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Dotknąć historii
Muzeum Zamek w Oświęcimiu cieszy się coraz większą
popularnością. Od stycznia do sierpnia tego roku liczba
odwiedzin przekroczyła 10 tys. osób.
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Fragment makiety nowej ekspozycji

Oświęcim

Z pewnością wkrótce będzie ich
jeszcze więcej, bo już w grudniu
bogate i niezwykle ciekawe dzieje
grodu nad Sołą zaprezentowane zostaną w nowoczesny sposób. W Muzeum Zamek w Oświęcimiu powstaje multimedialna wystawa stała.
Atrakcyjne formy przekazu pozwolą
dotrzeć do młodzieży i dzieci, ale też
osób starszych.
– Do tej pory w zamku mieliśmy
tradycyjną wystawę stałą. Poszukiwaliśmy czegoś mobilnego, nowoczesnego, takiego, żeby przekaz
trafił też z łatwością do młodych –
mówi Wioletta Oleś, dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
– Powstająca właśnie wystawa stała
jest połączona z multimediami, które w tej chwili najbardziej przemawiają do młodego odbiorcy. Chcemy, aby było to po trochu tradycyjne
muzeum, wprawdzie bez kapci, ale
też i nowoczesne. W ten sposób
przekażemy więcej treści – dodaje
dyrektor.
Na wystawie pokazany zostanie
Oświęcim z przełomu XIX i XX
wieku, czyli od 1866 roku – czasów
uzyskania autonomii miasta do 1939
roku. To czas zaboru austriackiego i po odzyskaniu niepodległości
kształtowania się polskiej państwowości. W ekspozycji nie pominięto
okresu 1914–1918, bo chociaż trwała
I wojna światowa, to miasto cały czas
funkcjonowało. Pracownikom muzeum zależało na tym, aby pokazać
pozycję miasta i życie codzienne oraz
jego znamienitych mieszkańców.
Stała wystawa mieści się w czterech
salach i przedsionku na parterze budynku. Każda sala jest poświęcona
innej tematyce.
W pierwszej sali zwiedzający zapoznają się z ogólnym rysem miasta.
– Zaprezentowana będzie panorama naszego miasta z XIX wieku.
Pokażemy, jak rozwijał się Oświęcim. Będzie więc Rynek Główny,
widoki miasta, najważniejsze za-

Koziołki
przyznane

kultura

bytki. Będzie specjalnie wykonana witryna imitująca ścianę apteki
Romana Mayzla, przedwojennego
burmistrza, ekran multimedialny,
na którym będzie wyświetlany film,
dokumentujący pochód z relikwiami św. Andrzeja Boboli do salezjanów z 1938 r., na którym widać
fragmenty miasta. Widzowie będą
mogli posłuchać o mieście, poznać
urzędników miejskich, m.in. Romana Mayzla. Atrakcyjny przekaz zapewni stół multimedialny, z 60 kartami pocztowymi widoków miasta.
Mogą z niego korzystać w jednym
czasie 4 osoby i przeglądać je, jak
w tablecie. W tej sali znajdą się też
informacje związane ze Starostwem
Oświęcimskim i Królewskim Miastem Oświęcim oraz kalendarium
ciekawych wydarzeń – przedstawia
Wioletta Oleś.
Kolejna sala wiązać się będzie z prezentacją organizacji pożytku publicznego: wojska z nawiązaniem do
okresu legionów i powstania koszar
w 1924 roku, dworca kolejowego,
ochotniczej straży pożarnej, osady
barakowej, która powstała w 1916
roku, poczty.
Nie zabraknie też tematyki gospodarczej i przeglądu najważniejszych
zakładów i fabryk decydujących
o rozwoju Oświęcimia.
– Staramy się pokazać jak najwięcej zakładów, od tych malutkich
do potęg. Czynimy starania, aby
znalazł się tu model samochodu
„Oświęcim-Praga” – sztandarowego produktu Zjednoczonej Fabryki
Maszyn i Samochodów „Oświęcim”
– zapowiada dyrektor muzeum.
Czwarta sala zarezerwowana jest
na eksponowanie działań stowarzyszeń, jest harcerstwo z przypomnieniem Edmunda Wilkosza, przedwojennego komendanta tutejszego
hufca, stowarzyszeń sportowych,
dziejów szkolnictwa.
Do zwiedzenia wystawy będą zachęcać opowieści starszych oświęcimian, którzy w nagranym materiale
wspominają przedwojenne miasto.
Na powstanie stałej wystawy placówka muzealna pozyskała ze środków ministerialnych 200 tys. zł,
a dodatkowe 200 tys. zł dołożyło
miasto. Projekt został opracowany
przez Annę Skołożyńską-Ciecierę
z ASC Studio Projektowanie Wnętrz
z Warszawy.
– Marzena Wilk
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McDonald's na Niwie...
Władze miasta wystąpiły z zapytaniem o dalsze plany inwestycyjne dotyczące terenów na Niwie, czyli przy skrzyżowaniu ulic Konarskiego i Konopnickiej.
Dominik Szulowski public relations manager z McDonald’s
Polska przyznaje, że firma planuje w tym miejscu budowę
restauracji.
– Obecnie mogę potwierdzić,
że podpisaliśmy umowę dzierżawy nieruchomości przy ul.
Konarskiego z zamiarem wy-

budowania tam lokalu. Jeszcze
w tym roku chcemy złożyć
wniosek o wydanie pozwolenia
na budowę – mówi.
– O ile nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, budowę zakończymy i otworzymy naszą restaurację około połowy 2014 r.
Planujemy uruchomienie dwu-

kondygnacyjnego lokalu typu
McDrive z dużym parkingiem –
zapowiada Dominik Szulowski.
– Znajdzie w nim zatrudnienie
około 50–60 osób. Rekrutacja
ruszy w momencie rozpoczęcia
budowy – dodaje.
Niedawno w tym miejscu rozpoczęła się budowa sklepu sie-

Zapobiec grypie
Wraz z jesiennymi chłodami wzrasta częstotliwość zachorowań na grypę czy przeziębień. Pamiętajmy, że skutecznym
sposobem zapobiegania grypie i jej groźnym powikłaniom
jest szczepienie się.
Lekarze radzą, by zrobić to
już teraz, ponieważ szczepionka zacznie działać dopiero po
sześciu tygodniach. Zakład
Lecznictwa
Ambulatoryjnego w Oświęcimiu jak co roku
prowadzi akcję szczepień. Całkowity koszt usługi, który obejmuje badanie lekarskie, iniekcję oraz szczepionkę o nazwie
Vaxigrip wynosi 20 zł. Vaxigrip
jest renomowaną bezpieczną
szczepionką, tzw. nieżywą.
– Zalet szczepienia się przeciw
grypie jest wiele, ale może warto wspomnieć, jakie są wskazania. Szczepienia są w szcze-

gólności polecane osobom
z grupy zwiększonego ryzyka
powikłań pogrypowych, czyli
po 50 roku życia, pensjonariuszom domów spokojnej starości, domów opieki itp., osobom
z przewlekłymi chorobami
krążenia, chorym na cukrzycę,
HIV, z chorobami wątroby, mającym upośledzone zdolności
oddychania, np. przy urazach
rdzenia kręgowego – informuje
Wojciech Wokulski, dyrektor
ZLA w Oświęcimiu.
– Zaszczepić powinny się także
kobiety, które w trakcie sezonu
epidemiologicznego
przygo-

Wymiana w radzie

towują się, planują ciążę, ponieważ wiadomo, że infekcje
są częstą przyczyną poronień.
Szczepień nie powinny się
wystrzegać osoby pracujące
w różnego typu domach opieki, ale także współdomownicy
małych dzieci, mających poniżej 5 lat, wszyscy pracownicy
szkół, przedszkoli, przychodni
i szpitali, urzędów, handlowcy.
Należy pamiętać o dzieciach
w wieku od 6 miesiąca życia
do 5 lat, ponieważ one nie mają
jeszcze nabytej pełnej odporności, a mogą ciężko przechodzić
powikłania – zaznacza dyrektor.

ci „Biedronka”. Pozostała część
działki czeka na działania inwestycyjne McDonald’s Polska.
McDonald's to dziś najchętniej
odwiedzana sieć fast food w kraju. W Polsce firma po ponad 20
latach obecności ma już ponad
300 lokali. Kristóf Hankó, szef
polskiego McDonald’s, w wywiadzie dla magazynu Sukces
podkreśla, że firma z uwagą patrzy na mniejsze miasta, nawet
mające w granicach 20 tysięcy
mieszkańców. Dodaje też, że
McDonald’s stawia na lokalizacje przy drogach. W zeszłym
roku otworzył 23 nowe lokale,
w tym planuje 27.
– In
Są jednak także przeciwwskazania. Przeciw grypie nie mogą
zaszczepić się osoby po przebytych reakcjach uczuleniowych
na białko jaja kurzego, podczas
infekcji przebiegającej z wysoką gorączką oraz uczulone na
antybiotyk neomycynę, a takich jest niewiele.
Zabiegi są wykonywane we
wszystkich placówkach ZLA
Oświęcim: w Przychodni Rejonowej nr 1 ul. Żwirki i Wigury 5, Przychodni Rejonowej
nr 2 ul. Czecha 2, Przychodni
Rejonowej nr 3 ul. Słowackiego 1, Przychodni Rejonowej
nr 4 ul. Garbarska 1, Wiejskim
Ośrodku Zdrowia w Grojcu, ul.
Główna 1 i w Wiejskim Ośrodku Zdrowia we Włosienicy, ul.
Suska 33.
Osoby zainteresowane mogą
uzyskać dodatkowe informacje
w ZLA tel. 33 844 42 95, 33 843
00 06, 33 843 00 68 w godzinach od 7:30 do 15:00.
– In

Święto wolności

25 września, podczas sesji Rady Miasta 11 listopada nie zapomnij wywiesić flaOświęcim został zaprzysiężony nowy gi i wspólnie z innymi oświęcimianami
radny niezależny Tadeusz Grzywna.
świętować odzyskanie niepodległości.
To wynik decyzji o rezygnacji
z mandatu radnej Małgorzaty
Margol z Samorządnego Oświęcimia, którą podjęła z przyczyn
osobistych 1 sierpnia br.
Tadeusz Grzywna w swoim
okręgu wyborczym zdobył drugie miejsce po radnej Margol.
Radny uczestniczy w pracach
Komisji Budżetu i Rozwoju
Miasta oraz Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Rekreacji.
– In
Reklama

Uroczystości 11 listopada rozpocznie o godz. 9:00 złożenie
kwiatów pod Ścianą Śmierci
w KL Auschwitz. O 9:30 przewidziano wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych w sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Księży Salezjanów. Po nim o 10:00 msza
święta za Ojczyznę. O godz.
11:11 parada patriotyczna
z udziałem mieszkańców oraz
rycerzy, wojska, mażoretek, orkiestry, pocztów sztandarowych
przejdzie ulicami Starego Miasta w kierunku pl. Kościuszki.
Około godz. 12:00 rozpocznie
się uroczystość główna na placu
Tadeusza Kościuszki.
W godz. 9:00–12:00 w pobliżu kościoła salezjańskiego
uruchomione będzie stoisko
malowania twarzy w barwy
narodowe przez Stowarzyszenie Szansa, a harcerze z ZHP
Oświęcim rozdawać będą papierowe chorągiewki.
Obchodom Święta Niepodległości towarzyszą różne przedsięwzięcia.

8 listopada zapraszamy w samo
południe do OCK na „Wspólne śpiewanie” – projekt realizowany z udziałem młodzieży
oświęcimskich szkół, wstęp
wolny.
9 listopada od 9:00 Amatorski
turniej piłki nożnej halowej
zorganizowany przez Oświęcimskie Stowarzyszenie Sportu
Amatorskiego OSSA (hala przy
PZ 1 – w razie zmiany miejsca
informacje na www.nasza-amatorka.pl).
10 listopada o godz. 15:00 odbędzie się „Spotkanie patriotyczne
przy mauzoleum rodziny Hallerów w Dworach” z udziałem
młodzieży szkolnej, Koła Gospodyń w Dworach oraz chóru
Auxilium, wstęp wolny.
Natomiast 11 listopada o godz.
15:00 „Jedenastka na 11 listopada” – 11-kilometrowy bieg
niepodległościowy im. płk.
Władysława Kiełbasy. Organizatorem jest OKB „Zadyszka”
(www.zadyszka.org.pl) .
– ekt
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Nauczycielskie nagrody
Podczas uroczystych obchodów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Oświęcimskim Centrum Kultury wręczono nagrody nauczycielom.

Coroczne uroczystości są okazją do podziękowania nauczycielom i pedagogom za włożony trud i pracę w wychowaniu
dzieci i młodzieży. W tym roku
uroczystości wzbogacił spektakl pt. „Agnieszki Osieckiej

i Jeremiego Przybory listy na
wyczerpanym papierze” w wykonaniu oświęcimskiej Grupy
Teatralnej Zawias.
W 2013 roku Prezydent Miasta
Oświęcim przyznał nagrodę
dyrektorom: Szkoły Podstawo-

wej nr 1 Annie Wiśniewskiej,
SP nr 5 Renacie Biesik-Myśliwiec, Miejskiego Przedszkola
nr 7 Renacie Dziubek, MP nr
14 Elżbiecie Alencynowicz, MP
nr 16 Jadwidze Hylaszek i nauczycielom: Halinie Borowiec

z SP nr 1, Magdalenie Kropie
i Monice Kicie z SP nr 4, Natalii Gąsior i Janinie Dziedzic
z SP nr 5, Alinie Kwarciak i Katarzynie Malarczuk z SP nr 9,
Elżbiecie Kurzak i Magdalenie
Kopali z SP nr 11, Małgorzacie
Kumańskiej, Annie Jedlińskiej,
Joannie Mayerberg i Ilonie
Kłodzie z Zespołu Szkół nr 1,
Wiesławie Dziedzic, Renacie
Stoch, Marcie Gacur i Jolancie
Jarosz z Miejskiego Gimnazjum nr 2, Agnieszce Grucel
z MG nr 3, Katarzynie Krzyścin
z MG nr 4 oraz Magdalenie
Szewczuk z MP nr 15.
Akty nadania stopnia awansu
nauczyciela
dyplomowanego odebrali: Paweł Kobielusz
(SP nr 4), Marek Wasztyl (SP
nr 11), Krzysztof Jakubik (ZS
nr 1), a stopień nauczyciela
mianowanego: Magdalena Nowak (MP nr 7), Danuta Talik
i Małgorzata Talik (MP nr 15),
Aleksandra Bigaj i Anna Szeląg
(MP nr 17), Ewa Jaskółka (SP
nr 9), Marta Hartung i Jolanta
Jarosz (MG nr 2) oraz Joanna
Widuch (MG nr 3).
– Marzena Wilk

Praca wyzwaniem dla nowego kanclerza
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu nowy
rok akademicki rozpocznie pod rządami nowego kanclerza.
Senat uczelni pozytywnie zaopiniował wyłonioną w konkursie kandydaturę Waldemara Tańskiego.
– Do konkursu przystąpiło pięcioro kandydatów. Komisja
wskazała pana Tańskiego jako
osobę, która dysponuje odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem, aby objąć stanowisko kanclerza – wyjaśnia
prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, rektor uczelni.
– Moja koncepcja pracy zakłada przede wszystkim doskonalenie oferty i zaplecza PWSZ.
Przyszłość widzę w kształceniu
technicznym oraz edukacji poReklama

dyplomowej, kursach językowych i zawodowych. Uczelnia
ma mieć wymiar praktyczny,
czyli zawodowy nie tylko z nazwy. Ważna jest współpraca
z regionalnym otoczeniem biznesowym i administracyjnym
oraz innymi ośrodkami akademickimi, co pozwoli także
rozwinąć program nauczania
i praktyk studenckich – tłumaczy nowy kanclerz.
Waldemar Tański posiada doświadczenie w pracy w insty-

tucjach publicznych, w tym na
kierowniczych stanowiskach
w administracji samorządowej (m.in. sprawował funkcję
naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta
Oświęcim). Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego
na kierunkach administracja
oraz pedagogika. Posiada również tytuł Master of Business
Administration, uzyskany na
Uniwersytecie
Bedfordshire
w Anglii.

