i Ja” – spektakl w wykonaniu
Magdaleny Zawadzkiej i Anny
Gornostaj
„Gwiazda i ja” to jeden z największych broadwayowskich
hitów. Rewelacyjna komedia
oparta na prawdziwym zdarzeniu z 1985 roku, kiedy to
legenda ekranu – Betty Davies
– przybyła do domu nikomu
nieznanej gospodyni domowej
Elizabeth Fuller w Connecticut.
Gwiazda miała się jedynie
zatrzymać na noc, została miesiąc. Ta zabawna historia stała

5.10 godz. 17:00 „Kwartet”
Bogusława Schaeffera – spektakl w wykonaniu: Mikołaja
Grabowskiego, Andrzeja
Grabowskiego, Jana Peszka
i Jana Frycza

„Nasze Kino”
Oświęcimskie
Centrum Kultury
„Mambo, Lula i piraci”
PREMIERA (b.o.), film produkcji duńskiej z 2012 roku,
reżyseria Jan Rahbek, czas 75
minut (2D)
20–23.05 godz. 16:30
„Reality” (15 l.), film produkcji
francusko-włoskiej z 2012 roku, reżyseria Matteo Garrone,
czas 115 minut (2D)
20–23.05 godz. 18:00
„28 pokoi hotelowych” PREMIERA (18 l.), film produkcji
USA z 2012 roku, reżyseria
Matt Ross, czas 82 minuty (2D)
20–23.05 godz. 20:15
„Oszukane” (15 l.), film produkcji polskiej z 2013 roku,
reżyseria Marcin Solarz, czas
90 minut (2D)

24–27.05 godz. 18:15,
29–30.05 godz. 18:15

Bilety: 60 zł (parter), 50 zł (balkon)
„Jurassic Park 3D” (12 l.),

Galeria „Tyle światów”

do 26.05 VIII Ogólnopolskie
Biennale Fotografii „Kochać
człowieka” – wystawa pokonkursowa

Wystawy

do 26.05 „Pastele” – wystawa
prac Agaty Nowak
31.05–16.06 XVII Powiatowy
Konkurs Plastyczny „Moje
marzenia” – wystawa pokonkursowa
31.05–16.06 III Konkurs
Plastyczny „Lubię smoki” –
wystawa pokonkursowa

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

21.05 godz. 15:30 „Złoty
Wiek Niderlandów”, cz.II –
mówi Dorota Dec
25.05 Wyjazd Kabaretu
„Czarna rękawiczka” i grupy
tanecznej na „Wiosnę artystyczną” organizowaną przez
UTW w Chrzanowie
28.05 godz. 12:00–15:00
Warsztaty „Nowoczesne finanse seniorów”, gr. 1 (Centrum
Doskonalenia Nauczycieli)
28.05 godz. 16:00 „Bezpieczne finanse seniora” – mówi
Daniel Jakimowicz
29.05 godz. 9:00 Warsztaty
„Nowoczesne finanse seniorów”, gr. 2 (Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

film produkcji USA z 1993
roku – edycja 2013, reżyseria
Steven Spielberg, czas 127
minut (3D)
24.05 godz. 20:00,
25–26.05 godz. 16:00, 20:00,
27–30.05 godz. 20:00
„Cristiada” (15 l.), film produkcji meksykańskiej z 2012
roku, reżyseria Dean Wright,
czas 145 minut (2D)
28.05 godz. 16:30
„U niej w domu” (15 l.), film
produkcji francuskiej z 2012
roku, reżyseria François Ozon,
czas 105 minut (2D)
31.05–4.06
„Wielkie nadzieje” PREMIERA
(15 l.), film produkcji angielskiej z 2012 roku, reżyseria
Mike Newell, czas 128 minut
(2D) 7–12.06
6. Międzynarodowy Festiwal
Filmów dla Dzieci: 17–20.06
„Taka piękna katastrofa”
(15 l.), film produkcji USA
z 2012 roku, reżyseria Todd
Berger, czas 88 minut (2D)
17–20.06
„Tylko Bóg wybacza” (15 l.),
film produkcji francuskiej z
2013 roku, reżyseria Nicolas
Winding Refn (2D)
28.06–4.07
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Miejska Biblioteka Publiczna
im. Łukasza Górnickiego, Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim,
tel. 33 847 98 00, 33 843 01 65,
www.mbp-oswiecim.pl

KALENDARZ W GALERII KSIĄŻKI NA MAJ–CZERWIEC 2013
MAJOWY FESTIWAL
INSPIRACJI
„Siedem światów
w Galerii Książki”
20.05 Świat smaków literacko-kulinarnych
godz. 16:00–20:00, Hall
Biblioteki
„Literacka kromka” – Piekarnia
Cukiernia Ptyś będzie raczyć
pysznym chlebem i literackimi
kromkami w postaci przygotowanych fragmentów z literatury pięknej i poezji nawiązującej
do świata smaków.
Przyjmujemy gości – czyli, jak
udekorować stół na przyjęcie
– pokaz
Kuchnia regionalna – Koła
Gospodyń Wiejskich zapraszają na poczęstunek
„Cookcrossing – Uwolnij przepis!” – przynieś swój przepis
na ulubioną potrawę i podziel
się z innymi
22.05 Świat zdrowia i multimediów
godz. 10:00 „Zamień chipsy
cebulowe na dania owocowe”.
O zdrowym odżywianiu opowie
specjalista dietetyk z NatureHouse. Spotkanie kierowane
jest przede wszystkim do
dzieci i młodzieży, Aula
godz. 11:00 „Tropimy witaminy” – Od formy zabawowej, rozpoznawania owoców
i warzyw po dotyku, zapachu,
smaku przejdziemy do przygotowywania z tych owoców
i warzyw surówek, Aula
godz. 17:30 Tai-chi w wykonaniu grupy Haliny Kozioł
– pokaz gimnastyki zdrowotno-medytacyjnej,
Aula
godz. 18:00 Literatura w kadrze – projekcja filmu z audiodeskrypcją,
Multimedi@
Przez cały dzień w Czytelni
Naukowej będzie można
poznać nowoczesne nośniki
multimedialne, umożliwiające
czytanie osobom z dysfunkcjami wzroku, dostępne w naszej
bibliotece.
22.05 Świat sportu i rekreacji
godz. 16:00 Brykanki dla
dzieciaków, Hall
Warsztaty taneczne dla
najmłodszych użytkowników
Biblioteki, poprowadzi instruktor tańca hip-hop, bboying
oraz elementy akrobatyczne –
Szymon Cieśla
godz. 17:00 Pokazy walk
Wschodu – ekspert jujitsu –
Józef Góra. W hallu biblioteki
zaprezentują się członkowie
Oświęcimskiego Klubu Sportowego Karate i Dalekowschodnich Sztuk Walki z sekcji
Karate Oyama i Kickboxingu

