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Muzeum z wiodącą rolą relacji świadków
W Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, mieszczącym się w tak zwanym budynku
Lagerhaus, od 1 maja można zwiedzać stałą ekspozycję, której celem jest przywrócenie i ocalenie pamięci o ludziach tworzących historię ziemi oświęcimskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu
II wojny światowej i pomocy, jakiej udzielali więźniom KL Auschwitz.
Po pięciu latach od podpisania
listu intencyjnego w sprawie
utworzenia nowej placówki
muzealnej w Oświęcimiu Muzeum Pamięci Mieszkańców
Ziemi Oświęcimskiej otworzyło swoje drzwi i zaprasza
zwiedzających do odkrywania
niezwykłych, wartych uwagi
ludzkich historii.
– Ekspozycja pn. „Obrazy pamięci – losy mieszkańców
ziemi oświęcimskiej” przedstawia bohaterskie działania
mieszkańców ziemi oświęcimskiej, którzy z narażeniem
życia udzielali pomocy więźniom obozu koncentracyjnego Auschwitz. Multimedialna forma wystawy pozwala
widzom jeszcze bardziej doświadczyć i poczuć emocje,
jakie towarzyszyły świadkom
historii – mówi Dorota Mleczko, dyrektor Muzeum Pamięci
Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji).
– Istotą ekspozycji są filmy zbudowane na relacjach
świadków. Żywe wspomnienia
o codzienności okupacyjnej
przedstawiają brutalny świat
utrwalony w ich pamięci. Bolesne, wzruszające wspomnienia, którym towarzyszą silne
emocje spowodowane bestialstwem okupantów, sprawiają,
że wystawa w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi
Oświęcimskiej jest niezwykle
cenną i ważną lekcją historii dla każdego. Lekcją, którą
każdy powinien wziąć do serca i przekazywać z pokolenia
na pokolenie. Bohaterowie relacji na nowo przeżywają historię, w której uczestniczyli.
Filmy wzbogacone są komentarzem narratora, zdjęciami
i archiwalnymi dokumentami
– podkreśla dyrektor Dorota
Mleczko.
Cała muzealna przestrzeń jest
oszczędna kolorystycznie –
pojawiają się tylko trzy bar-

Oświęcim

wy: szary, czarny i czerwony
jako dodatek nawiązujący do
logo muzeum. Jej aranżacja
jest minimalistyczna, co służy
temu, aby zwiedzający mogli
skupić uwagę na opowiadanych historiach. Wspomnienia i relacje świadków uzupełniają artefakty umieszczone
w nowoczesnych, podświetlanych gablotach.
Według muzealników szczególnie interesujące są między
innymi pamiątki po Helenie
Płotnickiej, niosącej pomoc
więźniom KL Auschwitz, zamordowanej za swoją działalność w obozie czy też
wyposażenie apteki Marii Bobrzeckiej, farmaceutki
z Brzeszcz, dostarczającej leki
więźniom. Umieszczona w gablocie przedwojenna walizka
z Brzezinki stanowi symbol
zmieniających się, tragicznych
losów mieszkańców ziemi
oświęcimskiej. Towarzyszyła
ona swoim właścicielom podczas wysiedleń i przesiedleń,
po tym gdy Niemcy postanowili utworzyć w Brzezince
obóz koncentracyjny.

Trzy piętra ekspozycji
Wystawa zlokalizowana jest
na trzech piętrach budynku
przy ul. Maksymiliana Kolbego 2A w Oświęcimiu – siedzibie Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.
W pierwszej strefie zwiedzający mogą podziwiać rzeźbę „Asklepios” Igora Mitoraja – światowej sławy artysty
pochodzącego z pobliskiego
Grojca. Asklepios w mitologii
greckiej jest patronem lekarzy,
a to wpisuje się w dominującą na wystawie ideę pomocy,
którą nieśli więźniom KL Auschwitz również lekarze i farmaceuci ziemi oświęcimskiej.
W pobliżu można obejrzeć na
jednym z pierwszych w Polsce ekranów sferycznych film,
ukazujący piękno ziemi oświęcimskiej. Na ścianie umieszczony został ekran dotykowy
dający możliwość przybliżenia historii naszego regionu,
ważnych postaci i zabytków.
Na parterze znajduje się też
rzeźba zatytułowana „Rodzina z Auschwitz” Jana Staszaka, artysty z Harmęż, tworzą-