Współpracę z oświęcimską
uczelnią rozpoczął jako wykładowca przedmiotu „Bezpieczeństwo publiczne”. Na
stanowisku kanclerza zastąpił
pełniącego obowiązki Jerzego
Wiśniewskiego, który sprawował tę funkcję po odwołaniu
pierwszego kanclerza PWSZ –
Adama Bilskiego.
– Karo

felieton

kamila drabek

Vanitas

C

o roku, 1 listopada, możemy się przekonać, jak
szybko mija czas i jak niepostrzeżenie przemijają ludzie. Przybywa Nieobecnych. Przybywa wspomnień.
Na cmentarzu wyrastają kolejne nagrobki, a ślad
po człowieku snuje się w rzędach srebrnych i złotych liter.
Już niebawem wyruszymy z domów na spotkanie z naszymi
Zmarłymi. Rozpoczną się wieczorne misteria przy pełgających
światełkach. Dawno niewidziani krewni spojrzą sobie w oczy
i zamienią słowo. Łuny nad cmentarzami nie będą takie, jak
zapamiętaliśmy z dzieciństwa – świece zostały zastąpione zniczami z ochronnymi wieczkami lub lampionami na baterie.
Czy te nowe światełka mają taką samą moc jak ogień?
W ogniu ginie to, co zakończone, przeżyte, aby mogło się
narodzić nowe...
Z jakimi myślami odwiedzimy bliskich i dalekich Nieobecnych?
Jakie tajemnice im powierzymy? Być może spojrzymy w głąb
siebie. Na chwilę zatrzymamy się w drodze pomiędzy narodzinami a śmiercią. Płomyk ognia, zapach, płatki pierwszego
śniegu topniejące w rozgrzanym powietrzu, ścięte mrozem
chryzantemy przypomną o kruchości i przemijaniu wszystkiego,
co uznajemy za trwałe i niezniszczalne.
		

Z MIASTA

ANDRZEJ WINOGRODZKI

O wiacie

P

oprzednia wiata na przystanku głównym w mieście,
przeniesiona swego czasu z placu Kościuszki, gdy
ten przestał być przystankiem komunikacji miejskiej
– w czym miałem pewien udział, optując za transferem owej wiaty na nowe miejsce w felietonach w „Gazecie
Krakowskiej” – nie była nazbyt urodziwa i pociągająca: była
masywna i ciężka, dla niektórych było to jej walorem, dla innych
– mankamentem. Ale funkcję osłony i zabezpieczenia pasażerów
przed zmiennymi warunkami pogodowymi wypełniała dobrze!
Nowa wiata, delikatna i wiotka, lekka w konstrukcji i przewiewna, ma swoje walory, ale podstawowej funkcji, jaką powinna
wypełnić; osłony pasażerów przed jesienną, zimową lub upalną
aurą, zdaje się w pełni nie „zabezpieczać”! Dwusegmentowy jej
podział na dwa zadaszenia, nowe drzewka w miejsce starych,
niektóre ławki z metalowych „zimnych” prętów, może i ciekawe
są w wykonaniu – i chyba tylko tyle! Na początku funkcjonowania nowej wiaty dokonałem prywatnego i amatorskiego sondażu
– sondy w celu uzyskania opinii na jej temat pośród oczekujących na przystanku pasażerów. Przeważająca opinia była taka:
nowa wiata nie jest brzydka, ale za bardzo przewiewna i mało
osłonowa. Jej estetyka jest w porządku, ale funkcjonalność
nie całkiem!
Wiadomo, że wszystkim trudno dogodzić, a malkontentów u nas
nie brakuje. Jak jest z tą wiatą okaże się „w praniu”, czyli podczas jej użytkowania w jesienną słotę i zimową zawieruchę!
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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

Człowiek z cząstkami brązu

Remigiusz
Dulko,

O tym skąd pochodzi, jak trafił do Oświęcimia i zamieszkał w naszym mieście,
o sacrum i profanum tkwiących w jego rzeźbach, ciężkiej pracy rzeźbiarza tworzącego w brązie rozmawiam z Remigiuszem Dulko.
Urodził się Pan w Lidzbarku
Warmińskim. To daleko od
Oświęcimia...
Moi rodzice od strony ojca
mieszkali w Wilnie i stamtąd
po wojnie w wyniku repatriacji przyjechali pod Lidzbark
Warmiński. Tam dziadek dostał gospodarstwo rolne. Ojciec
też tam pracował, był nauczycielem całe życie. Ze strony
mojego ojca wszyscy z zawodu
byli albo nauczycielami, albo
wojskowymi. Waśnie narodowe w rejonie wschodnim
wymusiły to, że potrzebnych
było dużo wojskowych, obrońców, bo „małe wojny i najazdy”
działy się nawet między sąsiadami. A nauczycieli było dużo
dlatego, że rosło nowe powojenne pokolenie. To były dwa
najbardziej poważane zawody.
Moja babcia była od strony
nauczycieli, a dziadek był wojskowym, pochodzącym z Wilna. Od mojej mamy rodzina
pochodzi ze Śląska. Dziadek ze
strony mamy jako sanitariusz
był wcielony do niemieckiej armii i zginął gdzieś w jenieckim
obozie rosyjskim. Babcia jako
rodowita Ślązaczka w Nowym
Bieruniu przeżyła 98 lat. Całe
życie pracowała, coś robiła.
Jak trafił Pan do Oświęcimia?
Tutaj poznałem żonę, ona jest
stuprocentową oświęcimianką. Moi rodzice co pięć lat
zmieniali miejsce zamieszkania w Polsce. Mieszkali w Poznańskiem, w Kole, w Szczecińskiem.
Tam
mieszkali
w Puszczy Goleniowskiej we
wsi Maciejewo. Wiedli wtedy
bardzo zdrowe życie, ponieważ
tam są tylko lasy i woda. Potem
przyjechali na Śląsk, poszedłem do szkoły podstawowej
i w zasadzie nie rozumiałem
swoich kolegów, którzy gadali
w śląskiej gwarze, nie mogłem
ich zrozumieć. Dopiero po jakimś czasie trochę się nauczyłem. Oni byli przyzwyczajeni
do tego, że ich nie rozumiano,
bo w związku z pracą w kopalni
było dużo napływowych ludzi.
W Oświęcimiu mieszkam już
od 30 lat.

mieście, a mnie bardzo ciągnie
do tych lasów. Dlatego mamy
takie sytuacje, że jak jedziemy
rowerami gdzieś z żoną, to ja
bez przerwy zbaczam, gdy coś
mnie zaciekawi, a żona tam nie
chce i nie pojedzie. W sumie
często jest tak, że ona wtedy
skręca i jedzie po swojemu, a ja
po swojemu, i wracamy osobno.
Kończy się to jakimiś małżeńskimi kłótniami?
Nie, nie! Mamy to uregulowane.
W takim razie już jako chłopiec łowiąc ryby ćwiczył Pan
cierpliwość, która teraz potrzebna jest do tworzenia
rzeźb?
Nie. Cierpliwość zawodowa to
zupełnie coś innego. Mam kolegów konserwatorów, którzy
jeden obrazek naprawiali przez
długie godziny, ale to nie wynik ich cierpliwości. Oni byli
ludźmi zwyczajnie nerwowymi. To jest wymóg zawodowy,
zwyczajny tryb pracy. W mojej
robocie jest tak, że ja sobie ją
skracam, nie robię książkowo. Wiem, że jak robiłbym
odpowiednio, to trwałoby to
tydzień. A ja robię to dzień.
Zdaję sobie sprawę z tego, że
czasami się coś przez to zepsuje, ale biorę pod uwagę takie
ryzyko. Jednak czasem jest tak,
że zepsute okazuje się lepsze od
tego, co założyłem. Sztuka to
nie jest kwestia założenia technicznego, bo tak mógłby każdy
– tu się szuka najróżniejszych
przypadków. Czasami jest tak,
że coś się usiłowało wymyślić,
sposób wykonania, kombinowało się, rysowało i nic nie wyszło. A przypadek sprawił, że
rzeźba, np. leżała w magazynie
przy innej, i to zainspirowało
do wykonania ostatecznej formy. To nie jest tylko wyuczenie.

Usłyszałam, że w Pana żyłach
płynie tatarska krew...
Nie, ja nic o tym nie wiem
(śmiech). Natura taka jest, że
musi coś wymieszać. Często mi
się zdarzało, że ludzie tak mówili, doszukiwali się. Np. gdy
byłem na wycieczce we Włoszech, uznawali mnie tam za
Nie tęskno Panu do tych czy- Włocha.
stych lasów i wody?
Oczywiście, tęskno, ciągnie Jak wygląda praca rzeźbiarza?
mnie do natury. W Szczeciń- Ta robota jest właściwie roboskiem często siedziałem nad tą odludka. Tak jak w moim
jeziorem i moczyłem wędkę. przypadku. Pół dnia spędza
Jednak żona, jak chce iść na się w szkole, w pracy, a późspacer, to po chodnikach, po niej właściwie pracuje się z sa-

mym sobą, siedząc gdzieś, np.
w pracowni w piwnicy i coś się
wymyśla. Pewno czasem jest
niebezpieczną jak zagłębia się
tak w sobie. Wtedy albo się coś
w sobie znajdzie i jest fajnie,
albo bez przerwy coś się maca
wte i wewte. Niektórzy ludzie
rzeczywiście umieją pracować,
a niektórzy tylko symulują pracę. I tak jest w każdej branży.

„Anioł”

„Tradycja”. W środku została umieszczona mała, ceramiczna, historyczna (około
100-letnia) rzeźba Pana Jezusa. Brąz „nakładający” się
na zewnątrz ma symbolizować tradycję

Od razu wiedział Pan, że chce
rzeźbić w brązie?
Kiedyś, jak byłem w wojsku,
przypadkowo pojechaliśmy do
Huty Warszawa. Tam z pieca
martenowskiego wylewali stal.
Wielki garnek, który mieścił
kilka ton stali. Gdy roztopiona
masa stali spływała, było to dla
mnie fascynujące. Pamiętam
też, jak mój profesor z Krakowa zawiózł nas do Nowej Huty
i tam wylewali z wielkiego pieca tzw. surówkę. To jest olbrzymia temperatura i ogromna
moc, naprawdę! Samą materię
można przyrównać do pocisku – nie widzimy go, gdy wychodzi z lufy, a siłę rażenia ma
dużą. Pocisk też ma moc, siłę
do wszystkiego. Podobną siłę
odczuwałem jeszcze kiedyś,
jak byłem na studiach. Pojechałem do Norwegii i siedząc
na zboczu fiordu wyczuwałem
trzy energie – morze, które non
stop biło o skały, skały, czyli
ostoję i roślinność, która wściekła rosła na skałach. To takie
naturalne energie. Jednak, gdy
człowiek żyje w mieście to sobie tego nie uświadamia. Jest to
możliwe jedynie, gdy żyje się
blisko z naturą, w przestrzeni.
Na studiach był pan Bronisław
Chromy z Krakowa, który miał
na akademii prymitywny piec
i prowadził zajęcia z odlewnictwa. Jak to mi się spodobało! Boję się ognia jako takiego,
niekontrolowanego, np. pożaru
koło domu. Jak mieszkałem
w Szczecińskiem bez przerwy
z kolegami chodziliśmy z zapałkami i paliliśmy w lesie
ogniska, bo było dużo gałęzi.
Zawsze byłem bardzo blisko
ognia. Zupełnie stopiony metal mogę dotknąć dłonią i nie
mam żadnego bąbla, śladu, nic
mi się nie dzieje. Każdy może
tak zrobić, bo wilgoć skóry
lekko ją izoluje. Oczywiście
nie jest tak, że wsadzam całą
dłoń do płynnego metalu!
Trudno właściwie powiedzieć,
ile metalu mam w sobie, bo
non stop coś szlifuję i pyłek
wnika w głąb skóry. Kiedyś
czytałem, że w starożytności
tylko odlewnicy przeżyli podczas dżumy czy innej zarazy.
Okazuje się, że pyłki i związki
miedzi w nich zawarte są grzybobójcze i bakteriobójcze. Nie
wiem, ile ja mam wtarte tych
związków, bo moja skóra wciąż
dotyka metalu i wchłania. Ale
szczerze powiedziawszy, jeśli
chodzi o wizyty lekarskie, to

artysta rzeźbiarz. Urodzony w 1955 roku w Lidzbarku Warmińskim. W 1979 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię
Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby. Uczestnik
wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz plenerów
malarskich. Wyróżniony przez Związek Polskich Artystów
Plastyków w Katowicach w 2001 roku Grand Prix Praca
Roku za rzeźbę pt. „Pocałunek”.
Od początku zawodowej działalności artystycznej tworzy
w brązie. Odlewa w prywatnej pracowni pod Krakowem.
Spośród całej twórczości na pierwszy plan wybijają się
rzeźby o tematyce erotycznej. Artysta nie stroni też od
tematyki sakralnej. Wykonuje zarówno pomniki, rzeźby
monumentalne, jak i płaskorzeźby, statuetki, medale oraz
rzeźby użytkowe czy upominkowe.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków w Katowicach.

chodzę jedynie do dentysty. patrząc, każdy człowiek jest
Nie potrzebuję innych. Jakoś seksualny, a ja zwyczajnie czuję
pociąg do kobiety, więc dlaczesię trzymam (śmiech).
go mam nie robić erotyzująJak powstają rzeźby z brązu cych rzeźb? Czasami faktycznie
w Pana wykonaniu? Jest Pan można coś źle zinterpretować.
jednym z niewielu rzeźbiarzy Kiedyś np. miałem zlecenie
w kraju, którzy sami je wyko- na rzeźbę erotyczną, więc taką
zrobiłem, a gdy zamawiający
nują...
Kiedyś, zwłaszcza malarze, ją zobaczył, to stwierdził niemówili, że rzeźbiarze nie umie- stety, że to pornograficzna.
ją rysować. Nie zgadzam się A z drugiej strony człowiek ma
z tym. Najlepsi rysownicy to żyć życiem wiecznym. Z jedrzeźbiarze po akademii. Oni nej strony to jest poszukiwanie
uczyli się rysować obiekty sto- sacrum, a z drugiej profanum.
jące w przestrzeni z każdej Kiedyś lubiłem wejść do każstrony. A rysują, bo to są pro- dego spotkanego kościoła i zojekty pod rzeźby. Po jakimś baczyć jego wystrój pod kątem
czasie zawsze uzbiera mi się plastycznym. Jestem obrazkodużo projektów, jednak z ich wy, idę do kościoła i oglądam.
realizacją bywa różnie. Po ry- Poznaję Pana Boga przez strosowaniu biorę glinę i zaczynam nę wizualną. Niektóre obrazy
lepić. W 50 proc. jest to prze- do mnie przemawiają i mógłłożenie projektu, a w 50 proc. bym tam zostać i analizować,
przypadek. Potem robię formę oglądać bez przerwy. To istota
gipsową z gliny i znowu zaczy- naszego żywota, żeby poznać
nam manipulować woskiem. tę wielkość. Robienie krzyży
Na rysunkach znajduje się tyl- przez mnie to jest poszukiwako zaznaczenie zamysłu, potem nie Pana Boga. Jednak niektójest dalsze poszukiwanie, cie- rzy tego w ogóle nie rozumieją,
kawość, dociekliwość. To nie tak, jak ja.
jest wspomniana cierpliwość.
Pracuję na wosku pszczelim, Czy ma Pan jakieś twórcze
który jest na tyle plastyczny, że marzenie?
można go kleić, ciąć, przera- Jeśli mam być szczery, to tak,
biać, a potem, jeśli się coś nie mam takie marzenie. Chciałpodoba mogę zniszczyć, sto- bym kiedyś stopić brąz, wyrzupić i od nowa wszystko robić. cić go do góry i w powietrzu
Brąz jest materiałem, który mi zrobić z niego jakąś rzeźbę.
odpowiada. Właściwie często I żeby ona spadała jeszcze goprzerabiam swoje rzeźby, choć rąca na ziemię. To jest takie,
o niektórych mówię, że się już jak science fiction oglądane
nie da. Warsztat mam bardzo w telewizorze. W życiu chyopanowany, więc zdarza mi się, ba jest tak, że człowiek zawsze
że coś z rzeźby odcinam, coś ma jakąś fantazję, marzy, a jak
dospawam innego. Sztuka po- jeszcze się naogląda jakichś
winna być prosta, ale dosadna głupot, to już w ogóle chciałby
– to jest najlepsza sztuka. Świe- się zrobić czarodziejem, takim
ża, aktualna, odkrywcza jak na „pół Pana Boga”. Bo czasami
swój czas. Rzeźby trzeba robić robi się te rzeźby, topi i jest to
zwyczajne, ale sprawiające, że troszeczkę magiczne. Moje maczłowiek przystanie i zdziwi się. rzenie jest naiwne, ale nawet
kapka metalu, który płynie, ma
Tworzy Pan zarówno rzeźby energię, która zostaje w rzeźbie,
o wymiarze religijnym, boskim i to właśnie ją chcę odwrócić
oraz rzeźby erotyzujące, sensu- i zobaczyć.
alne? To się nie wyklucza?
Jeśli podejść do tego normal- Dziękuję za rozmowę.
nie, zwyczajnie, to uważam, że
– Marzena Wilk
jest to równomiernie wyważona tematyka. Z jednej strony
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Jesienny bal
Podczas VI Wielkiego Balu Seniorów
bawiło się aż 230 gości! W ten sposób
w Oświęcimiu uczczono Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

