ock zaprasza
na broadwayowską
komedię
„Gwiazda i ja”
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Taneczna euforia
Zespół Pieśni i Tańca „Hajduki” obchodził jubileusz 45-lecia. Z tej okazji zaprezentował się oświęcimskiej publiczności podczas 50. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Występ oklaskiwali licznie zgromadzeni oświęcimianie.
w zespole jeszcze pięć par małżeńskich. Tu się poznaliśmy, bo
okazuje się, że taniec zbliża czasem bardziej niż nam się wydaje
– stwierdza.
– Na 30-lecie zespołu zaproponowaliśmy pani Zosi Mentelskiej, żeby z tej okazji stworzyła
nam 2-minutową suitę. Była
ona dla tych, którzy kiedyś tańczyli w zespole. Na jubileuszu
wykonaliśmy nie 2, a 5 minut.
Później postanowiliśmy, że zostaniemy w „Hajdukach”. Od
tamtego czasu minęło wiele lat,
a nam nie nudzi się to. Jest to
jak narkotyk – wyznaje Marian
Cisowski.
– Jak się raz popróbuje, to trudno z tym skończyć. A że taniec
uzdrawia, to inna kwestia. Nie
chodzę do lekarzy – próby leczą
wszystkie choroby, dzięki temu
sprawność mam nadal na dobrym poziomie – wylicza tancerz.
Tancerze zgodnie twierdzą, że
tworzą zespół, który jest fajną
rodziną. Nie tylko ze sobą tańczą, ale chętnie spotykają się towarzysko, odwiedzają, interesują się nawzajem sobą, pomagają

w rozwiązywaniu trosk i problemów, wspólnie spędzają czas.
– Patrząc na te cztery pokolenia, widzę już młodych następców i bardzo się z tego cieszę –
mówi Cisowski.
– Moja mama tańczyła w „Hajdukach”, ale gdy założyła rodzinę
zmuszona była przestać. Na próby zespołu zaprowadziła mnie,
jak chodziłam do drugiej klasy
podstawówki. Spodobało mi się
to, co zespół robi i dlatego od
tamtej pory tańczę. We wrześniu
zacznie się już 8 rok – opowiada
Barbara Boba, tancerka ze średniej grupy „Hajduków”.
– Najbardziej podoba mi się to,
że cały wysiłek, który wkładamy w przygotowanie programu,
jest potem doceniany, są brawa
i specjalna otoczka występów.
Teraz tremę zastępuje u mnie
fajna euforia – dodaje.
– Tańczę w zespole, bo to lubię,
to daje mi energię. To spełnianie moich marzeń. Jestem już
w „Hajdukach” 9 lat i nadal nie
znudziło mi się. Podróże są dla
nas nagrodą. Możemy wyjechać
do innych krajów i tam się za-

„Hajduki" podczas jubileuszu Złotych Godów w Oświęcimskim Centrum Kultury
Fot. T. Goczał
Reklama
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Gotowe
na jesień

Historia zespołu sięga 1968
roku, kiedy to w Zakładowym
Domu Kultury Zakładów Chemicznych Oświęcim powstał
Zespół Regionalny „Hajduki”.
Początki były spontaniczne
i dość szalone. Zaowocowały
już na początku wyróżnieniem
na przeglądzie w Jeleniej Górze.
– Byłam z „Hajdukami” od
początku. Wcześniej prowadziłam w domu kultury dziecięce
zespoły taneczno-śpiewające,
a „Hajduki” przejęłam od pani
Romowicz, która prowadziła je
przez pierwszy rok i zrezygnowała – opowiada Zofia Mentelska, instruktor ZPiT „Hajduki”.
Początki grupy dobrze pamięta
tancerz Marian Cisowski.
– Moja przygoda hajdukowa
zaczęła się bardzo dawno temu.
Był to 1969 rok, rok po powstaniu zespołu. Trwała ona do
momentu kiedy życie zmusiło
nas do przerwania jej – moja
partnerka z „Hajduków”, stała
się też życiową. Przerwaliśmy,
bo musieliśmy się zająć dziećmi. Nie jesteśmy jedynym małżeństwem hajdukowym. Mamy

Oświęcim
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prezentować, a jeszcze jak publiczność nas docenia, to jest
w ogóle super – stwierdza tancerz Wojciech Pająk.
W pracy z zespołem jest wiele
dobrych chwil.
– Najlepsze momenty to takie,
gdy zespół wejdzie na scenę, podoba się publiczności, są gromkie
brawa. Wtedy czuję ogromną satysfakcję. Jest to najfajniejsze, co
się może choreografowi czy człowiekowi, który zajmuje się zespołem przydarzyć – twierdzi Marek
Pociennik, kierownik i instruktor
tańca ZPiT „Hajduki”.
Hajdukom dużo zawdzięcza też
Zofia Mentelska.
– Praca z zespołem to przede
wszystkim wiele radości i satysfakcji. Tak wiele, że ludzie mogą
mi zazdrościć. Muszę podkreślić też dużą rolę mojego męża.
Zawsze był ze mną, pomagał mi
i parł do przodu. Gdy nasi synowie byli mali, to on dbał o nich
jak wychodziłam na próby. Jego
pomoc była nieodzowna i dlatego wszystko się tak dobrze układało. Jestem w dobrej kondycji,
mogę podskakiwać i na próbach
pokazywać elementy taneczne
układu – mówi zadowolona instruktorka tańca.
Dzięki pozytywnej weryfikacji
polskiej sekcji CIOFF – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń
Folklorystycznych
Festiwali i Sztuki Ludowej, „Hajduki”
są w gronie zespołów mogących
reprezentować Polskę podczas
międzynarodowych festiwali odbywających się pod auspicjami
tejże organizacji. Dzięki gronu
zapaleńców, znakomitych muzyków i tancerzy, zespół promuje
polski folklor na wielu estradach
i uświetnia swą obecnością okolicznościowe imprezy i ważne
wydarzenia z życia miasta.
W swoim repertuarze zespół
posiada polskie tańce narodowe oraz pieśni i tańce z regionu krakowskiego, żywieckiego,
rzeszowskiego,
lubelskiego,
opoczyńskiego oraz tańce kujawskie, sądeckie i Kurpiów Zielonych.
Uchwałą Rady Miasta Oświęcim w 2012 roku zespół zmienił nazwę na Reprezentacyjny
Zespół Pieśni i Tańca Miasta
Oświęcim „Hajduki”.
– Marzena Wilk

Kontuzje
zmorą trenera
Lebiediewa
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w skrócie

Utrudnienia podczas święta

31 sierpnia i 1 września możemy spodziewać się utrudnień
w ruchu drogowym w okolicy
ulicy Legionów. Ma to związek
z imprezami odbywającymi się
na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z okazji
Święta Miasta Oświęcim.
31 sierpnia odcinek drogi
nr 44 i 933 pomiędzy rondami
im. Kazimierza Płonki i „Solidarności” zostanie zamknięty
w godz. 15:00– 24:00.
Natomiast 1 września ten
sam odcinek ulicy Legionów

nie będzie przejezdny w godz.
14:00–23:00. Na czas wyłączenia odcinka drogi z ruchu
wyznaczone zostaną objazdy.
Samochody osobowe można
pozostawić na niestrzeżonym
parkingu w dawnej bazie PKS
Oświęcim (obecnie teren Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau) przy ulicy Więźniów
Oświęcimia. Wjazd na parking
znajduje się niedaleko zjazdu
z ulicy Legionów (droga 933
w kierunku Brzeszcz).
– ekt

Gotowe na jesień
W Oświęcimiu trwają remonty drogowe, które wpływają na
utrudnienia i zmianę organizacji ruchu. Aby kierowcom było
w przyszłości lepiej, muszą teraz uzbroić się w cierpliwość.

Od 5 sierpnia odcinek ul. Tysiąclecia od skrzyżowania z ul.
Śniadeckiego do skrzyżowania z ul. Słowackiego jest zamknięty dla ruchu. Starostwo
Powiatowe w Oświęcimiu, które nadzoruje remont, planuje
zakończenie robót na 24 października 2013 r. Koszt tego
Poinformowany pacjent
przedsięwzięcia wynosi nieużytkownika oraz tymczasowe spełna 1,4 mln zł.
Dzięki ogólnopolskiej elek– W ramach przebudowy drogi
hasło. Dane umożliwiające
tronicznej bazie danych
zmniejszona będzie szerokość
korzystanie z bazy podlegają
pacjentów ZIP (Zintegrowany
jezdni do 7 metrów, na całym
ochronie, dlatego do oddziału
Informator Pacjenta) każdy
odcinku wykonana zostanie
NFZ trzeba pójść osobiście
może śledzić historię swoich
nowa konstrukcja jezdni, ścieżz dowodem tożsamości.
chorób w Internecie. Zarejeki rowerowe i chodniki, wybu29 sierpnia pracownicy NFZ
strowane w ZIP osoby mają
dowane będą też miejsca pobędą wydawać hasła i loginy
dostęp do informacji m.in.
stojowe wzdłuż jezdni. Długość
w Urzędzie Miasta Oświęcim
o ich leczeniu, przepisanych
odcinka objętego przebudową
przy ul. Zaborskiej 2, pokój
lekach oraz o kwotach, kóre
wynosi około 267 metrów – innr 22 na pierwszym piętrze,
zostały przekazane na sfinanw godz. 11:00–14:00. Należy formuje Ewa Zemła z sekretasowaniu leczenia. Dane te są
riatu Starostwa Powiatowego
przynieść ze sobą wydrukogromadzone przez Narodowy
w Oświęcimiu.
wane potwierdzenie złożenia
Fundusz Zdrowia od 2008 r.
– Konieczna jest też przebuwniosku lub wypełnić go przy
Aby uzyskać dostęp do ZIP
pracownikach NFZ. Koniecznie dowa i remont sieci kanalizacji
wystarczy wejść na stronę
deszczowej, sieci wodociągotrzeba mieć ze sobą dowód
internetową https://zip.nfz.
osobisty.
wej oraz sieci oświetlenia teregov.pl/ap-portal i wypełnić
Zarówno rejestracja, jak
zamieszczony formularz.
nu, wykonane zostanie oznai korzystanie z serwisu są
Następnie należy udać się
kowanie poziome i pionowe
bezpłatne.
do oddziału NFZ, by odebrać
– dodaje.
– ekt W tych dniach rozpocznie się też
dane dostępowe – identyfikator
remont nawierzchni jezdni na

Tylko dla seniorów
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu zaprasza
seniorów do udziału w kursie
komputerowym. Przewidziano 20 godzin zajęć, podczas
których seniorzy zostaną
zapoznani z obsługą komputera oraz z poruszaniem się
w Internecie. Zapisy w dni
robocze w godz.11:00–13:00
pod numerem telefonu 696003-027. Zostało tylko kilka
wolnych miejsc.
Dla oświęcimskich seniorów
przygotowano także cykl
pn. „W starym kinie”, który
obejmuje pokazy filmowe

i prelekcje. Najbliższy pokaz filmu pt. „Piętro wyżej”
z 1937 r. odbędzie się 28
sierpnia w Miejskiej Bibliotece
Publicznej „Galeria Książki”
o godz. 16:30, kolejny – filmu
pt. „Książątko” także z 1937 r.
– 25 września.
Kursy komputerowe i wstęp na
seanse filmowe są bezpłatne,
przeznaczone dla osób w wieku powyżej 60 lat. Działania
prowadzone są w ramach
projektu trwającego do 30
listopada i dotowanego przez
Województwo Małopolskie.
– ekt

Zarządzanie przez wiarę
Duszpasterstwo Pracodawców
i Przedsiębiorców Talent zaprasza na spotkanie. Talent działa
już w kilku miastach Polski
i skupia coraz większe rzesze
ludzi biznesu.
Spotkanie w Oświęcimiu odbędzie się 11 września w parafii pw. św. Maksymiliana.

Rozpocznie je o godz. 18:00
msza święta, o 18:45 powitanie przybyłych i prezentacja
działalności duszpasterstwa.
O 19:30 przewidziano wykład
i dyskusję. Wstęp wolny, nie
ma konieczności wcześniejszego potwierdzenia przybycia.
– ekt

Szykuj się na bal
Dzienny Dom Pomocy
w Oświęcimiu, Stowarzyszenie
„Pokolenia” oraz Oświęcimskie
Centrum Kultury zapraszają
mieszkańców Oświęcimia,
którzy mają powyżej 60 lat na
VI Wielki Bal Seniorów.
Od 9 września br. seniorzy
mogą osobiście odbierać
bezpłatne bilety na imprezę.
Są one dostępne w sekretariacie Dziennego Domu Pomocy
w Oświęcimiu (tel. kontaktowy

33-841-17-80 lub 33-84117-81).
Bal odbędzie się 12 października br. od godz. 14:30
w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Organizatorzy przewidują uczestnictwo 200 osób.
W programie zabawy zaplanowana jest część artystyczna,
tańce, konkursy z nagrodami
oraz poczęstunek.
– In
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ul. Dąbrowskiego na odcinku od
mostu Piastowskiego do ul. Chopina, chodników, zatok przystankowych i innych elementów.
Jego koszt zamknie się kwotą ponad 933 tys. zł, z czego 50 proc.
sfinansuje miasto Oświęcim.
Zgodnie z podpisaną umową
remont powinien zakończyć się
12 września 2013 roku.
– 20 sierpnia odbyło się spotkanie przedstawicieli zainteresowanych stron w sprawie
organizacji ruchu na czas remontu ulicy Dąbrowskiego.
Inwestor przekazał wykonawcy

swoje oczekiwania co do sposobu przeprowadzenia prac,
aby był jak najmniej uciążliwy
dla osób poruszających się po
mieście. Przedstawiciele powiatu oświęcimskiego i miasta
Oświęcim wykluczyli możliwość zamknięcia drogi na odcinku od mostu do ul. Mayzla.
Roboty związane z układaniem
mas bitumicznych będą prowadzone w godzinach nocnych od
22:00 do 6:00.
Rozkopane jest także skrzyżowanie ul. Olszewskiego i Słowackiego. Roboty budowlane

mają się tam zakończyć 23 października br. Do tego czasu
skrzyżowanie będzie całkowicie zamknięte. Wytyczono
zastępcze trasy dla autobusów
MZK, a projekt organizacji
ruchu na czas prowadzonych
robót opublikowano na stronie
internetowej powiatu oświęcimskiego, Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Oświęcimiu
i Urzędu Miasta Oświęcim.
Wykonanie remontu będzie
kosztować niespełna 1,5 mln zł.
15 października br. zakończy
się przebudowa ul. Wysokie
Brzegi, która trwa od początku
lipca.
– Do tej pory wykonano
90 proc. kanalizacji deszczowej, 95 proc. sieci gazowej,
okrawężnikowanie parkingu
przy hospicjum i przy szpitalu oraz zatokę autobusową.
W ostatnim tygodniu sierpnia
ruszą prace związane z nawierzchnią. Na tej ulicy wjazd
od strony Dąbrowskiego został
przesunięty na sąsiedni pas.
Obowiązuje jeden kierunek
w stronę szpitala – referuje Ewa
Zemła ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.
O wszystkich utrudnieniach
w ruchu Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu będzie informować na bieżąco poprzez
stronę internetową www.powiat.oswiecim.pl/. Tegoroczne
inwestycje na drogach powiatowych są współfinansowane
przez miasto Oświęcim.
– In
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pod patronatem „głosu”

Boski patron
Pierwszy raz obchodziliśmy w Oświęcimiu Dzień Patrona
Miasta, tym donioślejszy, że w obecności relikwii samego
świętego Jana Bosko.

