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Komunikacyjne działania
Ulice Oświęcimia są zakorkowane. Cierpliwość kierowców
przejeżdżających przez nasze miasto jest wystawiona na
ciężką próbę. Rozwiązaniem jest budowa obwodnicy miasta, jeszcze jeden most na Sole i niezwłoczne działania zmierzające do budowy odcinka drogi ekspresowej S1.
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Radosne
dziękczynienie

– Obwodnica Oświęcimia jest
zdecydowanie potrzebna, bo
miasto jest bardzo często zakorkowane, a do tego dochodzą sytuacje oficjalnych wizyt dyplomatów z różnych stron świata,
co potęguje ten problem. Mam
jednak obawy dotyczące przebiegu odcinka drogi S1, ponieważ niektórzy twierdzą, że
jest to związane z zamknięciem
kopalni w Brzeszczach. Gdyby
się to potwierdziło, to wolałabym jednak zachować miejsca
pracy – stwierdza Małgorzata
z Oświęcimia.
O konieczności i sposobach
rozwiązania problemów komunikacyjnych są przekonane
zarówno władze miasta, jak
i mieszkańcy. 5 czerwca wspólnie wzięli udział w protestacyjnym zgromadzeniu publicznym i przeszli ulicą Śląską od
ronda na Niwie w Oświęcimiu
do placu gminnego nad Wisłą
w Bieruniu, by wyrazić swoje
oczekiwania razem z idącą do
tego punktu grupą z Bierunia.
Zgromadzenie zorganizowało
Stowarzyszenie Oświęcimianie
Oświęcimianom we współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Bierunia i Stowarzy-

Oświęcim

szeniem Miłośników Ziemi
Bieruńskiej „Porąbek”.
Na drodze krajowej nr 44 na odcinku Oświęcim–Bieruń–Tychy
panuje nadmierny ruch pojazdów, który od wielu lat jest problemem dotykającym mieszkańców Oświęcimia i Bierunia.
Jest ona nagminnie wykorzystywana przez kierowców omijających płatny odcinek autostrady
A4. Na nią kierowane są też
objazdy związane z remontami
dróg z całego regionu.
– Doprowadziło to do sytuacji,
że przez Oświęcim i Bieruń
przejeżdża każdego dnia ponad
20 tysięcy samochodów, z czego prawie 20 proc. to samochody ciężarowe. Powstanie drogi
ekspresowej S1 na odcinku od
węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok”
w Bielsku-Białej jako alternatywy dla ruchu tranzytowego prowadzonego dotychczas
przez Oświęcim i Bieruń jest
dla mieszkańców jedyną nadzieją na poprawę warunków
życia, a także zapewnienia harmonijnego rozwoju gospodarczego – mówi Jarosław Wilczak
ze Stowarzyszenia Oświęcimianie Oświęcimianom.

Wielokrotnie
obiecywany
przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad
termin oddania do użytkowania drogi S1 wyznaczony na
2013 rok był nadzieją na funkcjonowanie w warunkach niezagrażających życiu i zdrowiu
ludzi. Według protestujących
prawie dwadzieścia lat na budowę odcinka czterdziestokilometrowego to o wiele za dużo.
Oczekują przyspieszenia podjęcia niezbędnych decyzji.
– Podpisy, które tutaj są składane mają być głosem zdecydowanej większości mieszkańców, która oczekuje budowy
drogi. Nie określamy, którędy
ma biec, czy przez Brzeszcze,
czy Miedźną – to zadanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dla nas
najważniejsze jest to, aby obok
drogi były obwodnice Oświęcimia i Bierunia. Jesteśmy po
jednej stronie i wspólnie walczymy o drogę i obwodnice
Bierunia i Oświęcimia – podkreślał w czasie protestu Janusz
Chwierut, pełniący funkcję
prezydenta Oświęcimia.
Dla Oświęcimia, który coraz
bardziej się korkuje, istotne są
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rozwiązania komunikacyjne
w układzie wewnętrznym i zewnętrznym. Dlatego miasto
planuje budowę łącznika między ul. Batorego i Jagiełły. Konieczne więc będą ronda przy
Castoramie i na ul. Jagiełły na
wysokości „Hellady” oraz droga, która je połączy. Będą to
rozwiązania dla samochodów
do 3,5 t. To droga inwestycja, której koszt szacuje się na
ok. 13,5 mln zł, dlatego Urząd
Miasta w Oświęcimiu starać
się będzie o wsparcie finansowe w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych, tzw. „schetynówek”
i z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego.
– Ważne jest również przedłużenie ul. Krasińskiego jako
alternatywnej drogi łączącej
osiedle Chemików ze Starym
Miastem, której planowany
przebieg prowadzi od hotelu
„Galicja”, mija osiedle Szpitalna, hospicjum i wpina się w ul.
Kownacką. To przedsięwzięcie
jest na etapie projektowym –
informuje Janusz Chwierut.
W opinii włodarza miasta
w układzie zewnętrznym
Oświęcimia strategiczne są
dwie inwestycje – budowa
drogi S1 wraz z obwodnicą
południową i mostem na rzece
Sole oraz obwodnica północna,
czyli połączenie ul. Chemików
z drogą 933 w Bobrku.
– Te dwa rozwiązania komunikacyjne są szansą na wyprowadzenie z centrum miasta ruchu
tranzytowego – dodaje Janusz
Chwierut.
Droga ekspresowa S1 ma mieć
około 130 km i będzie przebiegać przez województwa śląskie i częściowo małopolskie.
Odcinek od węzła „Kosztowy
II” w Mysłowicach do „Suchego Potoku” w Bielsku-Białej
będzie miał około 40 km. S1
zgodnie z planami ma połączyć
Pyrzowice z granicą państwa
z Czechami w Cieszynie-Boguszowicach oraz czeską drogą
ekspresową R48. Część trasy
stanowi wschodnia obwodnica
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
– Marzena Wilk
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Radosne dziękczynienie
16 czerwca w Oświęcimiu odbyło się
„Święto Życia”. To wydarzenie miało
wielowątkowy charakter.
Było dziękczynieniem za beatyfikację Matki Małgorzaty
Szewczyk, serafitki, świętem
młodych diecezji bielsko-żywieckiej, a także okazją do manifestacji przywiązania do wartości rodzinnych w Marszu dla
Życia i Rodziny.
Rozpoczęło się u sióstr serafitek w Oświęcimiu, gdzie odprawiono uroczystą mszę św.
dziękczynną za beatyfikację

Matki Małgorzaty Szewczyk,
założycielki
Zgromadzenia
Sióstr Serafitek. Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato
ogłosił wyniesienie jej na ołtarze tydzień wcześniej, podczas
mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie
Łagiewnikach.
Matka Małgorzata Łucja Szewczyk urodziła się na Wołyniu

w 1828 roku. Jako dwudziestolatka wstąpiła do III Zakonu
św. Franciszka i złożyła prywatne śluby rad ewangelicznych.
Ok. 1880 roku odprawiła rekolekcje pod kierunkiem bł. Honorata Koźmińskiego i powierzyła się jego kierownictwu
duchowemu. Zaczęła opiekować się chorymi i opuszczonymi
staruszkami. Gdy przyłączyły
się do niej towarzyszki założyła Zgromadzenie Córek Matki
Bożej Bolesnej znane jako Zgromadzenie Sióstr Serafitek.
W 1891 roku przeniosła się do
Galicji, rok później zaczęła budowę klasztoru w Oświęcimiu,

który stał się domem macierzystym Zgromadzenia. W 1897 r.
zainicjowała budowę kościoła
pw. Matki Bożej Bolesnej w naszym mieście.
Służba sióstr serafitek była
ukierunkowana na pomoc
starszym, chorym i opuszczonym, wychowywanie w wierze
dzieci w organizowanych sierocińcach i ochronkach. Matka
Małgorzata Szewczyk zmarła w 1905 roku w Nieszawie
i tam spoczywała przez 26 lat.
Przy okazji 50-lecia założenia
Zgromadzenia, 18 listopada
1931 roku trumna z jej szczątkami została przewieziona do
Oświęcimia, gdzie tymczasowo
złożono ją w kaplicy cmentarnej. Ze względu na trudności
wojenne i ze strony władz państwowych dopiero w 1951 r.
ponownie ekshumowano jej
szczątki, by uroczyście złożyć
je w sarkofagu znajdującym się
w przedsionku kościoła klasztornego w Oświęcimiu.
Po uroczystościach dziękczynnych wierni przeszli ulicami
Oświęcimia w Marszu dla Życia
i Rodziny na stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Tam odbyły się koncerty, m.in.
Arki Noego i Luxtorpedy, sportowe turnieje i rozstrzygnięcie
konkursów plastycznych i fotograficznych.
– In

pod patronatem „głosu”

Rodzinna sobota
IV Salezjański Piknik Rodzinny cieszył się zainteresowaniem nie tylko rodzin skupionych wokół parafii pw. Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu, ale i z całego
miasta.
– Taki piknik rodzinny jak
nasz, to fajna sprawa. Wszyscy
ludzie, nie tylko z naszej szkoły, mogą się spotkać i przy-

jemnie spędzić czas wolny od
szkoły, pracy i innych codziennych zajęć. Można było przyjść
nie tylko z rodziną, ale też

z przyjaciółmi i znajomymi.
Sprzyja to także poznawaniu
nowych ludzi – twierdzi wolontariuszka Weronika Pokucińska, uczennica drugiej klasy Salezjańskiego Publicznego
Liceum Ogólnokształcącego
w Oświęcimiu.
– Działanie tutaj nie jest ciężką pracą. Jestem wyznaczona
do kącika misyjnego, ale wyszukuję sobie też inne zajęcia.
Na przykład zapraszam wszystkich do udziału w zabawach
i tańcach – dodaje Weronika.
Dochód z IV Salezjańskiego
Pikniku Rodzinnego, który
wyniósł 12.875,55 zł, został
przeznaczony dla jednego
z uczniów, Wojtka, ucznia
pierwszej klasy technikum,
który w wyniku pożaru domu

jednorodzinnego w Jastrzębiu
Zdroju stracił mamę i czwórkę
rodzeństwa. Cel zbiórki pieniędzy został zmieniony przez organizatorów na kilka dni przed
imprezą. Pierwotnie dochód
miał zasilić konto przeznaczone na budowę hali sportowej
na terenie zakładu, która służyć ma wszystkim mieszkańcom Oświęcimia i okolic.
Podczas pikniku prezentowały
się lokalne formacje taneczne, chór Canticorianie, Zespół
Pieśni i Tańca „Małe Hajduki”,
orkiestra salezjańska i inne
zespoły muzyczne, a także
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu. Każdy
mógł skosztować domowych
wypieków i kiełbasek z grilla,
były też gry i zabawy dla dzieci.
Imprezę rozpoczęły biegi dla
dzieci i dorosłych „Majówka
z Zadyszką”. Wieczór zakończył
się koncertem Janka Samołyka,
pokazem ogni sztucznych i zabawą taneczną.
– In
Reklama

Człowiek szczęśliwy
O życiu, wierze i szczęściu debatowano podczas XXXII Sesji
Kolbiańskiej, zorganizowanej z okazji 72. rocznicy deportacji św. Maksymiliana do KL Auschwitz.

– We współczesnej pedagogice
coraz więcej uwagi poświęca
się zagadnieniu miejsca. Już nie
wystarczy samo studiowanie
podręczników czy słuchanie
wykładów. Bardzo ważne jest
osobiste doświadczenie rzeczywistości, o której się uczymy –
uświadamia franciszkanin Jan
Maria Szewek.
Dlatego sesję naukową w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu poprze-

dziła modlitwa przy „ścianie
straceń” i złożenie kwiatów
w celi śmierci św. Maksymiliana w KL Auschwitz. Na zakończenie spotkania w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła
się projekcja filmu „Cristiada”,
przedstawiającego
historie
kobiet i mężczyzn, z których
każdy decyduje się na podjęcie
największego ryzyka dla dobra
swoich rodzin, wiary i przyszłości swojego kraju.

Tegoroczna sesja pn. „Kolbiańska szkoła życia” skupiała
się na pytaniu: jak żyć, by być
szczęśliwym... Zdaniem prelegenta ks. Jacka Pędziwiatra,
znawcy życia świętego Maksymiliana, paradoksalnie ojciec
Kolbe mógł być szczęśliwy
nawet w obozie, bo dla niego
szczęściem był sam Bóg.
– Wiara męczennika z Auschwitz jest przykładem wiary
żywej, wiary opartej na mocnych fundamentach wyniesionych z domu rodzinnego,
praktykowanej i pogłębianej w
zakonie – zauważył wykładowca teologii duchowości, o. Piotr
Cuber, kustosz Centrum św.
Maksymiliana w Harmężach.
Podkreślił, że o. Kolbe umarł
tak, jak żył, a jego śmierć męczeńska była konsekwencją całego ofiarnego życia.
Gościem specjalnym sesji był
redaktor Tomasz Terlikowski

z portalu „Fronda” i Telewizji
Republika. Publicysta uświadamiał zebranym, że współcześni
chrześcijanie są podobnie konfrontowani z pytaniami o życie
i śmierć, jak kiedyś. Że dziś
istnieją również cele śmierci, w których ludzie umierają
z głodu. Że nadal stajemy wobec pytania, czy każdy człowiek
jest człowiekiem i ma prawo do
życia.
– Naszym celem powinna być
edukacja. Powinniśmy dbać,
aby z tego miejsca wypływał
ważny głos, że nie powinno się
to już więcej nigdy zdarzyć –
mówił prezydent Oświęcimia
Janusz Chwierut. W imieniu
Związku Gmin Związanych
z Życiem św. Maksymiliana,
włodarz miasta wręczył nagrodę jednemu z głównych organizatorów sesji – Katolickiemu
Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”.
Organizatorami „Kolbiańskiej
szkoły życia” byli: Katolickie
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, Starostwo
Powiatowe w Oświęcimiu,
Urząd Miasta Oświęcim, OCK
i PWSZ im. rtm. W. Pileckiego
w Oświęcimiu.
– Karo

Pamięć jutra
Oświęcimianie uczcili Narodowy Dzień
Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów
Koncentracyjnych.
14 czerwca 1940 roku hitlerowcy deportowali do nowo
utworzonego
niemieckiego
obozu Auschwitz 728 Polaków, głównie młodych ludzi,
harcerzy, studentów, członków
podziemnych organizacji niepodległościowych, żołnierzy
kampanii wrześniowej 1939 r.,
którzy próbowali przedrzeć się
na Węgry do powstającej tam
Armii Polskiej.
Uroczystości z tej okazji rozpoczęła msza św. na terenie
byłego obozu KL Auschwitz.
Delegacje wraz ze świadkami
tamtych wydarzeń zapalili znicze pod „Ścianą Śmierci” i złożyli kwiaty przy historycznym
budynku Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, do którego w 1940 roku
deportowano pierwszy transport więźniów.
W przeddzień 73. rocznicy
w Galerii Książki zorganizow na została konferencja

Akademia z sukcesami
Gala Sukcesów, która odbyła się w gościnnych progach
Oświęcimskiego Centrum Kultury zakończyła siódmą edycję Akademii Przyszłości w Oświęcimiu.
Było to uroczyste podsumowanie całorocznej pracy akademii w naszym mieście, które przygotowali oświęcimscy
wolontariusze i tutorzy, a także
wspaniała okazja do wręczenia
dyplomów zawierających największe dokonania dzieci. Wolontariusze z kolei otrzymali
certyfikaty potwierdzające ich
zaangażowanie w projekt.
Reklama

– Akademia Przyszłości jest
unikatowym
programem,
w którym konkretny człowiek
otacza opieką konkretne dziecko. Wolontariusz – tutor na
cotygodniowych zajęciach poświęca swój czas i uwagę dziecku, dzięki czemu ono dowiaduje
się, że jest ważne i wyjątkowe.
Jest też darczyńca – „tajemniczy opiekun”, który przez cały

rok wspiera dziecko. Jest dla
niego „latarnią”, która oświetla
mu drogę do sukcesu w szkole, a później w życiu, a także
„kibicem”, który trzyma kciuki
za jego sukcesy – wyjaśnia Justyna Mroczek, koordynatorka
regionalna i trenerka Akademii
Przyszłości w Oświęcimiu.
To projekt, który nie zmienia
świata, w którym żyje dziecko,

ale daje mu siłę, by potrafiło sobie w nim poradzić. Stworzono
w nim System Motywatorów
Zmiany – unikatową metodologię pracy z dzieckiem, nakierowaną na przemianę myślenia
dziecka o sobie samym.
– Jestem wolontariuszem od
wielu lat w różnych organiza-

cjach, jednak dotychczas nie
współpracowałem bezpośrednio z ludźmi, dlatego podjąłem
się działań na rzecz Akademii
Przyszłości. To jest dla mnie
dobry sprawdzian, tym bardziej, że interesuję się psychologią i z tym wiążę przyszłość.
Akademia wymaga poświęce-

historyczna „Pamięć jutra”.
Obchody zakończył koncert
– suita z opery „Kobieca orkiestra z KL Auschwitz”. Organizatorem uroczystości było
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich
wraz z miastem Oświęcim,
Starostwem Powiatowym, Państwową Szkołą Muzyczną i Instytutem Pamięci Narodowej.
14 czerwca od 2006 roku obchodzony jest w Polsce jako
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar
Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych.
– Karo
nia, ale takiego jak w innych
życiowych sytuacjach. To jest
bardzo przyjemna praca i kontakt z sympatycznymi ludźmi –
mówi wolontariusz Jakub Janik
z Powiatowego Zespołu nr 2
Szkół Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych w Oświęcimiu,
który pracował z 15-letnim Arturem.
Region oświęcimski akademii
skupia 3 liderów zarządzających wolontariuszami, 22 tutorów mających pod opieką 22
dzieci, w działanie są zaangażowane 3 oświęcimskie szkoły. Akademia Przyszłości jest
projektem realizowanym przez
Stowarzyszenie Wiosna.
– In
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w skrócie

Zmiany w dyspozytorni
W funkcjonowaniu systemu
Państwowego Ratownictwa
Medycznego w Małopolsce
nastąpiły zmiany związane
z rozpoczęciem działania
Scentralizowanych Dyspozytorni Medycznych w Krakowie
i Tarnowie. W stanach nagłego
zagrożenia życia należy wybrać
z telefonu komórkowego lub
stacjonarnego nr 999 lub
112. Są one połączone ze
służbami ratowniczymi w tym

województwie, z którego
wykonywane jest połączenie
telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenu Małopolski w sprawach pomocy
medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej
lub przebywającej na terenie
województwa małopolskiego
powinny wybrać z telefonu
komórkowego lub stacjonarnego nr 12 254 08 00.
– In

Dla upamiętnienia
Klub „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w
Oświęcimiu zaprasza do udziału
w uroczystościach związanych
z 70. rocznicą rzezi wołyńskiej
– wydarzeń związanych z ludobójstwem ludności polskiej i innych narodowości na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej
w czasie II wojny światowej
dokonanym przez nacjonalistów
ukraińskich. Obchody odbędą
się 6 lipca, rozpoczną się o godz.
11:00 mszą św. w kościele pw.
Wniebowzięcia
Najświętszej

Marii Panny w Oświęcimiu. Po
niej o godz. 12:00 zaplanowano
uroczystość na oświęcimskim
cmentarzu parafialnym pod tablicą pamięci pomordowanych
Polaków, a o godz. 14:00 odbędzie się spotkanie Kresowian
i gości w hotelu „Kamieniec”
w Oświęcimiu. Organizatorzy
proszą chętnych do potwierdzenia udziału w spotkaniu, tel.
609808529 lub 33 8422551
lub e-mailowo samborzanieoswiecim2010@gmail.com
i wlodzimierz.paluch@gmail.com.
– In

Kultury świata
„Kultury świata” to hasło
przyświecające tegorocznemu
piknikowi rodzinnemu, który
został zorganizowany w Szkole
Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu.
Uczniowie wszystkich klas
przygotowali prezentacje kultur
świata i śpiewali piosenki

charakterystyczne dla różnych
narodowości. Podczas pikniku
wystąpili także młodzi aktorzy
ze szkolnego teatru, wykonując przedstawienie „Czerwony Kapturek”. Wszystkie
występy uczniów oklaskiwali
rodzice, nauczyciele, koledzy
i przyjaciele szkoły. Goście
mogli też skosztować dań
z grilla, grochówki, domowego
ciasta i sałatek. Przygotowano
także loterię fantową, w której
głównymi nagrodami były trzy
tablety.
Impreza wpisała się w miejskie
obchody Roku Kultury.
– In

Młodzi aktywni obywatele
Miejskie Gimnazjum nr 3
im. K. Tańskiej-Hoffmanowej
w Oświęcimiu obchodziło
Święto Szkoły „Z Trójką przez
wieki”. Z tej okazji uczniowie
i nauczyciele zorganizowali
XII Forum Dyskusyjne „Oświęcim – miasto aktywnych obywateli?”. W tegorocznej edycji
wzięli udział: Janusz Chwierut,
pełniący funkcję prezydenta
miasta Oświęcim, Zbigniew
Starzec, wicestarosta powiatu oświęcimskiego, Marian
Górnicki z Rady Osiedla Stare
Miasto, Helena Wisła, prezes
Fundacji Pomnik-Hospicjum
Miastu Oświęcim i Albert
Bartosz, prezes fundacji Mała

Orkiestra Wielkiej Pomocy.
Podczas forum gimnazjaliści
poruszyli zagadnienia dotyczące współpracy władz samorządowych z radami osiedli,
wpływu obywateli na decyzje
podejmowane w mieście
i powiecie, perspektyw rozwoju
miasta, wykorzystywania
środków unijnych i aktywności
obywatelskiej oświęcimian.
W ramach obchodów szkolna grupa teatralna „Aksam”
przedstawiła spektakl poetycki
„Cafe Bohema” oraz odbył
się III Piknik Rodzinny „Dzień
Sąsiada”.
– In