Oprócz zabawy, która odbyła się w gościnnych progach
Oświęcimskiego Centrum Kultury, wręczono także statuetkę
„Superseniora” oraz certyfikaty
dla lokalnych przedsiębiorców
wspierających starsze osoby.
„Superseniorką Roku 2013”
została Halina Skrzypczyk –
pełna energii przewodnicząca
Koła Gospodyń Stare Stawy,
tegoroczna laureatka konkursu
na Najlepszą Gospodynię Małopolski Zachodniej, członkini
Oświęcimskiej Rady Seniorów.
– Certyfikatem Miejsca Przyjaznego Seniorom uhonorowano
przedsiębiorców dostrzegająReklama

cych potrzeby i problemy osób
starszych, a w swoich działaniach niekierujących się wyłącznie biznesową ekonomią
– informuje Agata Lorek, dyrektor Dziennego Domu Pomocy
w Oświęcimiu.
Otrzymali je restauratorzy biorący udział w projekcie „Seniorze – Czas na Kawę”: restauracja
„Meksykańska”, restauracja „Art
Deco”, restauracja „Skorpion”, restauracja „La Rossa”, restauracja
„A La Carte”, restauracja w hotelu
Olimpijskim oraz kawiarnia „Bistro Cafe Kołaczek”. Kawa i herbata za złotówkę to inicjatywa
przez oświęcimskich seniorów

bardzo ceniona, o czym świadczy aż 16,5 tysiąca wydanych napoi w promocyjnych cenach.
Artystycznych wrażeń uczestnikom balu dostarczył działający w Oświęcimskim Centrum
Kultury w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku kabaret Czarna Rękawiczka, który
przedstawił spektakl „Są dwa
światy, czyli galimatias damsko-męski”, a o balowy nastrój
zadbał cygański występ zespołu „Tęcza”. Zabawę taneczną
przeplatano humorystycznymi
konkurencjami i losowaniem
atrakcyjnych upominków. Seniorzy po raz kolejny pokazali
swoją aktywność i witalność,
walcząc o tytuł króla i królowej
parkietu. Zostali nimi Stanisława Gach i Jan Choiński.
Patronat honorowy nad balem
sprawował Prezydent Miasta
Oświęcim. Imprezę zorganizował DDP w Oświęcimiu wraz
ze Stowarzyszeniem „Pokolenia”
przy DDP oraz Oświęcimskim
Centrum Kultury, przy wsparciu finansowym miasta Oświęcim. Serdeczne podziękowania
organizatorzy kierują do licznych sponsorów i darczyńców
oraz wolontariuszy z Miejskiego
Gimnazjum nr 4 w Oświęcimiu.
Udział w balu był nieodpłatny.
– Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie ze strony
mieszkańców miasta, smutek
i zawód tych, którzy nie otrzymali biletów już teraz planujemy
na przyszłoroczny bal zaprosić
co najmniej sto osób więcej – zapowiada Agata Lorek.
– In

Istotne spotkanie
W Oświęcimiu od kilku lat obchodzony
jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który przypada 10 października.
Na spotkaniu organizowanym
przez Stowarzyszenie Bratnich Serc dla Ludzi Chorych
w Oświęcimiu, które odbyło się
w OCK podkreślono, jak ważne w życiu każdego z nas jest
zdrowie.
Zaproszeni goście obejrzeli
film pt. „Siła wewnętrzna”, który mówił o potencjale tkwiącym w każdym człowieku. Film
skłonił do wielu refleksji i poszukiwania własnej prawdy.
– Życie nabiera pozytywnego
znaczenia, kiedy potrafimy dostrzec sprawy, które nas kształtują i spełniają. Ciężko jest
wskazać jednoznacznie, co jest
ważne. Każdy człowiek patrzy
z perspektywy własnej wrażliwości i doświadczeń. Przedstawione w filmie symboliczne
obrazy oraz słowa ludzi, których
życie ukształtowało w szczególny sposób świadczyły o tym,
jak istotne jest zdrowie – mówi
Sabina Studzińska, prezes Stowarzyszenia Bratnich Serc dla
Ludzi Chorych w Oświęcimiu.
– W poszukiwaniu pierwiastka
osobowości każdego człowieka, jakim jest siła wewnętrzna,
przyjrzeliśmy się cyklom natury, drodze życiowej oraz rela-

cjom. Każda z tych spraw jest
oczywista od wieków, a jednak
zapominamy o ich prostocie
w życiu. Nie naśladujemy natury, gubimy jej rytm, a to trzeba
pielęgnować. Zamiast tego, tęsknimy za lekkością bytu – dodaje prezes.
Światowa Federacja Zdrowia
Psychicznego ustanowiła ten
dzień w 1992 roku. Problem
zdrowia psychicznego i chorób
psychicznych dotyczy każdego
kraju, kultury, grupy wiekowej

i społecznej. Zaburzenia psychiczne wpływają na pogorszenie funkcjonowania w pracy,
zagrażają rodzinie, wielokrotnie
są przyczyną samobójstw. Wczesna diagnoza oraz odpowiednie
leczenie i wsparcie wydają się
kluczowe w obliczu tak ogromnego zasięgu zjawiska oraz jego
konsekwencji.
Spotkanie zakończyło się tradycyjnym wspólnym wypuszczeniem balonów wypełnionych helem w powietrze, co
symbolizowało pozytywne myśli wznoszące się do nieba, oraz
zabawą taneczną.
Uroczystość została zrealizowana przy wsparciu finansowym
Województwa
Małopolskiego w ramach projektu „Praca
moim życiem V” oraz Powiatu
Oświęcimskiego i Urzędu Miasta Oświęcim.
– In
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu
konkurs dla młodych plastyków
Urząd Miasta organizuje
konkurs plastyczny tematycznie związany z prowadzoną
od ubiegłego roku kampanią
sprzątania psich nieczystości
„Ja w to wchodzę! A fe! Posprzątaj po swoim psie!”.
Pracownicy Referatu Ochrony
Środowiska zapraszają dzieci
w wieku przedszkolnym oraz
uczniów szkół podstawowych.
W ten sposób chcą promować
akcję, a zarazem przekazywać

najmłodszym mieszkańcom
miasta informacje dotyczące
zasad obowiązujących właścicieli podczas wyprowadzania
psów na spacery.
Konkurs trwa do 8 listopada
2013 r. Szczegóły dotyczące
uczestnictwa można uzyskać
w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
tel. 33 8419123.

porządki na miejskim cmentarzu
Niedawno na cmentarzu komunalnym wyburzony został budynek przylegający do kaplicy.
Niszczejący od kilkudziesięciu
lat obiekt szpecił to miejsce.
Jest to ostatni etap prac związanych z uporządkowaniem tej
przestrzeni. W ubiegłym roku

Zakład Usług Komunalnych
wybudował aleję prowadzącą
do kaplicy. Dojście do niej zostało też obsadzone krzewami.
Od ubiegłego roku ceremonie
pogrzebowe odbywają się
w nowej kaplicy.

trwa akcja deratyzacji
Informujemy mieszkańców
miasta, że od 15 października
do 15 listopada prowadzona
jest akcja deratyzacji. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta
w sprawie wprowadzenia
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku
właściciele nieruchomości
zobowiązani są do przeprowa-

dzania deratyzacji w częściach wspólnych budynków
wielolokalowych, budynkach
jednorodzinnych, budynkach
produkcyjnych, handlowych,
usługowych, użyteczności
publicznej oraz gospodarczych,
a także w obiektach budowlanych przeznaczonych do
gromadzenia odpadów.

Nowa droga skróci czas przejazdu
Miasto i Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, prowadzą na osiedlu Stare Stawy inwestycje, które
ułatwią codzienne życie mieszkańcom, a także uporządkują
zaniedbaną przestrzeń na osiedlu.
Jest to obecnie najbardziej rozwijająca się część miasta w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Powstają tu bloki
wielorodzinne oraz domy prywatne. Stąd Oświęcimskie To-

warzystwo Budownictwa Społecznego zleciło budowę drogi
dojazdowej łączącej ulicę Zagrodową z ul. Sadową w rejonie nowo wybudowanych bloków. Na długości 137 m, obok

Plac Pokoju
w nowej scenerii

Za szpecenie miasta
grozi grzywna

Trwa przebudowa placu Pokoju na Na oświęcimskich budynkach znowu
osiedlu Chemików. Efekty będą już wi- zaczęły pojawiać się szpecące rysunki.
doczne pod koniec listopada.
Wszystko za sprawą amatorów malowania sprejem.

sprawdź, czy zapłaciłeś za śmieci

Przypominany mieszkańcom miasta, firmom, organizacjom,
że opłaty za śmieci płacimy na podstawie
złożonych do Urzędu Miasta deklaracji.

nowej nawierzchni powstaną
chodniki, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. To
rozwiązanie już w listopadzie
znacznie usprawni poruszanie
się po osiedlu bez zbędnych

objazdów i skróci czas dojazdu
do centrum miasta.
Z kolei w rejonie ul. 11 Listopada w pobliżu pasażu handlowego remontowany jest plac
manewrowy. Ta inwestycja
powstaje na wniosek mieszkańców.
Remont uwzględnia położenie
na nawierzchnię utwardzoną
kruszywem kamiennym i częściowo brukiem nawierzchni
z kostki brukowej betonowej.
Będzie też okazja, by wyremontować chodniki.
Przewidziano także zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu rurami
ochronnymi oraz regulację wysokościową istniejących studni,
włazów i skrzynek ulicznych.
Plac zostanie odwodniony
i oświetlony dwiema lampami.
Inwestycja będzie gotowa w listopadzie.
Niedawno w tym rejonie Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlanka wybudowała parking na
kilkanaście samochodów.

– Jest to serce osiedla, które
chcemy odpowiednio zaaranżować. W ubiegłym roku przygotowaliśmy się od strony dokumentacyjnej i pozwoleń – mówi
Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.
– Ta główna oś osiedla od S-Centrum do Miasteczka Komunikacyjnego ma być deptakiem, gdzie znajdzie się wiele
atrakcji – podkreśla. Wiadomo, że plac będzie miał charakter reprezentacyjno-parkowy. Od strony kościoła pw. św.
Maksymiliana powstanie fontanna, która w głębi placu będzie przechodzić w kwietniki
z roślinnością. Na jej uruchomienie będziemy musieli jed-

nak poczekać do wiosny. Będą
tu też schody, klomby kwiatowe i trawniki.
W drugiej części placu będą
alejki oraz klomby kwiatowe wraz z kładką. Skwer od
ul. Słowackiego zakończy się
kwietnikami. Inwestycja objęła
też wymianę ogrodzenia w rejonie szkoły i przedszkola. Plac
zostanie oświetlony lampami
parkowymi.
Inwestycja będzie kosztować
ponad 2,8 mln zł. Miasto pozyskało 79 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na nowe aranżacje kwiatowe
i drzewa. 		

Niedawno odnawiane staraniem
mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni kolorowe i estetyczne mury przypominają często mozaikę bazgrołów.
Koszty przywrócenia elewacji
do poprzedniego stanu są często
bardzo wysokie. Straż miejska
stara się walczyć z tym nagminnie powtarzającym się zjawiskiem. Nie jest to jednak łatwe,
bo sprawcę wandalizmu należy
złapać na gorącym uczynku. Do
tego potrzeba jednak współpracy mieszkańców.
– Prosimy o sygnał od mieszkańców, jeżeli są świadkami takiego zdarzenia. Zatrzymanie
osoby na gorącym uczynku jest
najbardziej skuteczne – mówi
Joanna Brania komendant
Straży Miejskiej w Oświęcimiu.
– Powinniśmy reagować na
takie sytuacje, by wysiłek i pieniądze włożone w odnowienie
budynków, które poprawiają estetykę miasta nie szły na
marne – podkreśla.
Podaje też bezpłatny numer telefonu 986.

– Zgłaszanie tego typu sytuacji
powoduje, że osoba, która naruszyła przepisy, nie czuje się bezkarna – mówi Joanna Brania.
W stosunku do osoby, która
niszczy mienie prowadzone
jest postępowanie w trybie
przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie. Sąd zdecyduje o wysokości
kary grzywny, która jest uzależniona od wartości wyrządzonych szkód. Wandale niszczą
również mienie publiczne, np.
znaki drogowe czy skrzynki energetyczne lub gazowe,
a szkody idą w tysiące złotych.
Nie bądźmy obojętni, reagujmy
na te negatywne zachowania.

wieści z ratusza
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Działają, by wesprzeć przedsiębiorców
miejsca pod przedsiębiorstwa i
firmy gospodarcze, które zapewnią miejsca pracy – mówi Janusz
Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.
– Bezrobocie jest dzisiaj największym społecznym problemem
nie tylko naszego miasta, ale też
kraju i Europy – dodaje.
Za blisko 11 mln złotych przygotowany zostanie pod działalność

Wizualizacja ARCHITEKCI Witold Pióro i Maciej Gałkowski

Zaplecze sceny
po remoncie

inwestycyjną teren o wielkości
50 hektarów. Oświetlony i skanalizowany. Wyposażony w drogę
serwisową, przy którym powstanie drugi inkubator przedsiębiorczości, sprofilowany pod
działalność produkcyjną. Miasto
pozyskało na ten cel 6 milionów
wykonywana jest w systemie zazłotych ze środków unijnych.
Inwestycja na terenie Miejskiej projektuj i wybuduj. Wykonawca
Strefy Aktywności Gospodarczej musiał najpierw spełnić wszystkie wymogi formalne – przygotować koncepcję, dokumentację
projektową, a następnie uzyskał
pozwolenia na budowę.
– W okresie większej ostrożności
przedsiębiorców w rozpoczynaniu działalności, w tym roku
obserwujemy wzrost zainteresowania inkubatorem. Mamy 30
firm o bardzo zróżnicowanych
profilach, nawet w zakresie chemii budowlanej – informuje
Agnieszka Kmiecik prezes Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej.
– Firmy w większości z branży usługowej dają łącznie 180

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

poniedziałek w godz. 14:30–15:30

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Wojciech Grubka

miejsc pracy. Jest to więc niezły
wskaźnik – podkreśla.
Miasto wspólnie z Centrum
Biznesu Małopolski Zachodniej
promuje dotychczas funkcjonującą strefę gospodarczą jako
wspólny obszar inwestycyjny.
Obejmuje ona teren dawnych zakładów chemicznych. Największa firma to Synthos SA. Działa
tu ponadto 90 firm z branży
usługowej i produkcyjnej, kilka
o profilu handlowym.
– Dla kolejnych zainteresowanych stworzyliśmy stronę internetową, gdzie zgromadziliśmy
informacje przydatne przedsiębiorcom – mówi prezes CBMZ.
			
www. msg.oswiecim.pl

Uczelnia otwarta na miasto

Oświęcimscy radni odwiedzili Państwową Wyższą Szkołę
W Oświęcimskim Centrum Kultury za- Zawodową im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Wyjazdokończył się remont części garderób dla we posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
poświęcono omówieniu dotychczasowej działalności uczelartystów oraz zaplecza.
– Od początku powstania rytarzach odnowiono ściany ni oraz jej planów na przyszłość.
obiektu, oprócz wymiany okien
i malowania, te pomieszczenia
nie były remontowane. Chcieliśmy poprawić ogólny stan
budynku oraz podnieść jego
standard – mówi Apolonia Maj
dyrektor OCK. Udało się nam
też pozyskać 100 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – dodaje.
To już kolejna inwestycja
w centrum. W ubiegłym roku
obchodząca pięćdziesięciolecie
placówka przeprowadziła remont elewacji budynku. OCK
zostało też efektownie podświetlone. Teraz przyszła kolej
na zaplecze.
Garderoby dla artystów zyskały nowy wygląd. Są estetyczne
kafelki, nowe posadzki oraz
drzwi. Całość dopełnia podstawowe umeblowanie. W ko-

i posadzki, wymieniono drzwi.
Gruntowny remont przeszły
też sanitariaty. Odnowione zostały klatki schodowe na obu
kondygnacjach.
– Artyści będą mieli teraz
lepsze warunki, aby przygotowywać się do występów.
Podobnie jak członkowie wielu występujących tu zespołów
i grup z Oświęcimia – podkreśla dyrektor OCK.
Instytucja kultury wzbogaciła
się też o sprzęt oświetleniowy,
nagłaśniający i audiowizualny.
Remont zaplecza sceny i zakup wyposażenia technicznego
kosztował 230 tys. zł, z czego
Oświęcimskie Centrum Kultury pozyskało 100 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.		