Relikwie były witane przez
rzesze oświęcimian. Podczas
uroczystej powitalnej mszy
świętej na boisku Zakładu Salezjańskiego odczytany został akt
zatwierdzenia „Świętego Jana
Bosko, kapłana, na patrona
u Boga dla miasta Oświęcim”.
Wniosek w tej sprawie Rada
Miasta Oświęcim skierowała
w styczniu br. do biskupa diecezji bielsko-żywieckiej, a ten
do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
w Watykanie. Dokument przekazany przez koncelebrującego
mszę biskupa Tadeusza Rakoczego na ręce pełniącego funkcję prezydenta Janusza Chwieruta oglądać można w Muzeum
Zamek w Oświęcimiu.
Po mszy niecodzienny relikwiarz przemierzył ulice Starego Miasta w towarzystwie
procesji skandującej radosne
okrzyki „Janek Bosko”. Relikwie spoczęły w kościele pw.
Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych, gdzie na modlitwie
i czuwaniu gromadzili się nie
tylko mieszkańcy Oświęcimia,

Wokół relikwiarza umieszczono po łacinie zawołanie św.
Jana Bosko „Daj mi duszę, resztę zabierz” oraz dwie daty:
1815 (rok urodzenia) i 2015 (rok jubileuszu dwusetlecia jego
urodzin)

ale też młodzież, licznie przybyła z całego kraju na odbywające się od 15 do 18 sierpnia
Salezjańskie Święto Młodych
pn. „Spełniony sen”. Wzięli
oni udział w konferencjach,

Aktorzy teatru ITP z Lublina plenerowym spektaklem
„Spełniony sen” wprowadzili zebranych przed OCK w świat
sennych wizji księdza Bosko. Za sprawą ognistych ptaków,
energetycznego tańca, dymów piekielnych i sugestywnej
muzyki przedstawienie na pewno zostanie w pamięci
Reklama

panelach dyskusyjnych, wspólnie się modlili, a wieczorami
słuchali muzyki, w ramach VI
edycji Małopolskiego Koncertu „Jackowe granie”. Przegląd
otworzyło misterium dźwięku
Ryszarda Haby. Drugiego dnia
muzycy z Polskiej Orkiestry
XVIII Wieku pod batutą Paula Eastwooda wykonali „Nieszpory Polskie”. Natomiast
w sobotni wieczór w plenerze
zagrały zespoły: Maleo Reggae
Rockers, Love Story i Propaganda Dei.
Świętu Patrona towarzyszyły
różne przedsięwzięcia dedykowane księdzu Bosko. W Oświęcimskim Centrum Kultury
można było zobaczyć film,
w Muzeum Zamek otwarto wystawę poświęconą działalności

Relikwiarz, w którym
podróżują szczątki Świętego
naprawdę robił wrażenie,
szczególnie ze względu na
swoje rozmiary.
Wewnątrz wykonanego z aluminium, brązu
i kryształu relikwiarza, pod
szklaną kopułą, znajduje się
naturalnej wielkości figura
św. Jana Bosko ubrana
w sutannę i ornat. To wierna
kopia tej, która znajduje się
w Bazylice Wspomożycielki
Wiernych na Valdocco w Turynie, a w której przechowywane są wszystkie doczesne
szczątki Świętego.
Relikwie – kości prawej
dłoni św. Jana Bosko nie
są widoczne. Znajdują się
wewnątrz figury, w klatce
piersiowej, umieszczone
w posrebrzanej skrzynce.
Do transportu relikwiarza
po całym świecie została
dostosowana specjalna
miniciężarówka. Jej kierowcy oprócz odpowiedniego
przygotowania technicznego
zostali również zaprzysiężeni, że nie oddadzą w inne
ręce prowadzenia pojazdu.

salezjanów na ziemi oświęcimskiej, odbył się też bieg, zorganizowany przez Klub Biegacza
„Zadyszka”, pod hasłem „Biegać jest bosko”.
17 sierpnia, w trakcie mszy
kończącej
pobyt
relikwii
w Oświęcimiu, sześciu salezjańskich kleryków złożyło śluby wieczyste.
Relikwie Świętego z Turynu
przybyły do Polski 27 maja.
Przed Oświęcimiem, który był
ostatnim przystankiem podróży, odwiedziły 50 miejscowości związanych z salezjanami.
Światowa peregrynacja, w ramach której relikwie odwiedziły nasz kraj, trwa od 2009 roku
i zakłada pobyt w 130 krajach
na 5 kontynentach. Jest to część
przygotowań do obchodów
wielkiego jubileuszu 200-lecia
urodzin Jana Bosko, które będą
miały miejsce w 2015 roku.
– ekt

Uczczono rocznice
Sierpień jest miesiącem, w którym
wspominamy kilka ważnych wydarzeń
z historii Polski i Oświęcimia.
Dźwięk syren, który rozległ się
1 sierpnia w godzinę „W”, czyli
o 17.00, przypomniał o rocznicy powstania warszawskiego.
Hołd uczestnikom tamtych
wydarzeń oddano, składając
kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza na placu
Tadeusza Kościuszki oraz pod
Ścianą Śmierci w KL Auschwitz.
2 sierpnia, decyzją Sejmu RP
w 2011 r., został uchwalony
Dniem Pamięci o Zagładzie
Romów i Sinti. Data nie jest
przypadkowa, bowiem w nocy
z 2 na 3 sierpnia 1944 r. Niemcy zlikwidowali w obozie Auschwitz II-Birkenau tzw. obóz
rodzinny dla Cyganów (Zigeunerfamilienlager). Zamordowano wówczas blisko 3 tysiące
osób. Pod pomnikiem upamiętniającym zagładę Romów
na terenie byłego niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz II-Birkenau przybyli na uroczystość
złożyli wieńce i oddali hołd
pomordowanym.

72 lata temu w KL Auchwitz-Birkenau zginął o. Maksymilian Maria Kolbe. Podczas rocznicowych uroczystości kwiaty
złożono pod Ścianą Śmierci
na dziedzińcu bloku 11, a także na obozowym placu apelowym, gdzie Maksymilian Kolbe oddał życie za współwięźnia
Franciszka Gajowniczka. Odprawiono mszę świętą pod
przewodnictwem biskupa Tadeusza Rakoczego, który wspominał także losy Edyty Stein.
9 sierpnia minęła 71. rocznica
jej śmierci w Auschwitz.
Natomiast 15 sierpnia obchodziliśmy Święto Wojska
Polskiego i 93. rocznicę bitwy
warszawskiej. W ramach ceremonii złożono kwiaty na płycie
Grobu Nieznanego Żołnierza
oraz na cmentarzu parafialnym
pod pomnikami Poległych
Żołnierzy Polskich w latach
1914–1918, 1918–1921, 1939–
1945 i Żołnierzy Polskich poległych w obronie Oświęcimia
we wrześniu 1939 r.
– 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

Teatr daje do myślenia

O wyższości pracy w teatrze nad pracą na planie filmowym,
bliskich mu bohaterach, współpracy z Janem Klatą rozmawiam z Marcinem Czarnikiem.

Podkreśla Pan, że teatr zajmuje
w Pana życiu zawodowym czołowe miejsce. Co Pana pociąga
w teatrze? Co w nim jest takiego, że Panu na nim zależy i dlaczego? Czym różni się wg Pana
od pracy na planie filmowym?
Nie wiem, czy nie wolę teatru od
filmu po prostu dlatego, że w teatrze osiągam sukcesy, a w kinie
jeszcze nie (śmiech). Nie, nie do
końca tylko to – lubię w teatrze
czas, jaki się poświęca przygotowaniu roli, w moim wypadku
od 6 tygodni do 8 miesięcy, czyli
komfort pracy, którego kino, jakie znam, nie zapewnia. W teatrze też codziennie spotykasz
się z żywym widzem i na spektakl ma wpływ nie tylko twoja
forma, ale również i jego, co
naturalnie ma swoje dobre i złe
strony (śmiech).
W jaki sposób artyści mogą
kształtować gusta odbiorców?
W Polsce kultura nie jest dofinansowana w wystarczającym
stopniu. Artyści, w tym aktorzy,
mają trudny orzech do zgryzienia, chcąc bezkompromisowo tworzyć kulturę i gusta
odbiorców – przecież każdy
musi z czegoś żyć. Myśli Pan, że
w tym kontekście kształtowanie
gustów na wysokim poziomie
jest możliwe? W jaki sposób?
Większość rzeczy, którymi się
otaczamy, o których słyszymy
w telewizji, czytamy w Internecie, jest nie tylko nieestetyczna
i bez gustu, ale często głupia
i odwołująca się do najgorszych
instynktów. Myślę, że sztuka,
a przynajmniej literatura i teatr w Polsce, są tym medium,
które stara się zadawać trudne

Fot. Art Plan

Jaki jest Pana związek z Oświęcimiem i wspomnienia z naszego miasta?
Urodziłem się w Oświęcimiu,
moja mama i siostra z rodziną
mają dom w Brzezince, a niedaleko stąd, w Libiążu, mieszka z rodziną mój brat – czasem
ich odwiedzam. Przyjeżdżam
też spotkać się z ludźmi, którzy
bardzo mi pomogli w mojej początkowej drodze do zawodu,
z prof. Januszem Toczkiem z LO
Konarskiego i Joanną Kasperek-Szymonik z Oświęcimskiego
Centrum Kultury.
Wspomnienia? Dzieciństwo jak
każde inne – bieganie z kijem
po krzakach, trochę piłki nożnej i złość, że gdzie nie wyjadę
rodzinna miejscowość – Oświęcim, Brzezinka – kojarzy się tylko z obozem. Do dzisiaj, jak spotykam ludzi np. z Izraela, często
nie wierzą mi, że obok obozu
żyją ludzie.

Marcin Czarnik,
aktor teatralny i filmowy. Urodził się w 1976 w Oświęcimiu.
Jest absolwentem Akademii
Teatralnej w Warszawie, którą
ukończył w 2000 roku.
W latach 2002–2004 występował w Teatrze Polskim
we Wrocławiu, 2004-2005
był aktorem Teatru Wybrzeże
w Gdańsku, a od 2006 do
2013 ponownie występował
we wrocławskim Teatrze
Polskim. Obecnie jest aktorem
Narodowego Starego Teatru
w Krakowie.
W 2011 został odznaczony
Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Wystąpił w kilkudziesięciu
spektaklach teatralnych, w tym
wielokrotnie nagradzanej
„Sprawie Dantona” w reżyserii Jana Klaty. Na swoim
koncie ma też role w serialach
telewizyjnych (np. w „Barwach
szczęścia”) i filmach (m.in.
nagrodzonym na 11. MFF Nowe Horyzonty „Z daleka widok
jest piękny” Wilhelma i Anny
Sasnal).

Trudno być artystą w teatrze,
kiedy ma się rodzinę na utrzymaniu, z teatru jeszcze ciągle
ciężko w Polsce żyć. To powoduje, że najbardziej nawet
zatwardziali konserwatyści teatralni (śmiech) od czasu do
czasu pojawiają się w mało ambitnych przedsięwzięciach, np.
telewizyjnych serialach. Można
tak? Jak się chce przeżyć – nawet trzeba. Tylko nie można się
w tym zapomnieć... Chyba że
ktoś lubi łatwe pieniądze i jak
się go pokazuje palcem na ulicy
lub w sklepie (śmiech).
Czy może Pan zdradzić, nad
czym obecnie pracuje, gdzie
będzie można Pana zobaczyć
w najbliższym czasie?
W czerwcu w Teatrze Starym
w Krakowie zagrałem w spektaklu Moniki Strzępki i Pawła
Demirskiego „Bitwa Warszawska 1920” – od września zapraszamy ponownie na spektakle
tego tytułu. W październiku
zapraszam na „Do Damaszku”
Augusta Strindberga w reżyserii Jana Klaty, również do Teatru Starego w Krakowie.

Który z zagranych dotychczas
przez Pana bohaterów jest Panu
najbliższy i dlaczego? Proszę
zdradzić Pana cechy przez pryzmat granych postaci.
Wszystkie postaci grane przeze
mnie były dla mnie ważne, bo
we wszystkich było sporo mnie
samego (śmiech). Ale Hamlet,
Konrad, Robespierre i... Feliks
Dzierżyński to najważniejsze
role, jakie zagrałem. Cechy
pytania i robi to w sposób atrak- wspólne moje i postaci? Robecyjny dla współczesnego wi- spierre? Dzierżyński? No choledza, często używając środków, ra, nie wiem (śmiech).
nazwijmy to popkulturowych,
np. język w książkach Masłow- Jak się pracuje z Janem Klatą,
skiej czy spektaklach Strzępki jednym z najgłośniejszych rei Demirskiego, muzyka w spek- żyserów w ostatnich latach oraz
jak ta znajomość się zaczęła?
taklach Jana Klaty.
Lubię, jak niektórzy znajomi wy- Z Janem Klatą pracuje się ciężchodzą ze spektakli, mówiąc: ko jak z każdym twórcą, który
świetne, ale... trudne... nie rozu- ma dość mocno określoną wizję
miem. Teatr, sztuka w ogóle, nie tego, czego chce i do czego dąży.
jest do rozumienia, tylko od zada- Na szczęście, w wypadku tego
wania pytań bez odpowiedzi – do akurat reżysera, jest to praca
myślenia. I czucia też, oczywiście. również bardzo owocna, o czym
Pieniądze na kulturę są, lecz są świadczą sukcesy jego spektaźle wydawane – celebryckie fe- kli i czasem sukcesy aktorów
stiwale „gwiazd”, święto piwa w nich występujących (śmiech).
i golonki (naprawdę w mia- Na szczęście też tak się składa, że
stach, w których pracowałem na jestem aktorem, który z Janem
taką „kulturę” wydaje się pie- pracuje najczęściej, co mam
niądze!), a z drugiej strony nie- nadzieję szybko się nie zmieni,
dofinansowane teatry, takie jak bo od września będę na etacie
moje ostatnie miejsce pracy – teatru, którego jest dyrektorem,
Teatr Polski z Wrocławia, który czyli Narodowego Teatru Staredoceniono w Paryżu, Madrycie, go w Krakowie.
Moskwie i Buenos Aires, a we
Wrocławiu nie bardzo. Smutne. Dziękuję za rozmowę.
– Marzena Wilk
Ale prawdziwe.