godz. 20:00 Psychodeliczny
wieczór f(Anki). Plenerowy
koncert zespołu Psychodelic
Sexy Funk
godz. 20:30 Wieczorny relaks.
23.05 Świat dziecka
Pilates w Auli (proponujemy
godz. 16:30 – Dzieciaki na
wygodny strój i dobry nastrój)
krańcu świata. Tajemnicza
godz. 20:30 Bajka przytulanka
Japonia. Dzieci młodsze
godz. 16:30 – Oświęcim – mój – czytamy na dobranoc w Mimały świat – Zajęcia w ramach kroświecie Zabawy i Bibliotece
Młodych
Uniwersytetu Bibliotecznych
Żaków, Klasopracownia I piętro godz. 20:30 Baśń na dobranoc – oglądamy w dziale
godz. 18:00 – Spotkanie
Multimedi@
z psychologiem – O dobrych
godz. 20:30 Operowa noc –
relacjach z naszymi dziećmi,
Biblioteka wysokich lotów,
tworzeniu więzi, rozumieniu
dział Multimedi@
i szacunku porozmawiamy
godz. 20:30 Otwarty wieczór
z psychologiem. Wykład
w DKK – wieczorne rozmowy
połączony z konsultacjami.
o książce… na tarasie
Spotkanie przeznaczone jest
dla rodziców i opiekunów, Aula godz. 21:30 Drama Club
„Circle of Friends” przedstawia
– spektakl w języku angielskim,
23.05 Świat inspiracji artyAula
stycznych
godz. 22:00 Boiński solo...
9:30–14:00 Twórczy świat
i gitara
seniora – Nowe życie po 60.
Podczas kulturalnej nocy
Całe przedpołudnie spędzimy
można korzystać ze wszystkich
w towarzystwie uczestników
działów Biblioteki
Dziennego Domu Pomocy
w Oświęcimiu, Hall
PORTRET DZIECKA W FOTO16:00–20:00 Wystawcy
GRAFII ŁUKASZA SZYMAŃi twórcy nieprofesjonalni:
SKIEGO. WYSTAWA
Monika Wykręt – plastyk, Da3–16.06 Galeria Przechodnia
nuta Kucharczyk – rękodzieło,
Magdalena Grabska – rękodzieło, Zofia Hajda – ceramika, LIFE FESTIVAL. EWA NATKANIEC. WYSTAWA
Iwona Chorzewska – kartki
17–30.06 Galeria Przechodnia
okolicznościowe, Jadwiga
Duchnicka – bibułkarstwo,
Katarzyna Wyrobek – wiklina
CAŁA POLSKA CZYTA
papierowa – Babskie FanabeDZIECIOM
rie, Piotr Ożóg – Ładne rzeczy,
Barbara Musiał – Ładne
rzeczy, Jacek Siek – Siek Art
3.06 godz. 9:00 Inauguracja
– Malarstwo, Jolanta JasińXII Ogólnopolskiego Tygodnia
ska – Bajkowe koronki, Koło
Gospodyń Wiejskich z Brzezin- Czytania Dzieciom
ki – decoupage, Bożena Sordyl 3.06 godz. 9:30 Na scenę
z Tuwimem! – konkurs na
– decoupage, Beata Jedlińinscenizacje wierszy Juliana
ska – biżuteria artystyczna,
Tuwima – występ grup przedKatarzyna Lehnert – zielone
szkolnych. Część I
koktajle i nie tylko, Fundacja
przejazd Ciuchcią Beskidzką
Brata Alberta, Dzienny Dom
parada postaci bajkowych
Pomocy
bajkowe warsztaty plastyczne: Strefa Kopciuszka, Strefa
24.05 Świat literatury
Czarownicy, Strefa Królewny
godz. 10:00 Kwiatek dla maŚnieżki, Strefa Relaksu, Strefa
my. Ukwiecamy oświęcimskie
Śpiącej Królewny
skwerki kwiatami dla naszych
zabawy z animatorem (m.in.
mam
malowanie twarzy, zawody
drużynowe i taneczne, pokaz
godz. 18:00 ALEJA PISARZY
wielkich baniek mydlanych,
– Uroczyste odsłonięcie płyty
skręcanie zwierzątek z baloMarka Bieńczyka. Po odsłonów)
nięciu płyty zapraszamy na
kiermasz książek
rozmowę Andrzeja Stasiuka
4.06 godz. 9:00 – Na scenę
z Markiem Bieńczykiem
z Tuwimem! – konkurs na
inscenizacje wierszy Juliana
Tuwima – występ grup przedszkolnych. Część II
4.06 godz. 10:30 – O Grzesiu
kłamczuchu i jego cioci – czytanie, zabawy z elementami biblioterapii oraz z chustą Klanza
5.06 godz. 11:00 Wyśpiewaj
Tuwima – konkurs na aranżagodz. 20:00–24:00 Kultura
cję muzyczną wierszy Tuwima
nocą. Noc w bibliotece
– występ grup szkolnych
godz. 18:00 Pokazy taneczne
w wykonaniu szkoły tańca
Prestiż, Hall

5.06 godz. 17:00 Śpiewająco
o Tuwimie – zajęcia muzyczno-czytelnicze dla dzieci
6.06 godz. 16:30 „Skakanka”
Tuwima – rozmowa na temat
znaczenia sportu w życiu
człowieka, zabawy, rozgrywki,
krótki maraton
7.06 godz. 10:00 Tuwimiada – quizy, zabawy, konkursy
czytelnicze dla uczniów klas
1–3 szkoły podstawowej
7.06 godz. 16:30 Bal Dyzia
marzyciela – wiersze, piosenki,
baśnie i bajki z udziałem m.in.
Klubu Czytających Rodzin
i Klubu Motyli Książkowych
DO INTERNETU JEDEN
KROK. LATARNICY
3.06; 5.06; 10.06; 12.06;
17.06; 19.06 godz. 11:00
I gr, godz. 16:00 II gr
Klasopracownia parter

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„Słowo na ekranie” – warsztaty
komputerowe
11.06; 25.06 godz. 9:00
I gr; 12:00 II gr; 15:00 III gr;
18:00 IV gr
13.06; 27.06 godz. 9:00
V gr; 12:00 VI gr; 15:00
VII gr; 18:00 VIII gr
Klasopracownia parter
MŁODY, OGARNIJ SIĘ!
W ramach projektu Kulturowo
i cooltowo
12.06 godz. 17:00 Nastrój
się na strój cz. I – warsztaty
przerabiania ubrań
19.06 godz. 17:00 Nastrój
się na strój cz. II – warsztaty
przerabiania ubrań
24.06 godz. 17:00 Warsztaty
malowania graffiti z Tomaszem
Kiekiem

TEATRZYK KUKIEŁKOWY
„ROZWESOŁEK”
Zajęcia teatralne dla dzieci
3.06; 17.06 godz. 17:00
Aula
Przedstawienie: „To co wiedzieć chcecie o dziecięcym
świecie”
24.06 godz. 18:00
Aula

DZIECIAKI NA KRAŃCU
ŚWIATA
FRANCJA – z wizytą na wieży
Eiffla
13.06 godz. 16:30, Aula

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z SZYMONEM HOŁOWNIĄ
4.06 godz. 17:00, Aula

CZARODZIEJSKI KOCIOŁEK
Muzyczna Biblioteka. Z wizytą
w teatrze
18.06 godz. 16:30, Aula

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla młodzieży
14.06 godz. 16:00, Klasoprac. I p.