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY
MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 33 842 94 33

Przy ulicy Fabrycznej w Oświęcimiu rozbudowuje się Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory”.
Powstają tu dodatkowe tereny
pod nowe firmy, drugi już inkubator przedsiębiorczości oraz
droga serwisowa. Nowe podmioty wejdą tu w 2015 roku.
Jest to jedna z najważniejszych
inwestycji w sferze gospodarczej
w Oświęcimiu.
– W ten sposób wychodzimy
naprzeciw oczekiwaniom wielu
mieszkańców. Przygotowujemy
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wtorek w godz. 16:00–17:00
6.11.13 godz. 13:00–15:00
Marian Grubka
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta,
Komisja Ochrony Zdrowia,
Środowiska i Pomocy Społecznej
13.11.13 godz. 13:00–15:00
Henryk Grzybek
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta
20.11.13 godz. 13:00–15:00
Tadeusz Grzywna
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Budżetu
i Rozwoju Miasta

sesja rady miasta

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

informacje na
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.

Spotkanie prowadziła przewodnicząca komisji Grażyna
Kopeć.
Rektor PWSZ prof. Witold
Stankowski podkreślił, że wizyta radnych to przykład autentycznego zainteresowania ze
strony samorządu.
– Pamiętajcie państwo o potencjale naszej uczelni, przy realizacji wszelkich przedsięwzięć.
Pragniemy być instytucją
otwartą, chętnie włączającą się
w różne aspekty życia miasta
i jego mieszkańców – powiedział.
Zaproszeni na posiedzenie
obok rektora, prorektor dr Maciej Mączyński oraz p.o. kanclerza mgr inż. Jerzy Wiśniewski
zreferowali gościom bieżące
sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni. Rozmawiano

m. in. o zmianach w strukturze
organizacyjnej uczelni, planie
oszczędnościowym, niżu demograficznym,
nowościach
w tegorocznej ofercie, planach
uruchomienia kierunków inżynierskich.
Władze zapoznały gości z planami budowy hali sportowej,
która, jak sugerowali radni,
mogłaby być wspólnym projektem miasta i uczelni. Mówiono
o remoncie trzeciego budynku oraz adaptacji przejętej od
miasta nieruchomości na akademik, a także o grantach unijnych i złożonych aplikacjach
o kolejne środki europejskie.
Prorektor dr Maciej Mączyński poinformował o trwającej
rekrutacji na studia oraz nacisku uczelni na podnoszenie
kwalifikacji przez rodzimą ka-

Wieści z Oświęcimia

drę naukową na studiach dokw lokalnej TV
toranckich. Była mowa o uzy- Program informacyjny „Wieści
skanym przez uczelnię grancie
z Ratusza” można oglądać
i wznowieniu w oświęcimskiej w każdy piątek o godzinie 18.
PWSZ kształcenia pielęgniaWiadomości są powtarzane
rek na studiach pomostowych.
przez cały weekend co trzy
Radni pytali także o potengodziny. Możecie się więc
cjalne możliwości nawiązania Państwo dowiedzieć o nowych
współpracy z firmą Synthos
inwestycjach, o tym, co
w zakresie realizacji zajęć prak- ciekawego słychać w kulturze,
tycznych na kierunkach inży- oświęcimskim sporcie, a także,
nieryjnych oraz poszerzenia a może nawet przede wszystoferty studiów podyplomokim o aktywności samych
wych o różnego rodzaju kursy
oświęcimian. Od września
i szkolenia. Przewodnicząca
wiadomości można oglądać
komisji Grażyna Kopeć podna portalu internetowym
kreślała, jak ważny dla miasta
www.oswiecimskie24.pl
Oświęcim jest fakt posiadania
szkoły wyższej, która powinna
„Wieści z Ratusza” są też
być dobrem wspólnym wszystdostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl oraz
kich jego mieszkańców.
www.um.oswiecim.pl

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień

kultura
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Międzynarodowy piknik

pod patronatem „Głosu”

Koziołki przyznane

Blisko 50 stowarzyszeń, klubów i fundacji z naszego powiatu przygotowało na oświęcimskich bulwarach swoje stoiska
Podwójny jubileusz ceremonii wręczenia Ogólnopolskiej
podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych.
Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego miał miejsce
W piknikowej rywalizacji na naj- w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki w Oświęcimiu.

Program pikniku obfitował
w atrakcje dla dzieci i dorosłych. Odbyły się pokazy jazdy
na jednym kółku, turniej gry
w boules, prezentacje artystyczne i taneczne zespołów folklorystycznych i młodzieżowych,
konkursy z nagrodami. Na scenie prezentowały się zespoły
muzyczne i orkiestry. W samo
południe rozegrany został mecz
piłkarski gości zagranicznych
z samorządowcami.
– Tegoroczny piknik po raz
pierwszy miał status imprezy
międzynarodowej. Z zaproszenia skorzystali przedstawiciele miast współpracujących
z Oświęcimiem: włoskich Arezzo, Latiny i Cori, niemieckich
Kerpen i Breisach, leżącego we
Francji Ballan-Mire i ukraiń-

skiego Samboru – mówi Marek
Tarnowski, naczelnik Wydziału
Promocji Miasta Oświęcim.
Goście nie tylko przybliżali
oświęcimianom swoje miasta,
ale też wzbogacili program pikniku występami artystycznymi.
Pokazy włoskich grup sbandieratorów wywoływały prawdziwe
okrzyki zachwytu, gdy wyrzucane równo flagi frunęły wysoko
ponad głowami widzów.

lepsze stoisko pierwsze miejsce
i nagrodę w wysokości 1 tys. zł
zdobyła Fundacja Pomocy Społecznej z Brzeszcz. Drugie miejsce i nagroda 600 zł przypadła
Stowarzyszeniu Grupa Teatralna
„Czwarta Ściana” z Jawiszowic,
a trzecie miejsce wraz z nagrodą
w wysokości 400 zł – Stowarzyszeniu Byłych Wychowanków
i Wychowanek Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej.
Na zakończenie pikniku, a jednocześnie na początek organizowanej w dniu następnym
przez OCK Jesieni Oświęcimskiej zagrał zespół Čači Vorba.
Przedsięwzięcie zorganizowało
miasto Oświęcim i powiat oświęcimski. Współorganizatorami
było Oświęcimskie Centrum
Kultury i Centrum Organizacji
Pozarządowych w Oświęcimiu.
– ekt

Pokojowe inspiracje
Na tegoroczną edycję XII Konkursu Plastycznego „Darujmy
światu pokój” organizowanego przez Oświęcimskie Centrum Kultury, jak co roku licznie wpłynęły rysunki i malunki z różnych zakątków Polski.

– Prace konkursowe wykonane przez dzieci i młodzież są
reakcją, przestrogą i protestem
przeciwko złu dziejącemu się na
świecie, przeciwko przemocy.
To twórczość afirmująca życie,
miłość, przyjaźń, radość. Wskazuje ona, jakie znaczenie dla
dzieci i dorosłych całego świata
ma pokój oraz poszanowanie
drugiego człowieka niezależnie
Partnerem przedsięwzięcia
jest Województwo
Małopolskie

od koloru skóry, rasy czy wyznawanej religii – mówi Magdalena
Prochowska, plastyk z Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Do udziału w dwunastej edycji
konkursu zostało nadesłanych
637 prac przez 634 młodych
autorów. 127 z nich zostało zaprezentowanych na wystawie
w holu Oświęcimskiego Centrum Kultury.

Podsumowaniu konkursu towarzyszył koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Karola
Szymanowskiego w Oświęcimiu:
Weroniki Kołeckiej (flet), Piotra
Toporka (waltornia), Stanisława
Dąbrowskiego (gitara), Krystiana Wysogląda (puzon), Elżbiety
Rochowiak (gitara), Weroniki
Lisowskiej (skrzypce), Filipa Starzyńskiego (akordeon) i akompaniatorów Matyldy Garstki
i Anety Kołbasy-Chrobak.
Spotkanie uświetniły także
wokalistki z grupy Wariant M
z Oświęcimskiego Centrum
Kultury, prowadzone przez
Joannę
Kasperek-Szymonik:
Anna Paprzyca, Mariola Latko
i Klaudia Kiszka, przy akompaniamencie Jacka Furtaka.
Konkurs Plastyczny „Darujmy
światu pokój” objęty jest patronatem Prezydenta Miasta
Oświęcim.
– In

Projekt wsparło
finansowo
Miasto Oświęcim

– Tegoroczna ceremonia jest
dla biblioteki bardzo wyjątkowa, ponieważ statuetka Koziołka Matołka została wręczona
najlepszemu pisarzowi dla
dzieci już po raz dwudziesty.
Dodatkową atrakcją wydarzenia jest Superkoziołek wręczany zwykle podczas okrągłych
jubileuszy za całokształt twórczości dla dzieci – zaznacza
Mariola Talewicz, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu.
– Dwadzieścia lat funkcjonowania nagrody pozwoliło zaistnieć wielu młodym pisarzom.
Dla niektórych statuetka Koziołka Matołka stała się przepustką w świat literatury dla
dzieci i młodzieży i jej czytelników – dodaje wicedyrektor.
W tym roku mija też 10 lat
od powierzenia oświęcimskiej
książnicy organizacji nagrody.
Od 2004 roku w naszym mieście goszczą wybitni naukowcy, znani i debiutujący autorzy
książek, badacze literatury oraz
przedstawiciele rynku wydawniczego z całej Polski.
– Fakt, iż nagroda istnieje już
dwadzieścia lat jest dowodem
na to, że mimo ogromnych
zmian, jakie zaszły przez ten
czas, przede wszystkim na
gruncie wrażliwości czytelniczej najmłodszych, dzieci
wciąż chcą sięgać po dobrą
literaturę i potrzebują wskazówek w tym zakresie – mówi
Mariola Talewicz.
Decyzją jury w składzie: Małgorzata Chrobak, Anna Maria Krajewska, Jerzy Kumiega,
Grażyna Lewandowicz-Nosal,
Stanisława Niedziela, Aneta Satława, Ewa Świerżewska,
któremu przewodniczyła prof.
Joanna Papuzińska, spośród 57
nadesłanych i kwalifikujących
się do oceny książek, nominowano 6 pozycji. Nagrodę im.
Kornela Makuszyńskiego postanowiono przyznać Marcinowi Pałaszowi za utwór „Sposób

Laureat Nagrody im. Kornela Makuszyńskiego Marcin Pałasz za utwór „Sposób
na Elfa” z tytułowym psem
Elfem na koszulce

na Elfa” opublikowany przez
wydawnictwo Skrzat. To wzruszająca, pełna ciepła i humoru
opowieść o trójprzyjaźni ojca,
syna i przygarniętego ze schroniska psa zwracająca uwagę
pomysłowo prowadzoną narracją, pozwalającą czytelnikowi śledzić zdarzenia z kilku
perspektyw, wartką fabułą, zabawnymi scenami. Bezcenna
pozycja dla tych, którzy opanowali właśnie sztukę samodzielnego czytania, jak również do
wspólnej rodzinnej lektury.
Jury wyróżniło też książkę
Anny Janko „Maciupek i Maleńtas, czyli niezwykłe przygody w brzuchu mamy” (wyd.
Nasza Księgarnia), doceniając
subtelne i poetyckie spojrzenie
autorki na fascynującą tajemnicę narodzin oraz Zuzanny
Orlińskiej „Pisklak” (wyd.
Akapit Press) doceniając jej
zdolność do malowania piórem
niezwykłych malarskich pejzaży, umiejętne posługiwanie się
symboliką literacką i twórcze
nawiązanie do klasyki gatunku
„wakacyjnej przygody”.
Superkoziołka, czyli nagrodę
specjalną postanowiono przyznać Wandzie Chotomskiej

w uznaniu całego jej dorobku
pisarskiego i kulturotwórczego,
a w szczególności za zgłoszony
do konkursu utwór „Miotła
i ptak” opublikowany w serii
„Perełki Mili” (wyd. Mila) –
piękną baśń andersenowską,
pochwałę radości życia, wierności w przyjaźni i wytrwałego
dążenia do celu, wzbogaconą
znakomitymi, poetyckimi tekstami piosenek.
Nagroda Literacka im. K. Makuszyńskiego to także działalność dydaktyczna. W każdej
edycji nagrody bibliotekarze
promują różne formy popularyzowania wartościowej literatury, przygotowując takie
działania, które znajdują się
w sferze zainteresowań młodych użytkowników, a potem
czytelników biblioteki.
– Tegoroczny pomysł warsztatowy włączający w całoroczne
działania Uniwersytet Bibliotecznych Żaków nawiązywał
do nominowanych w ubiegłym roku książek, zarówno
na płaszczyźnie literackiej, jak
i pozaliterackiej. Stąd pomysły
na ciekawe popularnonaukowe
zajęcia warsztatowe dla najmłodszych dotyczące biologii,
historii czy techniki, które pomagają uwrażliwiać i kształtować światopogląd młodych
ludzi, opierając się na wartościowej literaturze – informuje
Zuzanna Porzuczek z Centrum
Literatury Dziecięcej MBP.
Przy okazji finału nagrody
odbyło się też Święto Książki
Dziecięcej, czyli zabawy literackie dla najmłodszych, spotkania autorskie z tegorocznymi
laureatami, otwarcie wystawy,
kiermasz książek dla dzieci
i młodzieży.
Honorowy patronat nad Ogólnopolską Nagrodą Literacką
im. K. Makuszyńskiego objęli
Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i Prezydent Miasta Oświęcim.
– Marzena Wilk

Dzieci z bibliotecznego teatrzyku kukiełkowego „Rozwesołek” przywitały gości wesołym
przedstawieniem

kultura
Tropili jaskiniowców
Muzeum Zamek zaprosiło najmłodszych do podróży w prehistoryczne
czasy i zdobycia wiedzy na temat pradawnych mieszkańców Ziemi.

Uczestnicy warsztatów z SP nr 11, klasa II b

Warsztaty historyczne trwały od
7 do 18 października i skierowane były do uczniów klas II–IV
szkół podstawowych. Zajęcia
dotyczyły dwóch okresów prehistorii – paleolitu i neolitu.
W części merytorycznej uczestnicy zostali zapoznani ze śladami człowieka pozostawionymi
w jaskiniach – naskalnymi malowidłami, pierwotnymi naczyniami i narzędziami, sposobami zdobywania pożywienia.
W drugiej części zajęć odbyły
się warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie wykonali malunek na kamieniu, maczugę i ozdoby strojów.
Wszyscy uczestnicy wcielili się
także w człowieka kamienia łupanego za sprawą „przebieranki
jaskiniowca”, aby poczuć klimat
tamtych czasów.
Na ściennym malowidle każda
klasa pozostawiła swój prehistoryczny ślad.
– ekt

Jesień Oświęcimska
Słoneczna aura oraz ciekawy
program przygotowany przez
OCK przyciągnęły na oświęcimskie bulwary całe rodziny.

Przybyłych witał prawdziwy śląski
kataryniarz.

Efektowny pokaz tańca z flagami zaprezentowała grupa sbandieratorów z Arezzo.
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Teatralna energia
Zarówno młodzi, jak i nieco starsi, skupieni w kilku teatrach
amatorskich działających w Oświęcimiu mieli okazję dać
popis swoich umiejętności podczas „Tygla Teatralnego”.