Policyjne awanse
W przeddzień Święta Policji obchodzonego 24 lipca funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu spotkali się na uroczystej akademii w Oświęcimskim Centrum
Kultury.
Była to doskonała okazja do
wręczenia awansów na wyższe
stopnie policyjne 80 funkcjonariuszom pełniącym służbę na
terenie oświęcimskiego powiatu.
– Wśród nich znalazł się m.in.
naczelnik Wydziału Ruchu
Drogowego KPP w Oświęcimiu, kierownik Rewiru Dzielnicowych oraz kierownik
Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego – informuje st. asp.
Małgorzata Jurecka, rzecznik
prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Oświęcimiu.
– Janusz Barcik, komendant
powiatowy policji w Oświęcimiu wręczył ponadto wyróżnienia za wzorowo pełnioną
służbę i bardzo dobre wyniki
trzem policjantom: asp. Tomaszowi Golonce, asystentowi
zespołu ds. wykroczeń i organizacji służby KP Chełmek,
st. asp. Zbigniewowi Kózce,
detektywowi zespołu kryminalnego KP Brzeszcze oraz st.
asp. Łukaszowi Zastawnemu,
specjaliście wydziału kryminalnego KPP Oświęcim – dodaje st. asp. Jurecka.
Święto Policji jest nie tylko
świętem funkcjonariuszy, ale

też pracowników policji, dlatego za zaangażowanie i wzorowe wypełnianie obowiązków
komendant Janusz Barcik wyróżnił Urszulę Bartulę, kierownika kancelarii tajnej KPP
Oświęcim, Agnieszkę Morawską inspektora wydziału ruchu
drogowego KPP Oświęcim,
Jadwigę Paszek, sekretarkę
KP Zator i Damiana Sołtysa,
technika zespołu informatyki
i łączności KPP Oświęcim.

W obchodach wziął udział I zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
inspektor Marek Woźniczka
oraz przedstawiciele parlamentarzystów, samorządów lokalnych, duchowieństwa, oświaty,
urzędów i instytucji z terenu
powiatu, a także komendanci
innych jednostek policji i służb
mundurowych, policyjni emeryci i pracownicy cywilni.
– In

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu odbierają awanse z rąk komendanta Janusza Barcika

Kwatera lub akademik
Zabytkowy, lecz mocno zniszczony budynek przy ulicy Górnickiego 9, ma stać się domem studenckim Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.
Kamienica została przekazana
w formie darowizny przez władze miejskie.
Po remoncie w budynku mieścić się będzie akademik na
35 miejsc. Jedyna państwowa
uczelnia w Małopolsce Zachodniej, w której kształcą
się również żacy spoza tego
regionu, wciąż nie ma takiego obiektu. Bursa na pewno
będzie alternatywą dla wynajmowanych przez młodzież
prywatnych kwater.
– Chcemy, aby życie studenckie tętniło w Starym Mieście – mówi Janusz Chwierut,
pełniący funkcję prezydenta

Oświęcimia. Radości nie kryje
rektor PWSZ, prof. zw. dr hab.
Witold Stankowski. – To kolejny krok w kierunku rozwoju
naszej uczelni. Jeszcze w tym
roku chcemy zrobić projekt
i starać się o pozyskanie unijnych pieniędzy na tę inwestycję – podkreśla.
Kamienica od dłuższego czasu
nie nadawała się do użytkowania ze względu na groźbę
zawalenia się stropów. Ostatni
lokatorzy zostali stamtąd wykwaterowani w 2010 roku. Budynek jako zabytkowy podlega
ochronie
konserwatorskiej,
co generuje wyższe koszty re-

montu. Władze uczelni są jednak optymistycznie nastawione i wierzą w rozwój ośrodka
akademickiego nad Sołą.
Krokiem w tym kierunku jest
informacja o tym, że oświęcimska PWSZ znalazła się w gronie
68 uczelni wyższych z całego
kraju, z którymi Ministerstwo Zdrowia zawrze umowę
ramową na prowadzenie dla
pielęgniarek i położnych bezpłatnych studiów pomostowych. To umożliwia przejście
do kolejnego etapu, w którym
uzgodnione zostaną szczegółowe warunki dofinansowania
studiów. Z uczelniami, których
oferty zostaną wybrane jako
najkorzystniejsze, zostaną podpisane umowy wykonawcze.
Na kandydatów w trybie stacjonarnym czekają studia licencjackie na kierunkach:
filologia, pielęgniarstwo, politologia, zarządzanie, wychowanie fizyczne i pedagogika.
Nowością jest unikatowa lingwistyka korporacyjna niemiecko-angielska. Rekrutacja
elektroniczna wciąż trwa –
szczegóły na stronie oświęcimskiej PWSZ.
– Karo
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Rolnicza tradycja
Mieszkańcy czterech oświęcimskich osiedli spotkali się
24 sierpnia, by wspólnie dziękować za chleb i zebrane plony
oraz życzyć sobie pomyślności na kolejny rok.
Święto Plonów rozpoczęła
msza na boisku LKS w Monowicach. Po niej nastąpiła tradycyjna ceremonia dożynkowa – wieńce i chleb upieczony
z tegorocznej mąki przekazano
na ręce pełniącego funkcję prezydenta Janusza Chwieruta.
Chleby dożynkowe otrzymały
także osoby wytypowane przez
poszczególne rady w dowód
uznania za szczególną aktywność w swoich osiedlach. Byli
to: ks. Jan Dewera, Stanisław
Płoszczyca, Edward Baścik,
Andrzej Szymonik i Jan Midur
z Monowic, Zbigniew Jurkiewicz, Bartosz Niemiec, Urszula
Wróblewska i Franciszka Bębenek ze Starych Stawów, Andrzej
Olearczyk, Krystyna Szczepanek, Helena Płachta, Alojz
Spyrka, Halina Kaszyca i Maciej
Starzyński z osiedla Pod Borem oraz Anna Mituś, Tomasz
Stachura, Stanisław Strumiński
i Mariusz Baścik z dzielnicy
Dwory-Kruki.
Ponadto za działalność społeczną doceniono: Halinę
Skrzypczyk ze Starych Stawów,
Krystynę Gabryś z Dworów, Józefa Szczepanka z osiedla pod

Tradycyjny pochód dożynkowy prowadziły panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Monowicach

Borem i Józefa Combera z Monowic.
Podczas części artystycznej
można było zobaczyć występ
Zespołu Pieśni i Tańca „Małe
Hajduki” z OCK, po nim usłyszeliśmy zespoły z osiedli: Monowice, Stare Stawy, Dwory-Kruki, Pod Borem. O Puchar
Prezydenta Miasta Oświęcimia
dzielnie walczyli przedstawiciele osiedli w konkurencjach
sprawnościowych – doili krowę
(oczywiście sztuczną), obierali
ziemniaki, przyszywali guziki,
ofiarnie i z zapałem przeciągali
linę. Po zaciętej walce zwyciężyły Monowice, drugie miej-

sce zajęły Stare Stawy, za nimi
uplasowały się Dwory-Kruki,
a czwarte miejsce przypadło reprezentacji osiedla Pod Borem.
Dożynki to przede wszystkim dobra zabawa i radość ze wspólnie
spędzonego czasu. Dzieci szalały
na bezpłatnych dmuchańcach,
a dorośli raczyli się domowymi
wypiekami, chlebem ze smalcem i tańczyli prawie do rana.
Współorganizatorami Dożynek
Miejskich było Oświęcimskie
Centrum Kultury i Rady Osiedli:
Monowice, Stare Stawy, Dwory-Kruki, Pod Borem. Przedsięwzięcie wsparły PSS „Społem”
Oświęcim i firma Hat-Pol.

Podczas Święta Plonów wieniec dożynkowy z orłem pośrodku przekazały Prezydentowi Miasta panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Starych Stawach, dla których rok 2013 jest wyjątkowy – świętują bowiem 50-lecie swojej działalności.

Stawowianki można rozpoznać
wśród innych kół – noszą krakowski strój regionalny bez gorsetu, białe bluzki, a ich kwieciste
spódnice mają na dole trzy paski.
W kole działa obecnie około 30
pań, niektóre z nich pamiętają
jeszcze początki działalności,
gdy każda z członkiń miała gospodarstwo. Wtedy rytm pracy
i zadania dla koła wytyczał cykl
pór roku i trochę okoliczności.
– Angażowałyśmy się w przedsięwzięcia, które nam samym,
jako młodym kobietom, matkom, gospodyniom były przydatne – kursy gotowania, kroju
i szycia, wychowu drobiu, szkolenia weterynaryjne – wspomina Halina Skrzypczyk, wieloletnia przewodnicząca koła.
– Miałyśmy poletka doświadczalne nowych odmian truska-

wek, selera, cebuli, potem wymieniałyśmy się sadzonkami.
Współpracowałyśmy ze Związkiem Drobiarskim, rozprowadziłyśmy w okolicy ponad
38 tys. piskląt – dodaje.
Koło prowadziło nawet przez
cztery lata szkołę przysposobienia rolniczego, która dawała
podstawę zawodową i uprawniała do pójścia do technikum.
– Nawet kursy na kartę rowerową organizowałyśmy, było przy
tym tyle śmiechu – przypominają sobie panie, oglądając
zdjęcia z wypraw rowerowych
znajdujące się w jednej z ich
kronik.
Mijał czas, zmieniło się życie
gospodyń. W dalszym ciągu
pieczołowicie wykonują piękne
wieńce, które można zobaczyć
nie tylko na dożynkach, ale

i np. podczas procesji z okazji
Bożego Ciała, współpracują
z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, organizują pokazy
gotowania. Teraz jednak pielęgnują stare tradycje głównie
poprzez działalność kulturalną.
W 2000 roku założyły zespół
folklorystyczny „Stawowianki”, który z sukcesami działa
do dziś. Organizują koncerty
pieśni patriotycznych z okazji 11 listopada, biorą udział
w konkursach i przeglądach
kół gospodyń, ich występy
uświetniają różne uroczystości
miejskie i gminne.
– W swoim repertuarze mamy
ponad 200 pieśni i piosenek,
niektóre z naszymi własnymi tekstami, jest też piosenka
o nas „My jesteśmy Stawowianki”. Śpiewamy także kolędy, brałyśmy udział w przeglądach zespołów kolędujących.
Zawsze przywozimy jakieś nagrody – mówi z dumą Halina
Skrzypczyk.
Panie są aktywne w społeczności lokalnej i działają na rzecz
dobrego życia seniorów – organizują wycieczki krajoznawcze
dla swoich członkiń, herbatki
z okazji Dnia Kobiet, współpracują z Dziennym Domem
Pomocy w Oświęcimiu, Radą
Osiedla, ośrodkami kultury
oraz innymi kołami gospodyń.
– ekt
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu
HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY
MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 33 842 94 33

Zakupy w lepszych warunkach
Od 24 sierpnia na wyremontowanej części targowiska prowadzony jest handel.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

poniedziałek w godz. 14:30–15:30

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Wojciech Grubka

wtorek w godz. 16:00–17:00
4.09.13 godz. 13:00–15:00
Zbigniew Wrona
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
11.09.13 godz. 13:00–15:00
Sylwia Żak
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta
18.09.13 godz. 13:00–15:00
Janina Barcik
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Rewizyjna

Aluminiowy dach chroni handlujących i kupujących od niedogodności pogodowych. Zakończyła się bowiem trwająca kilka
miesięcy modernizacja środkowej części targowiska, w ramach
której powstał nowy budynek
socjalny, przebudowano szalety i wygospodarowano miejsca
parkingowe. Plac jest oświetlony
i odwodniony. Obiektem zarządza ZUK.
– To jednak jeden z pierwszych
kroków, bowiem inne obszary
targowiska wymagają poprawy.
Tak jak w przypadku zachodniej
części, gdzie nawierzchnia jest w
fatalnym stanie – podkreśla Janusz Chwierut pełniący funkcję
prezydenta Oświęcimia.
– W przyszłorocznym budżecie
chcemy zabezpieczyć pieniądze
na ten cel – dodaje.
Modernizacja środkowej części
targowiska miejskiego w Oświęcimiu kosztowała ponad 2,5 mln zł.
Miasto wydało na tę inwestycję
ponad 1,5 mln zł z własnego budżetu, zaś kolejny 1 mln pozyskało z unijnej dotacji.

Kilkunastoosobowa grupa mieszkańców francuskiego miaw Oświęcimiu.

Francuzi wybrali się też na
spotkanie z władzami miasta.
Maria Pędrak zastępca prezydenta Oświęcimia z uznaniem
odniosła się do ponadszesnastoletniej wymiany między
mieszkańcami
Oświęcimia
i Ballan-Miré, podkreślając
pełne przyjaźni relacje, które

nawiązały się między uczestnikami spotkań.
Gości, którzy pierwszy raz odwiedzili Oświęcim, zapoznano
z historią miasta oraz jego dniem
dzisiejszym i planami na przyszłość. Prezes zarządu francuskiego Stowarzyszenia Amitiés
Polonaises podziękował za moż-

liwość wymiany mieszkańców
i uczniów, która trwa nieprzerwanie od 1997 roku. Zarówno
strona polska, jak i francuska
wyraziły nadzieję na kontynuację spotkań.
Wymiany mieszkańców Oświęcimia i Ballan-Miré są wspierane
finansowo z budżetu miasta.

Wieści z Oświęcimia
w lokalnej TV
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

Na osiedlu Zasole zakończyła się przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej. O ich modernizacji mówiło się od
dawna.
Na przeszkodzie stały jednak
sprawy natury formalno-prawnej. W ubiegłym roku Urząd
Miasta uzyskał pozwolenie na
inwestycję i można było i przystąpić do przebudowy.
Teraz ulice mają nowe nawierzchnie i oświetlenie. Są też
chodniki. Wybudowano kana-

lizację deszczową i sanitarną.
Przebudowano również gazociąg, wodociąg i linię energetyczną. Inwestycja kosztowała
ok. 1,5 mln zł. Jest to kolejna
oddana do użytku w tym roku
ulica po ul. Szarych Szeregów
na osiedlu Zasole.

Silne więzy polsko-francuskie

informacje na
sta partnerskiego Ballan-Miré gościła u polskich rodzin
www.um.oswiecim.pl
Strona miasta Oświęcim
www.um.oswiecim.pl znajduje
się na portalach społecznościowych Nasza Klasa i Facebook.
Przewidziano również udogodnienia dla osób niedowidzących, które mogą korzystać
ze strony internetowej miasta,
dzięki specjalnej opcji zwiększającej czcionkę i kolorystykę.

Są chodniki i nowe
nawierzchnie

zapłać za śmieci
Przypominamy mieszkańcom miasta, że pierwszy termin płatności za śmieci według nowych
stawek upływa 15 września 2013 roku i obejmuje okres od 1 lipca do 30 września br.
Mieszkańcy bloków wielorodzinnych opłaty wnoszą do administratora. Zaś właściciele domów
jednorodzinnych oraz firmy dostali już indywidualne numery kont, na które należy wpłacać
zadeklarowane opłaty za śmieci. Opłat można również dokonywać w kasie Urzędu Miasta przy
ul. Zaborskiej 2. W dalszym ciągu apelujemy do mieszkańców, kórzy jeszcze nie złożyli deklaracji o składanie ich do Urzędu Miasta. 			
		