Spotkanie pracowników
28 września o godz. 17:00
odbędzie się spotkanie byłych
pracowników Oświęcimskich
Zakładów Napraw Samochodów.
Na piąte już, jubileuszowe spotkanie osób kiedyś związanych
z zakładami do restauracji „Targowa” w Oświęcimiu serdecznie

zaprasza Komitet Organizacyjny
Spotkań Pracowników OZNS.
Zapisy i opłaty (70 zł) przyjmowane są do 23 września
w kiosku nr 67 na targowisku
miejskim w Oświęcimiu.
– ekt
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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

Przedstawiamy drugą część rozmowy z Pawłem Warchołem,
artystą, który choć zdolności ma wszechstronne, rysunek
umiłował najbardziej.
Jest Pan laureatem wielu prestiżowych nagród, Pana rysunki były wystawiane nie tylko
w Polsce, ale też w wielu krajach Europy. Co jest dla Pana
najcenniejszym wyróżnieniem
i dlaczego?
Największym
wyróżnieniem
i nagrodą dla artysty jest to, że
może żyć z pracy, która jest jego
pasją. Na marginesie zaznaczam, że w Oświęcimiu jest to
bardzo trudne. Wracając do rzeczy. Moja twórczość ponad pięćdziesiąt razy była wyróżniana
i nagradzana, to dużo, dlatego
jest trudno odpowiedzieć w tej
kwestii. Trochę ironizując, przecież dobrze zapowiadającym się
artystą jestem w dalszym ciągu,
zawsze mówię, że najważniejsze
są nagrody, które dopiero dostanę. I jest w tym dużo prawdy.
Każda nagroda jest ważna, niektóre wiążą się z intensywnością
przeżycia oraz prestiżu i rodzaju
nagrody. Cieszą mnie nagrody
w konkursach interdyscyplinarnych, gdzie moje prace konkurowały z obrazami, grafikami,
rzeźbami, wtedy szarobury rysunek naprawdę musiał intensywnie zadziałać – musiał być
naprawdę dobry. Z wielką przyjemnością odbiera się główne
nagrody, wtedy budzą się jakieś,
wręcz sportowe emocje.
Trzymanie w jednej ręce Grand
Prix, w drugiej przyzwoicie zapełnioną kopertę lub czek to naprawdę jedna z chwil, „na które
czekamy”. Dlatego mile wspominam Grand Prix na Międzynarodowym Triennale Sztuki
w Lublinie w 2000 r., Grand Prix
na Międzynarodowych Konkursach w Barcelone, Grand Prix
na Międzynarodowym Biennale
Rysunku w czeskim Pilznie...,
a szczerze mówiąc, wszystkie były ważne, małe czy duże,
w Oświęcimiu, Warszawie, Monachium czy w Skopje – wszystko jedno.
Bardzo ważne są wystawy indywidualne, każda w pewien sposób zamyka pewien okres twórczości, czasami są mniejszymi
czy większymi retrospektywami. Jest wiele takich ważnych
momentów i związanych z nimi
emocji, każda jest odrębną historią, o których mógłbym opowiadać godzinami. Przypomnę
tylko jedną chwilę, gdy po raz
pierwszy zobaczyłem gotową
wystawę w 2008 roku w katowickiej galerii BWA. Popatrzyłem wtedy na ogromną salę
wystawową wypełnioną moimi
rysunkami, usiadłem na fotelu
i powiedziałem: Kurde, jak ci
się to wszystko chciało zrobić!

ale jestem również malarzem,
projektantem, niezależnym kuratorem, fotografikiem, a nawet
pedagogiem, co nieco na pewno
komplikuje sprawę.

Mówi się o Panu, że jest jednym z niewielu twórców,
którzy wybrali rysunek jako
najważniejszy środek wyrazu.
Czy to miano motywuje, zobowiązuje, czy może ciąży?
Rysuję od małego. A rysunek
jest najtańszy i można go robić na wszystkim, wszędzie –
w pracowni i w samolocie. Moje
szkolne lata to w historii sztuki
ugruntowanie się rysunku jako
autonomicznej dziedziny sztuki.
Rozkwit tej techniki i wejście rysunku na salony, wspaniałe wystawy na Documenta w Kassel,
ale również fantastyczne Międzynarodowe Triennale Rysunku we Wrocławiu. Dzięki rysunkom mogłem jako tako przeżyć
finansowo czasy liceum i studiów. Ale prawdziwym „rysunkiem” zająłem się po studiach,
wiele tysięcy godzin (poświadczają to zdjęcia rentgenowskie
kręgosłupa) przesiedziane przy
kartonie, ogrom pracy i małe
sukcesy, które z czasem przeistoczyły się w udział w ponad
500 wystawach zbiorowych,
80 wystaw indywidualnych, 50
różnych nagród i wyróżnień
nieomal na całym świecie oraz
w fakt, że w „branży” w całej
Europie mam obecnie ugruntowaną, niekwestionowaną pozycję. Biorąc udział w biennale czy
triennale bez żenady wykręcam
numer do organizatorów i pytam się z warcholską bezczelnością – jaką dostałem nagrodę,
w 80 procentach była to i będzie
pozytywna odpowiedź. To jest
pasja, wtedy nie ma żadnego
problemu z zaangażowaniem
w realizację, a co za tym idzie
– z sukcesem. A zobowiązanie
artysty jest tylko jedno, gdy
dostało się talent, obojętne czy
od Boga, Jahwe, Zeusa, Manitu,
Sziwy czy od Światowida, należy go wykorzystać, przekazać
ten dar w postaci dzieła sztuki innym. Pozornie jest łatwo
mówić o mnie jako rysowniku,

Skąd zamysł cyklu „Mówię po
polsku”? Czy to próba zwrócenia uwagi na konieczność pielęgnowania tożsamości narodowej w dobie globalnej wioski?
Cykl „Mówię po polsku” to zestaw portretów własnych, gdy
wymawiam polskie głoski: ź, ś,
ć, ż, ą, ę. W pisowni, wraz z rozprzestrzenieniem się Internetu,
mamy ostatnio do czynienia
z pomijaniem polskich znaków:
nie można ich stosować w adresach e-mailowych czy stronach
www oraz w wysyłaniu korespondencji pocztą elektroniczną za granicę, często komputery
przy zmianie czcionki w miejsce polskich znaków wstawiają
symbole utrudniające przeczytanie tekstu. Dążenie do uniformizacji powoduje, że polskie
głoski powoli zanikają w piśmie.
Te prace to próba dokumentacji
naszego języka, a co za tym idzie
i kultury w uniwersalistycznym
świecie współczesnej Europy.
Patrząc w przyszłość, angielski
zdominuje wspólną Europę, już
jest współczesną łaciną i naturalnie wraz z rozwojem cywilizacji angielskie słowa wnikają
we wszystkie języki. Ja też, jak
się okazuje byłem projektantem,
a teraz jestem „dizajnerem”. Ten
cykl być może jest w pewnym
sensie formą przejawu patriotyzmu, bo patriotyzm dla mnie
to nie jest latanie z biało-czerwoną po miejscach narodowych
klęsk. Patriotyzm to normalny
codzienny trud każdego z nas,
świadome tworzenie dobra zarówno materialnego, jak i intelektualnego.

ski, współpracowałem z krakowskim „Tempem”, Darek
Maciborek wtedy w „Głosie
Ziemi Oświęcimskiej”, Leszek
Miłoszewki z „Dziennika Beskidzkiego”. Ostatnie publikacje
miałem w „Trybunie Śląskiej”,
gdzie rysunkami komentowałem wybory prezydenckie na
pierwszej stronie, ale to było
dobrych kilka lat temu. Patrząc
na powyższy tekst, muszę złożyć gratulacje „Głosowi Ziemi
Oświęcimskiej”, bo jak widać
tylko ten tytuł przetrwał. Takich
gigantów jak „Tempo”, „Dziennik” czy „Trybuna Śląska” już
nie ma. Ostatnio co jakiś czas
powstają nowe „humory”, trochę do szuflady, a do innych
od czasu do czasu oczywiście „zmusza” mnie dyrektor
MDSM Leszek Szuster.
Rysunek satyryczny traktowałem zawsze niepoważnie,
nie mam nawet żadnej dokumentacji tych działań, a szkoda.
Rysunki były różne, i mądre
i głupie, niektóre lepsze, inne
gorsze, ale kilkanaście perełek
na pewno można znaleźć. Praca satyryka bywa czasami niebezpieczna. Obraził się na mnie
premier Pawlak, kilku polityków
i kilku radnych oświęcimskich,
ale jak pisał biskup Krasicki –
„Prawdziwa cnota krytyki się
nie boi”. Ale gdzie tu teraz w XXI
wieku szukać cnoty?
Nad czym Pan obecnie pracuje i gdzie w najbliższym czasie
można oglądać Pana prace?
Zawsze łatwo mi było na takie
pytania odpowiedzieć, dzisiaj
jest inaczej. Obecnie jestem
na etapie poszukiwań nowych
form wyrazu rysunku, powstaje wiele koncepcji, szkiców,
notatek. Na tym etapie jest to
bardziej intelektualna gra oddalona nieco od realnych zapisów,
wymierne efekty zmaterializują
się w postaci dzieł na pewno
w późniejszym czasie. Ale bez
rysowania bym nie wytrzymał,
obecnie powstają „Vitkovice”.
Zainspirowała mnie stara huta
w Ostrawie-Witkowicach, dzięki Waldkowi Rudykowi, który
wyciągnął mnie na wycieczkę z Moksirem chełmeckim
do Czech. Waldku, dziękuję!
W ciągu dwóch miesięcy powstał rysunek 100 x 70, obecnie
zaczynam drugi. Najzabawniejsze jest to, że rysuję pewien
industrialny obiekt, który nie
wiem do czego służy, będę musiał jeszcze raz jechać do Ostrawy, aby dowiedzieć się, co to
jest. Kosztowne jest życie artysty, dlatego dzieła artystów też
muszą być drogie.
Sprawa wystaw? W najbliższym
czasie, w czerwcu zapraszam na
wystawę indywidualną do Muzeum Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu, jesienią będą
moje prace prezentowane na
dwóch zbiorowych wystawach
w Oświęcimskim Centrum Kultury i kilku innych w Polsce.
A jeżeli ktoś lubi podróżować,
zapraszam do Australii, gdzie
moje rysunki z cyklu „Bunkry”
będą prezentowane na Międzynarodowym Biennale Rysunku.

Debiutował Pan jako rysownik satyryk. Czy teraz zdarza
się Panu wracać do tej formy
rysunku?
Z moimi rysunkami satyrycznymi to zupełnie inna sprawa.
Do ich rysowania jestem przez
cały czas zmuszany. Pierwsze
satyry ukazały się w „Głosie
Nowej Huty” w 1980 r. wówczas solidarnościowego tygodnika, zmusili mnie oczywiście
koledzy dziennikarze. Trochę
mi się to spodobało i moje
rysunki publikowano w wielu innych gazetach, również
w „Szpilkach” i „Polityce”. Stan
wojenny wprowadzony przez
bandziorów z PZPR zakończył Dziękuję za rozmowę.
– Marzena Wilk
tę zabawę na wiele lat. Później
zmuszali mnie: Leszek Rafal-

Święto żaków i uczelni
Historia i sportowa rywalizacja, oficjalne wyróżnienia i zabawa przeplatały się podczas tegorocznego święta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.
Obchody rozpoczęli studenci,
zapalając znicz pod Dębem Pamięci „Witold”. Ta tradycja to
świadectwo pamięci, podziwu
oraz uznania dla wybitnej postaci rotmistrza Witolda Pileckiego – patrona uczelni.
Pomoc na medal
Uroczystości główne odbyły
się na zamku książąt oświęcimskich, gdzie wręczono medale osobom zasłużonym dla
rozwoju PWSZ w Oświęcimiu.
Odznaczenia w roku 2013
otrzymali: starosta oświęcimski, Józef Krawczyk, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy,
Wiesława Drabek-Polek, prezes Przedsiębiorstwa Maszyn
i Urządzeń Omag, Tadeusz
Dziędziel, poseł na Sejm RP,
Tadeusz Arkit.

– Medal jest wyróżnieniem,
ale także pewnym zobowiązaniem. Skromnym, ale ważnym
podziękowaniem, bo płynącym
nie tylko od władz, ale od całej
społeczności akademickiej –
mówił prof. zw. dr hab. Witold
Stankowski, rektor oświęcimskiej uczelni, która przygotowuje się do obchodów 10-lecia
istnienia.
Bieg to zdrowie
Na sportowo świętowali miłośnicy biegania. Z nadsolańskich bulwarów wystartowało
161 zawodników – 64 pobiegło
w „Piątce Pileckiego” na dystansie 5 km. Wytrwalsi biegacze
przebiegli dystans 10 km, startując w rozgrywanym równocześnie biegu „Zielona Dycha”.
Humory dopisywały, forma

pod patronatem „głosu”

Na rowery!

Wszystkich miłośników „dwóch kółek”
zapraszamy do udziału w XV Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, który odbędzie się 22 czerwca.
W rajdzie mogą wziąć udział
wszyscy ci, którzy posiadają
sprawny technicznie rower.
Tegoroczny rajd wiedzie trasą
liczącą 31,11 km do Przeciszowa Podlesia. Rozpocznie się
o godz. 10:00 przy ul. Bulwary.
Cykliści przejadą stamtąd ulicami Oświęcimia przez Dwory
i Przeciszów Las do półmetku
przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Przeciszowie Podlesie. Meta, jak
co roku, jest przewidziana na
stadionie Miejskiego Ośrodka
Reklama

Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu. Tam rozstrzygnięte zostaną konkursy na najstarszą
uczestniczkę i uczestnika imprezy, najmłodszego uczestnika, najmłodszego uczestnika
rajdu jadącego samodzielnie
i fantazyjne nakrycie głowy.
Bilety w cenie 11 zł można nabywać w dniach od 17 do 21
czerwca 2013 roku w sześciu
punktach sprzedaży na terenie
Oświęcimia: MOSiR Oświęcim
ul. Legionów 15, kryta pływalnia MOSiR Oświęcim ul.

również. Dopingowani przez
kibiców, wszyscy dzielnie dawali sobie radę i otrzymali pamiątkowe medale z wizerunkiem
rotmistrza oraz logotypem miasta. Najlepsi odebrali puchary
i nagrody. W I Biegu Rotmistrza
Pileckiego wzięli także udział
rektorzy: PWSZ w Oświęcimiu
– prof. Witold Stankowski (wraz
z synami) oraz PWSZ w Krośnie
– prof. Grzegorz Przebinda, który okazał się rewelacyjnym biegaczem.
Celem biegu było propagowanie biegania jako uniwersalnego sposobu na podtrzymanie
sprawności fizycznej, wydłużenia młodości i dbałości o zdrowie, a także popularyzowanie
postaci rotmistrza Pileckiego,
jego życia i postaw patriotycznych oraz promocja miasta
i uczelni. Bieg zorganizowała
PWSZ wraz z Oświęcimskim
Klubem Biegacza „Zadyszka”.
Historyczna zabawa
W ramach Dnia Aktywności
Obywatelskiej oraz obchodów
święta uczelni rozegrana została też pierwsza Oświęcimska
Terenowa Gra o tematyce historyczno-geograficznej, z wyChemików 2, salon rowerowy
Dorota Tokarz ul. Rowerowa
10, sklep rowerowy AS-BEN
ul. Jana Bosko 10, Oświęcimskie Centrum Kultury ul.
Śniadeckiego 24, sklep Puma
i Lee Cooper ul. Zaborska 8.
Bilety uprawniające do udziału
w rajdzie będą także dostępne
w dniu imprezy (w miarę wolnych miejsc) w cenie 12 zł na
godzinę przed planowanym
startem.
Organizatorem XV Rodzinnego Rajdu Rowerowego jest
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
– In

korzystaniem urządzeń GPS,
która polegała na wyszukiwaniu zaznaczonych wcześniej
miejsc historycznych, z ukrytymi w nich fragmentami hasła
do odgadnięcia. Grę prowadziło Stowarzyszenie Akademicka
Inicjatywa Politologów „POLIS” z oświęcimskiej PWSZ,
przy wsparciu Stowarzyszenia
na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z Mikołowa.
Juwenalia na sportowo
Nie samą nauką student żyje
– to wiadomo nie od dzisiaj.
A że sportu się nie boją, pokazali także pracownicy PWSZ.
Wynikiem 11:4 zakończył się
mecz piłki nożnej studenci kontra akademicy zorganizowany
przez Klub Uczelniany AZS
Oświęcim w ramach Juwenaliów Oświęcimskich. W tym
samym czasie na sąsiednim
boisku rozgrywany był mecz
siatkówki. Zorganizował go Samorząd Studentów oświęcimskiej PWSZ. Pierwsze starcie
wynikiem 3:1 wygrała drużyna
męska, złożona ze studentów
i wykładowców. Kolejne zmagania rozegrano już w drużynach mieszanych.
– Była to świetna zabawa, która
tak nam się spodobała, że zamierzamy ją kontynuować. Chcemy
spotykać się na zasolańskim orliku ze studentami na wspólnych
treningach i rozgrywkach w piłce siatkowej – mówi Radosław
Folga, wykładowca Instytutu
Zarządzania PWSZ.
– Karo

Z szacunku dla historii
Szóstoklasistka Izabela Kita z SP nr 4
w Oświęcimiu została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego.

Temat konkursu brzmiał „Losy
Dalekich i losy Bliskich – losy
Polaków w latach 1914–1989”.
– Iza przygotowała pracę noszącą tytuł „Pamiętnik Zosi” bazującą na przeżyciach oświęcimskich
sybiraków, przede wszystkim
Jadwigi Gołdyni, która wcześniej gościła na zajęciach kółka
historycznego w naszej szkole –
informuje Jolanta Filipowicz, nauczycielka, która przygotowała
uczennicę VI klasy do konkursu.
– Poznawanie historii regionu
oraz zasług jego obywateli uczy
młodych ludzi patriotyzmu i szacunku dla ich dokonań – dodaje.

Bajkowa podróż

Młoda oświęcimianka w IV
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego zorganizowanego przez Małopolskie
Kuratorium Oświaty w Krakowie i Fundację Armii Krajowej w Londynie zajęła 8 miejsce spośród kilkuset uczniów
z czternastu województw.
Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w auli Polskiej
Akademii Umiejętności w Krakowie. Honorowy patronat
nad konkursem objął Minister
Edukacji Narodowej.
– In