Spektakl „Fioletowa krowa” w wykonaniu grupy Zawias

To przedsięwzięcie zorganizowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury w ramach Roku
Kultury, jaki obchodzimy w naszym mieście. Przez półtora tygodnia na deskach OCK gościło
sześć zespołów i siedem spektakli, które oklaskiwali nie tylko
najbliżsi, przyjaciele i znajomi
młodych twórców, ale też oświęcimianie.
W „Tyglu Teatralnym” wzięły
udział grupy teatralne: Verbum
z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu, prezentując spektakl

„Świętowanie”, Zawias wykonał
„Agnieszki Osieckiej i Jeremiego
Przybory listy na wyczerpanym
papierze” i „Fioletową krowę”,
grupa Infinitas z Oświęcimskiego Centrum Kultury z programem „W roli głównej: poezja”,
klasy teatralne z Zespołu Szkół
nr 1 w Oświęcimiu ze spektaklem „O Paszczaku, który kochał
ciszę”, kabaret Czarna rękawiczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Oświęcimskiego Centrum
Kultury z programem „Są dwa
światy, czyli galimatias damsko-

Odsłona trzecia

-męski” oraz grupa Wariant M
z Oświęcimskiego Centrum Kultury i goście w programie wokalno-instrumentalnym „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”.
Dodatkowo oświęcimska publiczność miała możliwość
zobaczyć zawodowy spektakl
towarzyszący „Tyglowi Teatralnemu” pt. „Kwartet” w wykonaniu: Mikołaja Grabowskiego,
Andrzeja Grabowskiego, Jana
Peszka i Jana Frycza.
– In

Na dzieci
i dorosłych
czekał blok
imprez pn. Sukcesywnie zapełnia się miejsce w Alei Pisarzy przy Miej„Na bulwaskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki w Oświęcimiu.
rach fajnie
jest...”.
Janusz Głowacki, dramaturg,
nek, były sekretarz Wisławy
prozaik i scenarzysta odsłonił
Szymborskiej, Janusz Chwieswoją tablicę z brązu, na którut, pełniący funkcję prezydenrej widnieje zaproponowany
ta Oświęcimia i Leszek Palus,
przez
niego
cytat:
„Nic
tak
dyrektor Miejskiej Biblioteki
Pokaz tańca historycznego
dobrze nie robi mi na pisanie,
Publicznej Galeria Książki
w wykonaniu grupy z Cori.
jak upokorzenia”. To już trzew Oświęcimiu.
cia tablica w alei. Przed nim
Janusz Głowacki urodził się
tablice odsłonili Marek Bieńw 1938 roku. Jest dramaturczyk i Andrzej Stasiuk. Cały
giem, prozaikiem, felietonistą
projekt zakłada wmurowanie
i scenarzystą. Swój pierwszy
około 30 płyt w trotuar wiodątekst prozatorski opublikocy do oświęcimskiej biblioteki.
wał w 1960 r. w „Almanachu
W przyszłym roku przybędą
Młodych”. Cztery lata później
dwie kolejne.
znalazł się w zespole redakcyjPodczas uroczystej odsłony pinym warszawskiego tygodnika
sarz nie krył zadowolenia.
„Kultura”, gdzie ukazywały się
Występ zespołu – Szalenie mi miło, że tutaj jejego felietony i opowiadania.
Kroke zakoń- stem. Jestem dumny i szczęśliBył współscenarzystą kultoweczył wieczór.
wy.
Ta
tablica
zostanie
na
stałe.
go filmu „Rejs”.
Spektakl Teatru Pantomimy Mimo pt.
Dziękuję Markowi BieńczyW grudniu 1981 roku wyjechał
„Przedwczorajsze historie” był gorąco
kowi, że polecił akurat mnie.
do Anglii na premierę swojej
oklaskiwany przez zebraną publiczność.
Z przyjemnością przekażę nasztuki „Kopciuch”. Tam zastał
stępnemu pisarzowi w następ- że Oświęcim to miasto poważ- go stan wojenny. Wyjechał do
nym roku ten zaszczyt – mówił ne i w nim takie przedsięwzię- Stanów Zjednoczonych, gdzie
Janusz Głowacki.
cie ma głęboki sens – wyjaśniał powstały jego dramaty, m.in.
Projekt Alei Pisarzy powstał prof. Krzysztof Zajas, członek „Polowanie na karaluchy” oraz
w „Galerii Książki” i nawiązuje kapituły decydującej o wyborze „Antygona w Nowym Jorku”.
do popularnych w świecie alei pisarza do alei.
Głowacki jest laureatem pregwiazd. Jednak aleja w Oświę- Oprócz prof. Zajasa z wydzia- stiżowych nagród literackich,
cimiu promuje sztukę słowa.
łu polonistyki Uniwersytetu m.in. American Theatre Cri– Projekt powstał po to, żeby- Jagiellońskiego w kapitule za- tics Association Award, John.
śmy przetrwali nie tylko jako siadają też: prof. Joanna Papu- S. Guggenheim Award, Hol„Jesień Oświęcimska” została zorganizowana przez Oświęcimskie Centrum Kultu- społeczeństwo rozrywki, ale zińska, poetka i prozaik, krytyk lywood Drama-Logue Critics
ry w ramach projektu Kulturalne cztery pory roku. Zapraszamy na czwartą odsło- też kultury wysokiej. Od po- i badacz literatury dla dzieci Award i National Endowment
nę – „Zimowe Impresje” 29 grudnia. Program już wkrótce na stronie www.ock.org.pl czątku przyświecał nam po- i młodzieży z Uniwersytetu for the Arts.
i na plakatach.
– In
ważny, patetyczny cel, dlatego Warszawskiego, Michał Rusi-

kultura
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OCK MUZYCZNIE

Wydarzenia w OCK

21.10 godz. 10:00 „O Pasz-

Od 12 listopada można odbie- czaku, który kochał ciszę i...
rać zaproszenia na koncert ze- o czymś jeszcze” – spektakl
w wykonaniu młodzieży z klas
społu Czerwony Tulipan.

Koncert odbędzie się w OCK
29 listopada o godz. 18:00, w
ramach projektu Dom otwarty z
cyklu: Literatura, słowo – platforma uniesień.
Czerwony Tulipan wykonuje
piosenki „uczucia”, czyli poetyckie i kabaretowe. Współpracuje z „Kabaretową Sceną
Trójki" i należy do „Krainy łagodności”. Zaproszenia do odbioru w Informacji OCK.

17 listopada o godz. 18:00 zaduszkowy koncert jazzowy
zagra grupa New Bone.

Koncert odbędzie się w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu:
Muzyka – źródło skojarzeń. Zaproszenia do odbioru w Informacji OCK.

Fot. Karol Wysmyk

W ramach sceny alternatywnej 28 listopada o godz. 19:00
wystąpi zespół Raggafaya.

teatralnych Zespołu Szkół nr 1
w Oświęcimiu
22.10 godz. 16:00 „Kobieta
w islamie” – wykład Anny Lutosławskiej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
22.10 godz. 16:00–19:00
„Scenariusz filmowy” – warsztaty scenariuszopisarstwa
w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Film – fabryka marzeń – prowadzenie
Zbigniew Masternak
25.10 Lekcje w kinie (bilety

w placówkach oświatowych)

25.10 godz. 17:00 „4 pory roku Antoine'a” – projekcja filmu
produkcji francuskiej w ramach projektu Dom otwarty
z cyklu: Film – fabryka marzeń
i retrospektywy 6. Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla
Dzieci
25.10 godz. 18:00 „Pozdrowienia od Mike'a” – projekcja
filmu produkcji holenderskiej
w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Film – fabryka
marzeń i retrospektywy 6. Międzynarodowego Festiwalu
Filmów dla Dzieci
26.10 godz. 11:00 „Wściekły
azot” – wykład Mateusza Stockiego inaugurujący działalność
Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego
26.10 godz. 19:00 „Mayday 2” – spektakl komediowy
w wykonaniu artystów Teatru
Bagatela w Krakowie
27.10 godz. 18:00 Koncert
Kamila Bednarka z zespołem

w ramach sceny alternatywnej, support – Adrian ADRO
Okrzeja
29.10 godz. 8:30, 10:15
„Kot w butach” – spektakle
dla dzieci (bilety w placówkach

oświatowych)

29.10 godz. 12:00 „Pan
Twardowski” – spektakl dla
młodzieży (bilety w placówkach

oświatowych)

29.10 godz. 15:30 Z cyklu
„Na drogach Europy” – „Grand
Tour – Podróże młodych Europejczyków” – wykład Doroty
Dec w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
29.10 godz. 16:30 Otwarcie
wystawy grupy tkactwa artystycznego „Osnowa” z okazji
25-lecia działalności
5.11 godz. 17:00 „Muzyczne
popołudnia w OCK” – prezentacje artystyczne młodzieży –
spotkanie szóste
6.11 godz. 17:00 „Ikony” –
otwarcie wystawy Zbigniewa
Gierlickiego
6.11 godz. 18:00 „Rozmyślania Alego Bhutto w celi
śmierci” – wieczór autorski
Grzegorza Gniadego
7.11 godz. 11:00 „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”
– otwarcie wystawy ilustracji
w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Sztuki plastyczne – wytwórnia wrażeń

9.11 Spotkanie Oświęcimskiego Klubu Modelarzy Kolejkowych „Piętrusek”
9.11 godz. 18:00 „Baron cygański” – operetka w 3 aktach
Johanna Straussa w wykonaniu artystów Opery Śląskiej
w Bytomiu
14.11 godz. 10:00 „Przedszkolak w podróży dookoła
świata” – turniej przedszkolaków – spotkanie pierwsze
15.11 „Ania z Zielonego
Wzgórza” – spektakl dla dzieci

Czytaj obok

29.11 godz. 18:00 Koncert
zespołu Czerwony Tulipan
w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Literatura,
słowo – platforma uniesień

Czytaj obok

16.11 Dzień japoński z Oświęcimskim Klubem Anime
16.11 godz. 17:00 „ja jestem
tylko...” – Zaduszki poetyckie
– program w wykonaniu grupy
żywego słowa Infinitas

3.12 godz. 9:00, 11:00
„Bajkowe melodie” – koncert
najpopularniejszych piosenek
i melodii z bajek dla dzieci,
w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Muzyka –
źródło skojarzeń, w wykonaniu
Orkiestry Akademii Beethovenowskiej

17.11 godz. 18:00 Koncert
zespołu New Bone – Zaduszki
jazzowe – w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Muzyka
– źródło skojarzeń

8.12 godz. 17:00 „Boening,
boening – Odlotowe narzeczone” – spektakl komediowy
w wykonaniu artystów Teatru
Bagatela w Krakowie

18.11 „Alicja w krainie
czarów” – spektakl dla dzieci

12.12 godz. 10:00 „Przedszkolak w podróży dookoła
świata” – turniej przedszkolaków – spotkanie drugie
14.12 godz. 11:00 „Dlaczego
chłopaki nie płaczą?” – wykład
dr Dominiki Siewniak-Maciuszek w ramach Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego

(bilety w placówkach oświatowych)

Czytaj obok

(bilety w placówkach oświatowych)

21.11 godz. 8:30, 10:15
„O Krasnoludkach i o sierotce
Marysi” – spektakle dla dzieci
(bilety w placówkach oświatowych)

21.11 godz. 12:00 „Kolumbowie” – spektakl dla młodzieży
(bilety w placówkach oświatowych)

22.11 godz. 18:00 „Henryki
2013” – przegląd filmów
zrealizowanych w 2013 roku
w Amatorskim Klubie Filmowym „Chemik”
Czytaj poniżej 23.11 godz. 11:00 „Czy
piramidy zbudowali kosmici?”
– wykład Zuzanny Jagiełło
8.11 godz. 12:00 „Wspólne
w ramach Oświęcimskiego
śpiewanie” w 95. rocznicę
Uniwersytetu Dziecięcego
odzyskania niepodległości
24.11 godz. 17:00 „Gdy
przez Polskę
Czytaj s. 2 powiesz: Tak” – najnowszy
program Kabaretu Hrabi

Odlotowy spektakl

28.11 godz. 19:00 Koncert
zespołu Raggafaya w ramach
sceny alternatywnej

Czytaj poniżej

14.12 godz. 18:00 Koncert
Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” pod
dyrekcją Agnieszki Duczmal
w ramach projektu „Inspiracje
– Kontynuacja i Poszukiwanie”
15.12 VI Wielki Charytatywny
Jarmark Bożonarodzeniowy
21.01 godz. 18:00 Koncert
Ireny Santor
23–25.01 16. Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”

Krasnoludki w OCK

Zapraszamy do obejrzenia sztuki, która 7 listopada o godz. 11:00 odbędzie się
bawi nieustannie publiczność pod każ- wernisaż wystawy ilustracji do książki
dą szerokością geograficzną.
Marii Konopnickiej „O Krasnoludkach
„Boeing, boeing – odlotowe
i o sierotce Marysi".

narzeczone” to jedna z najzabawniejszych
teatralnych
Muzyka, jaką prezentuje zespół komedii ostatniego półwiejest energetyczną mieszanką
cza, w nowym przekładzie
reggae, hip-hopu, funky i roci adaptacji niezrównanego
ka, która zadowala szerokie
Bartosza Wierzbięty, który gerzesze fanów pozytywnych winialnie spolszczył między inbracji reggae, wielbicieli rapu,
nymi „Shreka” i „Madagaale także wszelakich rock'skar”! 8 grudnia o godz. 17:00
n'rollowych tradycjonalistów.
w Oświęcimskim Centrum
Tekstowo jest z reguły wesoło,
Kultury zaprezentują ją artyści
lekko i frywolnie, jednak z druTeatru Bagatela w Krakowie.
giej strony w setliście pojawiaSpektakl od dwóch lat gości
ją się również słowa z dużo
na krakowskiej scenie, ciesząc
bardziej poważnym, a chwilasię niebywałą popularnością
mi poetyckim przekazem.
wśród widzów, a sztuka zostaJako support wystąpi Blu'SKA
ła wpisana do Księgi rekordów
z Jawiszowic, grający muzyGuinnessa za rekordową ilość
kę ska/reggae/rock, szybką
wystawień – 17500 w 55 krajach
i pozytywną.
Bilety: 15 zł w przedsprzedaży, świata. Główny bohater Maks
nie ma żadnych problemów z
20 zł w dniu koncertu.
– adam życiem uczuciowym – ma aż

trzy narzeczone. Wszystkie są
stewardesami, a każda z nich
sądzi, że to ona jest tą jedyną.
Precyzyjna organizacja i pomoc
niezawodnej rezolutnej rosyjskiej gosposi pozwala Maksowi
skoordynować wizyty kolejnych
narzeczonych. Pewnego dnia
jednak coś nie zagra. Grafik lotów jego trzech narzeczonych
się nie pokryje...
Czas: 135 minut z przerwą
Bilety: 65 zł (parter), 55 zł (balkon).
– adam

Nieograniczona fantazja, pomysłowość w kreowaniu i wizualizacji baśniowego świata
oraz różnorodność rozwiązań
plastycznych to walory tej
ekspozycji. Składają się na nią
prace powstałe podczas warsztatów ilustratorów zorganizowanych przez Krasnobrodzki
Dom Kultury. Od ponad trzydziestu lat organizuje on tematyczne warsztaty, w których
biorą udział wybitni polscy
ilustratorzy. Warsztaty poświęcone baśni „O Krasnoludkach
i o sierotce Marysi” odbyły się
w 2009 roku z okazji 170. rocznicy urodzin i 100. rocznicy
śmierci Marii Konopnickiej.
Brali w nich udział wybitni
polscy artyści, przedstawiciele

różnych prądów i kierunków,
wśród nich twórcy i kontynuatorzy znanej w świecie „polskiej szkoły ilustracji”. Wystawie towarzyszy także bogato
ilustrowana książka „O Krasnoludkach i o sierotce Marysi”,
wydana przez Krasnobrodzki
Dom Kultury przy udziale instytucji wspierających, w tym
przez Oświęcimskie Centrum
Kultury.
Ilustracje prezentowane w ramach projektu Dom otwarty
z cyklu: Sztuki plastyczne – wytwórnia wrażeń, można ogladać
w galerii „Tyle Światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury od
7 listopada do 8 grudnia.
– adam

30.01 godz. 18:00 „Kurde
Pologne” – program Kabaretu
pod Wyrwigroszem

Galeria „Tyle światów”

8–23.10 „Untitled/Bez tytułu/
Ohne Titel” – wystawa sztuki
współczesnej artystów polskich
i niemieckich z regionu Oświęcimia i Dachau
25–31.10 Wystawa grupy tkactwa artystycznego
„Osnowa” z okazji 25-lecia
działalności
7.11–8.12 „O Krasnoludkach
i o sierotce Marysi” – wystawa
ilustracji w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Sztuki
plastyczne – wytwórnia wrażeń
10–31.12 „Krzyk ciszy” –
wystawa fotografii Radka Jaworskiego w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu Fotografia
– kreator spojrzeń

Wystawy

do 3.11 „Moja Bajka” – wystawa malarstwa Marii Puchajdy
do 4.11 „Igłą, pędzlem,
sercem...” – wystawa prac
plastycznych podopiecznych
Domów Pomocy Społecznej
z Zatora, Bulowic, Płazy, Bobrku, Zebrzydowic i Wadowic
6–24.11 „Ikony” – wystawa
Zbigniewa Gierlickiego

6–24.11 „Ośmiorniczki” –
wystawa pokonkursowa
8–26.11 Wystawa prac podopiecznych Dziennego Domu
Pomocy w Oświęcimiu
26.11–15.12 Z cyklu „Moje
ulubione” – wystawa prac
Mariana Majkuta

kultura

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

PAŹDZIERNIK 2013

11

GŁOŚNIK KULTURALNY

„Nasze Kino”

Oświęcimskie Centrum Kultury
„Kumba” PREMIERA (b.o.),
film produkcji RPA z 2013
roku, reżyseria Anthony
Silverston, czas 85 minut (3D)
21–24.10 godz. 16:00

„Pinokio” (b.o.), film produkcji
włosko-belgijsko-francuskiej
z 2012 roku, reżyseria Enzo
D'Alo, czas 84 minuty (2D)
2–7.11 godz. 16:30

„Chce się żyć” PREMIERA
(15 l.), film produkcji polskiej
z 2013 roku, reżyseria Maciej
Pieprzyca, czas 107 minut
(2D)
21–24.10 godz. 18:00, 20:00

„Wałęsa. Człowiek z nadziei”
(12 l.), film produkcji polskiej
z 2013 roku, reżyseria Andrzej
Wajda, czas 127 minut (2D)
8.11 godz. 17:30,
10–14.11 godz. 17:30
„AmbaSSada” (15 l.), film
produkcji polskiej z 2013
roku, reżyseria Juliusz Machulski, czas 105 minut (2D)
8.11 godz. 20:00,
10–14.11 godz. 20:00