– Głównym zagadnieniem
ukazanym w przestrzeni labiryntu są różne aspekty pomocy niesionej więźniom KL
Auschwitz przez mieszkańców ziemi oświęcimskiej. Pomocy, którą nieśli w sposób
spontaniczny i zorganizowany, zderzając się z okrucieństwem, jakie miało miejsce
w powstałym na tym terenie
obozie koncentracyjnym. Wyjątkowego wsparcia udzielano,
nie zważając na narodowość
więźniów, liczył się przede
wszystkim człowiek i ratowanie bliźniego. Mimo trudów życia dnia codziennego
i panującej biedy mieszkańcy
udzielali pomocy więźniom,
narażając życie swoje i swoich
rodzin. Żywność, korespondencja, ukrywanie więźniów
cego dzieła z drzew rosnących czy pomoc w ucieczkach to
w pobliżu byłego obozu Au- nie wszystkie aspekty pomoschwitz II–Birkenau.
W drugiej strefie, na piętrze,
na gości muzeum czeka przejście do mniejszego pomieszczenia przez ekran parowy, który
niczym kurtyna odsłania, dzięki wyświetlanym na nim zdjęciom, przeszłość z okresu międzywojennego. Fotoplastykony
ukazują codzienne życie mieszkańców regionu w tym okresie,
a przekaz wzbogacają eksponaty dotyczące różnych sfer życia. Wystawa multimedialna,
znajdująca się w większej przestrzeni piętra, dotyczy czasu
II wojny światowej i ma formę
labiryntu, w którego wydzielonych przestrzeniach zwiedzający mają możliwość wysłuchania wspomnień świadków.
Dotyczą one przede wszystkim
ich zaangażowania w udzielanie pomocy więźniom pobliskiego obozu koncentracyjnego. W minimalistycznych
gablotach umieszczone zostały obiekty związane z czasami
okupacji niemieckiej, a także
bohaterskimi postaciami.
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cy. Równie istotne było dostarczanie więźniom lekarstw – zaznacza Dorota Mleczko.
Ściany labiryntu zwieńczają
tablice z odciskami nazwisk
osób udzielających pomocy
więźniom KL Auschwitz. Jednak trzeba zdać sobie sprawę
z tego, że dzisiaj, po wielu latach, trudno jest wskazać jednoznacznie wszystkich, którzy
byli zaangażowani w dzieło
pomocy.
Trzecia strefa, znajdująca się
na poddaszu, odwołuje się
m.in. do miejsca schronienia
ratowanych więźniów. Przestrzeń symbolizuje bezpieczne kryjówki zagwarantowane
przez polskie rodziny uciekającym z obozu. Ostatnia część tej
strefy opowiada o pierwszych
miesiącach i latach po zakończeniu II wojny światowej oraz
represjach, jakich doświadczali mieszkańcy ziemi oświęcimskiej i ich rodziny za swoją
działalność pomocową w czasie wojny.
Kontynuacją ekspozycji stałej
jest znajdująca się na zewnątrz
budynku „Ścieżka Superbohaterów”. Jest to wyjątkowe miejsce przeznaczone dla dzieci,
pozwalające im przenieść się...
Czytaj dalej s. 5
Reklama
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Upamiętnienie pierwszych
więźniów
14 czerwca przypadać będzie
82. rocznica pierwszego
transportu Polaków do KL Auschwitz. Tego dnia obchodzony
jest Narodowy Dzień Pamięci
Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.
– 14 czerwca 1940 r. Niemcy
skierowali z więzienia w Tarnowie do obozu Auschwitz grupę
728 Polaków. Wśród nich byli
żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie podziemnych
organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci
oraz niewielka grupa polskich
Żydów. Otrzymali oni numery
od 31 do 758. Z 728 deportowanych więźniów wojnę przeżyło 325 osób, zginęły 292,
a w przypadku 111 los jest
nieznany – podaje Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau,
które jest jednym z dwudziestu
trzech organizatorów rocznicowych obchodów.
Obchody 82. rocznicy tego
wydarzenia zostały objęte

Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Uroczystości rozpoczną się
o godz. 14:30 upamiętnieniem
na terenie byłego obozu Auschwitz I z udziałem oficjalnych
delegacji władz państwowych
oraz organizatorów obchodów.
O godz. 16:00 nastąpi złożenie
kwiatów pod tablicą upamiętniającą deportację I transportu
Polaków do Auschwitz, znajdującą się na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej im.
Rotmistrza Witolda Pileckiego,
a o 17:00 odprawiona zostanie
msza św. w Centrum Świętego
Maksymiliana w Harmężach.
Tego dnia w godz. 8:00–
19:00 możliwe też będzie
indywidualne upamiętnienie
na terenie Miejsca Pamięci
i złożenie wieńców oraz zniczy
pod Ścianą Śmierci na dziedzińcu Bloku 11. Osoby chętne
powinny dokonać wcześniejszego zgłoszenia na adres
e-mail 14czerwca.upamietnienia@auschwitz.org w celu
ustalenia godziny wejścia.

Pod patronatem „Głosu”

Rowery na start!
Koła napompowane, łańcuch
naciągnięty, kolana naoliwione, więc pora kupić bilet na
XXII Rodzinny Rajd Rowerowy,
jak co roku organizowany
przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Oświęcimiu.
Start tradycyjnie przygotowany
będzie na parkingu przy Bulwarach (godz. 10). Odpoczynek na cyklistów będzie czekał
tym razem na stadionie LKS
we Włosienicy (około godz.
11:20). Na metę nad Sołą –
po rekreacyjnym „odhaczeniu”
30 kilometrów – rajdowcy
wjadą około godziny 14.
Bilety w cenie 14 zł będą
w sprzedaży od 2 czerwca

w siedzibie MOSiR-u (ul.
Legionów 15), Hali Lodowej
(ul. Chemików 4), Centrum
Informacji Turystycznej (ul.
Leszczyńskiej 12), Salonie
Rowerowym Doroty Tokarz
(Zaborze, ul. Rowerowa 10),
a w dniu rajdu (w miarę
wolnych miejsc) w cenie 16 zł
na bulwarach. Bilet uprawnia
do odbioru koszulki, wody do
picia i przekąski na półmetku,
ciepłego posiłku na mecie,
udziału w konkursach z nagrodami oraz ubezpieczenia NNW.
XXII RRR odbędzie się pod
Patronatem Prezydenta Miasta
Oświęcim. Do zobaczenia
w sobotę, 11 czerwca!
– Karo

Motory, muzyka i krew

Ekologiczny
piknik

12,5 litra krwi i kilka osób, które planują dołączyć do honorowych dawców krwi – to bilans XIV edycji akcji „Motoserce”.
Do tego ryczące maszyny, muzyka i niezapomniana impreza.