„zwiedziły” Anglię, Włochy,
Francję, Niemcy i Hiszpanię.
Podsumowujące turniej spotkanie odbyło się tradycyjnie
Polsce.
Zakończyła się druga edycja turnie- wRóżnice
punktowe były nieju „Bajkowa podróż przedszkolaka po wielkie, do końca nie wiadomo
było, kto zwycięży. Ostatecznie
Europie”.
pierwsze miejsce zajęło Miejskie Przedszkole nr 7. UczestW radosnych zmaganiach bra- ci chętnie korzystały z każdej nicy otrzymali nagrody i upoły udział dzieci z ośmiu oświę- możliwości wejścia na scenę. minki ufundowane przez OCK.
– ekt
cimskich przedszkoli – czterech W tej edycji przedszkolaki
publicznych i czterech niepublicznych. Przez pół roku raz
w miesiącu maluchy spotykały
się w Oświęcimskim Centrum
Kultury, które było organizatorem zabawy, by poznawać tradycje i zwyczaje europejskich
krajów oraz bajki, które w nich
zostały zrealizowane.
Wytypowane 3-osobowe drużyny rywalizowały w zabawnych
konkurencjach, a dopingowały
ich koleżanki i koledzy siedzący
Rodzinny Rajd Rowerowy na widowni. Nie zabrakło także
to już oświęcimska tradycja
zadań dla publiczności, a dzie-
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Na Zagrodowej budują
nowe mieszkania

wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Oświęcim się zmienia
odwołania prezydenta. Jeśli są
tak mocno zaangażowani, to
powinni to zrobić. Wydaje mi
O nowych inwestycjach, problemach komusię, że cała sprawa sprowadza
nikacyjnych, przebudowie rynku, miejscach
się do tego, że opozycja jest słaba. Próbują więc wprowadzić
pracy i zarzutach opozycji rozmawiamy
emocje w dyskusję publiczną.
Dystansują się od pracy i konz Januszem Chwierutem, pełniącym funkcję
kretnych działań. Na poziomie
prezydenta Oświęcimia.
samorządów praca dla mieszkańców jest najważniejsza. I to
Panie Prezydencie. Mamy już miesięcy, w tym uwzględnili- lejnego bloku Oświęcimskiego staramy się robić, oczywiście,
Budownictwa ważne jest też, aby mieć wizję.
połowę roku, to dobry mo- śmy dwa miesiące na przerwę Towarzystwa
ment na pierwsze podsumo- zimową. Faktycznie opady śnie- Społecznego, która rozpoczęła Mieć pomysł na Oświęcim.
wania. Dużo mówiło się, że te- gu były dość intensywne, nawet się na osiedlu Stare Stawy. Zagoroczny budżet Oświęcimia w marcu. Powrót na plac budo- rząd Budynków Mieszkalnych A jak Pan odnosi się do stato budżet bardzo inwestycyj- wy był więc możliwy dopiero przygotowuje 16 mieszkań ko- wianych zarzutów, że dba tylny. Taki, który pozwoli miastu w drugiej połowie kwietnia. To munalnych w dawnej siedzibie ko o kwiatki i o ładny wygląd?
na rozwój. Czy te inwestycje z kolei spowodowało wydłuże- biblioteki przy ul. Kopernika. Czy to jest źle, że miasto jest ładudaje się realizować? Na ja- nie robót do końca lipca. To jest Wspólnie z Zakładem Usług ne i czyste? Czy to jest powód
umowny termin zakończenia Komunalnych uporządkowali- do wstydu? Wręcz przeciwnie,
kim są one etapie?
Faktycznie jest to rok wielu in- wynikający z z aneksu do umo- śmy przestrzeń cmentarza ko- uważam, że oświęcimianie są
westycji. Przewidzieliśmy na nie wy. Pytanie, czy wykonawca munalnego. To miejsce przez dumni, że mają takie wspaniałe
blisko 38 mln zł. Dla porów- zdąży wykonać wszystkie prace. 20 lat straszyło swoim wyglą- ronda i skwery. Duża w tym zanania podam, że w 2012 było Ze swojej strony dopingujemy dem. Teraz zostanie tam tylko sługa wiceprezydenta Andrzeja
ponad 25 mln, a w 2011 tylko go i mobilizujemy. Mam na- kaplica, ruiny budynku zostały Bojarskiego, który dba o tę sferę
19 mln zł. W tym roku wyda- dzieję, że w tym okresie postara wyburzone, a teren wyplanto- miasta. Staramy się wspólnie
jemy więc 24 proc. budżetu na się je ukończyć. Jeśli tak się nie wany. Jest jeszcze wiele mniej- kreować i przygotowywać kostanie, to wiąże się to z karami, szych działań w przestrzeni lejne projekty. Odbieram wiele
nowe projekty.
I myślę, że to widać na mieście, które będzie ponosił. Każdy miasta. Ja odnoszę wrażenie, sygnałów od mieszkańców, że
bo jesteśmy w trakcie realiza- dzień zwłoki kosztuje więc wy- że opozycja, kontestując naszą są zadowoleni i czują satysfakcji 8 inwestycji, a wartość każ- konawcę. Myślę, że już jesienią pracę, wręcz ma żal, że coś się cję z tego, że miasto się zmienia
dej z nich przekracza 2 mln zł. będziemy cieszyć się zrewita- dzieje, że coś robimy. Chcieliby, i pięknieje. Osoby przyjezdne
To termomodernizacja szkół, lizowanym rynkiem, bo jest to abym nic nie robił, pełnił tylko też chwalą nasze ronda i zieleń.
przebudowa pl. Pokoju, moder- ważna część naszego miasta, rolę administratora. Ja jednak
nizacja targowiska, przebudowa serce miasta. Ma ogromne zna- uważam, że jestem tu od tego, No dobrze, ale wróćmy do teulic: Szarych Szeregów i Jana czenie w tej przestrzeni przy- aby działać. Myślę nie tylko o matów gospodarczych, od któPawła II, dróg powiatowych: ul. ciągania turystów i aktywności inwestycjach, ale też projektach rych uciec się nie da. Zawsze
Wysokie Brzegi, ul. Tysiąclecia mieszkańców miasta oraz ziemi przyszłościowych, które wyma- wraca jak bumerang ten sam
gają pozyskania dodatkowych temat. Praca! Czy udaje się
i Zwycięstwa, kanalizacja dziel- oświęcimskiej.
pieniędzy, w tym unijnych. A to tworzyć nowe miejsca pracy?
nicy Dwory.
Za miesiąc ruszy jedna z naj- Opozycja zarzuca Panu jed- z kolei sprawi, że wiele w na- To jest faktycznie najwiękwiększych inwestycji miasta, nak, że niewiele się robi albo szym mieście się zmieni. Zarzu- sze wyzwanie, jakie stoi przed
ty opozycji nie mają więc pod- nami. Podejmujemy różne proczyli rozbudowa Miejskiej Stre- są to działania nieistotne?
fy Aktywności Gospodarczej, Ja myślę, że dzieje się wiele. staw. Trzeba też przypomnieć, jekty, jak wspomniana już tu
na którą pozyskaliśmy przeszło Nawet pojawiają się takie opi- że to właśnie radni z opozycji Miejska Strefa Aktywności Go6 mln zł ze środków unijnych. nie, że rozkopaliśmy Oświę- głosowali przeciwko budże- spodarczej. Kooperujemy mocPowstanie nowy inkubator cim. Ja powiedziałem tylko towi, a więc przeciwko tym no z firmą Synthos, wspierając
przedsiębiorczości o powierzch- o paru inwestycjach. A przecież wszystkim inwestycjom. Tak jej działania w zakresie modernizacji i nowych inwestycji.
ni 3 tys. m kw., a wzdłuż niego
Firma planuje budowę nowej
droga serwisowa. To ogromne
instalacji kauczuku za niebagaprzedsięwzięcie
wychodzące
telną kwotę 568 mln zł. Wmunaprzeciw potrzebom gosporowanie kamienia węgielnego
darczym miasta i tworzeniu waodbędzie się w najbliższy porunków dla nowych inwestycji.
niedziałek [red. 17 czerwca]. To
Nie zapomnieliśmy o obiektach
jedna z największych inwestycji
sportowych. Dzisiaj modernizusektora prywatnego w Małopoljemy pływalnię za kwotę blisko
sce. A nie jest to jedyna inwe2 mln zł. W perspektywie chcestycja Synthosu. Firma planuje
my doprowadzić do stworzenia
inwestować w polistyren i enerobiektu na miarę XXI wieku.
getykę. To ogromny potencjał,
Wymaga to jednak zainwestonowe miejsca pracy i dochody
wania blisko 30 mln. I oczywidla miasta, które można będzie
ście nasz sztandarowy projekt
zagospodarować w innych ob– przebudowa rynku, którą rozszarach. Oświęcim to nie tylko
poczęliśmy w lipcu 2012 r.
wiele zadań realizują też miej- więc ta dyskusja ma wyłącznie Synthos. Mamy ponad 60 firm,
No właśnie, jeśli mówimy już skie spółki. Przedsiębiorstwo polityczny podtekst. Sprowa- które działają w przestrzeni po
o rynku, dlaczego jego remont Energetyki Cieplnej robi prze- dza się do dyskredytowania dawnych Zakładach Chemiczbudowę ciągu ciepłownicze- i podważania wiarygodności nych Oświęcim. Myślę, że jeszsię przedłuża?
Trochę winna jest temu zima. go na łąkach koło Kauflandu. mojej osoby, a przecież sprawa cze w lipcu ruszy inwestycja
Zakładaliśmy, że zostanie on Ta inwestycja to koszt rzędu jest prosta, wystarczy przepro- na tzw. „Niwie”, która da pracę
wykonany w okresie dwunastu 2,5 mln zł. To też budowa ko- wadzić referendum w sprawie 70 osobom. Ze swojej strony

staramy się pomagać. Wspieramy większe i mniejsze projekty.
Budujemy więc inkubator, który
pozwoli ulokować się kilkunastu
firmom i dać zatrudnienie ok.
100 osobom. Oczywiście mamy
świadomość kryzysu, który również ma wpływ na Oświęcim.
W mieście mamy jednak ponad
4600 firm. Jest to więc ogromny
potencjał. Wiele jeszcze wyzwań
przed nami, ale też wiele dobrych rzeczy się dzieje.
No właśnie, Panie Prezydencie, skoro mówimy o wyzwaniach. Niedawno była manifestacja za S1 mieszkańców
Oświęcimia, Babic i Bierunia?
Czy to coś zmieni w nastawieniu inwestorów?
Sam brałem w niej udział.
Uważam, że obojętnie, w jakim
przebiegu, droga ekspresowa
powinna powstać wraz z obwodnicą Oświęcimia i mostem
na Sole i obwodnicą Bierunia.
Wtedy uda nam się rozwiązać problemy tranzytu przez
Oświęcim. Ważna jest i wydaje się, że ma szanse na szybszą
realizację obwodnica północna

Oświęcimia wraz z mostem na
Wiśle i wiaduktem nad torami
PKP, która połączy ul. Chemików z drogą 933 w Bobrku.
Trwają prace projektowe prowadzone przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich. Przy tym projekcie współpracujemy z urzędem marszałkowskim, starostwem powiatowym, władzami
Chełmka i innymi gminami
powiatu. Ta inwestycja również
wpłynie na poprawę komunikacji w mieście. Obie jednak
dotyczą ruchu tranzytowego.
Przygotowujemy też rozwiązania w układzie wewnętrznym,
co jest istotne przy planowanym rozwoju gospodarczym
czy konieczności
otwarcia
nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Chcemy przecież i do tego dążymy,
by Oświęcim stał się ważnym
ośrodkiem gospodarczym, edukacyjnym, turystycznym i handlowym. Myślimy o budowie

łącznika pomiędzy ul. Batorego
i ul. Jagiełły i wyprowadzeniu
ruchu w kierunku Kęt.
Planujemy też budowę drogi
równoległej do ul. Dąbrowskiego. To przedłużenie ul. Krasińskiego łączącej osiedle ze Starym Miastem, której planowany
przebieg prowadzi od hotelu
„Galicja”, mija osiedle Szpitalna, hospicjum i wpina się w ul.
Kownackiej w mieście.
A wracając na zakończenie do
tematów luźniejszych. Mimo
że ostatnio pogoda nas nie
rozpieszczała, to jednak nadchodzi lato i długo oczekiwane wakacje. A przed nami
wielkie wydarzenie kulturalne
LFO i koncert Stinga. Jakie to
ma znaczenie dla miasta?
Niewątpliwie to wydarzenie
o charakterze wizerunkowym,
pozwalające postrzegać Oświęcim nie tylko jako miejsce,
gdzie znajduje się pomnik pamięci, ale też miejsce ważnych
wydarzeń. Darek Maciborek
twórca festiwalu rozsławia
Oświęcim w innym wydaniu,
jako miasto przyjazne, otwar-

te, ważnych wydarzeń w skali
międzynarodowej. Za dwa tygodnie koncert megagwiazdy
Stinga, i innych wykonawców.
To też okazja do innych form
festiwalowych. Na skateparku odbędą się międzynarodowe zawody i koncert, będą też
spektakle czy ciekawe przedsięwzięcia artystyczne, które dobrze wpisują się w rok kultury.
A w okresie wakacyjnym czeka
nas Tydzień Kultury Beskidzkiej, recitale organowe, Festiwal
Smaku, a całość zakończy się
Świętem Miasta.
Mamy więc wiele ciekawych
imprez, na które zapraszamy
mieszkańców i gości. Mamy powody, by czuć satysfakcję, że jesteśmy miastem nowoczesnym
z ambitnymi ludźmi. Powinniśmy czuć dumę i satysfakcję, że
mieszkamy w Oświęcimiu.
Dziękuję za rozmowę.

– KK

W Oświęcimiu 23 rodziny zamieszkają w przyszłym roku
w nowych mieszkaniach. Na osiedlu Stare Stawy przy
ul. Zagrodowej rozpoczęła się budowa kolejnego budynku
wielorodzinnego.
Inwestycja ma być gotowa
w czerwcu 2014 roku, a inwestorem jest Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o. o. W budynku powstaną
mieszkania o powierzchni od
38 m kw. do 82 m kw.
– Mieszkania będą wynajmowane na zasadzie odroczonej
własności, co oznacza, że po
upływie minimum 3 lat od
zasiedlenia będzie możliwość
wykupu od spółki mieszkania,
by stać się jego właścicielem –
informuje Tyberiusz Kornas
prezes OTBS.
Zachęca też osoby zainteresowane pozyskaniem własnego
mieszkania do zapoznania się
z ofertą, ponieważ w nowo
budowanym bloku są jeszcze Zainteresowani mieszkaniami mogą kontaktować się z OTBS
ostatnie wolne mieszkania.
tel. 33 8444064, e-mail sekretariat@otbs.eu

Rurociąg do lamusa

– To bardzo korzystna oferta –
ocenia Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Osoby, które z różnych
względów nie mogą dostać
kredytu na zakup mieszkania,
mogą mieć stosunkowo szybko
własne lokum, bo kredyt bierze
za nich OTBS – dodaje.
Warunkiem wynajmu mieszkania w nowym bloku jest wpłata partycypacji w wysokości
30 proc. wartości mieszkania.
Szacowany koszt partycypacji
(udziału w kosztach budowy)
za 1 m2 powierzchni użytkowej
mieszkania to 910 zł. Przed zasiedleniem budynku konieczna
jest wpłata kaucji w wysokości
dwunastokrotności aktualnego czynszu (obecnie wyliczony
czynsz na 1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkania to
12,89 zł – wartość wyliczona
na podstawie 4 proc. wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia metra kwadratowego
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych określonego
przez wojewodę dla województwa małopolskiego z wyłączeniem Krakowa). W przypadku
rezygnacji z mieszkania kwota
partycypacji i kaucji jest zwracana na zasadach określonych
w umowach. 		

O przyszłych
i obecnych inwestycjach
Małopolski wojewódzki konserwator
zabytków Jan Janczykowski przebywał
w Oświęcimiu.

Rozmawiano o planowanych
przedsięwzięciach i inwestycjach miejskich. Konserwator zapoznał się z projektem
Oświęcimskiej
Przestrzeni
Spotkań, który zakłada stworzenie naturalnego pomostu
pomiędzy KL Auschwitz a
współczesnym miastem i jego
bogatą ponad 800-letnią historią. Jednym z jego elementów

Kusili żurkiem i pączkami

Rury ciepłownicze przebiegające przez Miasto Oświęcim promowało się
łąki w rejonie ul. Zaborskiej i ul. Królo- podczas
Ekopikniku
rodzinnego
wej Jadwigi przejdą do historii. Ten od- w Krakowie.
cinek sieci c.o. zostanie przebudowany. Pracownicy Urzędu Miasta bić twarz niecodziennym maPrzedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Oświęcimiu pozyskało na tę inwestycję ponad
1 mln zł ze środków unijnych.
Całkowity koszt przebudowy
instalacji wyniesie 2,6 mln zł.
Inwestycja
zakończy
się
w 2014 r.
Przebudowa sieci cieplnej polegać będzie na wymianie istniejącego napowietrznego ciepłociągu na nowy o większej
średnicy. Zostanie on wykonany w nowoczesnej technologii
rur preizolowanych, co pozwoli ograniczyć straty ciepła podczas przesyłu. W przyszłości
zapewni możliwość przyłącza-

nia nowych obiektów do sieci
miejskiej.
Inwestycja przyniesie też ograniczenie emisji szkodliwych
substancji do atmosfery oraz
poprawi stan infrastruktury
ciepłowniczej miasta w sposób
zapewniający efektywną dystrybucję ciepła, dostosowaną
do potrzeb przyszłego popytu
na energię. Dodatkowo wpłynie na poprawę funkcjonalności terenu miejskiego, po
którym będzie można poprowadzić drogi i trakty piesze.
W znacznym stopniu przyczyni się również do poprawy estetyki otoczenia.

oraz Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej przygotowali oprócz materiałów
promocyjnych wiele ciekawych
propozycji. Były więc też pokazy tańca w wykonaniu formacji
„Elita” z Oświęcimskiego Centrum Kultury, a każdy ze zwiedzających mógł poczęstować
się pysznym pączkiem od firmy „Kołaczek” czy skosztować
znakomitego żurku z restauracji „La Rossa”. Zadowolenia nie
kryły dzieci, które mogły ozdo-

lunkiem, bawić się układaniem
puzzli czy kolorowankami.
Goście pikniku z entuzjazmem
odnieśli się do konkursu na hasło promocyjne Oświęcimia.
Nagrodą był podwójny bilet na
koncert Stinga oraz 5 podwójnych zaproszeń na koncert
Perfectu. Oświęcimskie stoisko
spodobało się odwiedzającym
i otrzymało wyróżnienie w konkursie na najlepsze stoisko.
Piknik zorganizowanego z okazji 20-lecia Wojewódzkiego

Przyjemniej spacerować
Z powodu długo utrzymującego się zimna później niż w roku ubiegłym zaczęło
się coroczne ukwiecanie Oświęcimia.
Kilka tysięcy nowych sadzonek kwiatów i drzew sprawi, że
oświęcimianom będzie przyjemniej spacerować po mieście.
Latarnie w Starym Mieście zostały opasane obręczami różnobarwnych kwiatów. Skwery przy głównych drogach
w mieście, na osiedlach Zasole i Chemików oraz ronda
zostały obsadzone kwiatami
rabatowymi. Wieże kwiatowe
stanęły przed Urzędem Mia-

sta, Oświęcimskim Centrum
Kultury i na placu Kościuszki. Nowe nasadzenia drzew,
kwiatów i krzewów pojawiły
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ma być budowa unikatowego
mostu autorstwa Jarosława
Kozakiewicza. To pomysł na
przyciągnięcie turystów odwiedzających KL Auschwitz do
miasta.
Prezydent przedstawił też stan
zaawansowania prac na oświęcimskim rynku, zwłaszcza przy
eksponowaniu reliktów starego
ratusza.			

sesja rady miasta
29 maja 2013 roku
odbyła się sesja Rady Miasta.
Treść uchwał dostępna
na stronie internetowej
www.um.oswiecim.pl w zakładce Samorząd/Rada Miasta.
Również w tej zakładce
znajdują się nagrania video
z sesji Rady Miasta.

Codziennie nowe
informacje na
www.um.oswiecim.pl

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie. Wzięło w nim
udział 60 małopolskich gmin,
powiatów i innych instytucji.
się też przed Galerią Książki,
Szkołą Muzyczną, na bulwarach oraz w rejonie kompleksu
sportowego Orlik przy Szkole
Podstawowej nr 9. Ciekawość
mieszkańców budzą drzewa
rosnące przed targowiskiem.
– To jedna z odmian klonu polnego, sformowana na płasko
na specjalnej konstrukcji – wyjaśnia Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia.
– Po jakimś czasie drzewa
nadadzą temu miejscu inny
wygląd. Stworzą naturalny parawan pomiędzy targowiskiem
a ulicą – dodaje.
Kolorowe kompozycje kwiatowe, podobnie jak w ubiegłym roku, przygotowała firma
Plantpol. Ich kwiatowe rabaty
można zobaczyć u zbiegu ul.
Jagiełly i ul. Królowej Jadwigi.

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.

Wieści z Oświęcimia
w telewizji
lokalnej
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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Jak okładka książki

Fotografia teatru

„Teatr. Ludzie. Sceny” to wystawa fotografii Wojciecha Ple- W Alei Pisarzy, która znajduje się przy Miejskiej Bibliotece
wińskiego, którą można oglądać do 4 lipca w galerii „Tyle Publicznej w Oświęcimiu odsłonięto tablicę dedykowaną
Markowi Bieńczykowi.
światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury.

Autor jest jednym z najważniejszych polskich fotografików XX wieku. Przez wiele lat
fotografował ludzi kultury, dokumentował krakowskie życie
artystyczne, tworząc portrety
m.in.: Piotra Skrzyneckiego,
Krzysztofa
Pendereckiego,
Stanisława Mrożka, Wisławy
Szymborskiej czy Krzysztofa
Komedy. W 1959 roku rozpoczął współpracę z Teatrem
Starym w Krakowie, w którym
przez 40 lat uwiecznił prawie
wszystkie spektakle – legendarne inscenizacje Lidii Zamkow, Konrada Swinarskiego,
Andrzeja Wajdy, Jerzego Jarockiego, Zygmunta Hübnera,
Józefa Szajny, Jerzego Grzegorzewskiego i Krystiana Lupy.
Reklama

Jego prace powstawały też w innych teatrach, m.in. w krakowskim STU, Juliusza Słowackiego i Ludowym, warszawskim
Studio i Narodowym, wrocławskim Polskim i Współczesnym,
w Zakopanem. W swoim dorobku ma zdokumentowanych
ponad 700 spektakli.
Wojciech Plewiński przez
czterdzieści lat współpracował
z tygodnikiem kulturalnym
„Przekrój”, w którym publikował zdjęcia mody, portrety, pejzaże i reportaże. Jest autorem
ponad 500 okładek do tego
czasopisma z portretami m.in.:
Anny Dymnej, Beaty Tyszkiewicz, Mai Wodeckiej, Barbary
Kwiatkowskiej, Teresy Tuszyńskiej czy Ewy Krzyżewskiej.

