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Ż Y W I E C

Stowarzyszenie Koalicja Marek 
Ziem Górskich zaprasza do zgłaszania 
kandydatów w kolejnej edycji Konkursu 
„Osobowość Ziem Górskich” 

Konkurs organizowany jest jako 
wyodrębnione działanie, w ramach 
projektu pn. „Rozszerzenie współpracy 
Koalicji Marek Ziem Górskich i Klastra 
Liptov oraz firm, samorządów i organi-
zacji pozarządowych – wspólny rozwój i 
promocja marek produktów oraz usług z 
pogranicza polsko-słowackiego”, współ-
finansowanego przez Unię Europej-
ską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w 
85 % w ramach Programu 
Współpracy Transgranicz-
nej Rzeczpospolita Polska 
-Republika Słowacka 2007-
2013 oraz w 10% z budżetu 
państwa. 

Do konkursu mogą być 
zgłaszane osoby fizyczne, organizacje 
pozarządowe, lub przedsiębiorstwa, któ-
re poprzez swoją działalność przyczyniły 
się do rozwoju i promocji ziem górskich 

w następujących kategoriach: 
• „Mały Przedsiębiorca Ziem Gór-
skich”, 
• „Średni Przedsiębiorca Ziem Gór-
skich”, 
• „Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich, 
„Samorządowiec/Polityk Ziem Gór-
skich”, 
• „Dziennikarz Ziem Górskich”, 
• „Organizacja Pozarządowa Ziem Gór-
skich”
 • „Osobowość Ziem Górskich”.

Regulamin Konkursu wraz z for-
mularzami zgłoszeniowymi jest 

dostępny w wersji elektro-
nicznej na stronie interneto-
wej www.koalicja.zywiec.pl. 
Termin nadsyłania zgłoszeń 
upływa z dniem 18 marca 

2014 roku (szczegóły w Re-
gulaminie Konkursu).  

W razie jakichkolwiek py-
tań i wątpliwości prosimy o kontakt ze 
Stowarzyszeniem Koalicja Marek Ziem 
Górskich z siedzibą w Żywcu, Rynek 2, 
tel. +48 33 475 42 47.

■  Stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich zaprasza do zgłaszania 
kandydatów w kolejnej edycji Konkursu „Osobowość Ziem Górskich”.

Z cyklu muzyczne inspiracje… 
Anita Lipnicka i John Porter 
Już 8 marca w Dzień Kobiet w Miejskim 
Centrum Kultury odbędzie się koncert 
Anity Lipnickiej i Johna Portera. Jak wia-
domo ta dwójka znakomitych artystów 
tworzy duet zarówno w muzyce jak i w 
życiu. 

Wspólna droga Lipnickiej i Portera 
rozpoczęła się już w 2002 roku, kiedy 
artystka zaśpiewała w duecie z Johnem 
piosenkę „For you” na jego nową wów-
czas płytę „Psychodelikatesy”, (krążek 
znalazł się dopiero wśród 12 płyt Johna 
Portera wydanych 14 maja 2007 roku 
pod tytułem „Why?”). Dla wydawać być 
się mogło ukształtowanego już w tamtym 
czasie muzyka takiego jak John Porter 
śpiewanie z Anitą Lipnicką stało się po-
czątkiem odkrywczej drogi muzycznej, a 
sama twórczość artystyczna nabrała cał-
kiem nowego charakteru i smaku. Nowa 
jakość, jaką wprowadziła Anita tworząc 
duet z Johnem sprawiła, że już w maju 
2002 roku rozpoczęły się prace nad no-
wym projektem realizowanym wraz z 
Anitą Lipnicką. Album, o którym mowa 
powstawał przez blisko rok w Londynie i 
nosi tytuł „Nieprzyzwoite piosenki”. Pro-
mował go dobrze już znany dziś szerszej 
publiczności utwór „Bones of love”. Al-
bum ukazał się 20 listopada 2003 roku i 
zdobył wiele prestiżowych nagród: (min. 

status Złotej Płyty) oraz Fryderyka 2003 
w kategorii „Najlepszy album”. Sama 
płyta sprzedała się w multiplatynowym 
nakładzie. 

John z Anitą wydali wspólnie cztery 
płyty studyjne: „Nieprzyzwoite Piosen-
ki” (2003), Inside Stories (2005), mie-
szankę studyjnych i koncertowych wersji 
utworów, znanych z koncertów, lecz nie 
umieszczonych dotychczas na żadnym 
oficjalnym wydawnictwie - „Other Sto-
ries” (2006). Ostatnia ich płyta „Good-
bye” ukazała się w 2008 roku

Ponadto artyści koncertowali razem 
i osobno. Oboje wydali płyty solowe: 
w 2009 roku Anita nagrała pierwszą po 
kilku latach solową płytę „Hard Land of 
Wonder”. Z kolei w 2011 roku John Por-
ter wydał swoją pierwszą od lat płytę so-
lową. „Back in Town”.