„Ida” PREMIERA (15 l.), film
produkcji polskiej z 2013 roku,
reżyseria Paweł Pawlikowski,
czas 80 minut (2D)
25.10 godz. 20:00,
28–31.10 godz. 16:30,
18:15, 20:00,
2–7.11 godz. 18:15, 20:00

WYDARZENIA W GALERII KSIĄŻKI
listopad 2013
20. OGÓLNOPOLSKA NAGRODA LITERACKA.
WYSTAWA
14.10–16.11 Galeria Przechodnia
MATEUSZ WIŚNIEWSKI. MEBLE PRZYSZŁOŚCI. WYSTAWA PRZESTRZENNA
8.11 godz. 18:00 Wernisaż
8–30.11 Informatorium
MARIAN MAJKUT. EXLIBRIS.
WYSTAWA
18–30.11 Galeria Przechodnia
DO INTERNETU JEDEN
KROK. LATARNICY
4.11; 6.11; 13.11; 18.11;
20.11; 25.11; 27.11
godz. 11:00; 14:00; 16:00
Klasopracownia parter

„4 pory roku Antoine'a” (3 l.),
film produkcji francuskiej z
2012 roku, reżyseria G. & P.
Beziat, czas 30 minut (2D)
25.10 godz. 17:00
„Pozdrowienia od Mike'a”
(7 l.), film produkcji holenderskiej z 2012 roku, reżyseria
Maria Peters, czas 93 minuty
(2D)
25.10 godz. 18:00

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

TEATRZYK KUKIEŁKOWY
„ROZWESOŁEK”
Zajęcia teatralne dla dzieci
4.11; 18.11; 25.11
godz. 17:00 Aula
„Papusza” PREMIERA (15 l.),
film produkcji polskiej z 2013
roku, reżyseria Krzysztof Krauze, Joanna Kos-Krauze, czas
135 minut (2D)
15–27.11
„Płynące wieżowce” PREMIERA (15 l.), film produkcji
polskiej z 2013 roku, reżyseria
Tomasz Wasilewski, czas 85
minut (2D)
22–28.11

GALERIA PRESS – stwórz z nami gazetę! Zajęcia dla dzieci.
5.11; 19.11 godz. 16.30
Klasopracownia I p.
UPRAWIAJ TURYSTYKĘ GÓRSKĄ Z PTT – baza w Bibliotece
W górach Azji Mniejszej
cz. 1 i cz. 2
5.11; 7.11 godz. 17:00 Aula

Autor: E. Stec

RODZINNE KINO W MIKROŚWIECIE ZABAWY
8.11 godz. 17:00 Sala audiowizualna
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„Słowo na ekranie” – warsztaty
komputerowe
12.11; 26.11
godz. 9:00 I gr.; 10:30 IX gr.;
12:00 II gr.; 15:00 III gr.;
18:00 IV gr.
14.11; 28.11
godz. 9:00 V gr.; 10:30 X gr.;
12:00 VI gr.; 15:00 VII gr.;
18:00 VIII gr.
Klasopracownia parter
CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym
12.11; 26.11 godz. 14:00
BiCF
13.11 godz. 17:00–20:00
Sala audiowizualna

MŁODY, OGARNIJ SIĘ!
W ramach projektu Kulturowo
i cooltowo
13.11 godz. 17:00 „Kultura
i cooltura”– warsztaty o subkulturach z kulturoznawcą
20.11 godz. 17:00 „Języki
cooltury”– tworzymy internetowy słownik slangu

Już 25 lat działa grupa tkactwa artystycznego „Osnowa”.
w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w OCK. Tworzą
ją: Zofia Czosnek-Szczepanik,
Krystyna Duszyk, Maria Micińska, Irena Polska, Anna Spadlińska, Ewa Stec, Małgorzata
Stec-Adamus, Anna Stryszewska, Marianna Tomasiewicz,
Stanisława Uroda, Ewa Wilczak, Janina Żurek.
– adam

ALE FUN
8.11; 15.11; 22.11; 29.11
godz. 16:30 Klasopracownia I p.

TACTIC – KLUB STRATEGÓW
Spotkanie organizacyjne wraz
z zaproszonym OCF
13.11 godz. 17:00 Informatorium
Rozgrywki
20.1; 27.11 godz. 17:00
Klasopracownia I p.

Ćwierć wieku tkactwa

Z okazji jubileuszu w galerii
„Tyle światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury prezentowana będzie wystawa, którą
zobaczyć będzie można od 25
do 31 października. Na wernisaż zapraszamy 29 października o godz. 16:30.
Historia grupy sięga 1998 roku,
w którym to roku, w ówczesnym Zakładowym Domu Kultury Zakładów Chemicznych
„Oświęcim”, prowadzony był
przez Marię Wanat – absolwentkę Liceum Plastycznego
w Zakopanem – kurs tkactwa
artystycznego. W 1992 roku
w ZDK-u odbyła się pierwsza
wystawa prac powstałych podczas kursu. W 1996 roku grupa
przyjęła nazwę „Osnowa”.
Przez lata członkinie „Osnowy” nabyły nowych umiejętności i zajmują się również
hafciarstwem, koronkarstwem
i patchworkiem. Grupa działa

EDUKREACJA
edukacja czytelnicza i medialna
7.11. godz. 16.30 Obywatele
mediów – warsztaty dla dzieci
Klasopracownia I p.
21.11. godz.16.30 Dziennikarstwo w praktyce – spotkanie z gościem Aula

DRAMA CLUB „CIRCLE
OF FRIENDS”
6.11; 13.11; 20.11; 27.11
godz. 17:00 Aula
AKADEMIA MALUCHA
Pomoc dla dzieci w wieku
2,5–3 lat w zaadaptowaniu się
w środowisku przedszkolnym.
Zapisy przyjmujemy do
25.10.2013 r. w Mikroświecie
Zabawy
7.11 godz. 10:00 „Kolory
jesieni”. Aula św. Wawrzyńca
21.11 godz. 10:00 „Andrzejkowe wróżby – jesteśmy
małymi czarodziejami”. Aula
św. Wawrzyńca
FILMOTEKA SZKOLNA
7.11 godz. 14:00 Aula

UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
14.11 godz. 16:30 Informatorium
Magia czy fizyka? Pokazy, eksperymenty, doświadczenia
28.11 godz. 16:30 Aula
Grecję zwiedzamy z Mikroświatem Zabawy
SPORTOWA BIBLIOTEKA
14.11 godz. 16:30 Aula
MŁODY, OGARNIJ SIĘ!
W ramach projektu Kulturowo
i cooltowo
Koncert zespołu Panna
Marzena i Bizony, połączony
z warsztatami muzycznymi
15.11 godz. 18:00 Informatorium

AKADEMIA RODZICA
Jak skutecznie zachęcić
dzieci do nauki. Warsztaty dla
rodziców prowadzi psycholog
Monika Folga
Zajęcia na zapisy
18.11 godz. 17:00 Aula
CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA
19.11 godz. 9:30
KLUB CZYTAJĄCYCH RODZIN
19.11 godz. 17:00 Aula
DEMONTAŻE LITERATURY
Trzy kwadranse o tekstach.
„Facebook w służbie literatury. O Książce twarzy Marka
Bieńczyka”.
20.11 godz. 18:00 Aula
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
To tak jak w kinie – Spotkania
z adaptacją filmową
21.11 godz. 10:00 Multimedia
WARSZTATY TANECZNE DLA
DZIECI
prowadzi grupa ALE FUN
21.11 godz. 16:30 Informatorium
ZABOOKOWANI. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla młodzieży
22.11 godz. 16.00 Klasopracownia I p.
OŚWIĘCIMSKI SENIOR
„W STARYM KINIE”
Projekcja filmu Paweł i Gaweł
27.11 godz. 16:30 Aula
INFOR–NACJA
W ramach projektu Kulturowo
i cooltowo
Memy, kwejki i demoty – o co
w tym chodzi?
Warsztat poświęcony najnowszym zjawiskom internetowym
27.11 godz. 17:00 Klasopracownia parter
DZIECIAKI NA KRAŃCU
ŚWIATA. GRECJA
28.11 godz. 16:30 Aula
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
28.11 godz. 17:30 Sala
Konferencyjna
BIBLIJNY PRZEGLĄD MIESIĄCA
28.11 godz. 18:30 Aula
CZYTAĆ TAK, ALE JAK?
Zajęcia plastyczne, edukacyjne, ruchowe na podstawie
przeczytanego tekstu.
29.11 godz. 17:30 Aula
KAMPANIA ZACZYTANI
Zbiórka książek dla dzieci
przebywających na Oddziale
Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu
FUNENGLISH W BIBLIOTECE
wg oddzielnego harmonogramu Multimedia
ANGIELSKI 123
wg oddzielnego harmonogramu Multimedia, Czytelnia

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

Czwarta
alternatywa
Serdecznie zapraszamy do
udziału w czwartej edycji
przedsięwzięcia kulturalnego – MDSM SA – czyli
Scena Alternatywna MDSM
28 października w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu.
O 19.30 zapraszamy na
„Przystanek Teatr”, a w nim
spektakl „Partytury rzeczywistości” w wykonaniu Teatru
Porywacze Ciał.
Teatr Porywacze Ciał należy
według zgodnego głosu krytyki
i środowiska teatralnego do
jednej z najważniejszych
niezależnych grup teatralnych
w Polsce. W swoich autorskich
spektaklach twórcy mierzą
się z mitami popkultury, kpią
z nich, przedrzeźniają je,
a jednocześnie pokazują, jak
dalece są przez nie ukształtowani. Tworzą go zawodowi
aktorzy, którzy wybrali pracę
w teatrze nieinstytucjonalnym.
Sami tworzą scenariusze, robią
scenografię, reżyserują, grają
na scenie. Partytury rzeczywistości to najnowszy spektakl
artystycznego duetu. /źródło:
www.porywaczecial.art.pl/.
O 20.45 w ramach „Anty-Salonu Poezji” zapraszamy
na spotkanie z krakowskim
poetą Kubą Szatko. Urodzony
w 1987 r. twórca jest magistrem filologii romańskiej UJ.
Wielokrotnie nagradzany,
zarówno za twórczość poetycką, jak i prozatorską, ma na
swoim koncie także występy
z kabaretem KSA na krakowskich scenach i na przeglądach
kabaretowych. Anty-Salonowi
towarzyszyć będzie artystyczna
niespodzianka.
O godzinie 21.45 w „Niszowym Studio Dźwięku” zagra
duet Lilly Hates Roses w składzie: Kasia Golomska (wokal)
i Kamil Durski (wokal, gitara).
Są debiutantami. Premiera ich
płyty „Someting to happen”
miała miejsce 30 lipca, a za
nimi już debiut na falach amerykańskiego eteru w kultowej
stacji radiowej KEXP. Bardzo
entuzjastycznie i ciepło przyjęci na Openerze oraz Slot Art
Festival. Teraz ruszają w trasę,
aby promować swój debiutancki album!
Ich muzyka osadzona jest
w indie-folku, wspomagana
awangardową elektroniką
i otoczona melancholijnymi
osobistymi tekstami.

kultura
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ze zbiorów Łukasza szymańskiego

Oświęcimskie
ulice

pejzaż za mgłą

Studenckie życie

W

drugiej
połowie
XIX wieku było ich
w Galicji ok. pięciu tysięcy. Prawie
3000 studiowało
któryś z czterech kierunków
oferowanych przez Uniwersytet Krakowski – medycynę,
prawo, teologię bądź filozofię.
Ten ostatni wydział obejmował
najwięcej przedmiotów, które
można było wybrać jako główny cel studiów: filologię polską,
języki nowożytne bądź klasyczne, historię naturalną (wykładano tam biologię, astronomię,
historię dawną i nowożytną,
geografię z geologią i mineralogią, matematykę połączoną
z fizyką i chemią.
Można było też podjąć naukę
na otworzonym niedawno studium rolniczym. Z tej możliUlica Dąbrowskiego, z prawej strony budynek sądu, lata wości korzystali głównie syno40.–50.
wie ziemian, aby potem dobrze
zarządzać swymi dobrami.
Z jakich środowisk wywodzili się XIX-wieczni słuchacze zapełniający wykładowe
sale jagiellońskiej wszechnicy? Przede wszystkim byli to
potomkowie mieszczaństwa,
urzędników i szlachty, która
osiadłszy w mieście, żyła z tzw.
kapitału bądź wykonywała inteligenckie zawody. Znacznie
mniej studiowało synów przemysłowców – ci na ogół jechali po wiedzę do Niemiec czy
Szwajcarii, gdzie były wyższe
szkoły techniczne. PotomkoUlica Olszewskiego, 1959 r.
wie chłopów byli w tamtych
czasach wśród studentów –
dość nieliczni. Przeważnie

Kwesta we
Świętych

Fragment rynku,1977 r.

Fragment rynku

BOGNA WERNICHOWSKA

studiowali teologię, jako że duchowna kariera wydawała się
w ich środowisku szczególnie
zaszczytną, rzadziej – filozofię,
aby później nauczać w szkołach
średnich języków bądź nauk
ścisłych.
Medycynę chcieli studiować
często synowie lekarzy, mieszczan i rzemieślników. Wielu
zapisywało się też potomków
rodzin żydowskich – czasy galicyjskie nie znały na szczęście
ograniczeń w rodzaju „numerus
clausus” stosowanych w latach
trzydziestych XX wieku. Na
wydziale prawa przeważali synowie urzędników, zubożałych
ziemian, ambitnych kupców.
Studia trwały 4 lata (na medycynie – pięć), wielu studiowało
jednak dłużej, biorąc urlopy
dziekańskie, by pracując zebrać
na czesne na następny semestr.
Około 10 proc. szczęśliwców
pobierało stypendia rządowe
lub z rozmaitych prywatnych
fundacji. Te pierwsze przyznawano studentom, jacy przez
okres ośmioklasowego gimnazjum mieli oceny celujące
oraz przewagę takich stopni
na maturze – wtedy naprawdę
trudnej, zdawanej pisemnie z 4
przedmiotów, a ustnie z 6.
Fundacje przyznawały stypendia według rozmaitych
kryteriów: np. dla zdolnych
studentów określonego wyznania – rzymskich katolików,
żydów czy protestantów. Niektóre – jak np. istniejąca do
roku 1918 fundacja księżnej
Augusty Montleart wspierały

studia ludzi wywodzących się
z danej okolicy – w tym przypadku pochodzących z ziemi
myślenickiej.
Fundacja Samuela Głowińskiego dawała stypendia zubożałym szlacheckim synom.
A bardzo bogaty hrabia Leon
Baworowski ustanowił milionową kwotę złożoną w wiedeńskim banku, od której
procenty miały wspierać zdolnych studentów – bez różnicy
społecznego stanu, wyznania
i narodowości.
Mniej więcej 30 proc. słuchaczy mogło studiować na koszt
swych rodzin – a reszta, czyli
połowa – pracowała. Najczęściej byli korepetytorami czy
guwernerami w bogatych domach – kiedy ich uczniowie
szli do szkoły, oni sami wyruszali na wykłady. Było to zajęcie
zapewniające też własny pokój
i dach nad głową, ale ograniczające wolny czas. Dlatego też
kto mógł szukał pracy w kancelarii, biurze czy kantorze. Przepisywali akta u prawników, porządkowali biblioteki i archiwa,
segregowali pocztę.
Nie do pomyślenia było, aby
słuchacze uniwersytetu kelnerowali w restauracjach, sprzedawali w sklepach. Jeśli pomagali, to w rodzinnych lokalach
czy handelkach – ale i wówczas
raczej na zapleczu.
Tym, którzy pomimo pracy nie
zebrali sum, za które mogliby
opłacić czesne i utrzymać się,
bodaj w pewnej mierze pomagały dobroczynne towarzystwa.

Hrabina Katarzyna Potocka
spod Baranów urządzała kilka
razy do roku bale, loterie i koncerty z dochodem na wpisy dla
akademików, opłacenie stancji itp. Za jej zachętą w wielu
krakowskich domach zapraszano studentów na obiady,
jako codziennych gości, sama
też w swoim pałacu karmiła 10
akademików przy stole dla oficjalistów dóbr.
Pomimo trosk materialnych
wielu studentów starało się
korzystać z wielkomiejskich
atrakcji – tłumnie zapełniali
ostatnie rzędy i galerie teatrów
(tam bilety były najtańsze) bywali na stojących miejscach na
koncertach, przychodzili na
niedzielne odczyty w Muzeum
Przemysłowym. A w karnawale, ubrani we fraki pożyczone
z teatralnych garderób czy od
bogatszych kolegów ochoczo
tańczyli z damami patronującymi balom – na rzecz pomocy akademikom – i oczywiście z ich bardziej powabnymi
córkami.
Jaki procent studentów otrzymywał dyplomy w terminie?
Statystyki z lat przełomu wieków XIX i XX mówiły, że ok.
70 proc., dalszych 12 proc.
otrzymywało dyplomy później
od roku do nawet pięciu lat. Był
to i tak dobry wynik w stosunku do uniwersytetów w Pradze
czy Wiedniu, gdzie zaledwie
połowa studiujących składała
ostatnie egzaminy we właściwym czasie. 		