Na wystawie „Teatr. Ludzie.
Sceny” można zobaczyć wyłącznie czarno-białe fotografie.
– Wystawa jest częściową dokumentacją z prób i początków
pracy reżyserów. Fotografia teatralna jest rzeczą dość trudną
ze względu na to, że trzeba się
szybko decydować – wszyscy
mają mało czasu, są zdenerwowani, zwłaszcza przed premierą
– zaznacza Wojciech Plewiński.
– Jednak muszę przyznać, że
zdjęcia powstające przed premierą zawsze wychodziły lepsze niż te, które zostały wykonane po opadnięciu wszystkich
emocji i napięć – dodaje.
25 czerwca o godz. 18:00 zapraszamy na spotkanie z Wojciechem Plewińskim, podczas
którego wysłuchamy historii
i anegdot związanych z powstawaniem fotografii prezentowanych na wystawie.
Wystawa i spotkanie z Wojciechem Plewińskim zorganizowane są w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Fotografia – kreator spojrzeń.
– In

To współczesny pisarz i eseista,
który może pochwalić się Paszportem Polityki otrzymanym
w 1999 roku. Jest laureatem
m.in. Nagrody Literackiej Nike
z 2012 roku za zbiór esejów
„Książka twarzy” i Nagrody
Literackiej im. W. Reymonta
z 2000 roku za książkę „Tworki”. Marek Bieńczyk zajmuje się
także tłumaczeniem z języka
francuskiego i enologią.
Podczas uroczystego odsłonięcia tablicy nie krył zadowolenia
i wdzięczności.
– Słowa znajdujące się na płycie
są dla mnie bardzo ważne, wyśniłem sobie je kiedyś. Z jakiegoś snu przyszły mi do głowy,
potem przelałem je na papier,
a teraz znalazły się tutaj na ziemi – powiedział pisarz.
– Kiedy patrzę na tablicę Andrzeja Stasiuka i na własną, to
myślę, że one są już jak część
okładki książki, która tutaj powstaje. Ta ziemia stanie się książką przykrytą okładką składającą
się ze słów wielu osób. Jestem
dumny, że kawałek tej okładki
będzie pochodził ode mnie –
podkreślił Marek Bieńczyk.
Idea realizacji Alei Pisarzy
w Oświęcimiu nawiązuje do

popularnych na całym świecie
Alei Gwiazd. Jednak w odróżnieniu od idolów masowej kultury medialnej w naszym mieście dowartościowaniu podlega
sztuka słowa. W Alei akcentuje
się nie tylko dzieła polskich pi-

sarzy, ale przede wszystkim ich
samych.
Decyzję o wyborze autora, który odsłoni swoją płytę z brązu
podejmuje kapituła, w skład
której wchodzą: prof. Joanna Papuzińska – pracownik
naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, poetka i prozaik,
dziennikarz, pedagog, historyk,
krytyk i badacz literatury dla
dzieci i młodzieży, dr Michał
Rusinek – były sekretarz Noblistki Wisławy Szymborskiej,
obecnie tworzący fundację
Jej imienia, prof. Krzysztof
Zajas – pracownik naukowy
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Janusz
Chwierut pełniący obowiązki
prezydenta Oświęcimia i Leszek Palus, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej Galeria
Książki w Oświęcimiu. Oprócz
członków kapituły Alei Pisarzy w uroczystości uczestniczył Andrzej Stasiuk, który
w zeszłym roku inaugurował
otwarcie Alei. Później czytelnicy wzięli udział w spotkaniu
z pisarzami.
– In

„Cudze chwalicie,
Swego nie znacie,
Sami nie wiecie,
Co posiadacie...” –
pisał Mikołaj Rej.
Te słowa są
przesłaniem cyklu
poświęconego
prezentacji życia
kulturalnego i jego
animatorów
w naszym mieście.

W drugim
numerze
kulturalnego
cyklu
prezentujemy:

Pro Arte

Losy Galerii Sztuki
„Pro Arte”
s. 9

Galeria Książki

Działalność Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Oświęcimiu
s. 10

Kuźnia talentów

Państwowa Szkoła
Muzyczna I stopnia
w Oświęcimiu
s. 11

Nauka przez zabawę

Młodzieżowy Dom Kultury
s. 11

Adepci sztuki
aktorskiej

Amatorska scena
teatralna Oświęcimia
s. 11

Kulturalne lato

Propozycje na lato
przygotowane
z okazji Roku Kultury
s. 12

Pro Arte
W

ystawy, plenery
malarskie, konkursy plastyczne,
warsztaty i seminaria, targi sztuki
– tym żyją artystyczne dusze ziemi oświęcimskiej dzięki „Pro Arte”. Założona
przez malarkę Halinę Kozioł
w 1994 roku galeria stała się
z czasem nie tylko miejscem organizacji wystaw, ale i centrum
wymiany myśli artystycznej,
miejscem warsztatów, spotkań
kulturalnych i kulturotwórczych
wydarzeń.
Aby sprostać tak rozbudowanej roli, galeria przybrała formę
prawną – powołano Fundację
na rzecz Galerii Pro Arte, która
obecnie kontynuuje dzieło przez
galerię rozpoczęte. „Pro Arte”
– jak prawdziwy artysta – tuła
się od lat po różnych zakątkach
Oświęcimia. Już czterokrotnie
zmieniała swą siedzibę, jednak
kolejne wędrówki z placu Skarbka, poprzez ulicę Dąbrowskiego 15, Dąbrowskiego 139, do
tymczasowego lokum przy ul.
Bema 8, nie zaburzyły jej funkcjonowania, a „duch” galerii jest
stale obecny w znaczących wydarzeniach kulturalnych miasta.
Fundacja w ramach swojej działalności organizuje wystawy indywidualne i zbiorowe artystów
krajowych i zagranicznych, promuje młodych twórców, edukuje miłośników różnych dziedzin
twórczości plastycznej oraz szerzy wiedzę z zakresu malarstwa,
rysunku, rzeźby, jak i historii sztuki. Skupia wokół siebie środowisko artystyczne ziemi oświęcimskiej – zbliża profesjonalistów
i początkujących adeptów sztuk
pięknych. Prezesem fundacji jest
Halina Kozioł, malarka, która
mówi o sobie „galernica jeżdżąca
na rowerze”. Jej pasja pozwala
integrować środowisko lokalnych miłośników sztuki, a efekty
potwierdzają, że język artystów
jest uniwersalny i przekracza
wszelkie granice. Podopieczni
„Pro Arte” prezentują swoje prace nie tylko mieszkańcom ziemi
oświęcimskiej. W niemieckim
Kerpen wystawiana była wystawa „6xM”, w Waren Akademia
Europejska zorganizowała wystawę prac „Dziecięce Światy”
– uczestników kursu rysunku
2002/2003, a w tym roku Berlin gościł wystawę zbiorową
artystów ziemi oświęcimskiej
oraz młodych adeptów sztuki.
Halina Kozioł zaprosiła do
współpracy uznanych artystów
z dużym twórczym dorobkiem.

Do dzisiejszego dnia prowadzą
oni lekcje rysunku i malarstwa
dla młodych miłośników sztuk
plastycznych w projektach, które
organizuje fundacja. Zajęcia prowadzą uznani artyści – absolwenci ASP, jak również nauczyciele akademiccy, wśród nich
prof. Elżbieta Kuraj, prof. Janusz
Karbowniczek, dr Andrzej Domarzewski. Warsztaty plastyczne to
profesjonalna oferta edukacyjna
w zakresie sztuk pięknych skierowana do młodzieży, która chce
rozwijać swoje pasje lub kontynuować naukę w artystycznych
szkołach średnich lub wyższych.
Każda edycja cieszy się dużym
zainteresowaniem również ze
względu na możliwość bezpłatnych konsultacji z akademickim
nauczycielem. To także szansa
do zgromadzenia teczki z pracami rysunkowymi i malarskimi,
które są wymagane w pierwszym
etapie egzaminu wstępnego do
szkół o profilu plastycznym. Fundacja ma w tym zakresie duże
sukcesy. Uczestnicy warsztatów
pozytywnie zdawali egzaminy
do szkół o profilu plastycznym
i dzisiaj są ich dyplomantami.
We wrześniu ubiegłego
roku rozpoczęty został kolejny
projekt dla uzdolnionych plastycznie młodych ludzi z terenu
gminy Oświęcim, Kęty, Chełmek, Brzeszcze pn. „Pracownie
plastyczne – warsztaty dla dzieci
i młodzieży”. Warsztaty zostaną
podsumowane wystawą prac.
Talent, wytrwałość i determinacja przydadzą się także osobom,
które w przyszłym roku będą
mogły, dzięki „Pro Arte”, posiąść
tajniki malarstwa i rysunku odręcznego.
Twórczość „galerników” wychodzi poza ramę obrazu i formę rzeźby. W ramach dziesiątej
edycji projektu „Artyści Miastu”
przestrzeń Oświęcimia wzbogaciła się o mural na bocznej elewacji budynku przy ul. Kolbego
18. Artystyczną koncepcję nadzorowała prof. Elżbieta Kuraj.
Odbyło się też kilka plenerów
z udziałem twórców środowiska
ziemi oświęcimskiej, studentów
uczelni o profilu artystycznym,
w tym również międzynarodowy
plener „Czego Chcesz”.
Pierwsza wystawa zbiorowa
artystów plastyków w Oświęcimiu pn. „Siedmiu” została zorganizowana w 1996 roku. Cyklicznie pojawiała się – w ramach
Święta Miasta Oświęcim – wystawa artystów ziemi oświęcimskiej „Artyści Miastu”. Fundacja
angażuje także do rozwijania

Pro Arte 2001 r.
Międzynarodowy
Plener „Czego chcesz”

Pro Arte
2007
Miasto
a tożsamość
Pro Arte
Warsztaty
z niesłyszącymi

Mural
2012 r.

twórczych zainteresowań osoby
niepełnosprawne, organizując
wystawy prac użytkowników
domów pomocy społecznej
i podopiecznych stowarzyszeń
(„Papież poszedł do nieba”, „Ja
z akcentem na ja”).
Fundacja na rzecz Galerii Pro
Arte to nie tylko sztuki plastyczne. To także koncerty, recitale,

wieczory z poezją, teatrem, tańcem, muzyką. To pokaz mody„Kapelusze, Kapelusze”, szanty
i warsztaty flamenco... To lokalnie zakorzeniona Kultura.
– Karo

Wystawy indywidualne artystów ziemi oświęcimskiej:
2005 r. Zbigniew Bury –
malarstwo, rzeźba
2005 r. Agata Skrzelowska –
malarstwo, instalacja przestrzenna
2005 r. Gabriela Równicka
„Felis”
2005 r. Rafał Saternus „Było” –
grafika, rysunek
2005 r. Krzysztof Janik –
fotografia
2004 r. Anna Jekiełek –
malarstwo, rysunek
2004 r. Łukasz Karbowniczek
– malarstwo, rysunek
2004 r. Łukasz Kuś – fotografia
2003 r. Aga Kucia „Orientacje”
– realizacja przestrzenna
2003 r. Paweł Adamus „Takie
Miasto” – fotografia
2002 r. Ewa i Witold Hatłasowie –
malarstwo, rysunek
2002 r. Rafał Bojdys –
malarstwo
2001 r. Paweł Adamus, Rafał
Milach „2 x fotografie”
2001 r. Beata Kolba –
malarstwo
2001 r. Władysław Kawczak
„Obrazy”
2001 r. Damian Czeladka
„Ananas” – malarstwo, obiekty,
światło
2000 r. Monika Bzibziak –
malarstwo, grafika
2000 r. Agata Agatowska
„Beauty”
2000 r. Marek Marczak –
rysunek, malarstwo
1997 r. Damian Czeladka
„Prezentacja”
1997 r. Waldemar Rudyk –
rysunek
1997 r. Zbigniew Bury –
malarstwo
1997 r. Krzysztof Knurowski
„Podziemia”
1996 r. Kalina Dulko –
malarstwo
1996 r. Grzegorz Giermek –
malarstwo
1996 r. Bożena Formas-Mądry –
linoryt, batik
1996 r. Jerzy Pietruczuk –
rysunek, malarstwo
1996 r. Andrzej Domarzewski –
malarstwo
1995 r. Elżbieta Steczek-Pietruczuk – malarstwo
1995 r. Waldemar Rudyk –
rysunek
1995 r. Wojciech Stańczyk –
malarstwo
1995 r. Olo Kiszka –
malarstwo
1995 r. Maria Błotko-Kiszka –
tkanina artystyczna
1995 r. Beata Stolecka-Kolba –
malarstwo
1994 r. Halina Kozioł
– malarstwo

rok kultury
Galeria
Książki

rok kultury
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iblioteka – według
słownikowej definicji to „instytucja
powołana do gromadzenia i udostępniania księgozbiorów”. Miłośnikom słowa
pisanego kojarzy się najczęściej
z czytelnią prasy i wypożyczalnią książek. Jednak oświęcimska
biblioteka – „Galeria Książki” –
oferuje mieszkańcom znacznie
więcej.
Od 2011 roku w nowej siedzibie biblioteki czytelnik znajdzie, obok tradycyjnych książek,
także audiobooki i e-booki; do
tego filmy, zbiory muzyczne,
gry edukacyjne. Dla aktywnych
organizowane są warsztaty tematyczne czy spotkania z ludźmi kultury. Dzieci mają swoją
„bawialnię”, starsi – „Galerię
Przechodnią”, gdzie pojawiają
się okolicznościowe wystawy.
Nowa biblioteka postanowiła
kreować nową przestrzeń spotkań, stworzyć miejsce, gdzie
każdy zrealizuje swoje potrzeby
czytelnicze i miło spędzi czas.

Patron – bibliotekarz królewski
Patronem
oświęcimskiej
książnicy jest Łukasz Górnicki
– pisarz polityczny, poeta i tłumacz, który urodził się w 1527
roku w Oświęcimiu jako syn
ubogich mieszczan. Wykształcony w Krakowie, był pisarzem
kancelaryjnym na renesansowym dworze biskupa krakowskiego Maciejowskiego. Został
sekretarzem, a potem bibliotekarzem królewskim. W 1565
roku został nobilitowany i wraz
z biblioteką królewską przeniósł
się z Wilna do Tykocina, gdzie został starostą. Był współautorem
rozprawki o zasadach pisowni
polskiej „Nowy karakter polski”. Miłośnik języka polskiego,
posługiwał się nim precyzyjnie,
bez latynizmów, zyskując sławę
jednego z najświetniejszych stylistów i twórców polskiej prozy
renesansowej. Zmarł 22 lipca
1603 roku w Lipnikach pod Tykocinem. Rok 2003 obchodzono
w Oświęcimiu jako Rok Łukasza
Górnickiego.
Historia książnicy
Bibliotekę miejską założył w
1948 roku komitet organizacyjny
powołany przez prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Pierwszym bibliotekarzem oświęcimskiej książnicy została Maria
Oprych. W roku 1952 utworzono bibliotekę powiatową, a po
trzech latach obie placówki połączone zostały w Powiatową
i Miejską Bibliotekę Publiczną.
Na nowo powstałym osiedlu
„Błonie” w 1974 roku założono
miejską Filię nr 2, sama biblio-

Była Filia nr 5
dla Dzieci
i Młodzieży
„Pod Słoneczkiem”

„Słyszałem,
że świat jest piękny”,
arteterapia

Zajęcia
pt. „Mamo, tato,
chcę zostać...
ratownikiem
medycznym”

teka otrzymała nowy lokal przy
ulicy Kopernika 2, o imponującej
(jak na owe czasy) powierzchni
360 m kw., gdzie rozlokowano
wypożyczalnię dla dorosłych,
czytelnię, oddział dla dzieci, dział

dzynarodowego Kuratorium
ds. Książki Dziecięcej). Rosnące
wymagania czytelników doprowadziły do utworzenia działu
informacyjno-bibliograficznego,
a w 1996 roku otworzono czytelnię prasy. Nadeszła też era
komputeryzacji MBP. Biblioteka
Narodowa ufundowała placówce pakiet programowy MAK,
przeznaczony do prowadzenia
wszelkiego rodzaju katalogów
i kartotek. 1998 to rok jubileuszowy dla biblioteki, która
świętowała pięćdziesięciolecie
działalności. Książnica doczekała
się także swojego patrona i ponownie zaczęła pełnić funkcję
biblioteki powiatowej.
W 2004 roku MBP przejęła organizację Ogólnopolskiej
Nagrody Literackiej im. Kornela
Makuszyńskiego. Rozwija się Biblioteka Główna, wprowadzając
dział literatury obcojęzycznej.

gromadzenia i opracowania
zbiorów oraz dział instrukcyjno-metodyczny. W następnym
roku reforma administracyjna
kraju spowodowała przekształcenie placówki w Miejską Bibliotekę Publiczną. Filia nr 3 działal- Galeria przy alei
ność rozpoczęła w roku 1979.
Po przeprowadzce do noKolejny oddział MBP powstał po wej siedziby przy ul. Nojego
biblioteka z rozmachem wkracza w nową erę czytelnictwa.
Nowe miejsce ma stać się nie
tylko nowoczesną i funkcjonalną placówką o powierzchni
ponad pięciu tysięcy metrów
kwadratowych, ale także trwałą
platformą międzykulturowych
i międzypokoleniowych działań
realizujących potrzeby intelektualne, emocjonalne i integracyjne. „Galeria Książki” chce zostać
przestrzenią spotkań wszystkich
użytkowników. Funkcja wewnątrz biblioteki ukształtowana
została wokół otwartych przestrzeni komunikacyjnych, bez
barier architektonicznych tak, by
każdy wchodząc, mógł poruszać
się w niej w sposób nieskrępowany. By w przejrzysty sposób
mógł zapoznać się z ofertą kulturalną, oddać lub wypożyczyć
zbiory, obejrzeć wystawę, umówić się ze znajomymi na film,
zrobić prasówkę w sprzyjającej
atmosferze, skorzystać z Internetu. W „bawialni” zapewnić swoprzejęciu Biblioteki Zakładowej im pociechom miłe i pożyteczne
Zakładów Chemicznych „Oświę- spędzenie czasu.
cim”. Swojej filii doczekało się
Na najniższej kondygnacji
także osiedle Zasole. W 1989 znajduje się garaż podziemny,
roku MBP otrzymała w darze od rowerownia oraz pomieszczenia
Zarządu Wojewódzkiego PZN techniczne. Na parterze bryłę
w Bielsku-Białej zbiór 1638 ka- obiektu przecina wzdłuż „Galeria
set, dzięki czemu można było Przechodnia”, która stanowi jedprzekształcić dotychczasowy nocześnie szlak komunikacyjny
punkt „książki mówionej” w filię i miejsce, gdzie można przy okabiblioteczną nr 6 , która jest prze- zji obejrzeć wystawę. Po jednej
znaczona dla osób niewidomych stronie holu znajduje się aula na
i niedowidzących. Po kolejnych 140 miejsc, która może być dziezmianach w sieci bibliotecznej lona na dwie części. Aula wypopojawiła się specjalistyczna pla- sażona jest w sprzęt audiowizucówka dla dzieci i młodzieży, alny oraz zaplecze przydatne np.
która działała pod patronatem do tłumaczeń symultanicznych.
fundacji „Książka dla Dziecka” Obok mieści się klasopracownia
oraz Polskiej Sekcji IBBY (Mię- wyposażona w tablicę multime-

Kuźnia talentów
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aństwowa Szkoła
Muzyczna I stopnia
im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu od ponad
sześćdziesięciu lat
wzbogaca edukacyjną i kulturalną
sferę naszego miasta. W 1949 r., w
setną rocznicę śmierci Fryderyka

dialną do lekcji i wykładów
bibliotecznych, zajęć zespołowych, warsztatów edukacyjnych. Z kolei Biblioteczny
Ośrodek Informacji zajmuje
się wypożyczeniami międzybibliotecznymi, przygotowaniem zestawień bibliograficznych oraz informacją: prawną,
europejską i regionalną. Nowy
dział Multimedia oferuje zbiory
elektroniczne i audiowizualne:
programy i gry edukacyjne oraz
filmy i muzykę, z których można
skorzystać na miejscu w dwóch
salkach kinowych. Osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu mają do
dyspozycji filmy z audiodeskrypcją, multilektora i komputerowy
program udźwiękowiający.
Na małych gości czeka
„Mikroświat zabawy”, gdzie
oprócz tzw. małpiego gaju
z przeszkodami i kolorowymi piłeczkami, prowadzone są zajęcia
edukacyjne, np. w teatrzyku kukiełkowym oraz głośne czytanie
bajek. Na samodzielnych czytelników czeka kawiarnia prasowa
i salonik czasopism.
Na pierwszym piętrze ulokowana jest czytelnia naukowa
i czytelnia internetowa, a po drugiej stronie Biblioteka Młodych.
Jest kącik malucha z teatrzykiem,
sklepem i kolorowymi bajkami
oraz miniczytelnia zlokalizowana
w popularnym „maluchu”, czyli
fiacie 126p... Dla „Bardzo Ważnych Rodziców” (strefa VIP) urządzone zostało miejsce, w którym
mogą wspólnie z dziećmi oddać
się lekturze, obejrzeć telewizję
oraz zagrać w piłkarzyki, cymbergaja, X-Boxa czy PlayStation.
Ostatnia kondygnacja biblioteki
to wypożyczalnia dla dorosłych
oraz dział książki obcojęzycznej.
Uchwałą nr XXII/441/12
Rady Miasta Oświęcim z 27
czerwca 2012 roku nadana zostaje nazwa Aleja Pisarzy dla
ciągu pieszego położonego pomiędzy ulicą Dąbrowskiego
a Miejską Biblioteką Publiczną
im. Łukasza Górnickiego „Galeria
Książki” w Oświęcimiu. W październiku aleję uroczyście otwarto, nawiązując do popularnych
na całym świecie Alei Gwiazd.
Pisarz, jak każdy inny artysta,
zasługuje na uwiecznienie, także w dosłownym, materialnym
sensie, w postaci trwałych znaków rytych w „kamieniu”. Aleja
Pisarzy ma na celu upamiętniać
wybitnych żyjących pisarzy,
którzy osobiście wezmą udział
w uroczystości wmurowania
w Alei Pisarzy pamiątkowej płyty, ozdobionej ich autografem
i wybranym cytatem z ich twórczości. Pamiątkowy wpis dla czytelników zostawił jako pierwszy
Andrzej Stasiuk.
– Karo

Chopina, dr Czesław Zawiejski,
muzykolog, syn znamienitego
burmistrza Romana Mayzla, zainicjował działalność Miejskiego
Ośrodka Kultury Muzycznej, który dwa lata później został przekształcony w Państwową Szkołę
Muzyczną I stopnia.
Szkoła mieściła się początkowo
w wydzierżawionych od Władysława Krauzego pomieszczeniach
przy ul. Konarskiego 2/14. Cieszyła się dużym zainteresowaniem
uczniów z Oświęcimia i okolic,
powstały więc dodatkowe sale
lekcyjne w różnych punktach miasta oraz filie w Chełmku, Brzeszczach, Chrzanowie, Jaworznie,
Wadowicach i Żywcu (stopniowo
usamodzielniły się i przekształciły

w niezależne szkoły muzyczne).
21 maja 1970 r., po usilnych staraniach dyrekcji i środowiska
szkolnego, wmurowano kamień
węgielny pod budowę nowego
gmachu, a 1 lutego 1973 r. odbyła
się uroczystość nadania imienia
Karola Szymanowskiego. Na przestrzeni lat szkoła gościła sławnych
muzyków: Halinę Czerny-Stefańską, Kaję Danczowską, Konstantego Andrzeja Kulkę, Piotra
Palecznego i wielu innych. Koncertowały tu m.in.: Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie,
Śląska Orkiestra Kameralna, Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna
z Uppsali.
Uczniowie mogą kształcić
umiejętności gry na różnych
instrumentach, takich jak: fortepian, flet, obój, klarnet, trąbka, waltornia, puzon, perkusja,
akordeon, gitara, wiolonczela,
saksofon. Soliści, chór i orkiestra prezentują swoje dokonania

publiczności koncertów organizowanych przez szkołę oraz oświęcimskie instytucje. Są zapraszani
przez ośrodki kultury w innych
miejscowościach oraz koncertują
za granicą (Holandia, Niemcy).
Na uwagę zasługuje działalność

Uroczysty jubileusz
60-lecia istnienia
Państwowej
Szkoły Muzycznej
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skierowana do młodych oświęcimian, mająca na celu popularyzację gry na instrumentach i wiedzy
o muzyce – regularnie organizowane są koncerty dla przedszkoli
i podstawówek. Szkoła umożliwia także rozwijanie muzycznych
zainteresowań i pasji wszystkim
chętnym niezależnie od wieku
– można się bowiem odpłatnie
kształcić w Studium Muzycznym.
Kandydaci wybierają instrument,
a program jest dostosowany do
indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań adepta. Prowadzone są również zajęcia wokalne.
Karol Szymanowski powiedział „Artyści na najwyższym
szczeblu nadają barwę i wyraz
epoce, w której żyją” – warto więc
na zakończenie pochwalić wszystkich, których codzienna praca daje
podwaliny twórczego rozwoju
i sukcesu wychowanków oświęcimskiej placówki.
– K. D.