AKADEMIA RODZICA
Pułapki złości czyli, jak poskromić złośników? Prowadzi
psycholog Irena Mydlarz
Zajęcia na zapisy
19.06 godz. 17:00, Aula
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„Dawno temu w naszym mieście” – spotkania z historią
20.06 godz. 10:00, Aula

UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
6.06 „Co to znaczy”– zajęcia
edukacyjne w oparciu o książkę Grzegorza Kasdepke
11.06 Wierszem łatwiej
i weselej
13.06 Wehikuł czasu – kiedy
Polska była PRL-em
Zajęcia prowadzi Urszula Sobczyk z Muzeum PRL-u
18.06 Różne rzeczy o rzeczach – czyli, co tak naprawdę
jest ważne.
Zajęcia prowadzi dr Małgorzata Wójcik-Dudek
20.06 Zakończenie uniwersytetu
Zajęcia UBŻ odbywają się
o godz. 16:30 w Klasoprac. I p.
W czerwcu zajęcia oparte są
na książce „Kaktus na parapecie” Magdalena Zarębska
DRAMA CLUB „CIRCLE
OF FRIENDS”
6.06; 13.06; 20.06; 27.06
godz. 17:00, Aula

BIBLIJNY PRZEGLĄD
MIESIĄCA
Prowadzi ks. Zbigniew Zachorek
20.06 godz. 18:30, Aula
KLUB CZYTAJĄCYCH RODZIN
26.06 godz. 17:00, Aula
INFOR–NACJA
„Interaktywne przewodniki po
modzie” – Warsztaty komputerowe dla dorosłych
W ramach projektu Kulturowo
i cooltowo
26.06 godz. 17:00, Klasopracownia parter
BiCF
26.06 godz. 17:00, Multimedia
MAMO, TATO CHCĘ ZOSTAĆ… MODELEM, MODELKĄ
27.06 godz. 16:30, Aula
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
27.06 godz. 17:30, Sala
Konferencyjna

Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży
ul. Legionów 11, Oświęcim,
tel. 33 843 21 07, www.mdsm.pl

Sztuka
wg Rudyka
Do końca maja w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu
można oglądać wystawę prac
Waldemara Rudyka
pn. „Obiekty malarskie”.
Autor zajmuje się rysunkiem,
malarstwem, obiektami,
książką artystyczną, instalacjami i działaniami w przestrzeni
publicznej. Jest dyrektorem
MOKSiR w Chełmku.

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

Zostało
po potopie
Muzeum Zamek zaprasza do
zwiedzania wystaw czasowych przygotowanych specjalnie z okazji IV Jarmarku
Kasztelańskiego.
Do 2 czerwca oglądać można
wystawę przygotowaną przez
Regionalne Stowarzyszenie
Twórców Kultury – „Grupa na
Zamku”. Tematyka w części
nawiązuje do okresu potopu
szwedzkiego, czyli do XVII
wieku – w takim charakterze
utrzymany był tegoroczny
jarmark. Możemy również zobaczyć różnorodność malarską
twórców „Grupy na Zamku”.
Do 1 września prezentowana
jest także wystawa „W latach
potopu – ślady konfliktu polsko-szwedzkiego w XVII w. na
tle wybranych muzealiów”.
Wśród prezentowanych obiektów zobaczyć można m.in.:
miedzioryty wykonane według
rysunków szwedzkiego majora
Eryka Dahlbergha dokumentujące widoki miast oraz bitwy
i inne ważne wydarzenia wojny
polsko-szwedzkiej, elementy
uzbrojenia żołnierza polskiego
i szwedzkiego: kirysy, kolczuga, szyszaki, tarcze, rapiery,
muszkiet, arkebuz. Wystawę
wzbogacają siedemnastowieczne przedmioty rzemiosła
artystycznego, portrety Jana
Kazimierza, Ludwiki Marii
Gonzagi, Stefana Czarnieckiego, Karola Gustawa oraz
kolekcja monet i medali.
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kultura

oświęcim na starej fotografii
ze zbiorów tadeusza firczyka

Uroczystości
u księży salezjanów

pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Radości maja

F

elietoniści „Czasu”, najbardziej
poczytnego
dziennika, jaki w XIX
stuleciu ukazywał się
w Krakowie, a kolportowany
był także w zaborze rosyjskim i
pruskim, co roku, na początku
tegoż miesiąca publikowali listę
obchodów i imprez – na wolnym powietrzu.
I tak 3 i 4 maja w Krakowie,
Lwowie i mniejszych galicyjskich miastach odbywały się
najpierw patriotyczne fety
w rocznicę Konstytucji 3 Maja,
a następnego dnia uroczystości
ku czci św. Floriana: Ten święty
strzegący siedzib ludzkich przed
pożarem był patronem wielu
Zakład salezjański w dniu poświęcenia przez krakowskiego miast i miasteczek – z Krakowem na czele. Czciły go też rzekardynała Jana Puzynę, 20 października 1901 r.
mieślnicze cechy, których praca
łączyła się z ogniem i żelazem:
kowale, giserzy, wytwórcy metalowych przedmiotów.
Odbywały się wówczas pokazy strażackich umiejętności,
defilady strażaków w mundurach obok konnych wozów.
A wszystko w rytm dziarskich

marszów granych przez strażackie orkiestry dęte. Później
ta sama kapela przygrywała do
tańca. Kupowano losy na loterię
z dochodem na zakup nowych
sikawek czy innego sprzętu
przeciwpożarowego. Śpiewano
patriotyczne pieśni i raczono
się piwem z galicyjskich browarów czy kolorową lemoniadą z miejscowych wytwórni
napojów chłodzących. Napoje
te w czasach pradziadków nazywano „krachlą” albo „sinalko” – od nazwiska właścicieli
największych lwowskich fabryk
takich specjałów.
W drugą niedzielę maja w krakowskim Ogrodzie Strzeleckim
odbywała się co roku wystawa
wiosennych kwiatów. Prezentowano przede wszystkim tulipany – wszystkich kolorów
i kształtów, ale także różne odmiany narcyzów, ogrodowych
stokrotek i konwalii, fiołków
i prymuli. Najbardziej podobały się w tamtych czasach tulipany o intensywnych barwach:
ciemnego fioletu, szkarłatu, ale