Podziel się pomysłem
na rozwój miasta
Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Miasta na lata
2014–2020.
Na stronie internetowej we
wrześniu zamieszczony zostanie dokument, z którym będzie można się zapoznać oraz
specjalny formularz, gdzie
mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje zmian.
Konsultacje będą również prowadzone z Radą Sportu oraz
organizacjami pozarządowymi.
Ta część prac nad strategią zakończy się spotkaniem podsumowującym.
Strategia Rozwoju Miasta na
lata 2014–2020 jest dokumen-

tem, gdzie sformułowana jest
wizja rozwoju miasta w aspekcie społeczno-gospodarczym.
Zapisy znajdujące się w dokumencie są wynikiem prac ekspertów, liderów lokalnego życia
społecznego wykorzystujących
najnowsze trendy planowania
rozwoju lokalnego. Dokument
został dostosowany do planów
w zakresie programowania
funduszy europejskich. Strategia zostanie przyjęta przez
Radę Miasta.

posprzątaj po swoim psie
Zapraszamy
mieszkańców
miasta po odbior bezpłatnych
woreczków na psie nieczystości. Zestawy można odbierać
w Wydziale Gospodarki Miejskiej p. 23 II piętro w budynku
Urzędu Miasta, przy ul. Zaborskiej 2.

wieści z ratusza
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Na basenie nowa instalacja Zwycięstwa po przebudowie
uzdatniania wody
Kolejna oświęcimska droga zmieniła się na lepsze. Kierowcy
jeżdżący ulicą Zwycięstwa w oświęcimskiej dzielnicy DwoNa krytej pływalni w Oświęcimiu kończy się pierwszy etap ry nie powinni mieć powodów do narzekań.
inwestycji, który polegał na przebudowie instalacji uzdatnia- Droga, którą administruje Zakres prac inwestycyjnych oraz roboty wykończeniowe,
jest już w całości prze- obejmował między innymi: w tym odtworzenie terenów
nia wody basenowej, w tym systemu filtracji i podgrzewania. powiat
budowana. Całościowy koszt roboty ziemne, przebudowę zielonych.

Efektownie
i nowocześnie
Przystanek autobusowy w mieście przy
ul. Dąbrowskiego zmienił swój wygląd.
Nowa wiata ma lekką i przezroczystą
konstrukcję.

kanalizacji opadowej, montaż sieci energetycznej, roboty
brukarskie, wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej, przebudowę zatoki autobusowej

O przeprowadzenie inwestycji
od lat wnioskowali mieszkańcy
i Rada Osiedla Dwory-Kruki.
Przebudowa była realizowana
w cyklu dwuletnim.

Ulica Fabryczna w ciągu drogi krajowej
DK44 została całkowicie odnowiona.
drogi wylotowej z Oświęcimia
w kierunku Wadowic i Krakowa. Dwa lata temu położono tu
nową nawierzchnię na odcinku
blisko 1,9 km.
Miasto od dłuższego czasu zabiegało o wyremontowanie ulicy Fabrycznej, która była w fatalnym stanie.

Oświęcim w sportowej czołówce
Oświęcim zajął czwarte miejsce w Systemie Sportu Młodzieżowego za 2012 rok w ogólnopolskiej klasyfikacji miast od 20
do 50 tys. mieszkańców.
Ministerstwo sportu rozstrzygnęło
ranking „System sportu młodzieżowego w 2012 roku”, będący podsumowaniem osiągnięć w zakresie
sportu młodzieżowego w ubiegłym roku. Sklasyfikowano w nim
zawodników, którzy zajęli czołowe
pozycje w zawodach sportowych
rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. W rankingu za 2012 rok
Oświęcim wyprzedziły jedynie
Zakopane, Sopot i Żywiec.
W sporcie młodzieżowym niezmiennie od lat Oświęcim zajmuje wysoką lokatę.

Fot. MOSiR

Są też estetyczne ławki, kosze
na śmieci i stojaki na rowery.
Nawierzchnia wokół poddana
została renowacji. W miejscu
nowych zieleńców zasadzono
trawy ozdobne i drzewa. Przestrzeń wokół przystanku, do tej
pory zaniedbana, teraz wygląda
efektownie i nowocześnie.
– Zaczęliśmy od przystanku
w mieście, który jest najbardziej
uczęszczany i znajduje się w pobliżu placu Kościuszki, gdzie
odbywa się wiele uroczystości
miejskich. Chcieliśmy uporządkować to miejsce – mówi Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia.
– Liczymy, że pomysł spodoba
się i w miarę posiadanych pieniędzy będziemy zmieniać kolejne
miejsca w mieście – dodaje.
Przystanek zostanie oddany do
użytku po uzyskaniu pozwolenia z nadzoru budowlanego, co
może nastąpić we wrześniu.
W Oświęcimiu jest w sumie
110 przystanków, z czego na 68
są wiaty. 60 z nich należy teraz
do miasta, 1 jest w posiadaniu
Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej i Spedycji, a pozostałe 7 wraz z kioskami są własnością prywatną.

Lepsza jazda na Fabrycznej

Na ostatnim 1,3 km odcinku
prace zakończyły się na początku sierpnia. Wyremontowano
zatoki autobusowe, pobocza
i położono nową nawierzchnię.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad znalazła
w tegorocznym budżecie pieniądze, by dokończyć remont

inwestycji wyniósł blisko 2,4
miliona złotych. Przedsięwzięcie sfinansowało wspólnie miasto Oświęcim i powiat oświęcimski.

Fot. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

sportowej w naszym mieście.
Staramy się o wsparcie z Ministerstwa Sportu. Chcemy, by
pływalnia stała się sportową
wizytówką na miarę XXI wieku
– podkreśla prezydent.
W planach jest wyremontowanie niecki basenowej wraz
z przylegającym terenem. Mały
basen ma być powiększony,
by uzyskać dwa tory do nauki
pływania, a także zaplecze do
hydromasaży. Nie zabraknie też
brodzika dla maluchów, strefy
odnowy biologicznej oraz zjeżpełniący funkcję prezydenta dżalni zewnętrznych. Przebudowane zostanie zaplecze soOświęcimia.
Inwestycja jest ogromna i ma cjalno-sportowe. Obiekt będzie
dostosowany do potrzeb osób
kosztować blisko 40 mln.
– To kluczowe przedsięwzię- niepełnosprawnych.
cie w zakresie infrastruktury
Fot. MOSiR

To pierwszy krok w modernizacji pływalni. W ten sposób
powstaną oszczędności na
energii oraz wygospodarowana
zostanie dodatkowa przestrzeń,
którą w kolejnych etapach będzie można wykorzystać na
działalność rekreacyjną. Koszt
robót wyniósł 1,7 mln zł, z czego 428 tys. zł miasto pozyskało
z Funduszu Kultury Fizycznej
Ministerstwa Sportu.
Na tym jednak nie koniec.
Miasto przygotowuje się do
kompleksowej
przebudowy
obiektu, który w mieście funkcjonuje od ponad 40 lat.
– Pływalnia ma mieć część
do uprawiania profesjonalnego sportu oraz rekreacyjną
– informuje Janusz Chwierut

Remonty przed pierwszym dzwonkiem
Uczniowie korzystają jeszcze z ostatnich dni wakacji. Tymczasem w oświęcimskich szkołach trwają ostatnie remonty,
by zdążyć przed pierwszym dzwonkiem.
Na remonty wydano w tym
roku ponad 5,2 mln zł. W szkołach i przedszkolach odnowione zostały m.in. sale, parkiety,
okna i dachy, wzmocniono
fundamenty. Na tę część robót Zarząd Szkół i Przedszkoli
Miejskich wydał blisko 1,4 mln
zł. Oświęcimskie szkoły przeszły też termomodernizację.
Oprócz
nowych
elewacji
w szkołach wymieniono c.o.
Estetyczne kolorowe mury
ma Szkoła Podstawowa nr 11,

Miejskie Gimnazjum nr 4.
Prace prowadzone są jeszcze
w Miejskim Przedszkolu nr
16, Szkole Podstawowej nr 1
i Miejskim Gimnazjum nr 3.
Całość tych robót zamknie się
kwotą ponad 3, 8 mln.
W odnowionych, docieplonych
i kolorowych szkołach od roku
już uczą się uczniowie Szkół
Podstawowych nr 5, 4 i 9, Zespołu Szkół nr 1 oraz Miejskiego Gimnazjum nr 2.

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień
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Najwłaściwszy przypadek
Ryszard
Kozłowski
– artysta
fotografik,
członek
Związku
Polskich
Artystów
Fotografików –
fotografią artystyczną zajmuje się od 1960 roku. Od ponad
50 lat kieruje obiektyw swego aparatu – najpierw analogowego, a obecnie cyfrowego – w stronę krajobrazu, architektury, ludzi i ich spraw. Jest świadkiem historii, zdarzeń
minionych, przemian społecznych, politycznych i kulturowych, obserwatorem życia, które ukazuje we wszystkich
jego wymiarach. W swoich zbiorach posiada ponad 50 tysięcy negatywów oraz ponad 12 tysięcy zdjęć cyfrowych.
Znaczna część tego bogatego archiwum dotyczy miasta
Oświęcimia, jego okolic oraz powiatu oświęcimskiego.
Ryszard Kozłowski brał udział w ponad 160 konkursach
ogólnopolskich oraz międzynarodowych, między innymi w
Niemczech, Rosji, Holandii, Hiszpanii, Czechach, Rumunii,
Jugosławii, Singapurze, Hongkongu, Australii, uzyskując
738 akceptacji i zdobywając ponad 70 nagród i wyróżnień. Jest autorem 61 wystaw indywidualnych prezentowanych w kraju i za granicą.
Reklama

O wielu latach pracy oświęcimskiego artysty fotografika,
przypadku, trudnych początkach, które z przekorą pokonał,
analogowej i cyfrowej fotografii oraz o tym, co lubi najbardziej rozmawiam z Ryszardem Kozłowskim.
Jak zaczęła się Pana przygoda
z fotografią? Ile ona już trwa?
Jubileusz 50-lecia obchodziłem
trzy lata temu. A jak się zaczęło?
To było tak dawno, że już prawie
nie pamiętam! (śmiech). Właściwie, jak wiele rzeczy w życiu,
przypadkiem. Owszem, interesowała mnie fotografia, ale na
pierwszy wyjazd, na wycieczkę
pożyczyłem sobie aparat od
kolegi. Zaczynałem fotografować dosyć późno, miałem już
wtedy ponad 20 lat. Kolega wytłumaczył mi, gdzie, co, jakie
dwie kropki mają się zgadzać na
obiektywie, żeby zrobić poprawne zdjęcia. Jak się stosowałem

do tych wskazówek, to zdjęcia znał się jak wilki na gwiazdach.
mi jakieś wychodziły, ale więk- Ale kupiłem, co mi polecił. Później poszedłem naprzeciwko do
szość była zepsuta.
księgarni, kupiłem sobie dwie
książki i tak zacząłem się uczyć.
Jednak nie zraziło to Pana.
Wręcz przeciwnie! Pomyślałem Początkowo filmy wywoływasobie – co mnie ktoś tu będzie łem u fotografa zakładowego,
uczył, jak ja mogę sam do tego który robił to bez większej midojść (ze śmiechem). Dawniej łości. Zwierzyłem się mu, że
była u nas w rynku perfume- kupiłem sobie książkę i będę
ria, w której sprzedawał pan teraz próbował sam. Nie wiem,
Knycz. Można było tam znaleźć czy się bał, że straci klienta, czy
wszystko potrzebne do foto- faktycznie miał rację, ale powiegrafii – chemikalia, materiały dział, żebym się nie ważył, bo
i sprzęt. Poszedłem więc do nie- kilka filmów na pewno zepsugo, kupiłem co potrzeba, zresz- ję, zanim coś zrobię. Powiem
tą on mi też doradzał, co mam krótko – pierwszy film, który
wziąć, a potem się okazało, że wywołałem, to był taki, że dłu-

go, długo nie powtarzałem tego.
Później robiłem wszystko, tak
jak było w podręczniku i szybko
człowiek wpadał w rutynę i robił na oko.
Ma Pan doświadczenie w fotografii analogowej i cyfrowej.
Z perspektywy czasu, proszę
powiedzieć, co jest lepsze?
Co Pan woli?
Ciężko jest porównać, wszystko
ma swoje plusy. Jeżeli chodzi
o fotografię analogową, to mam
do niej wielką sympatię i sentyment, bo w niej trzeba było
samemu robić wszystko – od
naciśnięcia spustu do ostatniej
błyszczącej fotografii. To dawało
satysfakcję. Nie ukrywam, zarywało się też noce. Dzisiaj, w porównaniu z tamtymi czasami,
to, co trzeba było zrobić w ciągu
dwóch godzin, teraz robi się jednym kliknięciem. Za wcześnie
się urodziłem, żebym mógł dokładnie opanować komputerową obróbkę i w ogóle cyfrę. Boję
się jednak, że fotografia w niedługim czasie przestanie być
sztuką – już jest dokumentem,
środkiem do osiągania pewnych
korzyści. Ale to nie jest to, co
kiedyś, nie mówiąc już o „mokrej” obróbce fotografii.
Co lubi Pan najbardziej fotografować?
Zaczynałem od krajobrazu.
Tym się interesowałem, bo
dużo jeździłem na wycieczki
i obozy. Poza tym w fotografowaniu krajobrazu nikt mi nie
przeszkadzał, nikt nie pytał, po
co, dlaczego, za co mnie pan
fotografuje itp. Na pozór wydaje się, że to jest łatwe, ale nie
jest to prawdą. Oczekiwanie
na światło, słońce. Miałem nawet takie perypetie w rodzinie,
z żoną, bo stali ze mną i zastanawiali się, na co ja czekam, po
co to robię, skoro już to raz sfotografowałem (ze śmiechem).
Wtedy jeszcze nie rozumieli,
że ten sam wycinek krajobrazu zupełnie inaczej wychodzi
w zależności od światła. Potem
tematykę zacząłem poszerzać
i na równi polubiłem portret,
architekturę. Robiłem też wiele
rzeczy reportażowych, współpracowałem z prasą, robiłem
zdjęcia na zamówienie.
Najcenniejsza nagroda, najważniejsza wystawa...
Truizmem jest mówić, że najważniejsza wystawa jest jeszcze
przede mną (śmiech). Ale nigdy
nie jest tak, żebym był do końca
zadowolony z czegoś, co zrobiłem. Naprawdę! To nie jest jakaś
„wykpinka”, tylko myślę sobie
czasem, że wiele rzeczy, nawet
za które dostawałem nagrody,
mogłem jeszcze lepiej zrobić.
Podobno chce się Pan wycofać z czynnego życia fotografa.
Chyba czuje się Pan spełniony...
Nie powiedziałem, że chcę się
wycofać. Po prostu zdaję sobie
sprawę, że nie wszystko można
zrobić doskonale. Nie czuję się
spełniony pod tym kątem. Boję
się tylko jednej rzeczy, że skończy mi się sprzęt, a na drugi
już nie będę miał pieniędzy (ze
śmiechem).
– Marzena Wilk

kultura
Pod patronatem „głosu”