Ekomajówka, organizowana
przez Urząd Miasta Oświęcim, to ekologiczny piknik
z mnóstwem atrakcji przygotowanych z myślą o małych
Przez całą sobotę na bulwarach cje przygotowało Stowarzysze- krwiodawstwa. Podczas te- i dużych miłośnikach natury
było więc motocyklowo i ko- nie Riders on the Storm.
gorocznej imprezy nad Sołą i zdrowego stylu życia.

lorowo. Podczas parady przez
miasto sunęły klasyczne harleye, sportowe ścigacze i zgrabne turystyki. Zaprezentowały
się również stylowe, czterokołowe pojazdy zabytkowe. Atrak-

Uliczne smaki
Weekend obżarstwa, trzy dni
kulinarnych rozkoszy, masa
autorskiej kuchni, specjały
z całego świata i pyszne desery, czyli klasyka street foodu
na bulwarach. Nos i brzuch
każdego miłośnika jedzenia
ucztował na zlocie food trucków nad Sołą.

„Motoserce” to ogólnopolska
akcja zbiórki krwi organizowana przez kluby motocyklowe. Ma na celu zwrócić uwagę
na brak krwi w polskich szpitalach oraz propagować ideę

i mleczka kokosowego. Pozycja
obowiązkowa to chrupiące
frytki belgijskie oraz chińskie
pierożki, bez których nie ma
weekendowego obżarstwa.
Na deser kurtosz, czyli legendarny węgierski kołacz z nutą
wanilii, pełen włoskich kremów
i białej czekolady. I jeszcze
słodkie churros chrupiące na
zewnątrz, mięciutkie w środku,
nietłuste i rozpływające się

można było także zarejestrować się w bazie potencjalnych
dawców szpiku DKMS. Imprezę co roku nakręca potrzeba
serca i chęć działania.
– Karo

w ustach, podawane z cukrem
pudrem i sosami. Były też
owoce – zatopione w belgijskiej
czekoladzie – mlecznej, białej,
deserowej i… rubinowej.
Pragnienie gasiły napoje na
bazie yerba mate i naturalnych
składników albo piwo rzemieślnicze. Pozostaje wspominać
i czekać na kolejny smakowity
weekend w grodzie nad Sołą.
– Karo

W chilloutowym klimacie
królowały burgery, burrito oraz
zapiekanki z ogromną ilością
składników i sosami własnego
wyrobu. Zagościł też makaron
zapiekany z cheddarem i mozzarellą – przepyszna bomba
kaloryczna dla każdego fana
sera. Smak tajskiej ulicy pojawił
się wraz z mnóstwem cytrusów,
świeżych warzywa, krewetek

Muzyczny trójkąt
Dwa koncerty w wykonaniu trójnarodowej młodzieżowej
orkiestry smyczkowej były kulminacją pierwszej części projektu historyczno-muzycznego pn. „Youth. Europe. Music”.
Projekt, który powstał dla
uczczenia 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej, został na dwa lata zawieszony
z powodu pandemii. Był zainicjowany w 2019 roku przez
prof. Matthiasa Bahra z Uniwersytetu
Koblenz-Landau
w Niemczech. Teraz, z radością,
powrócono do niego.
Od 1 do 10 maja młodzi uczestnicy z Wisemburga (Francja),
Landau (Niemcy) i Oświęcimia, mieli wreszcie okazję poznawać się nawzajem, uczyć się
historii, dowiedzieć o współistnieniu miasta i Miejsca Pamięci Auschwitz, zwiedzić Kraków
i Katowice oraz przygotować
wspólny koncert, będący sygnałem wolności i międzynarodowego porozumienia. Dla

uczniów był to czas wytężonej
pracy, ale także wspólnej zabawy, który przyniósł im wiele
nowych doświadczeń i przyjaźni. Dlatego już teraz czekają na
drugą część projektu, która odbędzie się we wrześniu w Landau i Wissemburgu.
Głównym punktem pierwszej
części projektu były dwa koncerty pt. „Młodzieżowy Trójkąt
Weimarski muzycznie ożywiony” w wykonaniu trójnarodowej
młodzieżowej orkiestry smyczkowej, zagrane dla prawie trzystuosobowej publiczności –
8 maja w dniu 77. rocznicy
zakończenia II wojny światowej
w sali koncertowej Państwowej
Szkoły Muzycznej w Oświęcimiu i dzień później w Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

Patronem Honorowym oświęcimskiego koncertu był Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut, w wydarzeniu
uczestniczyli Starosta Powiatu
Südliche Weinstrasse, Dietmar
Seefeld i Burmistrz Wissemburga, Sandra Fischer-Junck,
a także partnerzy projektu, rodziny młodych muzyków i zaproszeni goście.
„Youth. Europe. Music” jest
wspólnym projektem Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu,
Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Oświęcimiu, Uniwersytetu
Koblenz-Landau,
Szkoły Artystycznej w Wissembourgu i Szkoły Muzycznej
Sudliche Weinstrasse.
– In