Nauka przez zabawę

Osiągnięcia
1997 r. – Nagroda „Biblioteka Roku
1997” w województwie bielskim
1997 r. – Bibliotekarz Roku 1997
w województwie bielskim dla
kierownika Filii nr 5 Stanisławy
Niedzieli
1997 r. – Złoty Laur Kompetencji
i Umiejętności przyznany przez
Kapitułę Laurów (Regionalna Izba
Gospodarcza w Katowicach).
1998 r. – Medal Miasta Oświęcim
2002 r. – Honorowa Księga
Dziesięciolecia Polski Niepodległej 1989–1999
2002 r. – Nagroda Główna
w ogólnopolskim konkursie
„Z ekonomią na ty”, zorganizowanym przez Narodowy Bank
Polski i Bibliotekę Narodową
2002 r. – Nominacja do Nagrody Prezydenta RP „Sztuka Młodym” dla Filii nr 5
2002 r. – Statuetka Fundacji ABC
XXI „Cała Polska czyta dzieciom”
dla Koordynatora Regionalnego
Stanisławy Niedzieli i Filii nr 5
dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu
2003 r. – Medal dla Filii nr 5 za
organizację „II Ogólnopolskiego
Czytania Dzieciom” i aktywny
udział w kampanii „Cała Polska
Czyta Dzieciom”
2010 r. – Wyróżnienie specjalne w konkursie organizowanym
przez Fundację ABC XXI na najlepiej przeprowadzoną Kampanię Społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym
2008/2009
2011 r. – Odznaka honorowa
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”
przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dla Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej „Galeria Książki”
w Oświęcimiu Leszka Palusa
2012 r. – Biblioteka „Galeria
Książki” została włączona do
europejskiej bazy wzorcowych
bibliotek z całego świata
2012 r. – I miejsce w konkursie
Tydzień Bibliotek 2012

M

łodzieżowy Dom
Kultury przy ulicy
K. Olszewskiego to placówka,
w której kolejne
pokolenia rozwijają różnorodne zainteresowania.
Powstał w 1955 roku jako Dom
Harcerza. Z upływem czasu zmienił się profil działalności i funkcje
placówki. Obecna nazwa funkcjonuje od 1973 r., a różnorodna
działalność MDK-u adresowana
jest do dzieci i młodzieży z terenu
miasta i powiatu.
W latach 70. placówka prowadziła wiele stałych sekcji zainteresowań: muzyczne (gry
na gitarze, mandolinie, akordeonie itd.), sportową, plastyczną,
taneczną, modelarską, elek-

trotechniczną,
fotograficzną,
rękodzielniczą, filatelistyczną,
języków obcych, teatr i wiele innych. Uczestnicy zajęć startowali
w krajowych i międzynarodowych konkursach i przeglądach
twórczości dziecięcej. Osiągali
sukcesy i zdobywali nagrody.
Od 1980 r., w uznaniu zasług
MDK-u, utworzono Wojewódzki
Ośrodek Koordynujący Konkursy Plastyczne, który działał przez
18 lat.
Młodzieżowy Dom Kultury
znany jest z cyklicznych imprez,
niektóre z nich przez wiele lat pozostają wizytówką placówki, np.
Biennale Twórczości Plastycznej
Dzieci i Młodzieży (w 2013 miała miejsce XV odsłona konkursu),
Małopolski Przegląd Twórczości

Adepci sztuki aktorskiej

N

auka, sport i… teatr
– to filary Zespołu
Szkół nr 1 w Oświęcimiu, gdzie działają
„Verbum” i „Zawias”,
dwie grupy teatralne.
„Verbum” przygodę z aktorstwem
zawdzięcza pasji polonistki Anny
Chodackiej.
– Jesteśmy paczką przyjaciół
znających się z gimnazjum. Z biegiem lat skład uległ zmianie, część
z nas studiuje, pracuje, inni powoli
kończą liceum. Oprócz teatru zajmujemy się amatorsko śpiewem,
tańcem, filmem, muzyką i wieloma innymi twórczymi i mniej
twórczymi rzeczami – mówią
o sobie członkowie „Verbum”.
W repertuarze mają m. in. tradycyjne świąteczne przedstawienia,
spektakl „Kapelusz pełen deszczu”
na podstawie sztuki Michaela
V. Gazzo, widowisko muzyczno-ruchowe „Prometeusz”, spektakl
„Zbroja” z tekstami Jacka Kaczmarskiego.
„Zawias” rozwija skrzydła pod
kierunkiem Agaty Nasiłowskiej
i ma w tym roku na koncie kolejny
sukces – wyróżnienie na Ogólnopolskim Otwartym Festiwalu
Teatrów Amatorskich KOCIOŁ

2013. W ich dorobku są też:
I miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Gimnazjalnych
w Krakowie za przedstawienie
„Mironczarnia” oraz za spektakl
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory „Listy na wyczerpanym papierze”, II miejsce na
IX Ogólnopolskim Konkursie
Teatrów Młodzieżowych Melpomena i tegoroczne I miejsce,
a także wyróżnienie za reżyserię
na I Festiwalu Teatralnym Polski
Południowej w Krakowie.
Już od 1985 roku istnieje i ma
się wciąż świetnie Teatr „Na Stronie”. Założona przez Jadwigę
i Janusza Toczków uczniowska
grupa teatralna LO im. S. Konarskiego w Oświęcimiu stała się
kuźnią talentów aktorskich.
Pierwsze kroki do kariery stawiali

Grupa Zawias
w spektaklu
„Bolero”

Dzieci i Młodzieży „Triada”, konkursy recytatorskie, czytelnicze,
koncerty i wiele innych.
W roku szkolnym 2012/2013
MDK zaproponował między innymi zajęcia z rysunku przestrzennego i grafiki komputerowej,
ceramiki, decoupage’u, robótek
ręcznych, gry na gitarze (na różnych poziomach zaawansowania), a poza tym szachy, taniec
towarzyski, sport i naukę języków
obcych. W MDK-u można również poznać nowoczesne techniki
uczenia się, rozwinąć umiejętności logicznego myślenia i zainteresowania medialne w Klubie Młodego Dziennikarza.
Można zatem powiedzieć,
że dla każdego znajdzie się coś
dobrego. W przeszłości i teraz

XV Biennale
Twórczości Dzieci
i Młodzieży,
kwiecień 2013 r.

nym i ogólnopolskim, m.in. czterokrotnie uzyskał tytuł laureata
Ogólnopolskiego Forum Teatrów
Verbum
Szkolnych w Poznaniu, w tym
w sztuce „Ożenek”
głównego trofeum „Złotej Maski”
Mikołaja Gogola
i nagrody ASSITEJ.
Misterium Narodzenia Pana
i jasełka to tradycja teatralnej sceny salezjańskiej w Oświęcimiu.
Tradycje salezjańskiego teatru
i wychowania muzycznego sięgają korzeniami czasu św. Jana
Bosko. Ten amatorski spontaniczny teatr zabawiał, wychowywał,
uczył miłości, przyczyniał się do
rozbudzenia życia religijnego.
W każdych jasełkach przedna licealnych próbach: Ewa Kaim stawiane są te same wydarzenia,
(Teatr Stary im. H. Modrzejewskiej ale pomysłowość twórców oraz
w Krakowie, Grzegorz Łukawski talent i zapał aktorów powodu(Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie), Anna Nowicka (Teatr im.
L. Solskiego w Tarnowie), Agnieszka Wróblewska TVN), Marzena
Rogalska (TVN Style, RMF FM),
Darek Maciborek ( RMF FM).
Pierwszy spektakl był uwspółcześnioną adaptacją staropolskich
komedii i fars pod wspólnym
tytułem „Nędza z bidą z Polski
idą”. Potem była starohinduska
baśń „Siakuntala, czyli pierścień
fatalny” Kalidasy. Przedstawienia
tworzone są w procesie zespołowej kreacji, a następnie spisywane
przez Janusza Toczka. Teatr jest
laureatem przeglądów i spektakli Jasełka
teatralnych o zasięgu regional- u salezjan

– MDK stoi otworem dla dzieci
i młodzieży potrzebujących czegoś więcej niż oferuje telewizja,
Internet i portale społecznościowe. Przede wszystkim umożliwia
realne spotkanie z drugim człowiekiem, wspólne działania, twórczość i rozwój.
– K. D.
ją, że te spektakle różnią się od
siebie. Opierają się na „Betlejem
polskim” Lucjana Rydla z tekstami
salezjanina, wychowawcy i poety,
ks. Stanisława Domino. Przedstawienia, w których biorą udział
dzieci, młodzież i dorośli z parafii
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu, cieszą się
niesłabnącym zainteresowaniem.
Misterium Narodzenia Pańskiego
– w wykonaniu byłych wychowanków salezjańskich przy
udziale orkiestry i księży – także
nawiązuje do tradycji salezjańskiego wychowania muzycznego
młodego pokolenia. Po raz pierwszy inscenizację Męki Pańskiej
salezjanie przedstawili w 1945
roku. Sztuka przyciągała niegdyś
tysiące widzów z różnych rejonów Polski,
a w samym Oświęcimiu obrosła legendą.
Prawo wystawiania
monumentalnego
widowiska, które
napisał ks. Franciszek
Harazim, salezjanin zamordowany
w 1941 roku w KL
Auschwitz, z muzyką
Antoniego Hlondowskiego, brata kard.
Augusta Hlonda, także salezjanina, mają
wyłącznie salezjanie.
– Karo

12 rok kultury
Kulturowo i cooltowo w Galerii Książki

kultura
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rwa projekt „Kulturowo i cooltowo”
skierowany do młodych. Czerwiec będzie więc obfitował
w wiele atrakcji.
Na początku miesiąca będziemy
finalizować „poezję chodnikową” poprzez malowanie cytatów
z wcześniej przygotowanych szablonów, w przestrzeni miejskiej
Oświęcimia. Później przenosimy
się w nieco inne rejony twórczości – zapraszamy wszystkich, nie
tylko uczestników projektu – na
bezpłatne warsztaty przerabiania
ubrań z absolwentką krakowskiej Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru – Panią Aminą Darghan. Wystarczy zgłosić
chęć udziału pod adresem cld@
mbp-oswiecim.com, a następnie
przynieść ubranie, które chce się
przerobić. Aby jak największa

liczba osób mogła skorzystać
z naszej oferty, spotkania odbędą
się w dwóch terminach 12 oraz
19 czerwca o godzinie 17.00.
W czerwcu zapraszamy młodzież również do tworzenia graffiti pod Biblioteką. Warsztaty poprowadzi Tomasz Kiek, który jest
współautorem m.in. „Gadających
głów” – projektu realizowanego
przy okazji ubiegłorocznej edycji
Life Festival Oświęcim. Zapewniamy więc materiały, miejsce do
malowania oraz profesjonalistę,
który wprowadzi młodzież w tajniki malowania graffiti.
Oczywiście czas wakacji – to
czas wyjazdów, urlopów i odpoczynku, toteż w ramach projektu
„Kulturowo i Cooltowo” spotkamy się dopiero końcem sierpnia.
Chcemy zaprosić wszystkich
uczestników, sympatyków oraz
obserwatorów projektu do włą-

czenia się w organizację oraz
wystąpienie na koncercie żegnającym wakacje. Jeśli masz zespół,
śpiewasz lub grasz na instrumencie – koniecznie skontaktuj się
z nami!

Poezja
malowana
na chodnikach,
warsztaty
przerabiania
ubrań, graffiti
to propozycje
Galerii Książki
na kulturalny
czerwiec

K

Od 21 do 23 czerwca na oświęcimian czeka mnóstwo atrakcji:
koncerty zespołów: De Nuevo,
Obstawa Prezydenta, Varsovia
Manta, Panna Marzena i Bizony,
Disco Night Fever, prezentacje
artystyczne dla dzieci i dorosłych –
Fruktaki Show, FalkoShow, pokazy
tancerzy ognia, kino plenerowe –
IX Oświęcimski Kinowy Ogródek
Plenerowy oraz działania animacyjne dla całych rodzin, gry i konkursy.
Barwy lata rozpocznie w piątek
21 czerwca o godzinie 18:30
koncert zespołu „De Nuevo”. Grupa wykonuje muzykę latynoamerykańską z elementami flamenco
w tradycyjnym oraz nowoczesnym
wykonaniu. „De Nuevo” zaprezentuje – grając wiele znanych przebojów z repertuaru między innymi:
Gipsy Kings, Rickie Martina, Santany – mieszankę hiszpańskich
elementów melodycznych i kubańskich wpływów rytmicznych.
Zespołowi będą towarzyszyły tancerki ze Szkoły Tańca „La Pasión” w
Krakowie, które wykonywać będą
układy taneczne do wybranych
piosenek „De Nuevo” – tańce flamenco z elementami tańców latynoskich i tańca współczesnego.

O godzinie 20:00 na scenie
zagości wywodzący się z bluesowej
tradycji zespół „Obstawa Prezydenta”. Grupa wykonuje mieszankę takich stylów muzycznych, jak:
rock and roll, funk, rock, soul.

„Obstawa
Prezydenta”
zaprezentuje
mieszankę
stylów
muzycznych

Rytmy latino
z elementami
flamenco zagra
„De Nuevo”
w towarzystwie
tancerek

W sobotę 22 czerwca
o godzinie 21:30 odbędzie się nocne kino – IX Oświęcimski Kinowy Ogródek Plenerowy, podczas
którego na plenerowym ekranie
zostaną zaprezentowane dwa filmy: legendarny słowacki „Janosik”,
z 1921 roku, z muzyką na żywo
w wykonaniu „Kwartetu Jorgi” oraz
francuska komedia romantyczna
„Heartbreaker. Licencja na uwodzenie”.
„Janosik” – pierwszy długometrażowy film o losach słynnego
zbójnika, obecnego w słowackiej
i polskiej sztuce ludowej, zrealizowała w zadziwiająco profesjonalny sposób ekipa... debiutantów.
Reżyser i jego brat Daniel to
słowaccy emigranci, właściciele
fabryki produkującej sprzęt filmowy w USA. W 1920 roku założyli
oni w Chicago korporację, w celu
nakręcenia filmu w swojej starej
ojczyźnie. W jej skład wszedł również Ján Závodný – właściciel kina
Casimir w Jefferson Park. W 1921
roku spółka Tatra Film Corporation
wysłała na Słowację ekipę: reżysera J. Siakeľa, asystenta Frantiąka
Horlivého, kamerzystę Daniela
Siakeľa i producenta Jána Závodného. Pomimo iż realizatorzy filmu
byli debiutantami, doświadczenie
zdobyte w Selig Polyscope Company – pierwszej wytwórni filmowej, która założyła stałe studio
w Los Angeles – wystarczyło, by
stworzyć znakomite dzieło. Takie

Uczestnicy warsztatów komputerowych „Infor-nacja” również będą mogli odpocząć off-line, ale przedtem nauczą się, jak
odpowiednio przygotować się
wizualnie do wakacji. Czerwcowe spotkanie poświęcone będzie
korzystaniu ze sklepów internetowych, tutoriali (czyli poradników)
dotyczących mody, urody i stylu
oraz stron internetowych, które
mogą uratować nasz image.
Na wszystkie „projektowe” wydarzenia serdecznie zapraszamy!
Szczegółowe i najbardziej aktualne
informacje dotyczące warsztatów
w ramach projektu „Kulturowo
i Cooltowo w Galerii Książki” znajdują się na blogu: kulturowoicooltowo.wordpress.com.

Młody, ogarnij się!
19 czerwca 17.00 „Nastrój się na
strój” cz.II – warsztaty przerabiania ubrań;
24 czerwca 17.00 Warsztaty malowania graffiti z Tomaszem Kiekiem;
Sierpień (końcem miesiąca):
koncert pod Biblioteką
Wrzesień: „Scena everywhere” –
warsztaty teatralne
„Teatr przenośny” – scenki uliczne
Infor-nacja:
26 czerwca 17.00 „Interaktywne przewodniki po modzie” – warsztaty korzystania
z zasobów internetowych dotyczących mody i wizażu
Wrzesień „Sceno-grafia – czyli kilka tricków na ekranie” –
warsztaty dotyczące popularnych programów graficznych.
– MBP

Barwy Lata

ulturalne
Cztery
Pory Roku to projekt przygotowany specjalnie na
Rok Kultury przez
Oświęcimskie Centrum Kultury. W czerwcu druga
odsłona – zapraszamy do wspólnego świętowania nadejścia lata.

Było wesoło

Nocne kino
plenerowe
zaprasza na pokaz
filmu „Janosik”
z graną na żywo
przez Kwartet Jorgi
muzyką folkową,
opartą na motywach góralskich

zabiegi jak: retrospekcja, narracja
równoległa, akcenty humorystyczne czy chwyty przeniesione
wprost z westernów sprawiają, że
film trzyma w napięciu i po latach
wywołuje emocje.
Jako Janosika wybrano popularnego już wtedy aktora Theodora
Pistka. Oprócz aktorów w filmie
występują chłopi – górale z okolicznych miejscowości – Blatnicy
i Sutova, a także żołnierze z 18. Brygady Piechoty w Żylinie.
Premiera „Janosika” odbyła się
w 1921 roku (25 listopada w Pradze, a 1 grudnia w Chicago). Po
latach film zaginął. Odnalazł się
w 1970 roku w Chicago. W 1975
roku został zrekonstruowany,
a w 1995 roku, jeszcze za życia
reżysera, wpisany na prestiżową
listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.
Pokaz filmu podczas IX Oświęcimskiego Kinowego Ogródka Ple-

Żywioł tańca

ni, w jego muzyce zaczęły dominować źródła ludowe. Bracia Rychli
brali udział w wielu ekspedycjach
badających źródła muzyki ludowej,
między innymi do Grecji, Egiptu,
Jugosławii, Rumunii, na Huculszczyznę, Ukrainę czy Słowację.