Oblicza góralskiego folkloru
Zakończył się jubileuszowy 50. Tydzień Kultury Beskidzkiej. Od pięćdziesięciu
lat dźwięk trombitów jest symbolem dającym sygnał do rozpoczęcia najdłuższego w Europie święta folkloru, jakim jest Tydzień Kultury Beskidzkiej.
Nieprzypadkowo. To symboliczny wyraz łączności
pomiędzy wszystkimi pięcioma estradami imprezy.
Dźwięk trombitów od wielu
lat rozbrzmiewa bowiem na
beskidzkich i podhalańskich
halach, ułatwiając komunikację pomiędzy pasterzami, witając o poranku nowy
dzień, a także dając melodyjny wyraz ich tęsknotom.
TKB to najstarsza, największa i najdłużej trwająca
w Europie impreza folklorystyczna, która jest wpisana w
kalendarz światowych spo-

tkań folklorystycznych odbywających się pod patronatem
CIOFF – Międzynarodowej
Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki
Tradycyjnej.
Wszystko zaczęło się w Wiśle. To tam w 1964 roku
odbyła się pierwsza edycja
imprezy, podczas której prezentowały się zespoły ludowe
regionu cieszyńskiego oraz
gościnnie z Podhala i Zaolzia. Już w czwartej odsłonie
TKB uzyskał charakter międzynarodowego wydarzenia.
W ciągu dwunastu pierwszych lat przegląd rozwinął
się i folklor rozbrzmiewał już
na czterech beskidzkich estradach: w Wiśle, Szczyrku,
Żywcu i Makowie Podhalańskim. Oświęcim dołączył do

tego grona w 1992 roku i jest
najmłodszą estradą Tygodnia
Kultury Beskidzkiej. Za jego
organizację od początku odpowiedzialne jest Oświęcimskie Centrum Kultury.
Jak mawiają organizatorzy
imprezy w Oświęcimiu, TKB
znaczy dla wielu oświęcimian, którzy rokrocznie
oglądają kilkugodzinne prezentacje, że „Trzeba Koniecznie Być”, bo warto.
Przez 21 lat na oświęcimskiej
scenie wystąpiło ponad 800
zespołów – około 25 tys. tancerek, tancerzy i muzyków,
którzy przybliżali swoją kulturę, tańce, obrzędy, obyczaje, regionalne stroje i instrumenty z różnych regionów
kraju i świata.
– In

Apolonia Maj, dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury
i szef tutejszej estrady TKB
została uhonorowana odznaką
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Odznakę odebrała z rąk Doroty Ząbkowskiej
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kocaeli Armelit z Izmitu, Turcja
W tle Wołynianka z Łucka,
Ukraina

Ognenite z Sofii, Bułgaria

Datina Turdeana
z Turdy, Rumunia

Ipoly NéptáncegyÜttes
z Salgótariánu, Węgry
Paraguay Rekove z AsunciÓn, Paragwaj
Partnerem przedsięwzięcia
jest Województwo Małopolskie

Projekt wspiera finansowo
Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu
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Warchoł daleko
i blisko
Paweł Warchoł, oświęcimski artysta
może poszczycić się pięćdziesiątą nagrodą w swoim dorobku.
W tegorocznej, siódmej edycji
Międzynarodowego Biennale
Rysunku w Melbourne w Australii otrzymał Grand Prix za
rysunek tuszem na kartonie
z cyklu „Inferno”. Praca stanowi część tryptyku zainspirowanego „Boską Komedią”
Dantego Alighieri. Drugą
nagrodę otrzymała Irene Ferguson z Australii za rysunek
„Lisa”, a trzecią Aleksandru
Jakhabazi z Rumunii za pracę
„Anioł”. Wystawa prezentująca
najlepsze dzieła nadesłane na
7. biennale jest prezentowana
w Steps Gallery w Melbourne
od 24 sierpnia br., a w listopadzie obejrzą ją widzowie w Benalla Art Gallery w Benalla.
Paweł Warchoł prezentował
swoje prace na ponad 500 wystawach niemal na całym świecie. Oświęcimianie ciekawi
prac artysty w najbliższym czasie będą mieli okazję zobaczyć
kilka na dwóch wystawach.
W Oświęcimskim Centrum
Kultury w ramach wystawy
„Tak żyjemy” prezentowane są
dwie prace Pawła Warchoła –
wystawa jest czynna w galerii
„Tyle światów” OCK do 4 października.
Druga, która zostanie otwarta
29 sierpnia br. o godz. 17:00

w siedzibie firmy Ogrodzenia
Leszka Ledwonia przy ul. Żołnierzy Września w Oświęcimiu
stanowić będzie swego rodzaju
małą retrospektywę twórczości
Pawła Warchoła. Dzięki temu
wystawa zadowoli zapewne
zarówno koneserów, jak i młodych adeptów i miłośników
sztuki. W nietypowej dla dzieł
przestrzeni, która na czas wystawy zmieni się w galerię
sztuki współczesnej, prezentowane będą rysunki m.in. z cyklu „Holzmachiny”, „Bunkry”,
„Obiekty”, „Walce” i zestaw
portretów „Warchoły”.
– In

Na zamku
też jest Bosko

Jaworze z Jaworza, Polska

Ognenite z Sofii, Bułgaria

SIERPIEŃ 2013

Račan z Oszczadnicy,
Słowacja

Małe Hajduki z Oświęcimia, Polska

W Muzeum Zamek oglądać można
wystawę czasową przygotowaną we
współpracy z Zakładem Salezjańskim.
Wystawę „TURYN – OŚWIĘCIM 1898 – Misjonarze Don
Bosco” uroczyście otwarto
16 sierpnia z okazji peregrynacji relikwii św. Jana Bosko.
Na ekspozycji prezentowane
są dokumenty, pamiątki, fotografie ze zbiorów archiwum
salezjańskiego, Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Muzeum
Historii Miasta Krakowa oraz
użyczone przez prywatnych
kolekcjonerów – Tadeusza Firczyka, Łukasza Szymańskiego
i Małgorzatę Herok. Wystawa
przybliża historię Towarzystwa
Salezjańskiego w Oświęcimiu
oraz ponadstuletnią działalność zgromadzenia, zajmującego się pracą apostolską.
Zobaczyć też można dekret
wydany przez Stolicę Apostolską, ustanawiający św. Jana Bosko patronem Oświęcimia.
Wernisaż poprzedził koncert
orkiestry szkolnej Zespołu
Szkół Zawodowych Towa-

rzystwa Salezjańskiego, który
z dużą lekkością i fantazją zagrał interpretacje znanych tematów muzycznych.
Wystawę oglądać można do
19 października w godzinach
pracy muzeum.
– ekt

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

Cygański żywioł
9 listopada o godz.18:00 artyści Opery Śląskiej w Bytomiu
zaprezentują w Oświęcimskim Centrum Kultury operetkę
w 3 aktach Johanna Straussa syna pt. „Baron cygański”.
wieczem na zesłaniu, a choć
kraj został wyzwolony z tureckiej niewoli, majątek trafił
w różne ręce. Są co prawda
świadkowie pamiętający tamte
czasy, chociażby stara Cyganka
Czipra, która chętnie świadczyć będzie na rzecz młodego
Sandora. Jednak przedsiębior-

Fot. Karol Fatyga

„Baron cygański” (premiera 24 października 1885 roku
w Wiedniu, premiera polska
odbyła się rok później w Warszawie) jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych dzieł Johanna Straussa,
w którym cygański żywioł
przeplata się z wiedeńską elegancją, a wielkie sceny zbiorowe z nastrojowymi ariami i duetami. To klasyczna operetka
w pięknych kostiumach, barwnej scenografii ziemi węgierskiej i Wiednia, z urzekającą
muzyką, popisami wokalnymi
i wspaniałymi scenami baletowymi. To arcydzieło gatunku
o wyjątkowym uroku i porywającej sceniczności.
Sandor Barinkay pragnie odzyskać rodowe posiadłości. Nie
jest to jednak łatwe... Ojciec
Barinkaya zmarł przed ćwierć-

czy hodowca świń – Kalman
Żupan – nie bardzo jest zadowolony z przywrócenia majątku prawemu właścicielowi. Za
to chętnie wydałby za Sandora
swoją córkę Arsenę. Ta jednak
zakochana jest z wzajemnością w Ottokarze – synu swojej
bony Mirabelli. Jest w tej operetce też i skarb, który ponoć
ojciec Sandora zdobył na Turkach, a następnie gdzieś ukrył.
Pojawia się też piękna Cyganka
Saffi, której wdziękom Sandor
oprzeć się nie może. Przystaje
więc do Cyganów i przyjmuje tytuł barona cygańskiego...
Tak zaczyna się akcja operetki,
prowadząca – po wielu perypetiach i zawiłościach – do szczęśliwego finału.
Bilety: 70 zł (parter), 60 zł (balkon).
– adam

Powiedz „tak”
Tym razem kabaret „Hrabi” wystąpi
przed oświęcimską publicznością w towarzystwie... zespołu weselnego „Bon
Ton”.
Kabaret wystąpi 24 listopada
o godzinie 17:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury w najnowszym muzycznym programie pt. „Gdy powiesz: Tak”.
Gdy powiesz „nie” – ominie
Cię widok potarganego i zwleczonego faceta na twojej kanapie, ominie Cię jej wieczne
narzekanie i zajęta w strategicznych chwilach łazienka.
Przemyśl to! Jeszcze możesz
rzucić welonem, krawatem...
czym tam chcesz i gnać przed
siebie ile sił. Ku wolności, ku
pustce.
Ale gdy powiesz: „tak” – otworzy się przed Tobą nowa przestrzeń. Ogromna i pełna przygód. Przecież tam jest fajnie,
miło, ciepło... Ona będzie przy
Tobie zawsze, gdy się obudzisz. Wstanie, kawy naparzy,

jajecznicę na pomidorach zrobi. Mało? Przytuli się. Mało?
Dziewczyno – on będzie zawsze zalegał w łóżku w czasie,

Wydarzenia w OCK

22.09 godz. 18:00 „Gwiazda
i Ja” – spektakl w wykonaniu
26–29.08 godz. 16:00–19:00 Magdaleny Zawadzkiej i Anny
Gornostaj
Wakacje z Oświęcimskim
Klubem Fantastyki i Oświęcimskim Klubem Anime dla
uczestników od 13 roku życia,
wstęp wolny
29.08 godz. 19:00 „Dobre
rockowania” – dziewiąta edycja – koncert zespołów: RaptureFeast, Joined, Katastrofa

30.08–1.09 Święto Miasta
Oświęcim
30.08 godz. 16:30 „Tak
żyjemy” – otwarcie wystawy
artystów ziemi oświęcimskiej
30.08 godz. 17:00 Uroczysta
sesja Rady Miasta
30.08 godz. 18:30 Koncert
w wykonaniu Kwintetu Śląskich Kameralistów
31.08 godz. 16:00 Koncerty
zespołów: Serso, Paranoya,
Baobab, Szymon Wydra & Carpe Diem, Afromental (stadion
MOSiR)
1.09 godz. 15:00 Blok
imprez dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, Małopolski Piknik
Europejski, koncerty: Halina
Benedyk, Cover Band, Akurat,
Zakopower, pokaz ogni sztucznych (stadion MOSiR)

gdy Ty w kuchni będziesz kroić
chleb. Czy właśnie to – nie nazywa się szczęściem? Podarujcie sobie tę chwilę nieuwagi
i pobierajcie się. A nawet jak się
rozwód zdarzy, bo wiadomo, że
człowiek się może zagapić, to
z rozwodu mogą być dwa śluby.
Czyli zysk.
Bilety: 55 zł (parter), 45 zł (bal- 14.09 godz. 16:00 XVI
Ogólnopolski Konkurs Literacki
kon).
– adam „Pisanie dobre na chandrę”

Zapisy do sekcji i zespołów
Oświęcimskiego Centrum Kultury
Od 2 do 20 września 2013 r. Oświęcimskie Centrum Kultury
przyjmować będzie zapisy do zespołów artystycznych i sekcji zainteresowań
w sezonie 2013/2014.
Szczegóły o zapisach wkrótce na stronie internetowej www.ock.org.pl i na afiszach.

– podsumowanie konkursu,
wręczenie nagród

14.09 godz. 18:00 Koncert
Anny Szałapak z towarzyszeniem Konrada Mastyły
– fortepian i Tomasza Góry –
skrzypce, w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Literatura, słowo – platforma uniesień
Wokalistka nazwana przez
Agnieszkę Osiecką Białym
Aniołem Piwnicy pod Baranami, z którą była związana
przez wiele lat. Obecnie tworzy
autorskie programy artystyczne, które również przywołują
klimaty piwniczne. Współpracuje z wybitnymi artystami,
poetami, kompozytorami
i muzykami, m.in.: Michałem Zabłockim, Zygmuntem
Koniecznym, Zbigniewem
Preisnerem, Janem Kantym
Pawluśkiewiczem, Grzegorzem
Turnauem, Andrzejem Sikorowskim, Jackiem Wójcickim.
Wstęp za zaproszeniami

„Gwiazda i ja” to jeden z największych broadwayowskich
hitów. Rewelacyjna komedia
oparta na prawdziwym zdarzeniu z 1985 roku, kiedy to
legenda ekranu – Betty Davies
– przybyła do domu nikomu
nieznanej gospodyni domowej
Elizabeth Fuller w Connecticut.
Gwiazda miała się jedynie
zatrzymać na noc, została
miesiąc.
Bilety: 60 zł (parter), 50 zł
(balkon)
23.09 godz. 13:00 XII Konkurs Plastyczny „Darujmy
światu pokój” – podsumowanie
konkursu, wręczenie nagród,
otwarcie pokonkursowej
wystawy
28–29.09 Projekt Kulturalne cztery pory roku – Jesień
Oświęcimska – w programie
m.in.: „Przedwczorajsze historie” – spektakl Teatr Pantomimy Mimo, koncerty zespołów
Čači Vorba i Kroke
5.10 godz. 17:00 „Kwartet”
Bogusława Schaeffera -–
spektakl w wykonaniu: Mikołaja Grabowskiego, Andrzeja
Grabowskiego, Jana Peszka
i Jana Frycza