Podczas tegorocznej Ekomajówki, która odbędzie się
w sobotę, 28 maja w godz.
14:00–18:00 w parku Pokoju,
zaprezentują się firmy działające w ekosektorze, producenci
zdrowej żywności, rękodzielnicy. Stoiska promocyjne z animacjami i prezentacją sprzętu
wystawią także spółki miejskie.
Zostanie uruchomione stoisko
programu Czyste Powietrze,
na którym pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska UM
będą informować o możliwościach uzyskania dotacji
do wymiany pieców.
Na najmłodszych oświęcimian
czekać będą kolorowe dmuchańce, warsztaty plastyczne,
gry i zabawy prowadzone przez
animatorów. Teatr Kultureska
z Krakowa zaprezentuje interaktywny spektakl ekologiczny
pt. „Bukiet talentów”. Będą też
pokazy tańca, pierwszej pomocy i konkursy z nagrodami.
Nie zabraknie akcji „Kwiaty
za elektrograty”, w której
za zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny można otrzymać
sadzonki kwiatów. Elektrośmieci zostały podzielone na trzy
grupy: w pierwszej znajdują
się urządzenia wielkogabarytowe jak chłodziarki czy
pralki, w drugiej urządzenia
małogabarytowe, np: odkurzacze, żelazka, laptopy, telewizory, a w trzeciej mały sprzęt:
suszarki, wagi, kamery i gry
video, klawiatury, kalkulatory,
telefony itp. W zależności od
ilości oddawanego sprzętu
i grupy, do której się zalicza,
przyznawane będą różne ilości
sadzonek, jednak nie więcej niż
24 sztuki na osobę. Regulamin
akcji dostępny na stronie internetowej www.oswiecim.pl/.
Osoby mieszkające w odleglejszych częściach miasta będą
mogły dojechać w pobliże parku Pokoju bezpłatnymi autobusami MZK: linią nr 3 – o godz.
13:31 z przystanku Ośrodek
Zdrowia Zasole, o godz. 13:54
z przystanku Dwory Pętla
oraz linią nr 2 o godz. 14:48
z przystanku Ośrodek Zdrowia
Zasole przez Stare Stawy Pętla.
Powrót z imprezy będzie możliwy linią nr 3 – o godz. 17:29
z przystanku Stare Stawy Pętla
do przystanku Dwory Pętla,
o godz. 17:56 z przystanku
Dwory Pętla do przystanku Stare Stawy Pętla, o godz. 18:29
z przystanku Stare Stawy Pętla
do przystanku Dwory Pętla
i o godz. 18:57 z przystanku
Dwory Pętla do przystanku
Stare Stawy Pętla.
– ekt
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W hołdzie twórcom
konstytucji
Mali i duzi oświęcimianie licznie
uczestniczyli w obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Wsparcie dla młodzieży
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu ogłosił nabór
wniosków do stypendiów z Funduszu
Neumannów.
Celem funduszu ustanowionego z woli śp. Marii i Stanisława
Neumannów jest wspieranie
edukacji uzdolnionej młodzieży pochodzącej z miasta i gminy Oświęcim. O bezzwrotne, jednorazowe stypendium
ubiegać się mogą uczniowie
szkół średnich, kończący naukę i pragnący podjąć studia
na wyższych uczelniach, którym sytuacja materialna uniemożliwia finansowanie dalszej
edukacji.

O przyznaniu stypendium decyduje kilka czynników: ponadprzeciętne
uzdolnienia
potwierdzone wynikami (świadectwo, osiągnięcia naukowe,
artystyczne itp.), trudna sytuacja finansowa (potwierdzony
średni zarobek netto na jednego członka rodziny) i dodatkowe rekomendacje (np. szkoły,
parafii, instytucji użyteczności publicznej, stowarzyszeń,
osób prywatnych – nauczycieli
przedmiotów lub wychowaw-

ców). Warunkiem uruchomienia przyznanego stypendium
jest przedłożenie zaświadczenia o przyjęciu na studia.
Wnioski należy złożyć do
24 czerwca br. w sekretariacie
Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu, ul. Legionów
11 w zaklejonych kopertach
z dopiskiem „Fundusz im.
Stanisława i Marii Neumannów” lub przesłać pocztą na
adres MDSM. Powinny one
zawierać list motywacyjny
wraz z załącznikami odpowiadającymi przyjętym kryteriom.
– In

Podczas okolicznościowego
przemówienia prezydent Janusz Chwierut przypomniał
rolę i znaczenie Konstytucji 3 maja w historii naszego
kraju. Odniósł się też do wojny w Ukrainie i pomocy, jakiej mieszkańcy Oświęcimia
udzielili uchodźcom.
– Konstytucja 3 maja nie
uchroniła naszej wolności, ale
niosła optymistyczne przesłanie, które dawało nadzieję i siłę do walki o niepodległość kolejnym pokoleniom
Polaków. Dlatego pozwolę
sobie dzisiaj przy tej okazji
wyrazić nadzieję, że niedługo
skończy się wojna, Ukraina
obroni swoją niepodległość
i wróci tam pokój. Życzmy
sobie, by wolność, suwerenność, demokracja, praworządność i niepodległość były
zawsze dla nas wszystkich
najważniejsze. A konstytucja
była fundamentem naszych
praw – powiedział prezydent
Janusz Chwierut.
Następnie delegacje złożyły
wiązanki kwiatów na płycie
Grobu Nieznanego Żołnierza.
Tego dnia na Rynku Głównym stanęło stoisko patriotyczne, które oferowało biało-czerwone
chorągiewki
i okolicznościowe kotyliony.
Można było również otrzymać ulotkę, przygotowaną
w ramach obchodów Dnia
Flagi RP, zawierającą „flagowe ABC”, czyli zbiór podstawowych zasad umieszczania
i używania flagi państwowej.
Organizatorem uroczystości
był Urząd Miasta Oświęcim.
– ekt