W trzeci dzień Barw Lata – niedzielę 23 czerwca – usłyszymy
o godz. 15:30 zespół „Panna Marzena i Bizony”, wykonujący muzykę
ska. Dla dzieci małych, większych
i dorosłych wystąpią... Fruktaki
w programie pt. „Fruktaki Show”,
podczas którego nie zabraknie
melodyjnych piosenek i wspólnej
zabawy oraz zostanie zaprezentowany widowiskowy pokaz animacji lalek pt. „FalkoShow – iluzja
marionetek”.
Wiele tanecznych przebojów
dla wielu pokoleń zaprezentują
również kolejni niedzielni wykonawcy – grupa „Disco Night
Fever”. Około godziny 20:00 na
plenerowej scenie zagra zespół
„Varsovia Manta” wykonujący
muzykę inspirowaną folklorem
andyjskim oraz słowiańskimi
korzeniami. Na zakończenie „Barw
Lata” wystąpią Tancerze Ognia
„Nam Tara” z pokazem pt. „Światło
tańczących ogników”.
Od godziny 15:00 odbędą się
także zabawy, animacje dla dzieci
i dorosłych, konkursy .

nerowego odbędzie się z graną na
żywo przez „Kwartet Jorgi” muzyką
folkową, opartą na motywach góralskich, słowackich, barokowych .
„Kwartet Jorgi” to legendarna
grupa, która stworzyła podstawy współczesnej sceny folkowej
w Polsce. Trzon zespołu od początku działalności tworzą bracia
Prezentacje w ramach projektu
Maciej i Waldemar Rychły. Początkowo zespół wykonywał muzykę Kulturalne cztery pory roku – Bardawną, ale z biegiem czasu, gdy wy Lata odbędą się na w plenerze
z występami przeniósł się z wnętrz obok OCK.
– Adam
sakralnych do otwartych przestrze-

też podczas imprezy „Ale wkoło jest wesoło” z okazji Dnia
Dziecka. Na parkingu przed
OCK były zabawy animacyjne
i plastyczne: kolorowanki dla
W Oświęcimskim Centrum Kultury najmłodszych, malowanie twarzy, rodzinne budowanie storozstrzygnięto konkursy plastyczne dla nogi, tworzenie balonikowych
karaoke, maty
dzieci i młodzieży organizowane w ra- zwierzątek,
do tańczenia, nie zabrakło
również dmuchańców. Dziemach obchodów Dnia Dziecka.
ci mogły zobaczyć magiczne
Do udziału w konkursie „Lu- sowej wystawie prace 52 mło- sztuczki iluzjonisty Macieja Pabię smoki” zostało nadesłanych dych artystów.
tucha i spektakl muzyczny pt.
347 prac plastycznych. Jury Mali oświęcimianie wraz z ro- „Brzydkie kaczątko i już”.
przyznało nagrody i wyróżnie- dzicami i opiekunami bawili się
– In
nia w dwóch kategoriach wiekowych oraz zakwalifikowało
do udziału w pokonkursowej
wystawie prace 77 młodych
autorów. Na konkurs „Moje
marzenia” wpłynęło do organizatorów 277 prac plastycznych,
z których jury przyznało wyróżnienia w trzech kategoriach
wiekowych oraz zakwalifikowało do udziału w pokonkur-

„Fruktaki
Show”
to
wspólna
zabawa
pełna
radości
i piosenek

wystąpili w różnych kategoriach, m.in. tańcu nowoczesnym i towarzyskim, a oceniała
ich komisja sędziowska w składzie: Aneta Bułka, Jarosław
Całka, Robert Chodara, Sławomir Kurzak i Mateusz Nowak.
Imprezę objął patronatem Prezydent Miasta Oświęcim.
Odbyła się w ramach Roku
Kultury w Oświęcimiu i została zrealizowana przy wsparciu
finansowym Miasta Oświęcim.
– In

Grono przyjaciół
Od pomysłów do stworzenia przedstawienia wiedzie prosta ścieżka. A gdyby
do tego dodać jeszcze język angielski?
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Zbuduj własne wnętrze
Oświęcimska Szkoła Tai-Chi i Qigong
Haliny Kozioł organizuje seminarium
Qigong Shaolin prowadzone przez sifu
Sławomira Pawłowskiego.
Qigong Shaolin to profilaktyczna gimnastyka, której tradycja trwa około pięciu tysięcy
lat i obecnie przechodzi swój
prawdziwy renesans. Seminarium jest przeznaczone dla osób
w każdym wieku dbających o
dobrą kondycję i zdrowie.
– Metoda ta oparta jest na tradycyjnej medycynie chińskiej.
Specjaliści uznali sztukę qigong za niezwykle korzystną
dla dobrostanu ciała i umysłu,
a badania dowodzą, że ćwiczenia pomagają rozwinąć żywot-

Międzynarodowe
sukcesy

Ekspresja, szybkość, żywiołowość
i emocje towarzyszyły festiwalowym Dzieci z sekcji plastycznej Oświęcimwystępom tanecznym.
skiego Centrum Kultury prowadzonej
przez Władysławę Kapcińską nie zwalniają tempa w swoich artystycznych
działaniach.

Ponad dziewięćdziesiąt prezentacji konkursowych w wykonaniu prawie tysiąca tancerek
i tancerzy można było podziwiać podczas Ogólnopolskiego
Festiwalu Tańca „Taki Taniec”
zorganizowanego przez Oświęcimskie Centrum Kultury.
Festiwal popularyzuje taniec
jako atrakcyjną formę aktywnego spędzania czasu wolnego.
Adresowany był do uczestników w wieku od 6 do 25 roku
życia. Formacje, duety i soliści
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ność oraz usprawniają kondycję fizyczną. Pomagają również
w radzeniu sobie ze stresem
– mówi Halina Kozioł, nauczycielka tai-chi yang i qigong.
– Poznawanie tajników qigong
ma bardzo istotne znaczenie
dla rozwoju osobowości człowieka, otwierając go na świat,
piękno natury, dobro i wartości
budujące jego własne wnętrze.
Ubogaca go i uszlachetnia –
tłumaczy.
W ramach seminarium odbędą się trzy nieodpłatne spo-

tkania: w Oświęcimiu, Kętach
i Chełmku, na które może
przyjść każdy, niezależnie od
wieku i miejsca zamieszkania.
W Oświęcimiu odbędzie się
ono 13 lipca w godz. 10:0012:30 w Szkole Podstawowej nr
11. Podczas zajęć będzie omawiana teoria i praktyka qigong.
Warto dodać, że prowadzić je
będzie sifu Sławomir Pawłowski, który trenuje chińskie sztuki
walki, qigong oraz taijiquan nieprzerwanie od 34 lat. Uczył się
w Chinach u uznanych mistrzów,
w tym od mnichów z klasztoru
Shaolin. Posiada klasę mistrzowską w Shaolin Kung-Fu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej
www.taichi-qigongszkola.pl/.
– In

j
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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.
Po raz trzeci Czytelnicy „GZO” mają szansę wygrać 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.

W I Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Ptaki cudaki” Rzeszów 2013 Zuzanna
Matejko zajęła III miejsce w kategorii prac w formie płaskiej.
– To duże wyróżnienie, ponieważ na konkurs wpłynęło 2017
prac młodych artystów nie tylko z Polski, ale także z Niemiec,
Czech, Łotwy, Szwecji, Litwy,
Wielkiej Brytanii – informuje
Władysława Kapcińska, instruktor z Oświęcimskiego Centrum Kultury.
To jednak nie wszystko. Praca
Zuzanny została zakwalifikowana do wystawy III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
„Przyroda w kolorach” Kraków
2013, a jej koleżanka z sekcji
Julia Kaspera zajęła w nim zaszczytne II miejsce.

Wyróżnienia w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Siedem grzechów głównych”
w Dąbrowie Górniczej otrzymały Emilia Hutny i Natalia
Prędka.
– In

Julia Kaspera i Zuzanna
Matejko

WYNIKI KONKURSU
OGŁOSZONEGO W MAJOWYM NUMERZE „GZO”

Zaprowadzi nas ona do Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Oświęcimiu, gdzie już drugi
rok działa Drama Club „Circle
of Friends”. To teatrzyk prowadzony w języku angielskim dla
dzieci i młodzieży w wieku od
10 do 16 lat, które władają tym
językiem w mowie i piśmie na
poziomie średnim lub dobrym.
Dwudziestoosobowa
grupa
spotykała się w tym roku szkolnym w każdy czwartek na dwugodzinnych zajęciach.
– Projekt Drama Club opiera
się na samodzielnym i kompleksowym tworzeniu humorystycznego przedstawienia po
angielsku przez młodzież. Oni
sami wymyślają fabułę, postacie, dialogi, scenografię, a ja
pomagam zazwyczaj jedynie
w tłumaczeniu dialogów – za-

znacza Łucja Jurys, prowadząca teatralną grupę.
W Drama Clubie nie ma czasu na nudę, ponieważ co trzy
miesiące powstają nowe przedstawienia. Młodzi aktorzy występują w auli Galerii Książki przed widownią, w której
można znaleźć ich rodziców i
rodziny, przyjaciół, znajomych
oraz użytkowników oświęcimskiej biblioteki.
Łucja Jurys podkreśla, że pomysł na teatrzyk prowadzony
w języku angielskim zaczerpnęła z Akademii Art &Music
z Mississauga w Kanadzie, prowadzonej przez oświęcimiankę
Magdalenę Papierz i Wojciecha
Gawędę, w której realizowała
podobne projekty na półkoloniach dla polonijnych dzieci.
– In

Bilety na koncert 29 czerwca 2013 r. wylosowali: Paulina Gworek, Adam Dąbrowski, Tomasz Mętel.
Bilety na koncert 28 czerwca 2013 r. wylosowali: Zuzanna Tomasiewicz, Elżbieta Sibik, Jacek Kizierowski.
Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji „GZO”.

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 25 czerwca 2013 r. Zwycięzcy losowania
zostaną 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 poprzednich
losowaniach, nie mogą ponownie wziąć udziału
w konkursie.
Fundatorem nagród jest
Fundacja Peace Festival.

KUPON KONKURSOWY
Pytanie: Kto jest autorem muralu wykonanego
w ramach Life Festival Oświęcim 2012?
Odpowiedź: .......................................................
Imię i nazwisko: .................................................
.........................................................................
Numer telefonu: .................................................

kultura

kultura
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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

Letnie
koncerty

Wydarzenia w OCK
17–20.06 6. Międzynarodowy
Festiwal Filmów dla Dzieci

W ramach kolejnej edycji Letnich Koncertów Organowych odbędą się cztery
koncerty organowe w wykonaniu artystów z Polski i zagranicy.
Koncerty organizowane przez
Oświęcimskie Centrum Kultury od wielu lat przyciągają
w niedzielne lipcowe popołudnia do kościoła św. Maksymiliana wielu miłośników
muzyki. Mają oni możliwość
posłuchania muzyki organowej
w wykonaniu artystów z całego
świata, skomponowanej przez
wielkich mistrzów gatunku, jak
również utworów kompozytorów współczesnych. W Oświęcimiu gościło wielu znakomitych muzyków z Polski, jak
również z Japonii, Urugwaju,
Brazylii, USA, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Słowacji, Czech,
Rosji. Wiele koncertów odbywających się w ramach „Let-

nich Koncertów Organowych”
urozmaicanych jest wykonywaniem wspólnych utworów z towarzyszeniem innych instrumentów, jak również utworów
wokalnych przez solistów i chór.
Pierwszy koncert (wyjątkowo
w poniedziałek) 1 lipca o godzinie 19:00, następne w kolejne niedziele lipca o godz. 17:30
w kościele św. Maksymiliana
w Oświęcimiu.
Organizatorzy: Oświęcimskie
Centrum Kultury, parafia św.
Maksymiliana
Partnerem przedsięwzięcia
jest Województwo Małopolskie

Penderecki
wg Pianohooligana
Jeden z najbardziej utytułowanych muzyków jazzowych młodego pokolenia
Piotr Orzechowski Pianohooligan wystąpi 27 czerwca o godz. 19:00 w OCK.

21–23.06 Projekt Kulturalne
cztery pory roku – Barwy Lata
(estrada obok OCK)
21.06 godz. 18:30 Koncerty
zespołów: „De Nuevo” z towarzyszeniem tancerek ze Szkoły
Tańca „La Pasión” i „Obstawa
Prezydenta”
22.06 godz. 21:30 IX
Oświęcimski Kinowy Ogródek
Plenerowy – „Janosik” z 1921
roku z muzyką na żywo w wykonaniu „Kwartetu Jorgi” oraz
francuska komedia romantyczna „Heartbreaker. Licencja na
uwodzenie”
23.06 godz. 15:00 Zabawy,
animacje dla dzieci i dorosłych, konkursy i koncerty
– „Panna Marzena i Bizony”,
„Fruktaki Show”, „FalkoShow – iluzja marionetek”,
„Disco Night Fever”, „Varsovia
Manta”, Tancerze Ognia „Nam
Tara” z pokazem „Światło
tańczących ogników”
czytaj więcej s. 12
25.06 godz. 18:00 „Teatr.
Ludzie. Sceny” – spotkanie
z fotografikiem Wojciechem
Plewińskim w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Fotografia – kreator spojrzeń
26.06 godz. 19:00 „ZaMach
na MoCarta” – spektakl
muzyczny w ramach IV Life
Festival Oświęcim 2013

Fot. Life Festival

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
Orkiestry Kameralnej AUKSO
czytaj obok

Zapraszamy na odbywający
się w ramach IV Life Festival
Oświęcim 2013 koncert krakowskiej Orkiestry Filharmonii
im. Karola Szymanowskiego
pod dyrekcją Marka Mosia
z udziałem pianisty jazzowego
i kompozytora Piotra Orzechowskiego
Pianohooligana.
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. To nie tylko
dyrygent, ale i skrzypek, kameralista, dyrektor artystyczny

w Tychach i Festiwalu Letnia
Filharmonia AUKSO.
Pianohooligan (rocznik 1990)
jest autorem najbardziej sensacyjnego debiutu fonograficznego ostatniego dziesięciolecia.
Jego działalność artystyczną
najlepiej prezentują zdobyte nagrody i wyróżnienia, z których
najważniejsza to I nagroda na
Montreux Jazz Solo Piano Competition (2011), odbywającym
się w ramach Montreux Jazz Festival. Jest pierwszym Polakiem,
który zwyciężył i stanął na jazzowym podium tego legendarnego festiwalu. W listopadzie
2012 r. odbyła się premiera jego
debiutanckiego albumu solowego z aranżacjami i utworami inspirowanymi twórczością
Krzysztofa Pendereckiego, którego wczesne utwory 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

niej produkty w specjalnym
plebiscycie publiczności.
Organizatorzy półfinału
oświęcimskiego: Urząd
Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, Oświęcimskie
Centrum Kultury w Oświęcimiu,
Urząd Miasta w Oświęcimiu
1.07–29.08 Wakacje z OCK
czytaj obok
1.07 godz. 19:00 Letnie
Koncerty Organowe: Witold
Zalewski – organy, Młodzieżowy Chór Parafii Chrystusa
Miłosiernego „Schola Cantorum Misericordis Christi” pod
dyrekcją Piotra Karwowskiego
(kościół św. Maksymiliana)
czytaj obok
7.07 godz. 17:00 „Malarstwo
i ceramika” – otwarcie wystawy prac Ewy Przybyły w ramach projektu Dom otwarty
z cyklu: Sztuki plastyczne -–
wytwórnia wrażeń
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” w składzie: Paweł Cieślak,
Grzegorz Pytlik, Sebastian
Wieczorek, Andrzej Tkaczyk
(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

31.08–1.09 Święto Miasta
Oświęcim
14.09 XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pisanie dobre
na chandrę” – podsumowanie
konkursu, wręczenie nagród
22.09 godz. 18:00 „Gwiazda
i ja” – spektakl w wykonaniu
Magdaleny Zawadzkiej i Anny
Gornostaj

27.07–4.08 50. Tydzień
Kultury Beskidzkiej
Tydzień Kultury Beskidzkiej to
nie tylko święto folkloru i sztuki
ludowej, ale przede wszystkim
tańca, śpiewu, muzyki, zabawy i radości.
50. Tydzień Kultury Beskidzkiej zainauguruje w Oświęcimiu 26 lipca o godzinie
20:00 plenerowy koncert
zespołu „Trebunie Tutki”, który
zaprezentuje swoje największe
przeboje. Koncerty w pozostałe dni festiwalu odbędę się
o godz. 18:00 tradycyjnie na
estradzie obok OCK.
Podczas tegorocznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbę-

improwizację. Cały smaczek
tkwi w tym, że tekst i zarysowana sytuacja dramatyczna
są zaledwie partyturą dla improwizujących artystów. Tekst
Bogusława Schaeffera ma to
do siebie, że można go ciąć,
przestawiać i dzieje się to bez
uszczerbku dla całości. Na tym
polega geniusz twórcy, który
buduje swoje dzieło z samodzielnych części, dając ogromną swobodę aktorowi, przez co
czyni go współautorem.
Bilety: 60 zł (parter), 50 zł
(balkon)
7.10 godz. 19:00 „Jezioro
łabędzie” – balet w wykonaniu
Royal Russian Ballet
26.10 godz. 19:00 „Mayday 2” – spektakl komediowy
w wykonaniu artystów Teatru
Bagatela w Krakowie

Galeria „Tyle światów”

„Gwiazda i ja” to jeden z największych broadwayowskich
hitów. Przewrotne dialogi,
zabawne sytuacje i dowcipna
riposta to dodatkowe walory
tej znakomitej sztuki. Czas
trwania spektaklu: 125 minut
z przerwą. Bilety: 60 zł (parter), 50 zł (balkon)
5.10 godz. 17:00 „Kwartet”
Bogusława Schaeffera – spektakl w wykonaniu: Mikołaja
Grabowskiego, Andrzeja
Grabowskiego, Jana Peszka
i Jana Frycza

28.06 godz. 17:00 „To, co
w nas” – finisaż wystawy
rysunku uczestników zajęć dla
dorosłych w Oświęcimskim
Centrum Kultury
30.06 godz. 10:00 9. Małopolski Festiwal Smaku –
półfinał oświęcimski (parking
przed OCK)
O tytuł najlepszych wyrobów
i udział w wielkim finale
9. Małopolskiego Festiwalu
Smaku rywalizować będą producenci żywności z powiatów:
oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego. Kiermaszom
będą towarzyszyły prezentacje
artystyczne na estradzie.
Podczas każdego półfinału,
zgłoszone produkty i potrawy
ocenia komisja konkursowa.
Zwycięzcy półfinałów otrzymują „przepustkę” do krakowskiego finału, w którym wybierane
są najlepsze produkty całej
Małopolski. Także publiczność odwiedzająca kiermasze
wskazuje najlepsze według

dzie się również – 3 sierpnia
– jubileuszowy koncert z okazji
45-lecia działalności Zespołu
Pieśni i Tańca „Hajduki”, który
w 2012 roku – uchwałą Rady
Miasta Oświęcim – stał się
Reprezentacyjnym Zespołem
Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”.
W prezentacjach TKB wezmą
udział tradycyjne zespoły
z Podbeskidzia, innych regionów Polski, jak również grupy
między innymi z: Brazylii,
Bułgarii, Chorwacji, Portugalii,
Ukrainy, Węgier, Rumunii, Gruzji, Senegalu, Konga i Zairu.

„Kwartet dla czterech aktorów”
to spektakl-legenda. Historia
czterech aktorów poszukujących na oczach widzów sensu
dla swego życia, dla teatru
i sztuki jako takiej. Każdy
z kolejnych spektakli jest inny,
bowiem aktorzy zostawiają sobie duży margines na
zabawę z publicznością i na

do 4.07 „Teatr. Ludzie. Sceny”
– wystawa fotografii Wojciecha Plewińskiego w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu:
Fotografia – kreator spojrzeń
7–24.07 „Malarstwo i ceramika” – wystawa prac Ewy
Przybyły w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Sztuki
plastyczne – wytwórnia wrażeń
26.07–18.08 „Malarstwo/ceramika” – wystawa prac Alexa
Johansona w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Sztuki
plastyczne – wytwórnia wrażeń

Wystawy

do 30.06 „To, co w nas” –
wystawa rysunku uczestników
zajęć dla dorosłych w Oświęcimskim Centrum Kultury
20.06–7.07 „Wyczarowane
plamą i kreską” – wystawa
prac dzieci z sekcji plastycznej Oświęcimskiego Centrum
Kultury prowadzonej przez
Władysławę Kapcińską
2–21.07 „Batik” – wystawa
prac Anny Marchewki-Podbiał
10.07–23.07 Z cyklu „Moje
ulubione” – wystawa malarstwa Anny Nosal-Tobiasz
25.07–11.08 „Koronki koniakowskie” – wystawa prac Alicji
Bulwan
25.07–18.08 „Tydzień Kultury
Beskidzkiej w Oświęcimiu” –
wystawa fotografii Ryszarda
Kozłowskiego

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

18.06 godz. 15:30 „Kultura
i sztuka Półwyspu Iberyjskiego” – mówi Janusz Wałek
19.06 godz. 14:00 Zakończenie roku akademickiego

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

Oświęcimskie
Centrum Kultury
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 godz. 20:00
„Ralph Demolka” (b.o.), film
produkcji USA z 2012 roku,
reżyseria Rich Moore, czas
101 minut (3D)
28–30.06 godz. 18:00,
1–4.07 godz. 10:00, 18:00

Wakacje z OCK

19.07, 22–23.07 godz. 10:00,
24.07 godz. 12:00, 25.07
1.07–29.08.2013 r.
godz. 10:00 „Prawie jak
gladiator 3D” (b.o.), film pro1–4.07 godz. 10:00 „Ralph
dukcji włoskiej z 2012 roku,
Demolka” (b.o.), film produkcji
reżyseria Iginio Straffi, czas
USA z 2012 roku, reżyseria
94 minuty (3D), bilety: 14 zł
Rich Moore, czas 101 minut
(dzieci i młodzież) – „Nasze
(3D), bilety: 14 zł (dzieci
Kino”
i młodzież) – „Nasze Kino”
1–5.07 godz. 10:00 „Impresje taneczne” – warsztaty
taneczne jazz i lirycal jazz dla
uczestników od 13 roku życia,
zapisy
1–5.07 godz. 10:00–12:00
„Wakacje w Ameryce” – zajęcia interaktywne dla uczestników w wieku 6-12 lat, zapisy

„Tylko Bóg wybacza” (15 l.),
film produkcji francuskiej
z 2013 roku, reżyseria Nicolas
Winding Refn, czas 90 minut
(2D)
28.06–4.07 godz. 20:00

1–5.07 godz. 16:00–19:00
„Komputer? Nie, dziękuję!”
– wakacje z Oświęcimskim
Klubem Fantastyki dla uczestników od 13 roku życia, wstęp
wolny

„Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta” (b.o.), film
produkcji hiszpańskiej z 2012
roku, reżyseria Enrique Gato,
czas 90 minut (3D)
5.07 godz. 10:00, 18:00,
6–7.07 godz. 18:00,
8–11.07 godz. 10:00, 18:00

1–5.07 godz. 16:00–19:00
„Wakacyjny wehikuł wyobraźni” – wakacje z Oświęcimskim
Klubem Anime dla uczestników od 13 roku życia, wstęp
wolny