Wiśniewskiego, akordeonisty
i kompozytora Pawła Nowaka, basisty Tomasza Nowika
znanego ze współpracy z Ewą
Bem i Grażyną Łobaszewską
oraz ucznia Czesława Bartkowskiego (Kwartet Zbigniewa
Namysłowskiego, Niemen
Enigmatic, Grupa Michała
Urbaniaka) perkusisty Romana
Ślefarskiego. Zespół, łącząc
w sobie elementy rozmaitych
stylistyk muzycznych wypracował własne niepowtarzalne
brzmienie. Ogromne znaczenie w uzyskanym efekcie ma
instrumentarium formacji,
w którym dominującym
instrumentem solowym jest
akordeon i accordina będąca
czymś w rodzaju połączenia
akordeonu z harmonijką ustną.
Wstęp za zaproszeniami.
Informacja wkrótce na stronie
internetowej www.ock.org.pl
26.10 godz. 19:00 „Mayday 2” – spektakl komediowy
w wykonaniu artystów Teatru
Bagatela w Krakowie
9.11 godz. 18:00 „Baron cygański” – operetka w 3 aktach
Johanna Straussa w wykonaniu artystów Opery Śląskiej
w Bytomiu
czytaj obok
17.11 godz. 18:00 Koncert
zespołu „New Bone” w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu:
Muzyka – źródło skojarzeń
24.11 godz. 17:00 „Gdy
powiesz: Tak” – najnowszy
program Kabaretu „Hrabi”
czytaj obok
29.11 godz. 18:00 Koncert
zespołu „Czerwony Tulipan”
w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Literatura,
słowo – platforma uniesień

Galeria „Tyle światów”
Bilety: bilety: 60 zł (parter),
50 zł (balkon)
6.10 godz. 17:00 „Lata
dwudzieste, lata trzydzieste...
na bis” – wieczór piosenek
w wykonaniu grupy wokalno-instrumentalnej Wariant M
7.10 godz. 19:00 „Jezioro
Łabędzie” – balet w wykonaniu
Royal Russian Ballet
18.10 godz. 18:00 Koncert
zespołu „Almost Jazz Group” w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Muzyka –
źródło skojarzeń

„Almost Jazz Group” to kwartet powstały na początku 2012
roku z inicjatywy pianisty
i kompozytora Ignacego Jana

do 4.10 „Tak żyjemy” – wystawa artystów ziemi oświęcimskiej
W galerii „Tyle światów” i holu
OCK prezentowana będzie,
w ramach obchodów Roku
Kultury w Oświęcimiu i Święta
Miasta Oświęcim, wystawa
prac plastycznych artystów
ziemi oświęcimskiej pt. „Tak
żyjemy”. Organizatorem
wystawy jest Urząd Miasta
Oświęcim we współpracy
z Fundacją na rzecz Galerii Pro
Arte i Oświęcimskim Centrum
Kultury.

Wystawy
25.07–1.09 „Tydzień Kultury
Beskidzkiej w Oświęcimiu” –
wystawa fotografii Ryszarda
Kozłowskiego
20.08–4.10 „Tak żyjemy”
– wystawa artystów ziemi
oświęcimskiej
23.09–10.10 XII Konkurs
Plastyczny „Darujmy światu
pokój” – wystawa pokonkursowa

kultura
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„Nasze Kino”

Oświęcimskie Centrum Kultury
„Smerfy 2” (b.o.), film produkcji USA z 2013 roku, reżyseria
Raja Gosnell, czas 105 minut
(2D i 3D)
26–28.08 godz. 16:00 (2D),
godz. 18:00 (3D)
29.08 godz. 13:00 (2D),
godz. 15:00 (3D)

„Frances Ha” (15 l.), film
produkcji USA z 2012 roku,
reżyseria Noah Baumbach,
czas 86 minut (2D)
6–12.09

„Miłość po francusku” (15 l.),
film produkcji francuskiej z
2013 roku, reżyseria David
Moreau, czas 92 minuty (2D)
26–28.08 godz. 20:00
29.08 godz. 17:00
„Samoloty” (b.o.), film produkcji USA z 2013 roku, reżyseria
Klay Hall, czas 88 minut (3D)
30.08 godz. 10:00,
31.08–5.09 godz. 16:30
„Królowie lata” PREMIERA
(15 l.), film produkcji USA
z 2013 roku, reżyseria Jordan
Vogt-Roberts, czas 93 minuty
(2D)
30.08 godz. 21:00,
31.08–5.09 godz. 18:15, 20:00

„Siła przyciągania” PREMIERA (15 l.), film produkcji
niemieckiej z 2013 roku,
reżyseria Stephan Lacant, czas
100 minut (2D)
6–12.09 godz. 20:00

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

WYDARZENIA W GALERII KSIĄŻKI
WRZESIEŃ 2013
WYSTAWA Z OKAZJI OBCHODÓW ŚWIĘTA MIASTA I DNI
MIASTA OŚWIĘCIM
2–14.09 Galeria Przechodnia
ZAJĘCIA W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ NAGRODY
LITERACKIEJ
5.09 godz. 16:30 spotkanie
z chemikiem Klasopracownia
I p.
12.09 godz. 16:30 spotkanie
z weterynarzem Aula
19.09 godz. 16:30 spotkanie
z Małgorzatą Wójcik-Dudek
Klasopracownia I p.
19.09 godz. 16:30 spotkanie
o Koziołku Matołku – prowadzi
Mikroświat Aula
26.09 godz. 16:30 spotkanie
z miłośnikami garbusów Aula

„Wszystkie kobiety Mateusza”
(15 l.), film produkcji polskiej
z 2012 roku, reżyseria Artur
Więcek, czas 104 minuty (2D)
13–19.09

„One Direction” TYLKO
JEDEN POKAZ (12 l.), film
produkcji USA z 2013 roku,
reżyseria Morgan Spurlock,
czas 100 minut (3D)
31.08 godz. 14:00
„Rycerz Blaszka. Pogromca
smoków” PREMIERA (b.o.),
film produkcji niemieckiej z
2013 roku, reżyseria Thomas
Bodenstein, Hubert Weiland,
czas 78 minut (3D)
6–12.09

RODZINNE KINO
W MIKROŚWIECIE ZABAWY
6.09 godz. 17:00
BAJKOWY PIKNIK RODZINNY
Mama, tata i ja
7.09 godz.11:00 Aleja Pisarzy

MŁODY, OGARNIJ SIĘ!
W ramach projektu Kulturowo
i cooltowo
„Teatr przenośny” warsztaty
teatralne z Szymonem Grzybkiem, aktorem z krakowskiego
Teatru Współczesnego
11.09; 18:09 godz. 17:00

repertuar „naszego kina”
dostępny na www.ock.org.pl

DO INTERNETU JEDEN
KROK. LATARNICY
9.09; 11.09; 16.09; 18.09;
23.09; 25.09; 30.09
godz. 11:00; 14:00; 16:00
Klasopracownia parter

CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale szpitalnym
24.09 godz. 14:00

TEATRZYK KUKIEŁKOWY
„ROZWESOŁEK”
Zajęcia teatralne dla dzieci
9.09; 16.09; 23.09; 30.09
godz. 17:00 Aula

INFOR-NACJA
W ramach projektu Kulturowo
i cooltowo
Sceno-grafia, czyli kilka trikównie na ekranie

Pozostało jeszcze tylko kilka dni, żeby
zobaczyć wystawy czasowe prezentowane w Muzeum Zamek.

„TURYN – OŚWIĘCIM 1898.
Misjonarze Don Bosco”
Ekspozycja czynna będzie do
19 października 2013 r.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
26.09 godz. 17:30 Sala Konferencyjna
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla młodzieży
27.09 godz. 16.30 Klasoprac. I p.
ODSŁONIĘCIE TABLICY
W ALEI PISARZY
połączone ze spotkaniem
autorskim z Januszem Głowackim
27.09 godz. 18:00 Aleja
Pisarzy

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„To tak jak w kinie” – spotkania z adaptacją filmową
19.09 godz. 10:00 Aula

Wystawy czasowe

„EXTRA! EXTRA! – przegląd
prasy”
Przegląd oświęcimskiej
i ogólnokrajowej przedwojennej prasy, wystawa ta została
przedłużona do 1 września
2013 r.
Na wystawie przedstawiamy
ciekawe i różnorodne informacje, nowiny i wiadomości zamieszczane w takich
czasopismach jak: Głos Ziemi
Oświęcimskiej, Nowiny Ilustrowane, Tygodnik Sportowy Raz
Dwa Trzy, Ilustrowany Kuryer
Codzienny, Tygodnik Ilustrowany, Przegląd Sportowy i inne.

UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
Inauguracja roku akademickiego 2013/2014
26.09 godz. 16:30 Aula

BiCF
18.09 godz. 17:00 Multimedia

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

„Kongres” PREMIERA (15 l.),
film w koprodukcji z 2013 roku, reżyseria Ari Folman, czas
122 minuty (2D)
13–19.09

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„Słowo na ekranie” – warsztaty
komputerowe
10.09; 24.09 godz. 9:00 I gr;
10:30 IX gr;12:00 II gr; 15:00
III gr; 18:00 IV gr
12.09; 26.09 godz. 9:00
V gr; 10:30 X gr; 12:00 VI gr;
15:00 VII gr; 18:00 VIII gr.
Klasopracownia parter

25.09 godz. 17:00 Klasopracownia parter

„W latach potopu – Ślady
konfliktu polsko-szwedzkiego
w XVII wieku na tle wybranych muzealiów”.
Wystawę można zwiedzać do
1 września 2013, eksponujemy elementy uzbrojenia żołnierza polskiego i szwedzkiego
tego okresu: kirysy, kolczuga,
szyszaki, tarcze, rapiery, muszkiet, arkebuz.
Wystawę ponadto wzbogacają
siedemnastowieczne przedmioty rzemiosła artystycznego,
portrety Jana Kazimierza,
Ludwiki Marii Gonzagi, Stefana
Czarnieckiego, Karola Gustawa
oraz bogata kolekcja monet
i medali.
Dla miłośników filmu na
wystawie przedstawiamy kadry
z filmu „Potop” z 1974 r.

KLUB CZYTAJĄCYCH RODZIN
24.09 godz. 17:00 Aula

w reżyserii Jerzego Hoffmana
m.in. z niezapomnianą sceną
pojedynku Wołodyjowskiego
z Kmicicem, jak również stroje

DRAMA CLUB „CIRCLE
OF FRIENDS”
wg oddz. harmonogramu
wykorzystywane podczas kręcenia tego filmu.
Prezentowane na wystawie
obiekty udostępniły: Muzeum
im. Aleksandra Kłosińskiego w
Kętach, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich we Wrocławiu,
Muzeum Narodowe w Krakowie, Zamek Królewski na
Wawelu, Archiwum Główne
Akt Dawnych w Warszawie,
Biblioteka Jagiellońska w
Krakowie, Łódzkie Centrum
Filmowe, Szablapolska.Com
Natalia Czartoryska Ostrołęka,
Filmoteka Narodowa w Warszawie.
Godziny zwiedzania:
od czerwca do końca września muzeum będzie czynne
dla zwiedzających w godzinach:
– poniedziałek nieczynne
– wtorek–piątek
10:00– 18:00
– sobota–niedziela
11:00–18:00
WTOREK – DZIEŃ
BEZPŁATNY
ŚWIĘTO MIASTA 31
sierpnia–1 września (sobota–niedziela) – WSTĘP
BEZPŁATNY
w godz.11:00–18:00

kultura
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ze zbiorów Łukasza szymańskiego

Zakład Salezjański
w Oświęcimiu

pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Galicjanie u wód

N

iektórzy
wyjeżdżali
już w czerwcu – kiedy kończyły się zajęcia w szkołach i uniwersytetach. Inni – a tych
było najwięcej – na przełomie lipca i sierpnia. W drugim miesiącu wakacji pogoda
była z reguły lepsza, tańsze
owoce i warzywa, lasy zapraszały mnogością jagód i grzybów, a lecznicze źródła miały
według
przyrodoznawców
uzyskiwać maksimum swej
uzdrawiającej mocy. Stąd nawet ludzie skromnie sytuowani starali się pod koniec lata
skorzystać z dobrodziejstw
Ruiny kościoła podominikańskiego, z odrestaurowaną ka- kuracji. Z zachowanych do
plicą św. Jacka 1899 r.
dziś w archiwach niedrukowanych pamiętników ludzi ze
sfer mieszczańskich, urzędniczych czy ziemiańskich wiele
jest opisów podróży i pobytu
u wód. Jechało się nie tylko
dla poratowania zdrowia, ale
i dla nabrania tężyzny dzięki
wycieczkom, zawarcia nowych znajomości – ta ostatnia
przyczyna była wielce istotna
w przypadku rodzin mających
córki na wydaniu i kawalerów
czy wdowców w różnym wieku szukających odpowiednich
partii. Można było zaznajomić
się w pensjonacie, ale przede
wszystkim podczas rozmaitych rozrywek, jakie oferowały domy zdrojowe.
Tam odbywały się kilka razy
w sezonie bale, a wieczorki taneczne nawet trzy razy w tygodniu… Urządzano wycieczki
Pocztówka z końca XIX w. Na pocztówce widoczny jeden do najbardziej malowniczych
z rysunków Zakładu Salezjańskiego autorstwa włoskiego zakątków okolicy, aranżowano
projektanta Mario Ceradiniego
konkursy i zabawy towarzyskie. Wodzirej przedstawiał
wszystkich sobie wzajemnie
– i znajomości zostawały zawarte. A potem rozpoczynały

się flirty, zaloty – trwające bądź
parę tygodni lub też – podtrzymywane korespondencyjnie
nieco dłużej…
Często też rodziła się „Sezonowa miłość”
Ten tytuł powieści Gabrieli
Zapolskiej, napisanej w ostatnich latach XIX wieku, o zakopiańskiej miłości pięknej
żony krakowskiego urzędnika
Tuśki, która pod Giewontem
poznaje i namiętnie zakochuje się w przystojnym aktorze,
przeszedł do potocznego języka tamtych czasów jako określenie wakacyjnych emocji.
Ulegało im wielu Galicjan płci
obojga, czasem cierpiąc, niekiedy mile wspominając tamte dni. Wycieczki do wąwozu
Homole czy spływy Dunajcem
(Szczawnica); spacery na Górę
Parkową i w kierunku Jaworzyny (Krynica), przechadzki pod
Reglami czy bardziej śmiałe
wycieczki do Morskiego Oka
(Zakopane).
Młody wówczas poeta Adam
Asnyk,
spędzając
sezon
w Szczawnicy zakochał się na
zabój w 17-letniej Anieli Grudzińskiej, uroczej ziemiańskiej
córce spod Lwowa. Niepewny
wzajemności i obawiając się,
że tak młoda dziewczyna uzna
go za zbyt starego (miał 28 lat),
napisał sławny później wiersz
„Gdybym był młodszy dziewczyno…”.
Panna, której zainteresowanie literata drukowanego
w „Tygodniku Ilustrowanym”
i „Bluszczu” wielce pochlebiało, była miła i z sympatią
traktowała te poetyckie zaloty,
ale gdy Asnyk napomykać zaczął o wspólnej przyszłości –
ochłodła w zapałach…

Horoskop
Baran 21.03–20.04

Jeden z rysunków projektu Mario Ceradiniego

Oczarowała Cię nowo poznana
osoba? Zdystansuj się, aby nie
przeżyć rozczarowania. W stałych relacjach unikaj sporów,
bo możesz wiele zniszczyć słowami. W pracy możliwe dodatkowe obowiązki lub zmiana
stanowiska, z czym sobie doskonale poradzisz.
Byk 21.04–21.05

Warto dać szansę komuś, kto
od dawna zabiega o Twoje
względy. Czy nie wymagasz
zbyt wiele od siebie i innych?
Odpuść, idź na kompromis.
Korzystaj z lata, słodko leniuchuj, trzymając się z daleka od sklepów i bankomatów,
bo trzeba uzupełnić oszczędności.
Bliźnięta 22.05–22.06

Jeśli szukasz szczęścia w miłości, to masz teraz szansę
znaleźć swój ideał. Natomiast
Wychowankowie zakładu ks. Bosko w Oświęcimiu – wy- w stałych związkach mogą wystąpić problemy, gdy wyjdą na
marsz na majówkę, 1904 r.