77. rocznica zakończenia
II wojny światowej
8 maja obchodzony jest w Pol- złożyli kwiaty przy Grobie
Nieznanego Żołnierza na placu
sce Dzień Zwycięstwa.
Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu. Następnie delegacje
Z tej okazji władze Oświęciprzeszły na cmentarz parafialny
mia, powiatu, gminy, radni,
i złożyły wiązanki kwiatów
kombatanci oraz przedstapod pomnikami Żołnierzy
wiciele instytucji miejskich
Polskich poległych w latach
uczcili pamięć tych, którzy
1914–1918, 1918–1921,
walczyli w obronie Ojczyzny
na wszystkich frontach II wojny 1939–1945 i Żołnierzy
Polskich poległych w obronie
światowej.
Oświęcimia w 1939 roku.
W 77. rocznicę zakończenia
– In
II wojny światowej w Europie
Fot. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Mieszkańcy miasta, przedstawiciele władz samorządowych, szkół, placówek i instytucji miejskich, ugrupowań
politycznych, Wojska Polskiego, Policji, Państwowej
Straży Pożarnej oraz organizacji pozarządowych zebrali
się, by oddać hołd twórcom
Konstytucji 3 maja. Słoneczna aura dodatkowo zachęcała
tego dnia do wyjścia z domu
i wspólnego, radosnego świętowania.
Rocznicowe obchody rozpoczęło tradycyjnie wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych w sanktuarium Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych, a po nich odprawiona
została msza święta w intencji Ojczyzny od mieszkańców
miasta.
Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli ulicami Starego
Miasta w kierunku placu Tadeusza Kościuszki. Na czele
biało-czerwonej kolumny szli
harcerze z Hufca ZHP Oświęcim, którzy wraz z młodymi,
chętnymi do pomocy oświęcimianami nieśli 20-metrowę
flagę.
Parada zatrzymała się przy
pomniku Niepodległości, gdzie
złożono kwiaty i uczczono pamięć wszystkich, którzy oddali życie za wolną i niepodległą
Polskę.
Główne uroczystości odbyły
się przed Grobem Nieznanego
Żołnierza. Orkiestra Miasta
Oświęcim z Oświęcimskiego
Centrum Kultury odegrała
hymn państwowy, a żołnierze
ze 112 batalionu lekkiej piechoty 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej podnieśli flagę na maszt.

3

82. rocznica zbrodni katyńskiej
29 kwietnia uroczyście
uczczono pamięć ofiar zbrodni
na polskich jeńcach wojennych w 1940 roku w ZSRR.

Ofiar Katynia Polski Południowej – Koło w Oświęcimiu
oraz w imieniu mieszkańców
delegacja z Urzędu Miasta
Oświęcim.
W intencji ofiar zbrodni katyń- Organizatorami uroczystości byli: Prezydent Miasta Oświęcim,
skiej oraz ich rodzin została
odprawiona msza święta w ko- Stowarzyszenie Rodzin Ofiar
ściele pw. Wniebowzięcia NMP. Katynia Polski Południowej –
Koło w Oświęcimiu, Zakład
Poprzedziło ją oddanie hołdu
Salezjański oraz parafie Matki
przy tablicy upamiętniającej
mieszkańców ziemi oświęcim- Bożej Wspomożenia Wiernych
i Wniebowzięcia Najświętszej
skiej, ofiar zbrodni katyńskiej.
Marii Panny.
Kwiaty złożyli m.in. przedsta– ekt
wiciele Stowarzyszenia Rodzin
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była czyjaś mama (albo
nie było) i bawiliśmy się
bez ciągłego nadzoru.
Zdzieraliśmy kolana i dłonie, rozbijaliśmy łokcie,
bo nie było specjalnych
nawierzchni na placach
zabaw. Nikt nie zgłaszał
zażaleń do zarządcy, do
urzędu, że kolano czy
łokieć rozbity. Ubezpieczyciele nie czyhali na zysk.
Alergie były, ale jakby ich
nie było. Jedliśmy brudnymi rękami, jak coś upadło
na ziemię, to wystarczyło
podmuchać. Działała
też zasada kilku sekund.
Na podwórku było dużo
drzew, pod którymi się
bawiliśmy, na które się
wspinaliśmy. Nie znaliśmy
kalendarza pylenia roślin.
Dopiero po latach dowiedziałam się o istnieniu
alergii. Prawdziwy cud,
że przeżyliśmy!
Jak jest dziś, każdy
widzi… Być może zatraciliśmy zdolność życia we
wspólnocie? To chociaż
sobie odpuśćmy… Wrzućmy na luz.

Policyjny przegląd
Śmiercionośna mgła
W nocy z 26 na 27 kwietnia
na ul. Szpitalnej mężczyzna, będąc pod wpływem
alkoholu, spowodował wypadek drogowy, w którym
śmierć poniosła pasażerka. Kierując samochodem
marki Opel Vivaro podczas mgły wypadł z jezdni
na łuku drogi, po czym
wpadł do zbiornika wod-