Horoskop
Baran 21.03–20.04

Jeśli zechcesz teraz postępować
według przyjętego planu, przygotuj się na to, że wiele zdarzeń wymknie się spod kontroli. Skutki
1 lipca 1923 r., plac św. Jacka. Uroczystość poświęcenia mogą się jednak okazać zaskakudwóch dzwonów dla kościoła Salezjanów, które zostały jąco interesujące. W domu zmiaufundowane przez kolejarzy oraz pracowników salezjań- ny, nie upieraj się przy swoim –
skich. W 1942 r. dzwony zarekwirowali okupanci
potrzebny jest kompromis.
Byk 21.04–21.05

Maj to dobry czas na spotkanie
ukochanej osoby lub odświeżenie uczuć w istniejącym związku.
Spotkania, spacery, wycieczki
– takimi przyjemnościami Byki
powinny wypełnić wolny czas.
W pracy przyjdzie zawalczyć
o swoje – z dobrym skutkiem.
Bliźnięta 22.05–22.06

działanie, dogadaj się z kimś,
kto podobnie myśli. Dobrze się
poczujesz na łonie rodziny. Idź
podstawy dla długotermino- też po radę do bliskich, zanim
wych działań i dobrych relacji. zaczniesz wydawać pieniądze.
W dziedzinie uczuć raczej nie Strzelec 23.11–20.12
sięgaj do przeszłości i nie od- Flirt doda kolorów Twojej conawiaj tego, co przeminęło. Le- dzienności, ale nie licz na trwapiej zaczekać na zupełnie nową ły związek. Ogólnie w uczuciach wrzuć na luz, nie stawiaj
znajomość.
wymagań, skup się na dobrych
Waga 24.09–23.10
Pojawią się nowe perspektywy stronach bliskiej osoby. W prana przyszłość, propozycja pra- cy osiągniesz sukces pod wacy lub stałe zlecenia. Przydało- runkiem pracy zespołowej.
by się, bo potrzeby bliskich ro- Koziorożec 22.12–20.01
sną, a dom pochłania fundusze. Pewne rodzinne wydarzenia
Pamiętaj jednak o równowadze będą zaprzątać Twoją uwagę – jamiędzy pracą a odpoczynkiem. kieś niespodziewane wiadomości
sprawią, że trzeba będzie modyfiSkorpion 24.10–22.11
Odpuść sobie i odpocznij. Nie kować plany. Zaspokoisz ambicje
ma sensu wciąż gnać do przo- zawodowe, będziesz się cieszyć
du. W pracy postaw na współ- osiągniętymi sukcesami w pracy.

W osobistych relacjach trochę
problemów – nie podejmuj te- Reklama
raz ważnych decyzji, przeczekaj.
Wypoczywaj, relaksuj się, zrób
badania kontrolne – zadbaj
o zdrowie. W pracy pozytywnie,
13–17 września 1926 r., sala teatralna w zakładzie salezjań- masz szansę zabłysnąć pomyskim. Wizytacja parafii oświęcimskiej przez ks. metropolitę słami. Kasą nie szastaj – pomyśl
Adama Sapiehę. Wita go duchowieństwo, przedstawiciele o koncie oszczędnościowym.
władz, magistratu, szkół, mieszkańcy oraz ks. Jan Skarbek

Rak 23.06–22.07

Nie wystawiaj uczuć na próbę,
powściągnij zazdrość. Jeśli podejrzewasz zdradę, wyłóż karty
na stół. Poza tym pojawi się kilka okazji, aby nieźle zarobić. Nie
rezygnuj z dodatkowych ofert,
kupuj losy na loterię lub w inny
sposób daj fortunie szansę.
Lew 23.07–23.08

Przekształć
swoją
energię
w działania – sport, rekreację,
nowe wyzwania, pomysły.
W pracy rób swoje, ale jak poczujesz naciski, to walcz. Poza
tym planuj wydatki i raczej nie
wychodź na zakupy bez listy,
której należy ściśle przestrzegać.
Oświęcim, 15 czerwca 1929 r., pl. św. Jacka. Główne uroczystości przed relikwiami bł. Jana Bosko

Panna 24.08–23.09

Niezła passa w pracy, wygląda na to, że budujesz solidne

także „papuzie”, których płatki
łączyły kolory fioletu, czerwieni
i bieli.
Z krakowską wystawą łączył
się konkurs na najpiękniejsze
okazy roślin i najbardziej oryginalne bukiety. W 1876 roku
nagrodę za rozmaite odmiany tulipanów wyhodowanych
w pałacowych ogrodach otrzymała hrabina Katarzyna z Branickich Potocka, a mistrzynią
w pięknym układaniu bukietów 20-letnia córka notariusza
z Oświęcimia – Antonina Kamińska. Zaprezentowała „wielki bukiet z kwiatów w różnych
odcieniach barwy lila – bzów,
fioletowych tulipanów i fiołków
oplecionych na gałązkach. Otoczony był tzw. mankietem z tiulu biało-lila, a wstążki jedwabne
w tym kolorze powiewały wokół”. Opisywał dzieło oświęcimski felietonista „Czasu” – dodając, że obie laureatki – hrabina
z Krzeszowic i córka notariusza
z Oświęcimia ofiarowały pieniężne nagrody ufundowane
przez Galicyjskie Towarzystwo

Ogrodnicze, na rzecz wspierania kursów ogrodniczych dla
młodzieży pragnącej zdobyć
ten zawód. Na pamiątkę otrzymały dyplomy honorowe ozdobione pięknie przez uczniów
Szkoły Sztuk Pięknych.
W każdą pogodną niedzielę
i w drugi dzień Zielonych Świąt
Galicjanie tradycyjnie wybierali się na majówki. Jechano
własnymi powozami, wynajętymi dorożkami, drabiniastymi
wozami umajonymi zielenią.
Familijne grona i przyjacielskie kompanie, uczniowie z nauczycielami, a czasem majówki
urządzali dla swych pracowników właściciele firm i szefowie
kancelarii czy biur. Zabierano
zimny prowiant i kamionkowe
termosy z kawą czy herbatą,
beczułki z piwem, skrzynki lemoniady.
Kto potrafił grać na gitarze,
mandolinie czy bodaj okarynie,
nie zapominał o zabraniu instrumentu, by potem wtórować
chóralnym śpiewem przy ognisku. Grillowania jeszcze wówczas nie uprawiano, ale płonący i trzaskający ogień skupiał
wokół uczestników majówki,
ożywiając atmosferę i zachęcając do wspólnych pieśni i snucia
opowieści.		
Wodnik 21.01–19.02