Adam Asnyk poczuł się urażony
i rozczarowany i wówczas napisał utwór „Przestroga”, gdzie
zwracał się do dawnej ukochanej, „by za mąż szła za szlachcica". Ironiczny ton utworu od
razu wydrukowanego w kilku
polskich czasopismach, bardzo
dotknął rodzinę panny Anieli
i sprawił, że przyjazne stosunki
zostały zerwane…
Niemniej swojej późniejszej żonie Zofii Kaczorowskiej, córce
znanego poznańskiego lekarza,
którą też poznał na wakacjach,
oświadczył się podczas wyprawy w Tatry i został przyjęty.
U wód w Krynicy rozkwitała
też miłość Karola Chłapowskiego do pięknej aktorki Heleny Modrzejewskiej. Krakowski
teatr, do którego zespołu należała Helena, występował latem
regularnie w Krynicy i Szczawnicy, stąd przybysz z Wielkopolski mógł oglądać młodą
aktorkę wieczorami na scenie,
a w dzień dotrzymywać jej towarzystwa podczas spacerów
na deptaku i picia leczniczych
wód. To zacieśniło uczuciowe
więzy między wywodzącą się
z różnych środowisk parą i po
roku pobrali się w kościele
św. Anny w Krakowie…
Trudno dostępny kurort
W galicyjskich wspomnieniach
wakacyjnych są też opowieści
o trudach podróży do niektórych uzdrowisk w Gorganach
czy Czarnej Horze, na wschodnich terenach.
Na Pokuciu leżała osada Żabie,
gdzie biło „źródło uzdrawiające zwane Burkutem z rodzaju szczaw żelazistych bardzo
bogate co do siły swej i gazu”
– pisał Wincenty Pol geograf
i poeta. Aby tam dotrzeć trzeba

cyzji, więc nie odkładaj niczego
na później. Ciężko pracujesz,
bo wiele od siebie wymagasz,
ale czy doceniasz wysiłki swojaw jakieś tajemnice. W pracy ich bliskich? Pamiętaj, że podziałaj rozważnie i uważaj na chwała może zdziałać cuda.
tematy rozmów z niektórymi Waga 24.09–23.10
osobami.
Napięta atmosfera i nieporozuRak 23.06–22.07
mienia mogą Ci zepsuć nastrój.
Dla szczęśliwie zakochanych Trudno będzie osiągnąć wymanadchodzi czas oświadczyn rzoną równowagę, szczególnie
i planowania wspólnego ży- w kwestii wydatków. Nie stacia. Niektóre Raki zweryfikują wiaj spraw na ostrzu noża. Wyswoje związki i uznają, że czas poczywaj i dobrze się odżywiaj,
je zakończyć. W pracy trzeba aby wzmocnić odporność.
się będzie zmierzyć z odkłada- Skorpion 24.10–22.11
nymi problemami, ale można Teraz możesz skrystalizować
liczyć na wsparcie szefa.
marzenia, zrealizować plany,
Lew 23.07–23.08
które wydawały się mało realJeśli odczuwasz rozterki, to po- ne. Z powodzeniem zaangażusłuchaj, co Ci podpowiada ser- jesz się w długofalowe projekty.
duszko. Nie kieruj się radami Poświęć więcej czasu rodzinie,
otoczenia. Przede wszystkim bo ktoś potrzebuje Twojej uwapoświęć sobie więcej czasu, gi i wsparcia.
zastanów się nad celami, za- Strzelec 23.11–20.12
akceptuj ograniczenia. Z pie- Możesz liczyć na przypływ goniędzmi ostrożnie, bo się nie tówki, jednak nie pocieszysz się
obejrzysz, a znikną.
długo stanem konta, bo szybko
zainwestujesz pieniądze, być
Panna 24.08–23.09
Jest teraz dobry moment na po- może kupisz nieruchomość.
dejmowanie ryzykownych de- Poza tym czekają Cię niespo-

było wspiąć się konno z przewodnikami
prowadzącymi
wierzchowce, wąską wijącą się
zboczami ścieżką. Karawany
dążących do uzdrowiska liczyły po kilkadziesiąt jucznych
i wierzchowych koni huculskiej rasy. Wieziono cały zapas
żywności, sprzętów. Wśród wędrowców był zaangażowany na
ten czas lekarz, kucharz, osobista służba kuracjuszy. Damy
jechały konno z zawiązanymi
oczami, by nie widzieć przepaści, a obok koni szli co młodsi
panowie, „by dodawać odwagi
i bawić panie w tym mozolnym
pochodzie” – jak pisał Pol.
W jarze Burkutu, nieopodal
źródła, na podstawach zbudowanych z głazów postawiono
ozdobny szałas z kory. W jego
wnętrzu był wielki salon z podłogą wyłożoną dywanami.
W salonie były zwierciadła
i okna wprawione, ozdobny kominek, krzesła, stoły i kanapki.
Co jednak najbardziej zdziwiło Wincentego Pola, to „małe
pianino i fisharmonika na
grzbietach koni przemyślnym
sposobem z dolin przywiezione”. Goście mieszkali w kilkunastu chatach na różnych wysokościach jaru – na rozrywki
zbierali się w szałasie – salonie,
słuchali orkiestr cygańskich
przyjeżdżających z dolin, urządzali amatorskie przedstawienia. A rano i wieczór kąpali się
w wannach z leczniczą wodą,
spacerowali po ubitych ścieżkach, przypatrując się małej
menażerii, którą urządzono na
jednym z placyków: były tam
sarenki, młode dziki, oswojony
wilczek a nawet orzeł trzymany
na długim łańcuszku.
Ponoć jesienią po zakończeniu
sezonu w tym odległym od cywilizowanego świata zakątku
– zwierzęta wypuszczano na
wolność, a wilczka zabrał do
dworu pewien właściciel ziemski z Pokucia, który miał w swej
posiadłości wiele oswojonych
dzikich stworzeń.		

dzianki i nie będziesz narzekać
na nudę.

Koziorożec 22.12–20.01

Przemyślisz różne sprawy i zrozumiesz, co zostało stracone
przez Twój upór i błędne wnioski. Odpuścisz nieco obowiązków, aby zatroszczyć się o kogoś, kogo zaniedbujesz. Możesz
odbudować relacje lub całkiem
je zaprzepaścić. Szansa się nie
powtórzy.
Wodnik 21.01–19.02

Masz szansę rozpocząć współpracę, która przyniesie korzyści. Możliwe, że trzeba się
będzie szkolić i wyjeżdżać za
granicę. Nie kręć nosem w takich sytuacjach, bo konflikt
z szefem nie jest Ci potrzebny.
Ryby 20.02–20.03

W centrum Twoich zainteresowań znajdą się uczucia, zanosi
się na gorący romans, który
przetrwa lato. Zaufaj intuicji
i przestań kontrolować emocje.
Jeśli dopiero planujesz urlop, to
będzie udany, tylko nie szukaj
dziury w całym.
– Selene

sport

SIERPIEŃ 2013

14

Krzyżówka 8/2013

Do medali zdobywanych hurtowo przez przedstawicieli
sportów walki już się przyzwyczailiśmy

Oświęcimska moda
na sporty walki

KUPON
„GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ”

krzyżówka
8/2013
Poziomo:
1. Obszar wodny;
2. Tworzy szuwary;
* Knuta za plecami;
3. Prus z estrady;
4. Babciny trunek;
* Maszyna drukarska;
5. Budynek na sprzęt gospodarski;
6. Srebrny iglak;
* Opisał ślepotę barw;
7. „Poluje” na szczupaka;
8. Imitacja towaru;
* Półwysep z Triestem;
9. Strofa wiersza;
Prawidłowe rozwiązanie 10. Wydzielina sosny;
* Mieszkaniec Rygi;
krzyżówki nr 7/2013
11. Do wykonania bez gadania;
brzmi „Duch czasu
straszy nawet ateistów”. 12. Znana firma elektroniczna;
13. Wygięcie kręgosłupa ku przodowi;
Nagrodę – podwójne
14. Chroni dętkę;
zaproszenie do „Naszego Kina” otrzymuje 15. Liturgiczne naczynie;
16. Orzeszkowa, pisarka;
p. Barbara Trojanow17. Ciągnik;
ska z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.
Litery uporządkowane
od 1 do 20 utworzą
rozwiązanie, które wraz
z kuponem nr 8 naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć
do 18 września 2013 r.
do redakcji GZO,
Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania czeka nagroda.

Pionowo:
A) Elegancik, strojniś;
* W parze z Laskowikiem;
B) Klucz złodzieja;
C) Podtrzymują spodnie;
* Poprzedza zgon;
D) Lakiernik;
E) Fabryka piwa;
* Afisz;
F) Nibygwiazda;
G) Miękka, lśniąca tkanina;
* Stefan, (zm. 1905), działacz
OB PPS;
H) Smaczna ryba morska;
I) Miasto z dowcipów;
* Naleśnik do barszczu;
J) Model opla;
K) Afrykańska antylopa;
* Leczy bez dyplomu;
L) Kadr – w przedsiębiorstwie;
Ł) Szkodnik ziemniaków;
M) Lu dla chemika;
N) Nakaz, imperatyw;
O) Zasiali go górale;
P) Staropolski zwrot grzecznościowy.

ogłoszeniA DROBNE
POSADZKI ŻYWICZNE,
RENOWACJE TARASÓW,
BALKONÓW
FHU. AWANT, TEL: 798304600
DOCIEPLANIA BUDYNKÓW,
SUCHE TYNKI,
TYNKI MOZAIKOWE
FHU. AWANT, TEL: 798304600

Optima S.A. – finanse dla
domu – zatrudni PRZEDSTAWICIELI w Oświęcimiu i okolicach. Atrakcyjna prowizja,
praca dodatkowa, również dla
emerytów! Tel. 58-554-80-80
lub 801-800-200.

Dom na sprzedaż w Oświęcimiu przy ul. Krasickiego.
602 44 00 21
Praca – doradca klienta, sprzedaż pożyczek bez BIK, umowa
zlecenie średnia prowizja 350 zł
za 1 umowę 668-681-847

KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” 23 WRZEŚNIA 2013 R.
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W ostatnim sezonie głośno
było nie tylko o Kraszewskiej.
Świetnie radziła sobie jej klubowa koleżanka – Patrycja
Mostowik. Ta specjalizuje się
w kick-boxingu.
– Podczas krajowych mistrzostw w kick-boxingu formuły low-kick Patrycja zdobyła
brąz. Z kolei na mistrzostwach
AZS była już najlepsza. Dołożyła jeszcze srebrny krążek Pucharu Polski K-1 Rules. Na tych
samych zawodach po złoto sięgnął Paweł Anlauf, a medalowy
dorobek naszych kick-boxerów
uzupełnia złoto mistrzostw
Polski autorstwa Pawła Rąby
i brąz Batosza Fryca – powiedział sensei Mariusz Pawlus.
Oświęcimianie odnoszą sukcesy także w odmianie boksu
tajskiego. Cyprian Brzeźniak,
Paweł Rąba, Arkadiusz Miłoń,
Arkadiusz Obłąk (juniorzy)
i Tomasz Morończyk (seniorzy) to medaliści mistrzostw
Małopolski.
Te osiągnięcia nie przeszły bez
echa. Federacja Boksu Tajskiego uznała oświęcimski klub
najlepszym w edycji Combat
Warriors za 2012 rok. Drugie
miejsce przypadło klubowi
z Wrocławia, a trzecie z Ostrowa Wielkopolskiego.
– mac
Człowiek orkiestra w Oświęcimskim Klubie Karate, czyli

Bez zmian także w corocznym
wyborze najlepszego z reprezentantów
Oświęcimskiego
Klubu Karate. Od lat mężczyzn
zawstydza kobieta...
Mowa o Magdalenie Kraszewskiej. Trudno zliczyć jej medalowy dorobek. Jest wielokrotną
mistrzynią Polski w grupie
juniorek w kata (walka z cieniem) i kobudo (walka z bronią). W tegorocznym championacie startowała wśród
seniorek. Efekt? Srebro w kata
i brąz w kobudo. W grupie juniorek Kraszewska dwukrotnie zdobywała Puchar Europy
zarówno w kata, jak i kobudo.

Dokładnie tak samo było podczas mistrzostw Europy.
– Magda ma za sobą kolejny
bardzo dobry sezon – cieszy się sensei Mariusz Pawlus
4 dan, trener, a zarazem prezes Oświęcimskiego Klubu
Karate.
– Pamiętajmy, że przeskoczyła
do grupy seniorek i często walczy ze starszymi koleżankami.
Dopiero zbiera doświadczenie.
W ostatnich mistrzostwach
Europy rozegranych w Witebsku, cieszyliśmy się z brązowego medalu. Tak więc, poprzeczka zawieszona jest coraz
wyżej – dodaje.

sensei Mariusz Pawlus z synem
Fot. mac

Jednosekcyjny, koszykarski klub sportowy z Oświęcimia
ma całkowicie nowy zarząd

Zmiany w Niwie Oświęcim
Kibice basketu, których w nadsolańskim
grodzie
nigdy
nie brakowało wiele obiecują
sobie po działaniach wybranych
władz.
Sternikiem Niwy Oświęcim wybrano Grzegorza Pajdaka. Jego
zastępcą jest Tomasz Mikos,
zaś sekretarzem Tadeusz Spyra.
Klubowy zarząd uzupełniają
członkowie – Grzegorz Sporysz,
Maksymilian Płużek, Zbigniew
Płużek i Paweł Nowak.
W ostatnim sezonie Niwa nie
wystawiła drużyny do seniorskich rozgrywek. Czy teraz będzie inaczej?
– Nie. Mam jednak nadzieję,
że rozgrywki 2013/14 będą
ostatnimi bez udziału naszych
seniorów – mówi Grzegorz Pajdak, nowy prezes Niwy.
– Nic na siłę. Chcemy się dobrze przygotować i zgłosić
seniorów od sezonu 2014/15.
Niewątpliwie są podwaliny pod
zespół, który będzie od sierpnia trenował pod okiem Mariusza Jezierskiego i Artura Styły. Pokazał to chociażby ostatni
turniej w Gnieźnie – dodaje.