Muzycy brali także udział w różnych 

wydarzeniach w tym kampaniach spo-
łecznych, między innymi w projekcie 
pod nazwą: „Morowe Panny” promującą 
współczesną kobiecość – przedsięwzię-
cie realizowane przez Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego. W 2011 roku John 
został twarzą kampanii Avonu „Mężczyź-
ni kontra rak piersi”. W 2012 roku arty-
sta wystąpił gościnnie, wykonując jeden 
utwór wraz z Nergalem, Gienkiem Loską 
na płycie Maćka Maleńczuka. 

Od czasów ich pierwszego wspólne-
go albumu minęło już prawie 11 lat i jak 
widać ta mieszanka wybuchowa głosów 
i temperamentów nadal się sprawdza. 
Lipnicka i Porter królują wśród muzycz-
nych duetów na polskiej scenie muzycz-
nej. Cieszymy się, zatem, że na mapie ich 
trasy koncertowej pojawił się Żywiec. 

 Koncert odbędzie się 8 marca o go-
dzinie 19:00. Cena biletu wynosi 60zł Bi-
lety są do nabycia w siedzibie Miejskiego 
Centrum Kultury na Al. Wolności 4 od 
poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 
– 15.30. Możliwe jest także dokonanie 
rezerwacji biletu online. 

Anna Trzop 

Jeszcze o Ukrainie:
W dniu 23 lutego 2014 roku  w „La-

rousse-Pub” w Żywcu odbyło się oby-
watelskie spotkanie organizacyjne, w 
wyniku którego nastąpiło dołączenie 
nowej grupy działaczy do Komitetu 
Wspólna Ukraina. Grono członków zo-
stało zatem poszerzone o nowe osoby 
wśród których znaleźli się:  Artur Ca-
puta, Witold Grzegorczyk, Małgorzata 
Wojtaszek, Katarzyna Galica, Anna Wi-

tas, Dominik Deka ...
Uzgodniono szczegóły planu reali-

zacji Wydarzenia WSPÓLNA UKRAINA. 
Wyznaczano odpowiedzialnych do 
poszczególnych zadań i działań. Skon-
kretyzowano m.in. działania Grupy 
Rekonstrukcyjnej Eventu oraz ustalo-
no odpowiedzialnych za dostarczenie 
odpowiednich rekwizytów i materia-
łów potrzebnych dla w/w Grupy. Lista 
działań jest wyznaczona, obywatelski 

entuzjazm do działania został odnoto-
wany!. 

Ruszamy 4 marca na Rynku Ży-
wieckim o godzinie 14:00 OBECNOŚĆ 
OBOWIĄZKOWA!  

Każdy może pomóc i dołączyć w 
ten sposób do Komitetu Obywatelskie-
go WSPÓLNA UKRAINA! Czekamy na 
Twoje propozycje, bo to wydarzenie 
społecznościowe!

Osobowość 
Ziem Górskich

W piątek, 21 lutego, w I LO im. 
Mikołaja Kopernika w Żywcu, pa-
nowała astronomiczna atmosfera. 
Społeczność uczniowska i nauczy-
ciele celebrowali Dzień Astronomii 
pod hasłem: ,,Kopernik – patron 
szkoły”.

Młodzież skupiona w kole astro-
nomicznym COPERNICUS, pod kie-
runkiem Zofii Pajestki - Jurasz  przy-
gotowała i przedstawiła prezentację 
multimedialną o życiu i działalności 
naukowej Mikołaja Kopernika oraz 
historię odkrycia jego grobu w 2005 
roku w Katedrze we Fromborku. 

Jak co roku w Dniu Astronomii 
wziął udział Michał Kusiak – absol-
went szkoły i odkrywca ponad 150 ko-
met i wielu asteroid. Jego imieniem w 
styczniu b.r. nazwano planetoidę w pa-
sie asteroid pomiędzy orbitami Marsa 
i Jowisza. Obchody Dnia Astronomii 
uświetnili również dwaj pracownicy 

Obserwatorium Astronomicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie – dr hab. Grzegorz Michałek  
oraz – doktorant - mgr Janusz Nice-
wicz. Naukowcy przeprowadzili z mło-
dzieżą dwugodzinne warsztaty astro-
nomiczne.

Święto Astronomii było także oka-
zją do wręczenia dyplomów i nagród 
za sukcesy w konkursie pt. ,,Kosmos 
moimi oczami”. Uczeń Grzegorz Ma-
tuszny z kl.IIc przedstawił referat pt. 
,,Kosmiczne wysypisko”, wyróżniony 
na Wojewódzkim Seminarium Astro-
nomicznym w Częstochowie.

Na zakończenie Dnia Astronomii 
odbył się Festiwal Piosenki i Poezji 
Astronomicznej. W pamięci wszyst-
kich uczestników  na długo pozosta-
ną wspomnienia tego „kosmicznego 
dnia”.

Źródło, foto: www.lozywiec.pl

,,Kopernik” sięgał gwiazd
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