Poznasz osobę, która zaskoczy
Cię swoją otwartością i energią.
Poznaj ją lepiej, zamiast myśleć
o ucieczce. W stałych związkach czas szczerości i głębszych rozmów. Będzie okazja
wyjaśnić coś, co od dawna leży
na sercu. Jeśli chodzi o pracę
i pieniądze, zachowaj istniejący
stan, nie ryzykuj.
Ryby 20.02–20.03

Jest szansa, aby samotne Ryby,
które wciąż czekają na swoją
połówkę, w końcu przekonały
się, czym jest prawdziwa miłość.
W pracy nic nowego, raczej
zbieraj siły na późniejsze projekty. Zadbaj o zdrowie, popracuj nad dobrym odżywianiem
– tabletki wyrzuć do kosza.
– Selene

Reklama
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sport
Krzyżówka 5/2013

Sukcesy brydżystów z Oświęcimia

Joker rozdaje karty

KUPON
„GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ”

krzyżówka
5/2013
Litery uporządkowane
od 1 do 27 utworzą
rozwiązanie, które wraz
z kuponem nr 5 naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć
do 12 czerwca 2013 r.
do redakcji GZO,
Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania czeka nagroda.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
nr 4/2013 brzmi „Złe
wieści mają skrzydła”.
Nagrodę – podwójne zaproszenie do
„Naszego Kina”
otrzymuje p. Marek
Janik z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Kreślony cyrklem;
2. Romain, pisarz francuski, noblista;
* Płaczące drzewo;
3. Miasto nad Narwią, niegdyś
wojewódzkie;
4. Malaria;
* Okrągły budynek;
5. Orator;
6. Zbytek, przepych;
* Stado wilków;
7. Zadawana przez Sfinksa;
8. Rakiety śnieżne;
* Zakłopotanie ze wstydu;
9. Czasem ląduje na ringu;
10. Polska kraina jezior;
* Przyjemny zapach;
11. Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością;
12. Psotny chłopiec, urwis;
13. Złomu albo harcerzy;
14. Spiekota, skwar;
15. Fotografia;
16. Prężne z bicepsem;
17. Bujane łóżeczko;

Pionowo:
A) Smażona polędwica;
* Wężowata ryba;
B) Rzeka w Peru;
C) Przysmak Francuza;
* Blizna;
D) Samobójstwo samuraja;
E) Amerykański renifer;
* Odgłos uderzanych mieczy;
F) Z odznaką w westernie;
G) Frakcja partii;
* Ozdobna litera;
H) Gatunek nietoperza;
I) Schemat programu radiowego;
* Stolica Wenezueli;
J) Piękny i modry w walcu;
K) Żargon, dialekt;
* Klątwa kościelna;
L) Nadwodny owad;
Ł) W środku wiśni;
M) Argentyński taniec;
N) Wykwintna wędlina;
O) Potwór zabity przez Heraklesa;
P) Niedołęga, fajtłapa.

ogłoszeniA DROBNE
Sprzedam mieszkanie Oświęcim, os. Chemików ul. Nojego
– 39 m kw.
Przytulne mieszkanie po remoncie o pow. 39 m kw. usytuowane w Oświęcimiu przy
ul. Nojego. Lokal położony na
5 piętrze, z windą. Dwa pokoje
z jasną kuchnią+łazienka, balkon, piwnica. Cena 126 000 zł.
Tel. 506 525 927

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Projekty budowlane –
tel. 514 656 152
Praca na umowę zlecenie
sprzedaż pożyczek bez BIK
668-681-847
Zgubiono legitymację studencką nr 272921 UŚ. 506-415-125
Tychy– własnościowe 37 m kw.
zamienię na Oświęcim
32-217-69-04
Redakcja
Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63
e-mail: gzo@ock.org.pl

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
17 czerwca 2013 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
dostępny
NA WWW.OCK.ORG.PL
Biuro reklamy:
Interhead.pl
ul. Cicha 6, 32-600 Oświęcim
tel. 33 842 06 09
www.interhead.pl
e-mail: gzo@interhead.pl
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Joanna Byra i Aleksandra Byra
wywalczyły wicemistrzowski tytuł
podczas finałów Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży. Reprezentantki Jockera do końca liczyły
się w walce o złoto, ale ostatecznie
przegrały z pomorskim duetem
Weronika Radelczuk – Barbara
Galikowska.
Uczestników mistrzostw grupy
wiekowej od 14 do 16 lat gościło
Szczawno-Zdrój. W zawodach
startowali brydżyści z 22 klubów całej Polski. W klasyfikacji
klubowej UKS Jocker Oświęcim
został sklasyfikowany na ósmej
pozycji.
Nie miała sobie za to równych
Małopolska w punktacji wojewódzkiej. Małopolanie wyprzedzili brydżystów z Mazowsza
i Wielkopolski. Duży udział
w tym sukcesie miała tarnowska
para (Błażej Krawczyk – Michał
Krysa), która zdobyła złoty medal oraz wicemistrzowski duet ze
Skawiny (Przemysław Picheta –
Łukasz Pląder).
Tymczasem najmłodsi brydżyści
z nadsolańskiego grodu wystartowali w trzecioligowych rozgrywkach małopolskiej ligi młodzieżowej. Absolutni debiutanci,
czyli zespół w składzie: Dominika
Siatka, Tomasz Morawski, Mateusz Krzemyk i Dominik Piskorz
zostali sklasyfikowani na bardzo
wysokim, czwartym miejscu.