W pradawnej stolicy Polski
rozegrano jedenastą edycję
międzynarodowego
turnieju. Po długich ośmiu latach
w Gnieźnie zwyciężyła drużyna
z Polski i byli to właśnie oświęcimianie. W wielkim finale wygrali z Limerick Lakers (Wielka
Brytania) 44:40. Wcześniej pokonali Lidera Swarzędz 57:28,
Ironi Ness Ziona (Izrael) 60:40,
szczecińskiego Bombardiera
27:24 i SV Haspe 70 (Niemcy)
47:24. MVP turnieju juniorów
(rocznik 1996/97) został zawodnik Niwy Oświęcim – Wojciech Nowak.
– To pokazuje, jaki w tych
chłopakach drzemie potencjał.
Niwa to niewątpliwie znaczący koszykarski klub w Małopolsce. W najbliższym sezonie
chcemy potwierdzić swoją pozycję w regionie – powiedział
Grzegorz Pajdak.
W małopolskich ligach sezonu
2013/14 wystartują juniorzy
starsi, kadeci A (III klasa gimnazjalna), kadeci B (II klasa
gimnazjalna), młodzicy (I klasa
gimnazjalna) i młodzicy młod-

si (VI–V klasa szkół podstawowych). Oprócz duetu Mariusz
Jezierski i Artur Styła z koszykarską młodzieżą w Oświęcimiu pracuje Wojciech Porębski oraz Konrad Drzyżdżyk.
W sumie we wszystkich grupach
wiekowych koszykówkę trenuje
blisko 50 zawodników. Swoje
mecze zespoły Niwy rozgrywają w popularnym „Chemiku”,
czyli Powiatowym Zespole nr 2
w Oświęcimiu. Nowy sezon
rozpocznie się końcem września. Wcześniej, bo 15 sierpnia
koszykarze Niwy udadzą się na
10-dniowy obóz przygotowawczy do Rudy Śląskiej.
Juniorzy Niwy w Gnieźnie wystąpili w składzie: Maciej Białucha, Tomasz Figura, Bartosz
Gonszcz, Krzysztof Kopacz,
Szymon Miler, Szymon Moskal, Wojciech Nowak, Krystian Pajdak, Maksymilian
Płuzek (kapitan drużyny), Filip
Sporysz, Szymon Spyra, Jakub
Tempka, Maciej Worwa. Trenerzy: Mariusz Jezierski i Artur
Styła.
– mac

sport
Oświęcimski beniaminek w czubie trzecioligowej tabeli

Siedem punktów w trzech
grach – to dorobek oświęcimskich solarzy na trzecim
froncie. Po zwycięstwie nad
rezerwami Korony Kielce 4:1
i cennym remisie 2:2 w Tarnowie z Unią, podopieczni
Sebastiana
Stemplewskiego
pokonali na własnym stadionie
Dalin Myślenice 3:0.
Wszystko rozstrzygnęło się po
zmianie stron. 20 minut po
przerwie w polu karnym szarżował Sebastian Domański, ale
jego strzał wybronił bramkarz.
Był on już jednak bezradny wobec poprawiającego uderzenie
Jakuba Snadnego. Pięć minut
później Adam Janeczko zagrał

„długą piłkę” do Domańskiego,
który wygrał pojedynek jeden
na jeden z bramkarzem. Gości
„dobił” Bartłomiej Sałapatek.
Obrońca solarzy lekko trącił
piłkę po dośrodkowaniu Łukasza Ząbka z rzutu wolnego.
– Dużo do gry wniósł Adam
Janeczko i Sebastian Domański
– mówi Sebastian Stemplewski,
trener solarzy.
– Ten drugi asystował przy
pierwszym trafieniu Kuby
Snadnego, a później sam wpisał
się na listę strzelców. W pierwszej połowie byliśmy zbyt mało
agresywni. W drugiej było już
zdecydowanie lepiej. Bardzo
dobrze prezentowaliśmy się pod

Kolarskie mistrzostwa

względem fizycznym – powiedział trener Soły Oświęcim.
Było to już drugie zwycięstwo
oświęcimian na własnym stadionie. Na inaugurację Soła pokonała drugi garnitur kieleckiej
Korony 4:1.W tym pojedynku
kluczowy był gol Pawła Cygnara, który poprawił uderzenie
w poprzeczkę Jakuba Snadnego.
Losy spotkania rozstrzygają się
na początku drugiej połowy.
Oświęcimianie w odstępie niespełna pięciu minut zdobywają
dwa niemal identyczne gole.
Po dośrodkowaniach z rzutów
wolnych piłkę do bramki głową
posyła Dawid Wadas.
– Absolutnie nie czuję się bohaterem – skromnie do sytuacji
podchodzi autor dwóch goli. –
Wykonaliśmy superrobotę jako
zespół. Wierzę, że ten mecz jest
dobrym prognostykiem przed
tym, co nas czeka w trzeciej
lidze.
Po woleju Ivana Markovića Korona zdobywa gola, ale chwilę
później musi już radzić sobie
w „dziesiątkę”. Z boiska „wylatuje” Maciej Załęcki, który
pograł sobie tylko niespełna
kwadrans. Soła momentalnie
wykorzystuje przewagę. Kolejny stały fragment gry i raz
jeszcze trafienie głową. W objęciach kolegów ląduje Bartłomiej Sałapatek.

Falstart Unii

W końcówce meczu przyspieszyła Unia, spychając Sołę do
głębokiej defensywy. Zabrakło jednak wykończenia pod
bramką drużyny z Łęk.
– Wynik jest sprawiedliwy –
ocenia Kamil Żmuda, trener
Soły Łęki.
– Dobrze zaprezentowaliśmy
się w pierwszej połowie i nieco
słabiej po zmianie stron. Jesteśmy niepokonani po dwóch kolejkach, ale z matematycznego
punktu widzenia lepiej wygrać
i przegrać, niż dwa razy dzielić
się punktami – dodaje Kamil
Żmuda.

rektorem wyścigu był Bartosz
Grubka, sędzią głównym – Tomasz Cichy.
W tym roku rywalizowano
w podziale na dziesięć kategorii wiekowych – trzy kobiece
(młodziczki, juniorki młodsze,
juniorki plus kobiety open)
i siedem męskich (młodzicy,
juniorzy młodsi, juniorzy, orlicy, elita, masters I, masters II).
Młodziczki, juniorki młodsze
oraz juniorki plus kobiety open
walczyły na trasie jednego
okrążenia, mając do pokonania
32,3 km. Dokładnie na takim
samym dystansie rywalizowali młodzicy. Z kolei juniorzy
młodsi ścigali się przez dwa
okrążenia (62,9 km), a juniorzy, masters I i masters II musieli „zrobić trzy kółka” (93,5
km). Najdłuższą trasę mieli do
pokonania orlicy i elita (cztery
okrążenia, 124,1 km).
Kolarze walczyli o tytuły Na lotnym finiszu o „Nagrodę
mistrzów Małopolski
Wójta Polanki Wielkiej” najFot. mac
szybszy był późniejszy zwyNa trasę wyścigu o „Puchar
Wójta Gminy Przeciszów”
ze startu wspólnego kolarze
szosowi wyruszyli już po raz
siedemnasty. Wyścig naprzemiennie organizują zaprzyjaźnione gminy – Osiek, Polanka
Wielka i Przeciszów oraz kęcki
Sokół. Start i metę wyznaczono
w Przeciszowie, a trasa wiodła
przez Piotrowice, Głębowice,
Osiek i Polankę Wielką. Dy-

cięzca wyścigu elity – Adam
Pierzga z BDC Marcpol Team.
Mistrzem Małopolski w grupie
orlików został Kacper Ceremuga z kęckiego Sokoła, który na
mecie zameldował się na czwartym miejscu. Wicemistrzostwo
zdobył ósmy w wyścigu Marcin Dynamus (WLKS Krakus
BBC Czaja), a brąz przypadł
w udziale jego klubowemu koledze – Grzegorzowi Kozielcowi
(dziesiąte miejsce).
Z małopolan w grupie elity jechali wyłącznie zawodnicy Sokoła Kęty (siedmiu). Mistrzem
województwa został Michał Malejka, przed Wojciechem Niewidokiem i Szymonem Bielem.
Wśród mastersów najlepszym
zawodnikiem z Małopolski
był Jarosław Miodoński (KCP
Elzat Regamet Bieniasz Team).
Drugie miejsce zajął Andrzej
Sikora (WLKS Krakus BBC
Czaja), a trzecie Ryszard Naglik (Sokół Kęty).
– mac

Oświęcimscy hokeiści przygotowują się do nowego sezonu

Kontuzje zmorą trenera
Lebiediewa

– mac Cztery gry kontrolne z krajowy-

Tylko punkt biało-niebieskich w trzech pierwszych kolejkach

Dwie porażki i remis – to dotychczasowy dorobek piłkarzy oświęcimskiej D&R Unii
w rozgrywkach okręgówki. Nie
o takim starcie marzyli kibice
biało-niebieskich. Niewątpliwie na wyniki ogromny wpływ
ma kolejna rewolucja w kadrze.
Zespół opuściło aż dziewięciu
piłkarzy.
Po inauguracyjnej porażce z Sosnowianką, unici podejmowali
Sołę Łęki. Już pierwszy strzał
gospodarzy przyniósł im prowadzenie. Udany przechwyt
zaliczył szybki jak błyskawica
Tomasz Kocoń i dograł piłkę
w pole karne. Ta minęła wracających obrońców Soły i trafiła
do Daniela Boby, który technicznym uderzeniem pokonał
Daniela Dusika. Była więc okazja do zaprezentowania kołyski
na cześć dwutygodniowej córki
trenera Jakuba Korby – Klary.
Do wyrównania doprowadził
Mateusz Kozieł, rehabilitując
się za błąd przy wyprowadzaniu
piłki we wspomnianej wcześniej
akcji. Kozieł w podbramkowym
zamieszaniu „na raty” pokonał
golkipera unitów.
Goście mogli zdobyć „gola do
szatni”, ale szczęścia zabrakło
Grzegorzowi Bogdanowi. Po
jego uderzeniu z dystansu piłka
ostemplowała poprzeczkę.
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W Przeciszowie walczono o medale mistrzostw Małopolski

Soła bez kompleksów

Soła udanie wystartowała w trzecioligowych rozgrywkach
Fot. mac
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– Transfery „dopinaliśmy”
w ostatniej chwili i nie ma co
ukrywać, że okres przygotowawczy był słabo przepracowany – rozpoczyna Jakub Korba,
trener unitów.
– W drużynie nastąpiła poważna rewolucja i teraz czas powinien działać na naszą korzyść.
To oczywiście nie zmienia faktu, że słabo zaczęliśmy sezon.
Jeden punkt w dwóch grach
to zdecydowanie poniżej oczekiwań – podsumował Jakub
Korba.

Unici muszą gonić czołówkę okręgówki
Fot. mac

– mac

mi rywalami i udział w międzynarodowym turnieju w Grodnie
mają za sobą hokeiści Aksam
Unii. Trener Jewgienij Lebiediew największe problemy ma
w defensywnej formacji. Oświęcimian – niestety – nie omijają
kontuzje i urazy.
Już pierwszy mecz sparingowy przyniósł bardzo poważne
kłopoty. Najlepszy oświęcimski
obrońca – Jerzy Gabryś doznał
kontuzji, która wyklucza go
z gry przez najbliższe pół roku.
– To ogromny pech, bo w defensywie są olbrzymie dziury –
stwierdził Jewgienij Lebiediew,
trener Aksam Unii.
W przegranym 2:5 sparingu
w Tychach mógł się podobać
pozyskany tego lata Bartosz
Ciura. Szarpały „młode wilczki” z czwartej formacji – Filip
Komorski i Kamil Kalinowski.
Niezłe wrażenie sprawiał Kiryl
Nikulin, a z kolei więcej można
się było spodziewać po Siarhieju Chomce.
– Spokojnie. To dopiero pierwszy sparing. Ja jestem zadowolony, bo są efekty pracy na
treningach. W pierwszej tercji
mogliśmy „odjechać” rywalowi
na kilka goli. Zabrakło skuteczności. Brakuje jeszcze wzajemnego uzupełniania się przez
obrońców i napastników. To
nie zazębia się jeszcze tak jak
powinno – ocenia Lebiediew.
W drugim meczu kontrolnym
biało-niebiescy przegrali u siebie z JKH Jastrzębie 2:3.
– Dwie dobre tercje w naszym
wykonaniu i słabsza ostatnia –
mówi trener.

Oświęcimianie przegrali na swoim lodowisku z wicemistrzami Polski z Jastrzębia 2:3
Fot. mac

– Dokładnie tak samo było podczas pierwszego spotkania w Tychach. Nieźle prezentowaliśmy
się na tle drugiej i trzeciej drużyny ostatniego play-off, ale przed
nami mnóstwo pracy. Szukam
optymalnych rozwiązań personalnych. Stąd korekty w atakach
– podsumował Lebiediew.
Jego podopieczni wystąpili
także w Grodnie, gdzie wzięli
udział w międzynarodowym
turnieju. Najlepszy mecz rozegrali przeciwko rosyjskiemu
Kristałłowi Saratów.
Oświęcimianie mogą mówić
o pechu, bo wyrównującego gola
stracili na 14 sekund przed końcową syreną. Z kolei rozstrzygający cios Rosjanie zadali w 92.
sekundzie dogrywki. Aksam
Unia przegrała ostatecznie po
dogrywce 3:4. Wcześniej została
rozbita przez Nioman Grodno
0:8 i HC Bejbarys Atyrau 0:6.
– Nie obyło się bez kontuzji
także podczas turnieju w Grodnie. Najgorzej wygląda sytuacja
z Damianem Piotrowiczem,
bo zanosi się nawet na dwumiesięczną przerwę. Do grania
zostało w praktyce czterech

obrońców, a w każdym z ataków
brakuje po jednym zawodniku.
Oprócz Piotrowicza w Grodnie
ucierpiał Peter Tabacek, Kamil
Kalinowski i Jarosław Różański
– wylicza Lebiediew.
Po powrocie z Białorusi biało-niebiescy rozegrali dwumecz
z Podhalem (7:4 w Oświęcimiu
i 4:2 w Nowym Targu). Pierwszego meczu z „Szarotkami”
nie będzie mile wspominał
Mateusz Adamus. Napastnik
oświęcimian ma złamany nos,
co jest efektem starcia z zawodnikiem górali. Nowotarżanin
ukarany został karą meczu.
– Widać było, że Podhale jest
głodne gry. Uczulałem moich
zawodników na fakt, że młodzież zawsze pali się do walki
i trzeba być skoncentrowanym
szczególnie na początku. Tymczasem jeszcze na dobre mecz
się nie rozpoczął, a my przegrywaliśmy już 0:2. Podeszliśmy do tego pojedynku na zbyt
dużym luzie. Było sporo „radosnego”, bezkontaktowego hokeja z naszej strony – zakończył
szkoleniowiec Aksam Unii.
– mac
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