się na poboczu, po czym
podbiegł do leżącego, aby
sprawdzić funkcje życiowe.
Okazało się, że mężczyzna
jest przytomny, nie posiada żadnych obrażeń ciała,
lecz znajduje się pod mocnym wpływem alkoholu.
Po kilku chwilach na miejsce przyjechał policyjny
patrol, który przejął 69-letniego mieszkańca gminy.
Badanie wykazało 2,2 promila alkoholu. Nietrzeźwy został przekazany pod
opiekę rodziny. Za kierowanie rowerem „na gazie”
grozi mandat w wysokości
2,5 tys. zł, a w przypadku skierowania wniosku
o ukaranie sprawcy sąd
może nałożyć grzywnę do
30 tys. zł oraz orzec zakaz
prowadzenia pojazdów nienego Kruki. Pojazdem mechanicznych.
podróżowało troje obywateli Ukrainy. O własnych Pijana matka
siłach na brzeg wydostało Także 9 maja policjansię dwóch mężczyzn (41- ci otrzymali anonimowe
oraz 19-latek). Z wody zgłoszenie dotyczące kostrażacy wyłowili 22-letnią biety będącej pod wpłykobietę, która nie posia- wem alkoholu, która ma
dała funkcji życiowych. pod opieką dwoje dzieci.
Pomimo reanimacji życia W jednym z oświęcimskich
kobiety nie udało się urato- mieszkań mundurowi zawać. Policjanci zatrzymali stali nietrzeźwą 43-latkę
obu nietrzeźwych męż- i dwoje 9-letnich dzieci.
czyzn. Badanie stanu trzeź- Badanie stanu trzeźwowości 41-letniego kierowcy ści kobiety wykazało 1,4
Kowykazało 1,4 promila alko- promila alkoholu.
holu. Prokurator przedsta- bieta została zatrzymana
wił mu zarzut kierowania i trafiła do oświęcimskiej
pojazdem w stanie nie- komendy. Opiekę nad matrzeźwości i spowodowanie łoletnimi przejęła rodzina,
wypadku drogowego ze natomiast wobec matki
postępowanie
skutkiem śmiertelnym. De- wszczęto
cyzją sądu podejrzany trafił w związku z podejrzeniem
na trzy miesiące do aresztu popełnienia przestępstwa
śledczego. Grozi mu kara narażenia na bezpośrednie
pozbawienia wolności od 2 niebezpieczeństwo utraty
zdrowia bądź życia albo
do 12 lat.
uszczerbku na zdrowiu
małoletnich, nad którymi
Ciało w wodzie
29 kwietnia mieszkaniec miała obowiązek opieki,
Oświęcimia podczas spa- za co grozi kara pozbawieceru nad brzegiem Wisły, nia wolności do 5 lat. Matew rejonie Dworów Dru- riały sprawy trafiły również
gich dostrzegł w wodzie do sądu, który dokładnie
ludzkie zwłoki. Mężczyzna sprawdzi sytuację rodzinną
natychmiast powiadomił dzieci. Odrębny wniosek
operatora numeru alar- przekazano do Miejskiej
Rozwiązywania
mowego 112. Na miejsce Komisji
zostały wysłane służby ra- Problemów Alkoholowych
tunkowe. Strażacy wyło- w Oświęcimiu w związku
wili z wody zwłoki będące z podejrzeniem, iż zaniew znacznym stadium roz- dbanie może świadczyć
kładu. Decyzją prokurato- o uzależnieniu od alkoholu.
ra ciało zostało zabezpieczone do sekcji, podczas Potrącona rowerzystka
której zostanie ustalona 11 maja na ulicy Fabryczpłeć oraz pobrany materiał nej oświęcimscy policjanDNA, przy pomocy które- ci zatrzymali 54-letniego
go będzie możliwe ziden- mieszkańca gminy Zator.
tyfikowanie osoby. Prowa- Funkcjonariusze wstępnie
dzone są także czynności ustalili, że 54-latek, kierumające na celu ustalenie jąc volkswagenem, potrącił 49-letnią mieszkankę
okoliczności zgonu.
gminy Oświęcim, która na
rowerze przejeżdżała przez
Rowerem do rowu
9 maja komendant Poli- przejazd dla rowerów. Pocji w Oświęcimiu, jadąc szkodowana z urazem głosamochodem ul. Gro- wy została przewieziona
jecką, zauważył leżącego do szpitala na dalsze badaw przydrożnym rowie nia oraz leczenie. Badanie
mężczyznę, obok którego stanu trzeźwości kierowznajdował się rower. In- cy wykazało, że miał on
spektor Robert Chowaniec w organizmie 1,40 promila
natychmiast
zatrzymał alkoholu. W związku z poFot. KPP Oświęcim

wić bez ryzyka przegrzania
w upalny dzień. Ale dzieci
też przeszkadzają, bo się
„Dziwny ten świat
wydzierają i biegają.
Świat ludzkich spraw”
Drzewa są potrzebne,
Czesław Niemen
aby między blokami
zacunek, uprzejmogłyby się załatwiać,
było chłodniej. Mury się
mość, dobre słowo w dodatku bez obowiązmocno nagrzewają,
na co dzień, wyro- ku sprzątania po pupilu
mieszkańcy narzekają, że
zumiałość… Czy te (obowiązku niestety
w mieszkaniach nie da się
wszystkie słowa pozostają nierealizowanym przez
wytrzymać w upalne letnie
już bez znaczenia? Bez
wielu właścicieli psów).
dni. Ale drzewa widok
pokrycia? Do nich można Ktoś zagospodarował
zasłaniają. I tak w koło
dopisać jeszcze sporo
kawałek trawnika przed
Macieju.
innych. Ale poprzestanę
blokiem, tworząc malutki
Jak dobrze, że wychona tych, bo odnoszą się
ogródek, a komuś innemu wałam się w innych czado tematu, który chciałato przeszkadza. Bo rośliny sach. Przy blokach były
bym poruszyć – do życia
pylą, bo rosną, bo „sobie
małe ogródki uprawiane
w miejskiej wspólnocie.
nie życzę”, bo owady
przez sąsiadów. Wokół
Żyjemy w mieście słynąlatają, bo… Zniszczy, wy- wisiało pranie i nikomu
cym z zieleni. Zdecydorwie, a jeszcze zwyzywa
nie przeszkadzało. Nawet
wanie lepiej się mieszka
samozwańczego ogrodnifirany się suszyły na
tam, gdzie tej zieleni jest
ka. Ktoś założył karmnik
drewnianych ramach.
dużo. I wydawałoby się,
i dokarmia ptaki, a inny
Na podwórku kotłowała
że nie trzeba tego nikomu do tych ptaków celuje,
się ferajna dzieciaków.
tłumaczyć, że nie potrzeba czym się da. Dlaczego?
Darliśmy się pod oknami:
argumentów. A jednak…
Bo srają. Drzewa też
„Mamooo! Rzuć mi… (i tu
Są mieszkańcy, dla któprzeszkadzają, bo ptaki
zależnie od potrzeby)”.
rych otoczenie mogłoby
na nich siedzą i… srają
Dorośli nie bali się zwrócić
być betonową pustynią
na samochody. Z kolei
uwagi cudzemu dziecalbo lepiej – parkingiem.
drzewo potrzebne, żeby
ku, jak źle postępowało.
No… może z kawałkiem
ludzie usiedli w cieniu,
Rodzice jeszcze podziękotrawnika, na którym pieski aby dzieci mogły się poba- wali. Zwykle na podwórku