„Iron Man 3” (8 l.), film
produkcji USA z 2013 roku,
reżyseria Shane Black, czas
130 minut (3D)
5.07 godz. 12:00, 20:00,
6–7.07 godz. 20:00,
8–11.07 godz. 12:00, 20:00
„Comic-Con Epizod V: Fani
kontratakują” (10 l.), film
produkcji USA z 2011 roku,
reżyseria Morgan Spurlock,
czas 88 minut (2D)
6.07 godz. 16:00
„Thor ratuje przyjaciół” (b.o.),
film produkcji islandzkiej z
2011 roku, reżyseria Oskar
Jonasson, czas 85 minut (2D)
12.07 godz. 10:00, 18:00,
13–14.07 godz. 18:00,
15–18.07 godz. 10:00, 18:00
„Drogówka” (15 l.), film produkcji polskiej z 2013 roku,
reżyseria Wojciech Smarzowski, czas 118 minut (2D)
12–18.07 godz. 20:00
„Prawie jak gladiator 3D”
(b.o.), film produkcji włoskiej
z 2012 roku, reżyseria Iginio
Straffi, czas 94 minuty (3D)
19.07 godz. 10:00,
20–21.07 godz. 16:00,
22-23.07 godz. 10:00,
24.07 godz. 12:00,
25.07 godz. 10:00
„Dziewczyna z szafy” (15 l.),
film produkcji polskiej z 2012
roku, reżyseria Bodo Kox, czas
90 minut (2D)
19–25.07 godz. 18:00
„Iluzja” (15 l.), film produkcji
USA z 2013 roku, reżyseria
Louis Leterrier, czas 115 minut
(2D)
19–25.07 godz. 20:00

5.07 i 8-11.07 godz. 10:00
„Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta” (b.o.), film
produkcji hiszpańskiej z 2012
roku, reżyseria Enrique Gato,
czas 90 minut (3D), bilety:
14 zł (dzieci i młodzież) –
„Nasze Kino”
5.07 i 8–11.07 godz. 12:00
„Iron Man 3” (8l.), film
produkcji USA z 2013 roku,
reżyseria Shane Black, czas
130 minut (3D), bilety: 14 zł
(dzieci i młodzież) – „Nasze
Kino”

24.07 godz. 10:00 „O Czerwonym Kapturku, czyli do
prawdy po sznurku” – interaktywny program teatralny,
wstęp wolny
24.07 godz. 12:00 „Prawie
jak gladiator 3D” (b.o.), film
produkcji włoskiej z 2012 roku, reżyseria Iginio Straffi, czas
94 minuty (3D), bilety: 14 zł
(dzieci i młodzież) – „Nasze
Kino”
5–9.08 godz. 10:00–12:00
„Wakacje w Ameryce” – zajęcia interaktywne dla uczestników w wieku 6–12 lat, zapisy

Centrum Żydowskie
w Oświęcimiu
pl. Skarbka 5, Oświęcim,
tel. 33 844 70 02
www.ajcf.pl

Polska wielu narodów
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu zaprasza na plac ks. Jana Skarbka, gdzie 26 czerwca
o godz. 17:00 zostanie otwarta wystawa „Jestem stąd.
Polska wielu narodów”.
Pierwsza część wystawy
prezentuje portrety i sylwetki
15 przedstawicieli mniejszości
etnicznych i narodowych (tj.:
białoruskiej, czeskiej, karaimskiej, kaszubskiej, litewskiej,
łemkowskiej, niemieckiej, ormiańskiej, romskiej, rosyjskiej,
słowackiej, śląskiej, tatarskiej,
ukraińskiej, żydowskiej) oraz

fotografie nawiązujące do dnia
dzisiejszego wspomnianych
grup. Uzupełnieniem są cytaty
pochodzące z wywiadów z portretowanymi osobami, które
odnoszą się do kwestii ich
złożonej tożsamości narodowej
i etnicznej, relacji pomiędzy
nimi a większością społeczeństwa, jak również problemów
dnia dzisiejszego mniejszości
etnicznych w Polsce. Część
druga wystawy przedstawia
natomiast historię i kulturę
15 mniejszości w Polsce na
przestrzeni wieków.

20–21.08 godz. 10:00–
11:30 „Origami” – warsztaty
dla uczestników w wieku 6–12
lat, zapisy
22.08 godz. 19:00 Koncert
zespołów młodzieżowych,
wstęp wolny

26–29.08 godz. 16:00–
19:00 „Komputer? Nie,
dziękuję!” – wakacje z Oświęcimskim Klubem Fantastyki
6.07 godz. 11:00–19:00 „Nadla uczestników od 13 roku
rysowani” – czyli niekoniecznie
życia, wstęp wolny
na poważnie o komiksie, wstęp
wolny
26–29.08 godz. 16:00–
19:00 „Wakacyjny wehikuł
6.07 godz. 16:00 „Comic-Con
wyobraźni” – wakacje z OświęEpizod V: Fani kontratakują”
cimskim Klubem Anime dla
(10 l.), film produkcji USA z
uczestników od 13 roku życia,
2011 roku, reżyseria Morgan
wstęp wolny
Spurlock, czas 88 minut (2D),
wstęp wolny – „Nasze Kino”
Wszystkie zajęcia bezpłatne.
Zapisy na wybrane zajęcia
8.07 godz. 10:00–14:00
od 17 czerwca 2013 roku
„Rytm” – warsztaty bębw Informacji OCK. Liczba
niarskie dla uczestników od
miejsc ograniczona – decyduje
14 roku życia, zapisy
kolejność zgłoszeń. Projekcje w
„Naszym Kinie” za biletami w
10.07 godz. 10:00 „Papiepromocyjnej cenie. Wakacyjny
rowe warsztaty” – warsztaty
repertuar kina na sierpień na
plastyczne dla uczestników
stronie www.ock.org.pl oraz
w wieku 6–12 lat, zapisy
w Oświęcimskim Centrum
Kultury.
12.07 i 15–18.07 godz.
10:00 „Thor ratuje przyjaciół”
Wakacje z Oświęcimskim Cen(b.o.), film produkcji islandztrum Kultury dofinansowano z
kiej z 2011 roku, reżyseria
gminnego programu profilaktyOskar Jonasson, czas 100 miki i rozwiąnut (2D), bilety: 13 zł (dzieci
zywania
i młodzież) – „Nasze Kino”
problemów
alkoholowych
15–19.07 godz. 10:00
oraz przeciw„Zatańcz z nami” – warsztadziałania narty tańca nowoczesnego dla
komanii na
uczestników w wieku 8–18
terenie mialat, zapisy
sta Oświęcim
na rok 2013.

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

Spędź wakacje
w bibliotece – kulturalnie
Lipiec w GALERII KSIĄŻKI
upłynie pod znakiem wielkich
podróży, a w sierpniu w bibliotece zagoszczą średniowieczne klimaty.
Nawiązując do Roku Kultury
dzieci będą zdobywały wiedzę
na temat kultury, historii,
sztuki i muzyki mieszkańców
różnych kontynentów. Indianie
tworzą najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupę
ludności tubylczej. Istnieje
wiele plemion, które różnią się
między sobą tradycjami czy
stopniem rozwoju. Podczas
tygodnia indiańskiego uczestnicy zajęć spróbują wywołać
deszcz, wykonają biżuterię w
indiańskim stylu a na zajęciach
Tipi Town zbudują indiańską
wioskę. Dzieci poznają również
kulturę afrykańską, która
w swoim całokształcie jest
zróżnicowana i urozmaicona,
a przede wszystkim określana,
jako kultura barw. Kontynent
afrykański jest znany, jako
miejsce niezliczonych kultur
i wierzeń, miejsce zamieszkania ogromnej liczby plemion,
rozmaitych grup etnicznych
i społecznych. Na afrykańską
przygodę uczestników zajęć zabierze Łukasz Wierzbicki, autor
książki „Afryka Kazika”.
„W duchu średniowiecza” to
cykl zajęć wakacyjnych zapla-

Przegląd
prasy
Od 18 czerwca w Muzeum
Zamek w Oświęcimiu można
oglądać wystawę czasową „Extra! Extra! Przegląd
Prasy”.
Prezentowana na niej jest
oświęcimska i ogólnokrajowa
przedwojenna prasa.

Wakacje w zamku

8.08 godz. 12:00 „Przygody
Janka i złej czarownicy” –
spektakl kukiełkowy, wstęp
wolny
12–13.08 godz. 10:00–
13:00 „Artystycznie-plastycznie” – warsztaty scrapbookingu
dla uczestników w wieku 6–12
lat, zapisy

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

nowanych na sierpień. Zajęcia
rozpoczną się turniejem rycerskim, który był ważnym
elementem średniowiecznej
kultury rycerskiej i dworskiej.
Na warsztatach papierniczych
uczestnicy poznają historię papiernictwa w powiązaniu z zabawą, tak aby w obecnej dobie
Internetu uświadomić dzieciom jaką rolę wciąż odgrywa
papier. Dzieci poznają również
tajemnice klasztornych skryptoriów i napiszą własny komiks
rycerski. W kręgu heraldyki
to zajęcia w czasie, których
uczestnicy dowiedzą się skąd
wziął się herb Oświęcimia oraz
z jakich składa się elementów.
W przystępny sposób zostaną
omówione podstawowe pojęcia
dotyczące heraldyki. Zwieńczeniem zajęć będzie stworzenie przez uczniów własnego
herbu według obowiązujących
zasad heraldycznych. Dnia
30 sierpnia Roku Pańskiego
2013 odbędzie się niezwykły
bal w konwencji historycznej
połączony ze współczesnością, będzie muzyka i zabawa
dworska tak pomyślana żeby
goście mogli zatańczyć np.:
średniowieczne saltarello
czy carole oraz część typowo
współczesna z najnowszymi
przebojami. Będzie to prawdziwy dworski bal. Szczegóły na
plakatach.

Muzeum zaprasza także do
spędzenia wakacji na zamku – od 8 do 12 lipca można
uczestniczyć w warsztatach
edukacyjnych pn. „Poznaj
Świat – eksperymenty
i doświadczenia na zamku”,
natomiast od 15 do 19 lipca
podczas warsztatów edukacyjno-historycznych budowana
będzie makieta starosłowiańskiego grodu. Szczegóły na
plakatach.
Przypominamy, że Muzeum
Zamek od 1 czerwca jest
czynne do godziny 18:00 (za
wyjątkiem poniedziałków, wtedy muzeum jest nieczynne).

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

Architektura
na fotografii
Serdecznie zapraszamy na
otwarcie wystawy „Poza rzeczywistością” prezentującej fotografie architektury autorstwa
Marzeny Wieczorek i Jakuba
Malickiego, które odbędzie się
w MDSM 30 czerwca 2013 r.
o godz. 18:00.
Marzena Wieczorek pochodzi z Gdańska, studiowała
socjologię na Uniwersytecie
Gdańskim i Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie.
Obecnie mieszka nad Jeziorem
Bodenskim w Niemczech.
Jakub Malicki pochodzi
z Oświęcimia. Po ukończeniu
studiów wyjechał do Londynu.
Tutaj zaczęła się jego przygoda z fotografią. Zaczynał od
„street photo”, później coraz
częściej w pracach pojawiała
się architektura.

kultura
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ze zbiorów Łukasza szymańskiego

Dziecięce portrety
z lat 30. XX wieku

Na pierwszej fotografii Romusia
Barnyczówna
z Oświęcimia,
urodzona
w 1930 r.
Fot. Mimoza.
Zdjęcie zostało
opublikowane
w czasopiśmie
„Na Szerokim
Świecie”
w roku 1935
w konkursie
„Polskie Dziecko”

Dwie kolejne
fotografie pochodzą z zakładu
fotograficznego M. Pressler
Oświęcim,
ostatnie – Janina
Oświęcim.
Tożsamość dzieci
nie jest znana

pejzaż za mgłą

Reklama

BOGNA WERNICHOWSKA

Galicyjskie perspektywy

J

aką drogę wybrać ma
młody człowiek, który zakończył pewien
etap edukacji i osiągnął
wiek 16–18 lat? Gdzie szukać
możliwości zarobkowania, tak
aby utrzymać siebie, a w przyszłości – i rodzinę?
Co powinna czynić bezposażna panna, aby nie być ciężarem
dla bliskich, czy żyć w przykrej
zależności od dalszych krewnych?
Takie pytania zadawali sobie
zarówno rodzice i opiekunowie, jak i młodzi opuszczający
szkoły i żeńskie pensje przed
stu i więcej laty…
Świadectwo ukończenia czterech klas ówczesnego gimnazjum dawało młodzieńcom
prawo wstępu do szkół leśników, sztygarów, felczerów,
weterynarzy – czy jeśli ktoś
odczuwał powołanie do duchownego stanu – niższego
seminarium. Można było też
pójść na dwuletnie kursy telegrafistów, techników kolejowych, przyuczać się do sztuki
drukarskiej, buchalterii czy
pracy jako pomocnik farmaceuty bądź drogisty. Umiejętności te pomagały znaleźć pracę – jeśli nawet nie w dużym
mieście, to na prowincji.
Poczynając od lat 80. XIX
wieku we Lwowie, Krakowie
i innych większych miastach
Galicji powstawały liczne zawodowe kursy przygotowujące
absolwentki żeńskich pensji do
wykonywania dostępnych kobietom zawodów. Można było
więc zostać nie tylko boną czy
damą do towarzystwa starszej,
zamożnej damy, ale zdobyć
bardziej niezależną profesję
urzędniczki pocztowej, rach-

mistrzyni, drogistki, freblanki… Ukończyć dwuletnią szkołę handlową czy pielęgniarek
prywatnych. (w ówczesnych
szpitalach pracowały wyłącznie
zakonnice).
Która panna była zręczną
w pracach ręcznych mogła
przyuczyć się do zawodu modystki czy uczęszczać na kursy
kroju wytwornych dodatków
do damskiej garderoby – żabotów, bolerek, kołnierzy, pelerynek, ozdobnych mankietów. Rzecz jasna nauki te nie
były darmowe, ale uboższe
dziewczęta, półsieroty i sieroty
wspierane były przez kobiece
stowarzyszenia.
Działające w nich damy z hrabiną Katarzyną z Branickich
Potocką na czele zbierały fundusze na ten cel. Katarzyna
Potocka, nie uważając się za
emancypantkę, wiele zrobiła
dla popierania idei wykształcenia i niezależności kobiet. Dość
często skłaniała też galicyjskich
właścicieli firm, aby zatrudniali tak edukowane panny, a
przyszli pracodawcy raczej nie
odmawiali cieszącej się autorytetem arystokratce.
Młodzież, która posiadała
tylko świadectwa szkoły powszechnej też mogła kształcić
się w zawodach praktycznych.
W drugiej połowie XIX wieku
w Galicji, powstawały szkoły
tak dla dziewcząt, jak i chłopców prowadzone przez osoby
świeckie bądź zgromadzenia
zakonne, gdzie można było nauczyć się umiejętności przydatnych w poszukiwaniu pracy.
Generałowa Jadwiga Zamoyska
prowadziła przez wiele lat kursy gospodarskie w Kuźnicach,
w Zakopanem.

Ziemiańskie córki uczyły się
tam, jak prowadzić kobiece gospodarstwo we dworze – te płaciły czesne. Ubogie dziewczęta
przyjmowano za darmo, przygotowując je do roli wykwalifikowanych pomocnic domowych. Generałowa przez swoje
rozległe koneksje znajdowała
im później miejsca pracy w zamożnych rodzinach, pensjonatach, sanatoriach, hotelach.
Tak wyedukowane panny dość
szybko znajdowały mężów,
którzy umiejętności małżonki
traktowali jak solidny posag.
Męską młodzież uczyli rzemiosł w rodzaju stolarstwa czy
ślusarstwa zakonnicy salezjanie czy michaelici – zatrudniając później wielu spośród
wychowanków w prowadzonych przez zakon zakładach
usługowych. Czasem pomagali
też znaleźć pracę w warsztatach
rzemieślniczych.
Najtrudniejszy był w tamtych
czasach los młodzieży z licznych, a ubogich rodzin wiejskich, stąd część potomstwa
musiała szukać przyszłości
w mieście. Dziewczęta zostawały niańkami czy służącymi
„do wszystkiego” w rodzinach
niezbyt zasobnych – bogatsi raczej nie reflektowali na pracownicę bez kwalifikacji. Starały
się nimi opiekować stowarzyszenia charytatywne, prowadząc niedzielne kursy czytania
i pisania czy kroju i szycia.
Czasem los uśmiechał się do
zapracowanych służek – z zarobków uskładały na skromną
wyprawę i paręset reńskich na
początek. W oczach młodych
gospodarzy stanowiły godne
zainteresowania
kandydatki
na żony. Niekiedy poślubiały

w mieście czeladników i z czasem stawały się szanowanymi
żonami majstrów.
„Czas” opisywał też swoiste kariery dziewcząt z Galicji.
W roku 1911 przytoczył historię dzielnej Anieli Ziomek
z Żurawicy pod Przemyślem,
która jako 15-latka z ukończonymi czterema klasami ludowej szkoły poszła na służbę
do rodziny austriackiego lekarza wojskowego w Twierdzy
Przemyśl. Zdobyła zaufanie
chlebodawców, którzy posłali
ją na wieczorowe kursy uzupełniające skromną wiedzę. Kiedy
lekarza przeniesiono najpierw
do Pragi, a potem do Wiednia,
Aniela powędrowała z nim.
Doktor namówił bystrą dziewczynę na kurs pielęgniarski.
Aniela nadal mieszkała z nim,
jednocześnie pracując w szpitalu wojskowym, gdzie bardzo
ją ceniono. W parę lat później
była już instrumentariuszką.
Dzieci lekarza już dorosły
i opuściły dom, doktorowa
podupadła na zdrowiu – Aniela pielęgnowała ją jak siostrę.
W jakiś czas potem żona lekarza zmarła. Po okresie żałoby –
lekarz – już pułkownik służby
sanitarnej ożenił się z Anielą.
Wart podkreślenia był fakt, że
nowa doktorowa pracowała
nadal w szpitalu u boku małżonka.
Można sądzić, że w tamtych
czasach problem bezrobocia
młodych nie dotyczył właściwie osób mających jakieś
konkretne kwalifikacje. Ci,
zdobywali stałą pracę, z czasem zmieniając ją na lepszą,
a niektórzy, zgromadziwszy
kapitalik otwierali własne
pracownie
rzemieślnicze,
sklepiki i małe restauracje…
Oczywiście powodzenie tych
przedsiębiorstw było kwestią
rozmaitych okoliczności, niemniej wielu potrafiło wykorzystać swoje szanse.

Horoskop
Baran 21.03–20.04

Rak 23.06–22.07

Waga 24.09–23.10

Byk 21.04–21.05

Lew 23.07–23.08

Skorpion 24.10–22.11

Nie broń się przed emocjami, nie powściągaj apetytu na
miłość. Otwarcie mów, czego
pragniesz, ulegaj zachciankom
i niczego nie planuj, a zobaczysz, że wszystko się dobrze
ułoży. Efekty mogą być naprawdę zaskakujące.
Nie potrzebujesz się martwić
o dobra materialne, ale pieniędzmi nie szastaj, nie kupuj
wszystkiego, co tylko Ci przyjdzie do głowy. Przepracowanie
może się odbić na zdrowiu,
więc zwolnij tempo i zajmij się
przyjemnymi stronami życia.
Bliźnięta 22.05–22.06

Pomysłów Ci nie zabraknie,
z pewnością zaskoczysz bliskich swoimi działaniami. Pamiętaj jednak, że nie tylko Ty
masz coś do powiedzenia, choć
lubisz grać pierwsze skrzypce.
W pracy pokonaj uśmiechem
i uprzejmością wszystkich nieżyczliwych.

Początek lata może przynieść
gorący romans, który przewróci Twoje życie do góry nogami.
Jednak zanim podejmiesz decyzje o zakończeniu dotychczasowych relacji, przeprowadzce
i tym podobnych rewolucjach,
pomyśl, czy warto to robić.
W najbliższym czasie uważaj,
aby nie łączyć życia zawodowego z prywatnymi relacjami,
choć ktoś może tego od Ciebie
oczekiwać. Niektóre sprawy
w pracy wymagają uporządkowania, więc działaj, nie patrząc
na to, co powiedzą ludzie.
Panna 24.08–23.09

Jeśli czujesz, że coś się kończy,
że związek się wypalił, pozwól
odejść. Warto się otworzyć na
coś nowego, spojrzeć w przyszłość. Na urlopie nie oszczędzaj i pomyśl w końcu o sobie.
Po solidnym odpoczynku podejmiesz każde wyzwanie.

Możesz się spodziewać pomyślnych wiadomości. Fortuna Ci sprzyja, więc możesz realizować plany. Jesteś w stanie
pokonać każdą przeszkodę.
Działania przyniosą Ci satysfakcję, jednak niekoniecznie
gratyfikację finansową.
Twoje uczucia zostaną wystawione na próbę. Może nawet
dojść do rozstania. Pamiętaj
jednak, że każdy koniec oznacza początek nowego odcinka
drogi. Nie trać głowy, działaj
rozsądnie – to przyniesie pozytywne efekty.
Strzelec 23.11–20.12

Jeśli ogarnie Cię tęsknota za
przeszłością, jeśli ktoś dawno
niewidziany nagle się z Tobą
skontaktuje, to pamiętaj, że
nic dwa razy się nie zdarza.
W domu sielanka, co sprzyja
odpoczynkowi. W pracy raczej
nie forsuj, zwolnij tempo.

Koziorożec 22.12–20.01

Nawał zajęć, w pracy będziesz
koordynować projekty, co da
Ci wiele satysfakcji i przyniesie
wymierne korzyści. Możesz się
spodziewać premii. Pamiętaj
jednak o odpoczynku, bo masz
tendencje do przepracowywania się i zapominania o potrzebach organizmu.
Wodnik 21.01–19.02

Romantyczne wieczorne spacery, randkowanie i tym podobne
przyjemności wypełnią Twój
czas. Nie zanosi się jednak
na poważny związek, raczej
skończy się na flirtach. Kartę
kredytową zostaw w domu, bo
potem możesz się zdziwić stanem konta.
Ryby 20.02–20.03

Jeśli pragniesz poznać osobę,
która jest Twoją drugą połówką,
to teraz miej oczy szeroko otwarte. Wakacje zapowiadają się naprawdę miło. Zadbaj o zdrowie
i urodę, bo przygotowania do
ślubu kosztują dużo energii.
– Selene
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Krzyżówka 6/2013

Zwycięskie walki gospodarzy podczas gali „Oświęcim Boxing
Night”

Pas dla Łukasza Wawrzyczka

KUPON
„GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ”

krzyżówka
6/2013
Litery uporządkowane
od 1 do 21 utworzą
rozwiązanie, które wraz
z kuponem nr 6 naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć
do 17 lipca 2013 r.
do redakcji GZO,
Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania czeka nagroda.