W nadsolańskim grodzie rozegrano także drugi turniej ligowych zawodów zaliczanych do
cyklu Grand i Petit Prix Małopolski w brydżu sportowym.
W gościnnym Zespole Szkół nr
1 im. M. Skłodowskiej-Curie
o punkty walczyło 74 młodych
brydżystów.
W lidze rywalizują zawodnicy od
dziesiątego do dziewiętnastego
roku życia. Młodsi klasyfikowani są w cyklu Petit Prix, a starsi
Grand Prix. Oświęcimski turniej
był drugim tegorocznego cyklu,
którego zakończenie planowane
jest na jesień.
Z kolei zawody Petit Prix zakończyły
się
zwycięstwem

skawińskiej pary – Iwona Szumera i Radosław Morek. Drugie miejsce zajął duet z MPEC
Tarnów – Wojciech Krawczyk
i Jan Gąsienica-Józkowy. Na podium znalazło się miejsce także
dla przedstawiciela gospodarzy.
Patryk Mach z oświęcimskiego
Jockera i grająca z nim Kornelia
Rędzio (Olimpia Kraków) zostali
sklasyfikowani na trzeciej pozycji.
Turniej Grand Prix w Oświęcimiu wygrał tarnowsko-krakowski duet – Maciej Grabiec i Maciej Superson. Druga pozycja
przypadła Przemysławowi Kurzakowi z Jockera Oświęcim oraz
Łukaszowi Pląderowi z CKiS
Skawina. Na najniższym stopniu podium stanęli – Grzegorz
Skołyszewski (CKiS Skawina)
i Krzysztof Superson (Cracovia
Kraków).
– mac

Z powodzeniem w ostatnich zawodach startowali brydżyści z UKS Jocker Oświęcim
Fot. mac

Oświęcimianie otwierają tabelę czwartoligowych rozgrywek

Soła dopłynie do trzeciej ligi?
Starcie lidera z wiceliderem, czyli absolutny szlagier piłkarskiej
wiosny w czwartej lidze zakończył się podziałem punktów.
Karpaty Siepraw zremisowały
na swoim obiekcie z prowadzącą
w tabeli Sołą Oświęcim 2:2. To
sprawia, że podopieczni Sebastiana Stemplewskiego utrzymali
czteropunktową przewagę nad
najgroźniejszym rywalem w walce o awans. Losy głównej premii
sezonu nie są jednak rozstrzygnięte i do końca emocji z pewnością nie zabraknie.
Piłkarze drużyny z Plant najwyraźniej zapomnieli o wiosennym falstarcie i nieoczekiwanej
porażce z Górnikiem Wieliczka
1:2. W pozostałych spotkaniach
zgodnie wygrywali. Odprawili
kolejno Iskrę Klecza Dolna (4:0

na wyjeździe), MKS Trzebinię
(3:1 u siebie), Orzeł Piaski Wielkie (1:0 na wyjeździe) i Sokoła
Przytkowice (3:0 u siebie). W
ostatnim spotkaniu zremisowali
w Sieprawiu 2:2.
Szczególnie cenne było zwycięstwo w Piaskach Wielkich. Przed
meczem Orzeł bardzo poważnie
liczył się w walce o awans, ale
wobec porażki z Sołą ich szanse
mocno się zredukowały.
Gola na wagę zwycięstwa zdobył w Piaskach Wielkich Paweł Cygnar. Pomocnik solarzy
ograł bramkarza w sytuacji sam
na sam i posłał futbolówkę do
pustej bramki. W pierwszej połowie oświęcimianie byli lepsi,
ale szwankowała skuteczność.
Pod koniec zrobiło się nerwowo, kiedy Orzeł wrzucał piłki w
pole karne z seryjnie wykonywanych rzutów rożnych. Kapitalnie
w bramce Soły spisywał się jednak Kamil Talaga.
– Szkoda zmarnowanych okazji w pierwszej połowie, bo
mogliśmy odskoczyć rywalowi
i później spokojnie kontrolować
wydarzenia na boisku – ocenia
Sebastian Stemplewski.
– Mieliśmy pewne problemy
w defensywie, bo z powodów
osobistych nie mógł wystąpić
Rafał Skrzypek. Z kolei Dawid
Wadas miał mocno stłuczone
podbicie. Graliśmy zbyt nerwoSzczególnie cenne było wo w tyłach. Cieszymy się, że
zwycięstwo solarzy nad Or- wszystko skończyło się happy
łem Piaski Wielkie
endem i wygraliśmy na trudnym
Fot. mac
terenie – dodaje trener.

Później przyszło planowe zwycięstwo 3:0 nad przytkowickim
Sokołem, którego oświęcimianie
„upolowali” już w pierwszych
45 minutach. Na listę strzelców
w tym meczu wpisali się Paweł
Cygnar, Jakub Snadny i Łukasz
Ząbek.
– O drugiej połowie chcielibyśmy wszyscy szybko zapomnieć.
Można powiedzieć, że tylko się
odbyła. Wszystko rozstrzygnęło
się w pierwszej odsłonie – powiedział Sebastian Stemplewski
i trudno się z jego słowami nie
zgodzić.
W meczu z Sokołem ucierpiał Jakub Snadny i „wypadł ze składu”
na arcyważne starcie z Karpatami. W Sieprawiu oświęcimianie
już na samym początku zaskoczyli miejscowych. Najpierw do
siatki trafił Artur Czarnik, a na
0:2 podwyższył Bartłomiej Sałapatek. Goście mogli prowadzić
nawet 0:3, ale po mocno kontrowersyjnej decyzji sędziego,
który dopatrzył się spalonego,
gol został anulowany. Karpaty
„złapały” kontakt tuż przed końcem pierwszej połowy i po zmianie stron ruszyli do odrabiania
strat. Jeszcze więcej kontrowersji
wzbudziła kolejna decyzja rozjemcy o przyznaniu gospodarzom karnego. W efekcie padł
wyrównujący gol, a oświęcimianie bardzo narzekali na pracę arbitrów w tym pojedynku.
– mac
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Pięć medali reprezentantów UKŁF Unii Oświęcim w krajowych Oświęcimscy Spartanie przegrali w półfinale Polskiej Ligi
Lacrosse
mistrzostwach

Zabrakło tylko złota

Warszawski
Grom
zagra klasycznej kontrze trafił jednak Spartan 2:1. Na listę strzelców
wpisał się Michał Bucki. Druga
w wielkim finale play off Pol- Grom…
skiej Ligi Lacrosse W półfinało- Ostatnia kwarta była niezwy- kwarta rozpoczęła się szybkim