wyższym został zatrzymany i trafił na komendę.
Pieszy na czerwonym
12 maja na ul. Dąbrowskiego w rejonie skrzyżowania
z ul. Górnickiego służby
ratunkowe interweniowały
w związku z potrąceniem
przez samochód osobowy
nietrzeźwego pieszego. Jak
wstępnie ustalili policjanci, 70-letni oświęcimianin
na przejściu dla pieszych
potrącił 42-letniego mieszkańca. Z relacji innych
osób oczekujących na
skrzyżowaniu „na zielone”
wynika, że poszkodowany
wszedł na przejście pomimo tego, że sygnalizator
wskazywał światło czerwone. Badanie stanu trzeźwości pieszego wykazało
2 promile alkoholu. Mężczyzna został przewieziony
do szpitala na leczenie.
Chwila nieuwagi
13 maja służby ratunkowe
interweniowały na rynku,
gdzie doszło do nietypowego zderzenia drogowego.
Jak wstępnie ustalili policjanci, kierowca samochodu marki Suzuki, 71-letni
mieszkaniec miasta, otworzył drzwi od pojazdu,
w chwili, gdy obok na rowerze przejeżdżał 45-letni
oświęcimianin. Rowerzysta uderzył w drzwi samochodu, po czym upadł
na jezdnię. Po badaniach
okazało się, że nie doznał
poważniejszych obrażeń
ciała. Za spowodowanie
kolizji drogowej na kierowcę policjanci nałożyli
mandat oraz punkty karne.
Policjanci apelują do kierowców o większą uwagę
i koncentrację za kierownicą, a także kontrolowanie
sytuacji wokół pojazdu za
pomocą bocznych lusterek
nie tylko podczas jazdy.
Hulajnogą w auto
18 maja policjanci zostali
wezwani na ul. Leszczyńskiej, gdzie doszło do kolizji drogowej z udziałem
hulajnogi
elektrycznej
i samochodu osobowego. W trakcie czynności
mundurowi ustalili, że
20-letni
oświęcimianin,
jadąc hulajnogą, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i uderzył w samochód,
którym kierował 29-letni
mieszkaniec. Po zderzeniu
sprawca kolizji próbował
odejść z miejsca zdarzenia, lecz powstrzymał go
poszkodowany. Badanie
stanu trzeźwości mistrza
hulajnogi szybko wskazało, że przyczyną problemów był spożyty alkohol
– 1,8 promila. W związku
z popełnionymi wykroczeniami funkcjonariusze
na sprawcę kolizji nałożyli
mandat karny w wysokości
4 tys. zł.
– Karo
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Marsz odpowiedzialności za pamięć
o Holokauście
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią 28 kwietnia na terenie byłego
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz odbył się 29. Marsz Żywych.
na jest z powstaniem w getcie
warszawskim. W pierwszym
marszu wzięło udział około 1,5 tysiąca Żydów. Od
1996 r. odbywają się corocznie. Największy miał miejsce w 2005 r., w 60. rocznicę
wyzwolenia Auschwitz, kiedy uczestniczyło w nim około
20 tys. osób.
Holokaust stanowił bezprecedensową próbę masowego mordu przy użyciu metod
przemysłowych, która nigdy
wcześniej i później nie była
przeprowadzona w takiej skali. W założeniach miał doprowadzić do „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”,
czyli wymordowania całego narodu. W KL Auschwitz,
największym ośrodku zagłady, Niemcy zgładzili ponad
milion sto tysięcy ludzi, głównie Żydów, a także Polaków,
Romów, jeńców radzieckich
i obywateli innych narodów.
– In

Fot. auschwitz.org, M. Lach

W tegorocznym Marszu Żywych wzięło udział około 2 tysięcy osób z ponad dwudziestu pięciu krajów – przede
wszystkim Żydów, ale też około trzystu uczniów z polskich
szkół. Na jego czele szli ocalali
z KL Auschwitz i Holokaustu,
wśród nich Edward Mosberg
i Stanisław Zalewski, a także
Prezydent RP Andrzej Duda.
Po przejściu przez bramę „Arbeit macht frei” uczestnicy
udali się z terenu byłego obozu
Auschwitz I do Auschwitz II-Birkenau. Główna ceremonia
odbyła się przy pomniku upamiętniającym ofiary obozu,
który usytuowany jest w pobliżu ruin komór gazowych i krematoriów II i III. Rozpoczęła ją minuta ciszy poświęcona
ofiarom wojny w Ukrainie.
Podczas uroczystości zapalono
sześć zniczy symbolizujących
sześć milionów ofiar Zagłady,
a na zakończenie odmówiono
kadisz – żydowską modlitwę
za zmarłych.