Poziomo:
1. Dawna złota moneta wenecka;
2. Mniej niż kolega;
* Konkurentka;
3. Poetycko o żęciu zboża;
4. Lampa na ścianie;
* Kasa w portfelu;
5. Potwierdzenie niewinności;
6. Pracuje wśród drzew;
* Kościelny instrument;
7. Rzucał nim Janusz Sidło;
8. Nieruchoma część prądnicy;
* Defensywa;
9. Owad niszczący mszyce;
Prawidłowe rozwiązanie 10. Liana lub powój;
krzyżówki nr 5/2013
* Mocarz, siłacz;
brzmi „Skromny w mo- 11. Na głowie pływaka;
wie najwięcej powie”.
12. Prowizoryczny budynek;
Nagrodę – podwój13. Szybka, cięta odpowiedź;
ne zaproszenie do
14. Drobny ptak leśny;
„Naszego Kina”
15. Lok, pukiel;
otrzymuje p. Weronika 16. Muł w delcie rzeki;
Wilczak z Oświęcimia. 17. Placówka dyplomatyczna;
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Pionowo:
A) Pustynny pies;
* Kuzynka karpia;
B) Państwo z Talinem;
C) Herszt z Tatr;
* Prostopadła do odciętej;
D) System znaków do zapisu
utworów muzycznych;
E) Atena lub Wenus;
* Wypadek, karambol;
F) Dawna miara objętości;
G) Modelarska sklejka;
* Element zamka;
H) Owies lub żyto;
I) Szkielet, układ kostny;
* Wyszydzający utwór;
J) Kopalniany pokład;
K) Nosze;
* Idealny czworobok;
L) Podwalina;
Ł) Pulower lub blezer;
M) Rdzenny mieszkaniec Podhala;
N) Rengloda lub mirabelka;
O) Zespół 9 muzyków;
P) Sport na macie.

Łukasz Wawrzyczek dotrzymał
słowa. Pas międzynarodowego mistrza Polski pozostał w
nadsolańskim grodzie! Oświęcimski pięściarz zawodowy pokonał podczas gali „Oświęcim
Boxing Night” Bułgara – Alexeya Ribchewa.
– To nie był łatwy pojedynek –
mówił na gorąco po walce, Łukasz Wawrzyczek.
– Rywal okazał się wyjątkowo
wymagający i ciężko zapracowałem na to zwycięstwo. Zaowocowało bardzo dobre rozpracowanie przeciwnika, za co
ukłony kieruję w stronę swojego trenera – dodał.
Początkowo jego rywalem miał
być Hiszpan – Jose Yebes. Na-

bawił się on jednak kontuzji
i ostatecznie rękawice z Wawrzyczkiem skrzyżował Ribchew.
Walka mogła się podobać i na
długo będzie w Oświęcimiu pamiętana.
Podczas „Gali Oświęcim Boxing Night” w ringu pojawili
się nie tylko zawodowi pięściarze i amatorzy. Kibice byli także
świadkami pojedynku MMA
z udziałem oświęcimianina –
Pawła Brandysa. Ten przegrał
z Livio Victoriano przez „trójkąt nogami”. Była to pierwsza
porażka Brandysa w zawodowej karierze, ale i rywal należał
do tej z „wyższej półki”.
Powody do zadowolenia mają
za to inni zawodnicy z Unii Bo-

xing Oświęcim. Mowa o Łukaszu Gworku, Dawidzie Kwiatkowskim, Jacku Chruślickim
i Kamilu Zielińskim. Wszyscy
wygrali swoje walki, a najbardziej spektakularnie uczynił
to Zieliński, który posłał rywala na deski już w pierwszej
rundzie. Chruślicki zwyciężył
przez techniczny nokaut w
trzeciej rundzie, a Dawid „Dajano” Kwiatkowski po sześciu
rundach okazał się lepszy od
Istvana Kissa. Mógł się także
podobać pojedynek z udziałem
Łukasza Gworka. Zawodnik
Unii Boxing jednogłośną decyzją sędziów wygrał z Węgrem –
Zoltanem Kovacsem.
Atrakcją gali był pojedynek
z udziałem Marcina Najmana,
polskiego pięściarza zawodowego wagi ciężkiej, zawodnika mieszanych sztuk walki.
Jego powrót na ring był udany,
a Oświęcim okazał się dla Najmana szczęśliwy. Wygrał on
swój pojedynek z Martinem
Pacanem.
W amatorskiej walce, zawodnik Unii Boxing – Konrad Pidło wygrał z Piotrem Franczykiem z Brzeska, a Jacek Wyleżoł
pokonał Rafała Piotrowskiego.
Z kolei Michał Syrowatka okazał się lepszy od Andrieja StaDawid „Dajano” Kwiatkowski pokonał podczas oświęlarchiuka.
cimskiej gali Istvana Kissa
– mac
Fot. mac

Będzie trzecia liga! Takiej szansy solarze nie mogą już
wypuścić z rąk!

Prawie wszystko jasne

W Oświęcimiu powoli mrożą
szampany. Drużyna z Plant jest
o krok od wywalczenia trzeciego awansu z rzędu. Wszystko
wskazuje na to, że w nowym
sezonie do „miasta chemików”
zawita trzecia liga!
W dwóch ostatnich meczach
ogłoszeniA DROBNE
Soła zgodnie wygrywała. Najpierw na swoim stadionie poSprzedam 5-pokojowy apar- Sprzedam kiosk handlowy, POSADZKI ŻYWICZNE,
konała Garbarza Zembrzyce
tament 120 m kw. z ogrodem 16 m kw., drewniany, z bieżącą RENOWACJE TARASÓW,
3:1. Długimi okresami z boiska
i garażem w centrum Oświęci- wodą, przystosowany do han- BALKONÓW
dlu spożywczego z możliwością FHU.AWANT, TEL: 798304600 wiało nudą, ale dla podopieczmia ul. Chopina
adaptacji pod inną działalność. DOCIEPLANIA BUDYNKÓW, nych Sebastiana StemplewskieTel. 509079555
go najważniejsze są trzy punkty
Oświęcim, plac targowy ul. Dą- SUCHE TYNKI, TYNKI
Projekty budowlane –
przybliżające do awansu. Dwubrowskiego
MOZAIKOWE
tel. 514656152
Tel. 603199075
FHU. AWANT, TEL: 798304600 krotnie na listę strzelców wpisał się Adam Janeczko, a trzeciego gola dla Soły – w swoim
stylu, czyli uderzeniem głową
KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” 22 lipca 2013 R.
– dołożył Bartłomiej Sałapatek.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL
– Już w pierwszej połowie powinniśmy zapewnić sobie zwycięstwo – twierdzi Sebastian
Biuro reklamy:
Redakcja
Interhead.pl
Oświęcimskie Centrum Kultury,
Stemplewski, grający trener Soły.
GŁOS ZIEMI
ul. Cicha 6, 32-600 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
– Szwankowała jednak skuOŚWIĘCIMSKIEJ
tel. 33 842 06 09
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63
teczność. Zmarnowaliśmy zbyt
www.interhead.pl
e-mail: gzo@ock.org.pl
wiele dobrych okazji. Rywale
e-mail: gzo@interhead.pl
strzelili gola po rzucie karnym
Miesięcznik powołany w 1991 roku przez Radę Miasta Oświęcim
i musieliśmy uważać, bo każdy
błąd mógł nas drogo kosztować.
Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury Dyrektor: Apolonia Maj
Redaktor naczelny: Ewelina Kostaś, sekretarz redakcji: Marzena Wilk, korekta: Jadwiga Ząbroń, projekt graficzny:
Ich nadzieje ostudziło dopiePaweł Adamus. Stale współpracują: Kamila Drabek, Marzena Kiryjczuk, Bogna Wernichowska, Adam Kuta, Tadeusz
ro trzecie trafienie i wszystko
Firczyk, Grzegorz Pepaś, Krzysztof Szostak. Wieści z Oświęcimskiego Ratusza redaguje Katarzyna Kwiecień.
skończyło się po naszej myśli.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania dostarczonych tekstów,
Martwią mnie tylko kontuzje,
nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
które nas niestety nie omijają –
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Sosnowiec-Milowice, ul. Baczyńskiego 25 a
dodaje Sebastian Stemplewski.

W ostatniej kolejce solarze wygrali w Balinie aż 4:1. Z kolei ich
jedyny rywal w walce o trzecioligowy awans zaliczył klasyczną
wpadkę w Makowie Podhalańskim. To sprawia, że solarze
trzecią ligę mają już praktycznie
na wyciągnięcie ręki. Wystarczą
dwa zwycięstwa w pięciu ostatnich spotkaniach…
Oświęcimianie skutecznie polowali na Orła w Balinie, choć
broniący się przed degradacją
gospodarze za wszelką cenę
chcieli tego meczu przynajmniej nie przegrać. Wynik
otworzył Adam Janeczko, a
krótko po przerwie na 0:2 podwyższył Bartłomiej Sałapatek.
Orzeł zdołał odpowiedzieć

kontaktowym trafieniem, ale
ostatecznie miejscowi „wywiesili białą flagę” po trzecim golu
dla Soły (Paweł Cygar). Końcowy rezultat ustalił Dawid
Wadas.

Soła Oświęcim – Garbarz Zembrzyce 3:1 (2:1)
Bramki: Janeczko 25, 44, Sałapatek 67 – Sadowski 37 (karny).
Sędziował: Bartłomiej Noga z
Wadowic. Żółte kartki: Sałapatek – Pieczara, Jurasz, Sala.
Soła: Strąk – Ząbek (9 Gleń),
Wadas, Janeczko (75 Domański), Jamróz – Stanek, Sałapatek, Czarnik, Cygar – Stemplewski (70 Skrzypek), Jasiński
(73 Niewiedział).
Orzeł Balin – Soła Oświęcim
1:4 (0:1)
Bramki: Jochymek 66 – Janeczko 25, Sałapatek 50, Cygar 75,
Wadas 90. Sędziował: Wojciech Curyło z Krakowa. Żółte
kartki: Bodziony, Jochymek,
Chrzanowski – Jamróz, Wadas,
Janeczko.
Soła: Talaga – Wadas, Stanek
(61 Domański), Skrzypek,
Jamróz – Gleń (80 Nowak),
Czarnik, Sałapatek, Janeczko –
Oświęcimscy solarze są Jasiński (85 Niewiedział), Cyo krok od wywalczenia awan- gnar.
su do trzeciej ligi
– mac
Fot. mac
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Patrycja Mostowik z Oświęcimskiego Klubu Karate z tytułem Spartanie z oświęcimia pokonali w „małym finale” Królów
akademickiej mistrzyni Polski w kick-boxingu
z Krakowa

Na podium w stolicy

Znakomicie spisali się reprezentanci Oświęcimskiego
Klubu Karate podczas rozgrywanych w Warszawie akademickich mistrzostw Polski
w kick-boxingu. Podopieczni
sensei Mariusza Pawlusa przywieźli do domu dwa medale.
Kolejny dorzuciła Magdalena
Kraszewska, która sięgnęła po
brąz mistrzostw Oyama Karate
Starego Kontynentu.
Oświęcimianie niezwykle skutecznie i regularnie powiększają
kolekcję swoich trofeów. Ostatnie wywalczyli w Warszawie i
białoruskim Witebsku. W stolicy rozegrano krajowe mistrzostwa Akademickich Związków
Sportowych w kick-boxingu
formuły kick-light. W studenckim championacie Oświęcimski Klub Karate reprezentowało
troje kick-boxerów – Patrycja
Mostowik, Bartosz Fryc i Paweł
Łącz, a opiekunem grupy był
trener – Mariusz Pawlus.
Świetnie spisała się walcząca
w kategorii do 60 kg – Patrycja Mostowik. Oświęcimianka
stanęła na najwyższym stop-

Brązowe medale mistrzostw
kraju wywalczyli debiutujący
w rozgrywkach Polskiej Ligi
Lacrosse oświęcimianie! Lacrosse Club Spartans Oświęcim
w meczu o trzecie miejsce pokonali Królów z Krakowa 9:4.
Złoto pojechało do Wrocławia.
W decydującym o tytule meczu
Kosynierzy wygrali z warszawskim Gromem 11:6.
Finałowy turniej „Weekend
Mistrzów Polskiej Ligi Lacrosse
2012–13” rozegrano na stadio– mac nie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Oświęcimiu.
Jako pierwsi do walki przystąpili gospodarze i drużyna
z Krakowa. Stawką było trzecie
miejsce i brązowy medal.
Goście za wszelką cenę chcieli
zrehabilitować się za porażkę
w sezonie regularnym i zdobyć po raz pierwszy w swojej
historii brązowe krążki, ale od
początku na boisku domino-

nentu w formule kata, semi-knockdown i knockdown.
Była to czwarta edycja tych
zawodów. Na Białorusi z bardzo dobrej strony pokazała
się Magdalena Kraszewska.
Oświęcimianka zdobyła brązowy medal w seniorskiej kategorii kobudo (walka z bronią).
W mistrzostwach Europy rywalizowało 320 zawodniczek
i zawodników z Rosji, Ukrainy,
Białorusi, Estonii, Niemiec,
Węgier, Azerbejdżanu i Polski.
Patrycja Mostowik została akademicką mistrzynią
Polski
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niu podium, zdobywając złoty
medal. Srebro wywalczył Bartosz Fryc, który rywalizował
w grupie do 74 kg. W gorszym
humorze wrócił z Warszawy
Paweł Łącz. Ten kick-boxer
walczył w kategorii do 79 kg
i odpadł w eliminacjach.
Magdalena Kraszewska
Tymczasem w Witebsku wal- była trzecia w mistrzostwach
czono o medale mistrzostw Europy Oyama Karate
Oyama Karate Starego Konty- Fot. mac

D&R UniA Oświęcim na finiszu sezonu

Pucharowe burdy
Miało być wielkie piłkarskie
święto, a tymczasem skończyło się na burdach. Pseudokibice przerwali pucharowy mecz
D&R Unii Oświęcim z libiąską
Janiną. Poważnie ucierpiał jeden z policjantów. Był to półfinał Pucharu Polski na szczeblu
Małopolski Zachodniej. Spotkanie zostało przerwane po
niewiele ponad 30 minutach
gry przy stanie 0:1 dla gości.
Decyzją piłkarskich władz wynik zweryfikowano jako walkower na korzyść libiążan. Biało-niebieskim pozostała zatem
walka już tylko w lidze i wiele
wskazuje na to, że mogą być
oni najbardziej „przegranym
zespołem” tego sezonu.
Unia od lat męczy siebie i swoich kibiców grą w okręgówce.
Mało kto już pamięta, że biało-niebiescy byli kiedyś wiodącą
siłą w trzeciej lidze. Ba. Walczyli nawet o drugoligowy awans.
Pozostały wspomnienia.
I wydawało się, że wreszcie coś
drgnie w oświęcimskiej pił-

Debiut w brązowym kolorze

ce spod znaku Unii. Drużyna
o kilka długości wyprzedzała
rywali na półmetku sezonu
2012–13. Punktowa przewaga
nad wiceliderem była tak duża,
że nikt już nie zadawał pytań
dotyczących nowego czwartoligowca. Unia miała wygrać
piątą ligę w cuglach. Tymczasem tuż przed końcem sezonu
„ogląda plecy” Kalwarianki.
Jak to możliwe? Okazuje się, że
możliwe.
Potrzebna jest do tego „sztuka
przegrywania” na swoim stadionie z Iskrą Brzezinka czy
Zagórzanką Zagórze. Kandydat do awansu pojechał też do
Osieka i… wyjechał z bagażem
czterech goli.
Czy jakimś cudem uda się
jednak wyprzedzić „meblarzy” i wywalczyć upragniony
awans? Przekonamy się już
niebawem. A może w wyniku corocznego zamieszania
z wycofywaniem niektórych
drużyn, przyznawaniem licencji i niejasną ilością spadków w
poszczególnych ligach, czwartoligową promocję da także wicemistrzostwo?
Oświęcimianie nie tracą wiary.
W ostatnim spotkaniu pokonali na swoim obiekcie wadowicką Skawę 3:0. Wynik pojedynku otworzył grający trener
D&R Unii – Jakub Korba. Po
dośrodkowaniu Dawida Chylaszka i sprytnym zgraniu przez
Dariusza Łukaszkę, Korba nie
Oświęcimianie toczą ko- miał problemów z pokonarespondencyjny bój z Kalwa- niem bramkarza. Na początku
rianką
drugiej odsłony dwójkową akFot. mac
cję Łukaszki z Chylaszkiem

wali Spartanie. Już w trzeciej
minucie potężny strzał grającego trenera oświęcimian,
Michała Buckiego, sprawił, że
worek z bramkami został rozwiązany. Ostatecznie pierwsza
kwarta zakończyła się prowadzeniem Spartan 3:1, a na listę
strzelców raz jeszcze wpisał się
Michał Bucki, a także Dariusz
Czerwik.
Druga odsłona to szybsze
i składniejsze akcje ze strony
„Królewskich”. Oświęcimianie
złapali kilka kar, dzięki którym
goście mieli więcej miejsca na
boisku i strzelili kontaktowego gola na 3:2. Przed ostatnią
partią Spartanie prowadzili 5:3
i wszystko było jeszcze możliwe.
Gospodarze nie pozostawili
jednak rywalom złudzeń, kto
jest w tym meczu lepszy i ostatecznie pewnie zwyciężyli 9:4.
Spartanie w swoim debiutanckim sezonie zdobyli zatem

historyczny brązowy medal
mistrzostw Polski ligi lacrosse.
Przypieczętowali dominującą
pozycję w Małopolsce i potwierdzili bardzo dobrą dyspozycję, jaką prezentowali w
rozgrywkach 2012/13. MVP
meczu o brązowy medal został
bramkarz LC Spartans Oświęcim i reprezentacji Polski – Dawid Zając. Został on także wybrany najlepszym bramkarzem
Polskiej Ligi Lacrosse.
Lacrosse Club Spartans Oświęcim: Dawid Zając, Adrian
Chwierut, Grzegorz Bratek, Jarosław Świerkot, Patryk Uchyła, Michał Bucki, Jakub Kajfasz,
Mateusz Saratowicz, Łukasz
Wabik, Jakub Klimas, Paweł
Żak, Dariusz Czerwik, Tomasz
Trzewik, Bartłomiej Kulczyk,
Wojciech Byrski, Sebastian
Stańczyk.
– mac

Iskra Brzezinka ma futbolową drużynę
kobiecą!

przy Szkole Podstawowej nr
5 w Oświęcimiu pod okiem
Michała Barciaka. Oprócz treningów dziewczęta rozgrywały
spotkania sparingowe z drużynami młodzieżowymi chłopców, zdobywając pierwsze doświadczenie.
W zespole trenera Barciaka trenują panie od 12 do 28 roku życia. Pomimo sporej rozpiętości
wiekowej, dziewczęta świetnie
radzą sobie na boisku, o czym
mogli się przekonać ich dotychczasowi sparingpartnerzy.
Trampkarze Iskry mieli okazję
dwukrotnie zmierzyć się z nimi
podczas zimowych przygotowań do rozgrywek ligowych.
Oba te spotkania zakończyły
się zwycięstwem chłopaków
z Iskry, choć należy dodać, iż
wygrane nie przyszły im łatwo.
– mac

Pozazdrościły facetom

wykończył ten ostatni i było
już 2:0. Końcowy rezultat już
w doliczonym czasie gry ustalił O tym, że na futbol wyłącznoDaniel Boba.
ści nie mają mężczyźni wiadomo od dawna. Ten sport cieszy
D&R Unia Oświęcim – Skawa się także ogromną popularnoWadowice 3:0 (1:0)
ścią wśród płci pięknej. KobieBramki: Korba 30, Chylaszek ty nie tylko interesują się piłką
50, Boba 90. Sędziował: Marcin nożną, ale i próbują swoich się
Biros z Libiąża. Żółte kartki: w tej dyscyplinie. Naprzeciw
Szewczyk, Barciak, B. Jończyk oczekiwaniom wyszedł zatem
– P. Dyrcz, B. Zamróz.
klub z Brzezinki….
D&RM Unia: Kubas – J. Ko- Do tego pomysłu w Iskrze Brzecoń, Wiertel, Drobisz, Barciak zinka przymierzano się od dłuż(85 Głowacki) – Nowotarski, szego czasu. Cel osiągnięto i ten
Szewczyk (60 T. Kocoń), Joń- klub ma kolejną drużynę piłczyk, Korba, Łukaszka (70 Za- karską, która wystartuje w rozwadzki) – Chylaszek (75 Boba) grywkach ligowych. Nie byłoby
– mac w tym nic dziwnego, gdyby nie
fakt, iż jest to zespół kobiecy!

Oficjalnie drużyna rozpoczęła
funkcjonowanie 1 czerwca.
To pierwsza w oświęcimskiej
gminie i powiecie drużyna piłki
nożnej kobiet. Zostanie niebawem zgłoszona do rozgrywek
trzeciej ligi. Jeśli wszystkie wymagania zostaną spełnione, to
w sezonie 2013–14 dziewczęta
będą reprezentowały Iskrę Brzezinka na boiskach Małopolski.
Jest to bez wątpienia novum jeśli chodzi o nasz teren, dlatego
działacze Iskry na dopracowanie szczegółów poświęcili sporo
czasu.
Ekipa dziewcząt od dłuższego czasu trenowała na orliku
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