Wszystkich Zginęli mężnie

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi
Oświęcimskiej organizuje 1 i 2 listopada
kwestę.

Siedemdziesiąt lat temu rozstrzelano
kilkudziesięciu więźniów – wybitnych
wojskowych oraz działaczy społecznych i politycznych.

Będą zbierać pieniądze na
rzecz utrzymania grobów obywateli zasłużonych dla Oświęcimia i renowację zabytkowych
nagrobków na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu.
Po raz pierwszy przy kwestowaniu będą pomagali harcerze
z Hufca ZHP w Oświęcimiu
i członkowie Stowarzyszenia
„Oświęcimski Klub Rowerowy
FassionBike”.
Dotychczasowe zbiórki przyniosły kwotę ponad 9,3 tys. zł.
Na co przeznaczone zostały te
środki?
– Na renowację zniszczonego
przez złomiarzy krzyża i nagrobka Jana Kotlarskiego, powstańca z roku 1863, przeznaczyliśmy 3,5 tys. zł. 2 tys. zł to
kwota, jaką przeznaczyliśmy na
usunięcie korzenia i wykonanie
płyty fundamentowej pod nagrobek Russockich, tabularycz-

We wrześniu 1943 r. w KL Auschwitz osadzono w bunkrach
bloku nr 11 siedemdziesięciu
czterech więźniów. Obozowe
gestapo po śledztwie połączonym z intensywnymi przesłuchaniami i biciem część więźniów zwolniło. Pozostałych
pięćdziesięciu czterech rozstrzelano po Ścianą Straceń 11 października 1943 r. Byli wśród
nich członkowie konspiracji
wojskowej utworzonej w KL
Auschwitz przez rotmistrza
Witolda Pileckiego pod nazwą
Związek Organizacji Wojskowej, w tym czołowi jej przywódcy: ppłk lotnictwa Juliusz Gilewicz i jego brat mjr Kazimierz
Gilewicz, mjr Zygmunt Bończa-Bohdanowski, ppłk Mieczysław Dobrzański, ppłk lotnictwa
Teofil Dziama, Jan Mosdorf,
kpt. Tadeusz Paolone-Lisowski
oraz ppłk Kazimierz Stamirow-

nych właścicieli Oświęcimia
– wylicza Maria Nitka, prezes
Stowarzyszenia
Miłośników
Zabytków i Historii Ziemi
Oświęcimskiej.
– Posiadamy również opracowanie planu prac konserwatorskich nagrobka Russockich.
Prace rozpoczną się po ustawieniu obelisku. Jednocześnie
prowadzimy działania zmierzające do wpisania obu tych
nagrobków na listę obiektów
zabytkowych, co da im ochronę
prawną – dodaje prezes.
Podczas zbiórki można będzie
nabyć książkę „Cmentarz Parafialny w Oświęcimiu” traktującą o najważniejszych i zasłużonych obywatelach Oświęcimia.
Książka ta została wydana przy
wsparciu finansowym Urzędu
Miasta Oświęcim, Starostwa
oraz prywatnych sponsorów.
– In

ski, adiutant marszałka Józefa
Piłsudskiego. Wszyscy zginęli
mężnie. W pierwszej dwójce
prowadzonych na rozstrzelanie
szli Dziama i Paolone. Płk Teofil Dziama zażądał, by strzelano
do niego i kpt. Paolone nie w tył
głowy, lecz prosto w twarz jak
do żołnierzy.
Pod Ścianą Straceń, w rocznicę
tej egzekucji, członkowie oświęcimskiego Oddziału Miejskiego Towarzystwa Opieki nad
Oświęcimiem złożyli kwiaty
i zapalili znicze, oddając hołd
pomordowanym. W uroczystości uczestniczył m.in. Marek
Księżarczyk, prezes Oddziału
Miejskiego TOnO w Oświęcimiu oraz młodzież z Zespołu
Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu.
– na podst. materiału
Adama Cyry oprac. ekt
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Krzyżówka 10/2013

Horoskop
Baran 21.03–20.04

Lew 23.07–23.08

Strzelec 23.11–20.12

Panna 24.08–23.09

Koziorożec 22.12–20.01

Byk 21.04–21.05

Okres nerwowości i przeciążenie może sprawić, że będziesz
reagować niewspółmiernie do
sytuacji. Pamiętaj więc o relaksie i spacerach, a powróci energia i siły. W tych dniach ujawni
się Twoje szlachetne oblicze
– staniesz w obronie słabszych
i słusznej sprawy.

Bliźnięta 22.05–22.06

W refleksyjnym, jesiennym
nastroju będziesz się zastanawiać nad sobą i sensem życia.
Czujesz, że niektóre sprawy od
dawna wymagają uporządkowania, jednak nie wszystko się
da zrobić, szczególnie, że w grę
wchodzą emocje.

Rak 23.06–22.07

W prowadzonych przez Ciebie projektach mogą się pojawić niespodziewane problemy.
Podejmiesz jednak właściwe
decyzje, kierując się wiedzą,
doświadczeniem i wrodzoną
intuicją. Czeka Cię też silne,
acz chwilowe, zauroczenie.

Trwa okres intensywnej pracy
– uważaj, aby nie pochłonęła
Cię całkowicie. Kontroluj wydatki, szczególnie w przypadku budowania lub urządzania
domu. Poza tym pewna osoba
może Cię zauroczyć, nie trać
jednak zdrowego rozsądku.
Raczej nie podejmuj teraz istotnych decyzji, ważne projekty
i duże inwestycje zostaw na
później. Czas sprzyja natomiast
rozwijaniu relacji partnerskich.
Kontakty staną się intensywniejsze, zbliżycie się do siebie
w długie jesienne wieczory.
Osoby, o których myślisz, że
tylko Tobie przekazują pewne
informacje, plotkują również
na Twój temat, więc miej się
na baczności. Poza tym możesz
się cieszyć życiem i wieloma radosnymi wydarzeniami. Twoje
potrzeby będą zaspokojone.

Waga 24.09–23.10

Jeśli czujesz zmęczenie nad- Skorpion 24.10–22.11
miarem obowiązków zawodowych, zrezygnuj z niektórych
spraw. Poza tym uważaj, komu
powierzasz tajemnice i problemy, bo wieści szybko się rozchodzą w pracy. Spodziewaj się
gości – miła wizyta nieco nadszarpnie domowy budżet.

Amor nie będzie próżnować
i niejeden Skorpion zostanie teraz trafiony jego strzałą. Może
nawet dojść do zdrady, gdy
namiętność weźmie górę nad
rozsądkiem. Mogą też wyjść
na jaw niewygodne tajemnice.
W każdym razie nie będziesz
narzekać na nudę.

Spotkasz się z przychylnością
osób, które pomogą Ci rozwiązać trudne problemy. Jednocześnie sprawy związane
z kimś z rodziny mogą Ci pokrzyżować osobiste plany, ale
znajdą pozytywny finał. Możesz również liczyć na ożywienie w sferze uczuć.
Możesz liczyć na powodzenie
w sprawach zawodowych. Będą
procentować zawarte wcześniej
znajomości. Rozpoczęte projekty mają szanse zakończyć się
sukcesem. Będzie pracowicie,
jednak nie zabraknie uśmiechu
i przyjemności.
Wodnik 21.01–19.02

Po wielu dniach intensywnej pracy odetchniesz z ulgą,
sprawy zaczną się układać po
Twojej myśli. Przeżyjesz miłe
chwile w towarzystwie bliskiej
osoby. Potem jednak znowu
rzucisz się w wir zajęć i zajmiesz się karierą.

„GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ”

Ryby 20.02–20.03

Nowo poznana osoba może
Cię zachwycić, ale chleba z tej
mąki nie będzie. Możesz natomiast liczyć na zysk, premię lub
dobrą wypłatę. Wystrzegaj się
nadmiernych emocji i ostrożnie z używkami.
– Selene

KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” 18.11.2013 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL
Reklama

KUPON

krzyżówka
10/2013
Poziomo:
1. Trudny skok na tafli;
2. Miasto we Francji, dawna siedziba papieży;
* Liście sosny;
3. Przeznaczony do utylizacji;
4. Kwiat kojarzony z Holandią;
* Rodzicielski w szkole;
5. Pan każe, on musi;
6. Echo dźwięku;
* Larwa chrząszcza;
7. Krzysztof, znany reżyser;
8. Cykada;
* Druga era w dziejach Ziemi;
9. Rudolf czerwononosy;
10. Podanie poprzedzające gola;
Prawidłowe roz* Mięczak z domem na plecach;
wiązanie krzyżówki
11. Flejtuch, abnegat;
nr 9/2013 brzmi: „Łagodność uśmierza ból”. 12. Sakiewka, mieszek;
13. Krzepa, siła;
Nagrodę – podwój14. Siła działająca na ciało zanune zaproszenie do
rzone w cieczy;
„Naszego Kina”
15. Miękka tkanina;
otrzymuje p. Marta
Woźniak z Oświęcimia. 16. Upał, skwar;
Gratulujemy i prosimy 17. Z mlekiem to bawarka;
o kontakt z redakcją.
Litery uporządkowane
od 1 do 17 utworzą
rozwiązanie, które
wraz z kuponem nr 10
naklejonym na kartę
pocztową należy dostarczyć do 13 listopada 2013 r. do redakcji
GZO, Oświęcimskie
Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24
w Oświęcimiu. Na
zwycięzcę losowania czeka nagroda.

Pionowo:
A) Fidel, kubański przywódca;
* Wielki strach;
B) Płynie na Ukrainie;
C) Rozmowa;
* Tama;
D) Teren pracy rybaków;
E) Antonim zimna;
* Ponoć ma wielkie oczy;
F) Malec, berbeć;
G) Ogłoszenie w gazecie;
* Najważniejszy na planie filmowym;
H) Nielot z Ameryki Południowej;
I) Samurajski rytuał;
* Poobiednia sjesta;
J) Stolica Bułgarii;
K) Telegrafistka z Czterech Pancernych;
* Amerykańska harcerka;
L) Wypięta do orderów;
Ł) Szczep;
M) Obrotowe bez klamek;
N) Wkładany w chłodne dni;
O) Siostra Balladyny;
P) Ulica dla spacerowiczów.

ogłoszeniA DROBNE
Praca na samodzielnym stanowisku w firmie finansowej,
nienormowany czas pracy wysokie zarobki, profesjonalne
szkolenia 668681847

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Pożyczka szybko i uczciwie na- Pożyczka na
wet 25 tys. zł 796774630
668681847

dowolny

cel

Pożyczka dla firm minimum
formalności 509872542
Redakcja
Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63
e-mail: gzo@ock.org.pl

Biuro reklamy:
Interhead.pl
ul. Cicha 6, 32-600 Oświęcim
tel. 33 842 06 09
www.interhead.pl
e-mail: gzo@interhead.pl

Miesięcznik powołany w 1991 roku przez Radę Miasta Oświęcim
Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury Dyrektor: Apolonia Maj
Redaktor naczelny: Ewelina Kostaś, sekretarz redakcji: Marzena Wilk, korekta: Jadwiga Ząbroń, projekt graficzny:
Paweł Adamus. Stale współpracują: Kamila Drabek, Marzena Kiryjczuk, Bogna Wernichowska, Adam Kuta, Tadeusz
Firczyk, Grzegorz Pepaś, Krzysztof Szostak. Wieści z Oświęcimskiego Ratusza redaguje Katarzyna Kwiecień.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania dostarczonych tekstów,
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Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Sosnowiec-Milowice, ul. Baczyńskiego 25 a
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Trzecioligowy lider z Plant zaczyna gubić punkty

Zadyszka solarzy
Cztery punkty straciła oświęcimska Soła – bo tak trzeba
określić remisy z Janiną Libiąż
u siebie i Nidą Pińczów na wyjeździe – w dwóch ostatnich
kolejkach. Podopieczni Sebastiana Stemplewskiego ciągle
otwierają tabelę, ale ich przewaga nad wiceliderem ze Skarżyska stopniała do zaledwie
dwóch punktów.
Z podziału punktów w spotkaniu z Janiną Libiąż nikt się w
Oświęcimiu nie cieszył.
– W meczach z Unią w Tarnowie i Granatem u siebie uratowaliśmy remisy rzutem na
taśmę – przypomina Sebastian
Stemplewski, trener solarzy.
– Wtedy była radość, bo wolą
walki i charakterem wydarliśmy te punkty. Teraz też niby
wypadałoby się cieszyć, bo
„goniliśmy wynik” i w końcówce udało się strzelić wyrównującego gola. Ten remis traktuję
jednak jako porażkę. Liczyliśmy na więcej. Szkoda, że Bartkowi Jasińskiemu nie udało się
wykorzystać „setki”, którą miał
w ostatniej minucie – żałował
trener gospodarzy.
Po dośrodkowaniu Glenia na
początku meczu przed szansą
stanął Janeczko, ale jego ude-

Topnieje przewaga solarzy nad grupą pościgową w trzeciej lidze
Fot. mac

rzenie głową obronił bramkarz Janiny. Później Wadas
w nieprawidłowy sposób zatrzymał Kmiecika, a karnego
na gola zamienił Szlęzak. Po
„jedenastce”
podyktowanej
za zagranie ręką Kmiecika
do wyrównania doprowadzili
oświęcimianie. A trzeci raz sędzia pokazał „na wapno”, kiedy faulował Wadas. I znowu
nie pomylił się Szlęzak.
Remis dla Soły uratował Knapik, dla którego był to dopiero pierwszy gol w pasiastych

barwach. Oświęcimianie nie
zasłużyli na zwycięstwo, ale cel
mogli osiągnąć. W ostatniej
minucie Bartłomiej Jasiński nie
trafił do pustej bramki... Wszyscy na ławce rezerwowych Soły
padli w tym momencie na ziemię jak rażeni piorunem.
Solarze chcieli się zrehabilitować w Pińczowie. Grali z
zamykającą tabelę Nidą. Spotkanie zakończyło się jednak
bezbramkowym remisem, który mógł satysfakcjonować tylko
gospodarzy.

Na początku optyczną przewagę posiadała Nida i kilka razy
było groźnie pod bramką Kamila Talagi. W miarę upływu
czasu do głosu zaczęli dochodzić goście. Brakowało jednak
wykończenia w polu karnym
miejscowych. Bliski szczęścia
był Przemysław Knapik, który minimalnie pomylił się po
dośrodkowaniu Pawła Cygnara. Krótko po wznowieniu gry
padł gol dla Soły (Adam Janeczko), ale sędzia odgwizdał
spalonego. Im bliżej końca, tym
ataki Soły były coraz bardziej
intensywne. Niewiele jednak
z tego wynikało, bo Nida „ustawiła autobus” w polu karnym.
Już w doliczonym czasie gry
trzy punkty mógł zapewnić gościom Bartłomiej Jasiński, ale
po jego uderzeniu głową piłka
minęła poprzeczkę. Gospodarze odpowiedzieli wolnym Łukasza Miki, po którym golkiper
Soły z najwyższym trudem wybił piłkę na korner.
SOŁA Oświęcim – JANINA Libiąż
2:2 (1:1)
Bramki: Cygnar 45+1 (karny), Knapik 83 – Witoń 12, 60 (obie z karnych)
NIDA Pińczów – SOŁA Oświęcim 0:0

– mac

Zmiana z wschodniej na południową szkołę w hokejowej Aksam Unii

Klątwa trzeciej tercji
Słowak – Peter Mikula zastąpił
Białorusina – Jewgienija Lebiediewa na stanowisku trenera
hokeistów Aksam Unii. Wcześniej do domu odesłano Kiryła
Nikulina i Siarhieja Chomkę.
W Oświęcimiu zadebiutował za
to czeski obrońca – Tomas Jakes.
Okazuje się, że sparingi nie
kłamią. Przed sezonem Aksam
Unia podejmowała Cracovię
i po dwóch tercjach – będąc zespołem zdecydowanie lepszym
– prowadziła 3:1. W ostatnich
20 minutach „Pasy” znokautowały oświęcimian, gromiąc ich
w tej odsłonie 1:6, a w całym
meczu zwyciężając 4:7. Dziś
było bardzo podobnie.
– Po dwóch tercjach mogło
być „pozamiatane” – przyznaje
Rudolf Rohacek, szkoleniowiec
Cracovii.
– W meczu „utrzymał nas” Rafał Radziszewski. To on zatrzymał Unię w drugiej tercji. Przed
ostatnią odsłoną zmieniliśmy
taktykę i udało się zgarnąć pełną pulę – dodaje Rohacek.
Oświęcimianie prowadzili grę
przez 40 minut i wydawało
się, że pewnie zaksięgują trzy
punkty. Aksam Unia była zdecydowanie lepsza. W drugiej
tercji mocno „zakręciła” zespołem gości. Wynik 3:1 po dwóch
odsłonach był najmniejszym
wymiarem kary wobec ekipy
Rudolfa Rohacka.
Trzecia odsłona to już zupełnie
inna bajka. Goście po profesor-

sku punktowali Aksam Unię.
Najpierw Sebastian Kowalówka tak przekładał krążek przed
bramką Fikrta, że „wkręcił go
w lód” i posłał krążek do pustej bramki. Później wystarczyły dwie błyskawiczne kontry
i wszystko się zmieniło.
– Nie potrafię zrozumieć, co się
dzieje z moim zespołem w trzecich tercjach. W ostatnich 20
minutach przegraliśmy mecze
u siebie z Tychami i w Krynicy.
Dziś znowu pokpiliśmy sprawę, mając przez 40 minut mecz
pod kontrolą. To nie do wiary –
kręcił głową trener Unii, Peter
Mikula.
Po meczu z „Pasami” oświęcimianie pojechali do stolicy
Górnego Śląska. Oświęcimianie wywalczyli w katowickiej
„Satelicie” trzy punkty, ale stracili Filipa Komorskiego, który
doznał groźnie wyglądającego
urazu.
Goście objęli prowadzenie
dzięki sprytowi Wojciecha Stachury. Po uderzeniu z „niebieskiej” Tomasa Jakesa, bramkarz
„Gieksy” wybił krążek przed
siebie, a popularny „Staszek”
poprawił uderzenie czeskiego
obrońcy. Kiedy do pierwszej
przerwy brakowało 57 sekund
do wyrównania doprowadził
wychowanek Unii – Maciej
Szewczyk. Katowiczanie grali
wówczas w liczebnej przewadze, bo na ławce kar odpoczywał Grzegorz Piekarski.