Na zdjęciu od lewej: Ada Wawrzyk, Iwona Mydlarz-Chruścińska i Aleksandra Kosowska
Fot. mac

a Ada wykonała kombinację podwójnego axla z podwójnym toeloopem.
Inne zawodniczki UKŁF Unii
uplasowały się na dalszych pozycjach. Dziewiąta była Anna Zając, dwunasta – Julia Kasperczyk,
a dziewiętnasta – Izabela Marzec.
W rywalizacji solistów novice
wygrał Ryszard Gurtler (Marymont Warszawa), a srebro zdobył Krzysztof Harmata (UKŁF
Unia). Oświęcimianin po programie krótkim przegrywał
z Gurtlerem zaledwie o 0,01, ale
program dowolny zawodnika
ze stolicy zawierał trudniejsze
elementy. To właśnie sprawiło,
że końcowa kolejność nie uległa
zmianie. Piąte miejsce w tej grupie zajął inny zawodnik Unii –
Michał Woźniak.
W kategorii młodzieżowców
wśród solistek całe podium obsadziły zawodniczki toruńskiego
Axla. Oświęcimski klub reprezentowała Elżbieta Gabryszak,
zajmując ostatecznie czwarte
miejsce. W programie krótkim
przytrafiły się jej błędy, które

spowodowały, że zajmowała dopiero siódmą pozycję. Dowolny
wykonała już bardzo dobrze,
ustępując jedynie najlepszej
obecnie solistce w Polsce – Agacie Kryger. Strata, jaką Elżbieta
Gabryszak miała po programie
krótkim, uniemożliwiła jej niestety powalczenie o medal.
Zawody solistów (młodzieżowcy) wygrał Krzysztof Gała z MKŁ
Łódź, a na trzech kolejnych
miejscach sklasyfikowano zawodników z Oświęcimia. Drugi
Kamil Dymowski bardzo dobrze
wykonał program krótki, w którym minimalnie przegrał z Gałą.
W dowolnym jednak popełnił
dwa zasadnicze błędy w potrójnym flipie i rittbergerze. Brązowy medalista – Kamil Białas jako
jedyny w programie dowolnym
podszedł do próby poczwórnego
salchowa, ale niestety z upadkiem. Tuż za podium znalazł
się ich klubowy kolega – Łukasz
Pazdro. Kolejność po programie
krótkim nie uległa zmianie.
– mac

Wielka gala sportów walki w Oświęcimiu

Przed własną publicznością

Nie lada gratka czeka fanów
sportów walki, których w naszym mieście nigdy nie brakowało. Na 7 czerwca zapanowano
„Galę Oświęcim Boxing Night”.
Na to wielkie wydarzenie już
ruszyła sprzedaż biletów. Wejściówki można nabywać w hali
lodowej Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu
(w pokoju numer 1 na pierwszym piętrze). Bilety kosztują od
30 do 400 złotych.
W imprezie wystąpią pięściarze
Unii Boxing, a także zawodnik
Oświęcimskiego Klubu MMA –
Paweł Brandys. Ma on na swoim
koncie jedną zwycięską zawodową walkę z Maciejem Kriwienokiem podczas marcowej gali
w Rzeszowie. Wygrana oświęcimianina była jednogłośna. Jak
będzie teraz, przed własną publicznością? Paweł Brandys zajmuje się MMA od trzech lat. Wygrał kilka turniejów amatorskich,
a po przejściu na zawodowstwo
czeka go drugi pojedynek.
Podczas gali o tytuł międzynarodowego mistrza Polski powalczy
Łukasz Wawrzyczek. Początko-

wo rywalem pięściarza z Oświęcimia miał być Hiszpan – Jose
Yebes. Nabawił się on jednak
kontuzji i obecnie trwają rozmowy na temat doboru jego zastępcy. Z pewnością będzie to rywal
znany i utytułowany.
– Jestem dobrze przygotowany
pod względem wytrzymałościowym i kondycyjnym – przeko-

nuje Łukasz Wawrzyczek, który
sporo ostatnio pracował właśnie
nad siłą.
– Teraz nacisk zostanie położony
na elementy techniczne. Wystąpię przed swoją rodzimą publicznością, a to zobowiązuje. Zrobię
wszystko, aby tytuł międzynarodowego mistrza Polski pozostał
w Oświęcimiu. Liczę oczywiście
na gorący doping kibiców, których serdecznie zapraszam – dodaje Łukasz Wawrzyczek.
7 czerwca w ringu pojawią się
także inni zawodnicy z Unii
Boxing Oświęcim. Mowa o Łukaszu Gworku, Dawidzie Kwiatkowskim, Jacku Chruślickim
i Kamilu Zielińskim. Wielką
atrakcją gali będzie z pewnością
pojedynek z udziałem Marcina
Najmana, polskiego pięściarza zawodowego wagi ciężkiej,
zawodnika mieszanych sztuk
walki. Jego rywalem będzie ponaddwumetrowy Słowak – Tomas Mozny, który ma na swoim
Bardzo ciekawie zapowia- koncie m.in. mistrzostwo świata
da się walka Marcina Naj- w kick-boxingu.
mana
– mac
Fot. mac

wym dwumeczu drużyna ze stolicy okazała się lepsza od Spartan
z Oświęcimia.
Pierwszy mecz rozegrany w Warszawie zakończył się zwycięstwem
gospodarzy 5:2. Otwierająca
kwarta nie przyniosła goli, choć
okazji z obu stron nie brakowało.
W drugiej do szturmu przystąpili warszawiacy, ale do 30. minuty
ciągle utrzymywał się bezbramkowy remis. Wówczas Joachim
Pernal otworzył rezultat i Grom
objął prowadzenie 1:0. Tuż po
rozpoczęciu drugiej połowy miejscowi podwyższyli na 2:0, ale
Spartanie nie dawali za wygraną.
Oświęcimianie zaczęli przeważać, przejmując inicjatywę na
boisku. To musiało przynieść
efekt. Najpierw Michał Bucki,
a po chwili nowy nabytek Spartan – Wojciech Byrski doprowadzili do remisu. Kiedy zanosiło
się na trzeciego gola dla gości, po

kle emocjonująca, ale bramki
zdobywali już tylko zawodnicy
z Warszawy. Świetnie spisywała się defensywa Gromu, która
nie pozwoliła na wiele drużynie
z Oświęcimia.
Rewanż zapowiadał się bardzo
interesująco. Spartanie podejmowali gości ze stolicy na obiekcie
Iskry w Brzezince. Po pierwszym
gwizdku i wygraniu FO przez
Spartan od razu akcja przeniosła
się pod bramkę gości. Kilka wymian piłki, zbadanie możliwości
przeciwnika, szybkie wejście pod
bramkę i gol dla Spartan. Wynik
otwiera Wojciech Byrski! Kilka chwil później Grom, grając
w przewadze, doprowadził jednak do wyrównania. Ta bramka
nie załamała oświęcimian. W tej
kwarcie można było zobaczyć
wiele efektownych akcji po obu
stronach boiska, a pierwsza odsłona zakończyła się prowadzeniem

atakiem na bramkę gości z Mazowsza i Dariusz Czerwik podwyższył na 3:1. Chwilę później
kara dla zawodnika z Oświęcimia
spowodowała, że Grom, grając
w przewadze, wykorzystał swoją
szansę. Minutę później Paweł Żak
przywrócił gospodarzom dwubramkowe prowadzenie, a na 5:2
podwyższył Michał Bucki. W tym
momencie oświęcimianie wyrównują stan z meczu z Warszawy!
Ostatnia kwarta to najsłabsza
część w wykonaniu gospodarzy.
Liczne kary i brak dokładności
spowodował, że to Grom częściej
posiadał piłkę i ostatecznie zdołał przechylić losy pojedynku na
swoją korzyść.
Półfinał Polskiej Ligi Lacrosse:
Grom Warszawa – Spartans
Oświęcim 5:2;
Spartans Oświęcim – Grom Warszawa 6:7.
– mac