Druga tercja należała do podopiecznych Petera Mikuli. Po
faulu Mateusza Szymańskiego
na Kamilu Kalinowskim zawodnik gospodarzy ukarany
został karą 2+2 i już po 4 sekundach miało to bramkowe
przełożenie. Peter Tabacek
idealnie dograł do Tomasza
Jakesa, który tylko „dołożył
kija”. Było to pierwsze trafienie tego obrońcy w biało-niebieskich barwach. W tej tercji
debiutanckiego gola dla Aksam
Unii strzelił też inny defensor
– Bartosz Ciura. Drużyna Mariusza Kiecy złapała kontakt
(gol Martina Przygodzkiego)
dopiero na 55 sekund przed

końcem i na doprowadzenie do
dogrywki zabrakło już czasu.
AKSAM UNIA Oświęcim – COMARCH CRACOVIA 3:4 (2:1, 1:0,
0:3)
Bramki: 1:0 Jaros (Tabacek, Jakes)
7.02, 1:1 S. Kowalówka (Chmielewski, Noworyta) 11.45, 2:1 Połącarz
(Jaros) 16.44, 3:1 Piekarski (Kalinowski) 20.11, 3:2 S. Kowalówka (Słaboń)
48.12, 3:3 Dvorzak (Kostourek, Żvatora) 48.32, 3:4 Kostourek (Dvorzak)
51.10.
HC GKS Katowice – AKSAM UNIA
Oświęcim 2:3 (1:1, 0:2, 0:1)
Bramki: 0:1 Stachura (Jakes) 06.05,
1:1 Szewczyk (Słodczyk) 19.03, 1:2
Jakes (Tabacek, Wojtarowicz) 26.25,
1:3 Ciura (Stachura) 34.16, 2:3 Przygodzki (Podsiadło) 59.05.

– mac

Oświęcimianie przegrali na własnym lodowisku z GKS
Tychy
Fot. mac
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Oświęcimianie przygotowują się do kolejnych walk

Podium pełne oświęcimian Walczy o prymat

Oświęcim gościł uczestników
międzywojewódzkich
mistrzostw młodzików w łyżwiarstwie figurowym. Zawody były
automatycznie eliminacjami
do mistrzostw Polski w tej grupie wiekowej.
Solistki i soliści reprezentujący kluby z południowej Polski
rywalizowali w trzech klasach
– złotej, srebrnej i brązowej.

W klasie złotej solistek zwyciężyła zawodniczka UKŁF Unii
– Julia Kasperczyk. Oświęcimianka minimalnie wyprzedziła swoje klubowe koleżanki
– Magdalenę Zawadzką i Aleksandrę Mazgaj. Zwycięstwo Julii zapewnił bezbłędnie wykonany program dowolny, bo po
programie krótkim zajmowała
pozycję poza podium. Pozostałe miejsca zawodniczek UKŁF
Unii: Anna Jaromin (5.), Nina
Bytomska (6.), Zuzanna Mędela (9.), Magdalena Skraba (10.),
Klaudia Malena (11.), Julia
Knurowska (13.), Kinga Kondal
(14.). W solistach klasy złotej
startował tylko jeden zawodnik
– Szymon Szarek, reprezentujący oświęcimski klub.
W klasie srebrnej 34 solistki
prezentowały się w programie
dowolnym. Pierwsze miejsce
zajęła zawodniczka MOSiR Cieszyn – Justyna Wawrzacz. Wyraźnie pokonała swoje rywalki.
Na podium znalazły się także
unitki – Klaudia Malena (druJulia Knurowska wywal- gie miejsce) i Julia Knurowska
czyła brązowy medal w kla- (trzecie). Na kolejnych trzech
pozycjach uplasowały się inne
sie srebrnej
Fot. mac
solistki Unii – Alicja Rogalska,

Zuzanna Mędela oraz Nikola
Adamczyk. Miejsca pozostałych
zawodniczek z Oświęcimia:
Amelia Konik (9.), Oliwia Pytkowicz (12.), Karolina Gębczyk
(13.), Tatiana Kasprzyk (24.),
Aleksandra Mędela (26.), Magdalena Pilch (29.).
W solistach w klasie brązowej
zwyciężył Jakub Lofek z Unii
Oświęcim, który również nie
miał sobie równych w wyższej,
srebrnej klasie. W dwóch klasach startował również Paweł
Jakubiec który zajął drugie
miejsce w brązowej i czwarte
w srebrnej. Adrian Filanowski
(UKŁF Unia) był piąty w klasie
srebrnej. Z kolei Andrzej Nakonieczny czwarty, a Krystian
Tokarczyk piąty w klasie brązowej (obaj UKŁF Unia).
W klasie brązowej solistek
zwyciężyła zawodniczka gospodarzy – Amelia Konik. Tuż
za podium z bardzo małą stratą
uplasowała się Aleksandra Mędela z oświęcimskiego klubu.
Miejsca innych oświęcimianek:
Daria Wójcik (8.), Aleksandra
Polak (9.), Inez Nosal (13.), Zofia Hałat (14.).
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Udane występy oświęcimskich łyżwiarzy

Olimpijskie eliminacje

Ada Wawrzyk z UKŁF Unii
Oświęcim zajęła pierwsze miejsce podczas eliminacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w łyżwiarstwie figurowym. Na
najniższym stopniu podium
stanął jej klubowy kolega –
Krzysztof Harmata. Zawody
rozegrano na janowskim „Jantorze”, a na starcie pojawiło się
83 zawodników reprezentujących kluby z Warszawy, Torunia, Oświęcimia, Łodzi, Gdańska, Krakowa, Opola i Katowic.
Oświęcimianie – prowadzeni
przez Iwonę Mydlarz-Chruścińską oraz Ewę Lofek – walczyli w grupie solistek i solistów. W tej pierwszej kategorii
zwycięzyła unitka. Ada Wawrzyk pokonała odpowiednio
Marcelinę Lech i Weronikę Kasprzak z Axla Toruń.
Łyżwiarka UKŁF Unii po programie krótkim zajmowała
dopiero szóstą lokatę ze stratą
3,88 do prowadzącej Marceliny
Lech. W shorcie jako jedyna
z czołówki wykonywała kombinację potrójnego toeloopa
z podwójnym toeloopem, jednak mimo dobrej rotacji w potrójnym toeloopie nie udała się
ta próba. Dobry występ w programie krótkim zanotowały
zawodniczki Unii: Anna Siedlecka (czwarte miejsce) oraz
Elżbieta Gabryszak (piąte).
Program dowolny w wykonaniu Ady Wawrzyk był już
bardzo dobry. Bezbłędnie zaliczyła najtrudniejsze elementy
– potrójny toeloop i dwukrot-

Na najwyższym stopniu
podium stanęła Ada Wawrzyk
Fot. mac

nie podwójnego axla. Żadna
z pozostałych zawodniczek nie
wykonała tych skoków w programie dowolnym. Pozostałe
elementy programu zostały
wykonane poprawnie i w końcowej klasyfikacji nad drugą
zawodniczką uzyskała ponad
pięć punktów przewagi.
Tuż za podium uplasowała się
inna zawodniczka Unii – Elżbieta Gabryszak, której dobrze
wykonany program dowolny
dał awans o jedną lokatę, jaką
zajmowała po shorcie.
Miejsca pozostałych solistek
UKŁF Unii: 7. Anna Siedlecka,
10. Klaudia Hatłas, 11. Izabela
Marzec, 14. Aleksandra Malinkiewicz, 15. Barbara Ślusarczyk,
16. Anna Zając.
Wśród solistów (junior młodszy
A) trzecie miejsce zajął zawodnik Unii – Krzysztof Harmata,
przegrywając z Kamilem Pe-

teją ze Spinu Katowice i Jakubem Rudolfem z Axla Toruń.
Czwarte miejsce zajął również
zawodnik z Oświęcimia – Sebastian Szymłowski. Różnica między drugim i czwartym solistą
to zaledwie 0,44 pkt.
Najliczniejszą grupę stanowiły solistki kategorii junior
młodszy B. Do startu przystąpiło 55 łyżwiarek. Walka
o czołowe lokaty toczyła się
między zawodniczkami reprezentującymi kluby Euro6
i Ochota z Warszawy oraz
Stoczniowca Gdańsk i Axla
Toruń. Zwyciężyła Angelika
Ordowska z Euro6, pokonując swoją koleżankę klubową
Olgę Zacharewicz. Miejsce na
trzecim stopniu podium zajęła
inna warszawianka – Melania
Galas-Hermanowska z Ochoty. Rywalizacja o medale była
bardzo zacięta, o czym świadczy różnica punktowa. Drugą
zawodniczkę od piątej dzieliło
tylko 0,52 pkt.
Najwyżej z reprezentantek Unii
sklasyfikowana została Magdalena Zawadzka (14. miejsce),
awansując z 21. pozycji, jaką
zajmowała po programie krótkim. Pozostałe zawodniczki
z Oświęcimia (Aleksandra
Mazgaj, Magdalena Skraba,
Olimpia Kłusek, Nina Bytomska, Zuzanna Mędela, Karolina Gębczyk, Klaudia Malena,
Kinga Kondal, Julia Knurowska, Nicola Adamczyk) zajęły
dalsze miejsca.
– mac

Maciej Sulęcki będzie kolejnym
rywalem na drodze najbardziej
rozpoznawalnego pięściarza
zawodowego z Oświęcimia –
Łukasza Wawrzyczka. Walkę
zaplanowano na 9 listopada
podczas gali w Ełku.
– Przygotowania idą pełną parą
– mówi Łukasz Wawrzyczek.
– Nie mogę się już doczekać
tego pojedynku. To dla mnie
dopiero pierwsza konfrontacja z krajowym rywalem. Zrobię wszystko, aby go pokonać.
Mój cel się nie zmienia. Muszę
wygrywać, bo chcę stanąć do
walki o tytuł mistrza Europy –
powiedział oświęcimianin.
Wawrzyczek ma na swoim koncie osiemnaście zawodowych
zwycięstw. Dwukrotnie remisował, a raz przegrał. Z kolei
Maciej Sulęcki jest niepokonany. Wygrał wszystkie piętnaście
walk. W krajowym rankingu

Łukasza Wawrzyczka czeka pojedynek z krajowym rywalem
Fot. mac

najbliższy rywal Wawrzyczka
jest sklasyfikowany na trzeciej
pozycji, czyli „oczko” wyżej
od oświęcimianina. Zawod-

nik Unii Boxing jest też minimalnie niżej w europejskim
rankingu. Sulęcki zajmuje 29,
a Wawrzyczek 30 miejsce.
Ten wyjątkowo atrakcyjnie zapowiadający się pojedynek na
dystansie dziesięciu rund będzie walką wieczoru podczas
gali w Ełku. Na tym nie koniec.
Obaj pięściarze podpisali kontrakt na rewanżowy pojedynek
w lutym. Wówczas odbędzie się
gala Polsat Boxing Night.
W listopadzie odbędą się też
walki innych pięściarzy Unii
Boxing Oświęcim. 30 listopada w Częstochowie zaprezentuje się Dawid Kwiatkowski,
Przemysław Wątroba i Jacek
Chruślicki. Stawką pojedynku
z udziałem Dawida „Dajano”
Kwiatkowskiego będzie pas
młodzieżowego mistrza świata
WBF.
– mac

Od efektownego zwycięstwa rozpoczęli sezon kadeci
oświęcimskiej Niwy

Niwa nokautuje inaugurację
Podopieczni Wojciecha Porębskiego rozbili we własnej hali
krakowską Koronę.
W rozgrywkach małopolskiej
ligi kadetów (rocznik 1998–
99) bierze udział siedem drużyn. Oprócz Niwy i Korony
o punkty walczy UKS Regis
Wieliczka, Wisła Kraków, Cracovia, Jura Zabierzów i drugi
zespół krakowskiej Korony.
Inauguracyjnym
rywalem
oświęcimian była „jedynka” Korony. Niwa wygrała

w rekordowych rozmiarach
111:48.
– Od pierwszego gwizdka narzuciliśmy rywalowi swój styl
gry – mówi trener kadetów
Niwy, Wojciech Porębski.
– Agresywna obrona i celne
rzuty za trzy punkty pozwoliły
nam wygrać pierwszą kwartę
40:10. W pozostałych partiach
kontrolowaliśmy już wynik, systematycznie go powiększając.
Chcieliśmy dopracować szczegóły taktyczne zarówno w ata-

ku, jak i w obronie – powiedział
Wojciech Porębski.
Celem drużyny z Oświęcimia
jest awans do pierwszej „trójki”
gwarantującej udział w turniejach o mistrzostwo Polski.
Punkty w meczu z Koroną rzucili dla
Niwy: Sebastian Bożenko – 29, Oliver Copik – 24, Szczepan Sobczyk –
18, Patryk Holik – 10, Kacper Kułaga
– 10, Mateusz Szczerbowski – 7, Kacper Szołdrowski oraz Maciej Pawlica
po 5, Jarosław Graca – 2.
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Biało-niebiescy odrabiają dystans w tabeli okręgówki

Lekko, łatwo i przyjemnie
Oświęcimska D&R Unia nie
miała najmniejszych problemów z pokonaniem Cedronu
Brody. Była to już trzecia wygrana z rzędu. Podopieczni Jakuba Korby powoli przesuwają
się w górę tabeli okręgówki.
– Zwycięskie mecze podnoszą
morale zespołu i są pozytywnym impulsem – mówi Jakub
Korba, trener oświęcimian.
– Słowa uznania dla całego zespołu, bo nie jest łatwo grać
z teoretycznie słabszym przeciwnikiem, który jest schowany za podwójną gardą. Szybko
objęliśmy dwubramkowe prowadzenie i kontrolowaliśmy
wydarzenia na boisku. To był
jednostronny spektakl – powiedział Jakub Korba i trudno się
z tymi słowami nie zgodzić.
Cedron statystował, a Unia
grała z zespołem gości w przysłowiowego „dziada”. Przyjezdni mieli spore problemy
z przekroczeniem środkowej
linii. W 15 minucie mogło być
1:0, ale silnie bita piłka przez

Oświęcimianie tracą sześć punktów do lidera ze Stryszawy
Fot. mac

Głowackiego zatrzymała się na
poprzeczce. Później Jończyk
wypatrzył Bobę, który pokonał
Kwartnika w sytuacji jeden na
jeden. Za chwilę Kocoń – przekładając piłkę z nogi na nogę –
zakręcił w polu karnym obrońcą
Cedronu i było 2:0. W pierwszej
połowie Kwartnik w sobie tylko
znany sposób obronił jeszcze
uderzenie Nowotarskiego.
Po zmianie stron nic się nie
zmieniło. Po podaniu Koco-

nia do pustej bramki strzelał
Wiertel, a Chojnowski popisał
się skutecznym lobem. Unia
mogła wygrać zdecydowanie
wyżej, ale w kilku przypadkach
zabrakło wykończenia w polu
karnym.
D&R UNIA Oświęcim – CEDRON
Brody 4:0 (2:0)
Bramki: Boba 21, T. Kocoń 23, Wiertel 66, Chojnowski 87.
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