Fot. A. Jasieniak

Trzy srebrne i dwa brązowe wywalczyli reprezentanci UKŁF
Unii Oświęcim podczas łyżwiarskich mistrzostw Polski w grupie novice i młodzieżowców.
W gdańskiej hali „Olivii” oświęcimian prowadziła trenerka,
Iwona Mydlarz-Chruścińska.
Najliczniejszą grupę stanowiły
solistki novice. Biało-niebieskie
barwy w tej grupie wiekowej
reprezentowało sześć zawodniczek. Z kolei odpowiednio w solistach novice – dwóch, a wśród
młodzieżowców jedna solistka
i trzech solistów.
Wśród solistek novice zwyciężyła Angelika Ordowska (Euro 6
Warszawa), która prowadziła
także po programie krótkim.
Srebro przypadło oświęcimiance – Aleksandrze Kosowskiej.
Zawodniczka Unii po programie
krótkim, wykonanym z niewielkim błędem przy podwójnym
axlu, również zajmowała drugie
miejsce. W programie dowolnym błąd przytrafił się także
przy podwójnym axlu i w efekcie
nieznacznie przegrała złoty medal, choć srebro również trzeba
traktować w kategorii sukcesu.
Dla Aleksandry Kosowskiej to
największe osiągnięcie w dotychczasowych startach.
Po brązowy medal sięgnęła Ada
Wawrzyk (UKŁF Unia). Po shorcie niespodziewanie była dopiero jedenasta. Ada niestety nie
ustrzegła się błędów, szczególnie
przy podwójnym axlu. Bardzo
dobrze wykonany program dowolny (najlepiej ze wszystkich
zawodniczek) dał ostatecznie
Adzie awans na podium i brązowy medal. Trzeba pamiętać, iż
obie oświęcimianki jako jedyne
w swojej kategorii wykonywały
podwójnego axla, skacząc solo,

Rozgromili Spartan

Strzeleckie zawody sportowe z broni pneumatycznej
i kulowej

Ligowe mistrzostwo dla
„Konara”
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony
Kraju w Oświęcimiu był organizatorem imprez strzeleckich z broni
pneumatycznej i kulowej. Po sześciorundowych zawodach międzyszkolnej ligi strzeleckiej szkół
ponadgimnazjalnych zakończono
zmagania strzeleckie z broni pneumatycznej.
W lidze uczestniczyło siedem
10-osobowych szkolnych zespołów z powiatu oświęcimskiego.
Najlepsze drużyny oraz osiągnięcia indywidualne zawodniczek
i zawodników nagrodzono pamiątkowymi pucharami oraz dyplomami ufundowanymi przez ZP
LOK Oświęcim.
Przedstawiamy klasyfikację końcową:
juniorki – 1. Aleksandra Wędzicha (PZ 1 Oświęcim) 824 p., 2.
Agnieszka Pluta (PZ 1 Oświęcim) 822 p., 3. Katarzyna Boba
(PZ 1 Oświęcim) 814 p.,
juniorki młodsze – 1. Patrycja
Paliwoda (PZ 3 Oświęcim) 685
p., 2. Magdalena Kajfasz (PZ 2
Oświęcim) 655 p., 3. Klaudia Juras (PZ 5 Oświęcim) 648 p.,
juniorzy – 1. Mateusz Wiśniewski (PZ 3 Oświęcim) 870 p.,

2. Rafał Matuszyk (PZ 3 Oświęcim) 859 p., 3. Maciej Śliwiński
(PZ 1 Oświęcim) 851 p.,
juniorzy młodsi – 1. Paweł Smajek (PZ 5 Oświęcim) 797 p.,
2. Sebastian Przygoda (PZ 10
Kęty) 670 p., 3. Grzegorz Korzeniowski (PZ 3 Oświęcim) 606 p.,
klasyfikacja drużynowa – 1. PZ 1
Szkół Ogólnokształcących Oświęcim, 2. PZ 3 Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących Oświęcim,
3. PZ 2 Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego i Technicznych Oświęcim.
Kolejnymi zawodami strzeleckimi były eliminacje strefowe
z broni kulowej kbks województwa małopolskiego o „Srebrne
Muszkiety”. Na strzelnicy Powiatowego Zespołu nr 2 rywalizowały drużyny z małopolskich
szkół. Reprezentowane były:
Trzebinia, Olkusz, Klucze, Sucha
Beskidzka, Andrychów i oczywiście Oświęcim. Awans do udziału
w zawodach wojewódzkich uzyskały szkoły z Oświęcimia (PZ 2,
711 p.), (PZ 3, 618 p.). Trzecim
zespołem (bez udziału w dalszej
rywalizacji) sklasyfikowano drużynę z Klucz, 559 p.

Wyniki indywidualne:
juniorki młodsze – 1. Natalia
Hoder (PZ 3 Oświęcim) 235 p.,
2. Magdalena Kajfasz (PZ 2
Oświęcim) 220 p., 3. Patrycja Paliwoda (PZ 3 Oświęcim) 203 p.,
juniorzy młodsi – 1. Radosław
Klaja (PZ 2 Oświęcim) 248 p.,
2. Patryk Stolecki (PZ 2 Oświęcim) 213 p., 3. Grzegorz Baran
(PZ 2 Oświęcim) 211 p.,
juniorki – 1. Karolina Trethan
(PZ 2 Oświęcim) 245 p., 2. Katarzyna Szklarczyk (PZ-2 Oświęcim) 245 p., 3. Gabriela Pastuszka (PZ 3 Oświęcim) 233 p.,
juniorzy – 1. Paweł Godyń (PZ 2
Oświęcim) 250 p., 2. Rafał Matuszyk (PZ 3 Oświęcim) 245 p.,
3. Mateusz Wiśniewski (PZ 3
Oświęcim) 218 p.
Wyniki zawodów wojewódzkich
w Tarnowie:
juniorzy – Paweł Godyń z PZ 2
piąte miejsce z wynikiem
538 p./600. Startowało 30 zawodników,
juniorki – Karolina Trethan
z PZ 2 dziesiąte miejsce z wynikiem 504 p./600. Startowało 30
zawodniczek .
Zespołowo szkoły z Oświęcimia:
PZ 2 SOMSiT szóste miejsce,
PZ 3 STiO ósme miejsce na trzynaście strzelających zespołów
z Małopolski.
– mac
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