Przesłaniem
tegorocznego
Marszu Żywych była waga
przekazywania odpowiedzialności za pamięć i edukację
o Holokauście następnym pokoleniom. Jak zaznaczyli organizatorzy, pamięć o przeszłości jest narzędziem nauczania
w przyszłości.
Tego dnia na terenie Miejsca Pamięci uczestnicy marszu zostawili wiele drewnianych tabliczek z nazwiskami

pomordowanych, symbolizujących żydowskie nagrobki
– macewy. Część z nich znalazła się na torach przy rampie, gdzie niemieccy lekarze
SS dokonywali selekcji Żydów
deportowanych do Auschwitz
na zagładę z wielu krajów
okupowanej Europy.
Marsze Żywych organizowane są od 1988 roku w Dniu
Pamięci o Zagładzie (Jom HaSzoa), którego data związa-

Dla pogłębienia wiedzy o Auschwitz
Tym, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy o niemieckim nazistowskim obozie Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau proponuje nowy projekt edukacyjny pn.
„Wokół historii Auschwitz”.
Projekt adresowany jest do
mieszkańców Oświęcimia i okolic, którzy są zainteresowani
pogłębianiem swojej wiedzy
na temat dziejów niemieckiego nazistowskiego obozu
oraz losów różnych grup deportowanych do Auschwitz.
– Niemal pięć lat funkcjonowania obozu na trwałe zmieniło sposób postrzegania
Oświęcimia i jego okolic. Pamięć o zbrodniach, które zostały dokonane w czasie oku-

pacji w Auschwitz, jest obecna
wśród lokalnych mieszkańców
– mówi Andrzej Kacorzyk,
dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.
– Lokalny wymiar historii Auschwitz – realia czasów okupacji, wysiedlenia mieszkańców,
aktywność firmy IG Farbenindustrie, a także pomoc niesiona więźniom przez Polaków
mieszkających w pobliżu tzw.
strefy interesów obozu – zoFot. auschwitz.org

stanie zaprezentowany na tworzonej obecnie nowej wystawie
polskiej. O tym i wielu innych
płaszczyznach
działalności
muzeum, takich jak edukacja,
badania naukowe czy konserwacja, będziemy mówić podczas naszych spotkań – dodał
dyrektor Kacorzyk.
Pierwsze z cyklu spotkań odbyło się 21 maja. Przedstawiono na nim misję i działalność
Międzynarodowego Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście (MCEAH), będącego
integralną częścią Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, a następnie uczestnicy zwiedzili Miejsce Pamięci
z przewodnikiem.
Kolejne odbędzie się 24 czerwca w siedzibie MCEAH przy
ul. Stanisławy Leszczyńskiej
15 i poświęcone będzie zagadnieniu konserwacji przedmiotów i obiektów poobozowych. Spotkanie ropocznie się
o godz. 16:30 pokazem filmu
pt. „Pamięć. Odpowiedzialność. Przyszłość” nakręconego z okazji 70-lecia utworzenia
Muzeum Auschwitz, a o godz.
17:45 zaplanowano godzinną
prezentację pt. „Zachować dla

przyszłości” na temat działań
konserwatorskich prowadzonych w Miejscu Pamięci.
– Dział Konserwacji Muzeum
zajmuje się ochroną wszystkich obiektów zachowanych
na terenie dawnego KL Auschwitz-Birkenau. Dysponuje
on jedną z najnowocześniejszych na świecie pracowni
konserwatorskich i zatrudnia
zespół dyplomowanych konserwatorów zabytków oraz
specjalistów z różnych dziedzin technicznych. Kontrolują
oni stan zachowania obiektów,
a także wykonują niezbędne
prace konserwatorskie – informuje Anna Stańczyk, koordynatorka projektu.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego trzeba się na
nie zapisać telefonicznie pod
nr 338448121 lub poprzez formularz zgłoszeniowy online:
https://forms.gle/g1rMEDTQuPLMdRiB9/. Termin rejestracji na spotkanie upływa 21
czerwca, a o zakwalifikowaniu
decyduje kolejność zgłoszeń.
W razie dodatkowych pytań informacji udziela Anna
Stańczyk:
anna.stanczyk@
auschwitz.org lub nr tel.
338448128.
Spotkania w ramach projektu
„Wokół historii Auschwitz” są
bezpłatne i będą odbywały się
raz w miesiącu.
– In
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...w przeszłość. Składa się
z siedmiu obszarów, w których
wspominani są mali zuchowie,
którzy w czasie II wojny światowej mimo swojego wieku
pomagali w tych trudnych czasach więźniom obozu. Ścieżka
edukacyjna w prosty i sugestywny sposób przekazuje najmłodszym historię dzieci i ich
trudną, wojenną codzienność
oraz może być inspirującą nauką współpracy i wzajemnej
pomocy niezależnie od czasów
i okoliczności.
Uroczyste otwarcia
25 kwietnia uroczyście otwarto wystawę stałą w Muzeum
Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Podczas
oficjalnej inauguracji obecni
byli m.in. przedstawiciele polskiego rządu, województwa,
parlamentarzyści, samorządowcy, radni powiatu oświęcimskiego, dyrektorzy placówek oświatowych, muzealnych
i przedstawiciele duchowieństwa. Szczególnie ważną grupę
stanowili świadkowie historii
– dzięki nim i przekazywanym
świadectwom przyszłe pokolenia mogą poznać losy tych,
którzy pomagali więźniom byłego obozu Auschwitz.
W trakcie uroczystości dyrektor Dorota Mleczko otrzymała
z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr.
hab. Piotra Glińskiego odznakę honorową „Zasłużony dla
Kultury Polskiej”.
Kilka dni później, 1 maja, odbyło się uroczyste otwarcie
wystawy z udziałem mieszkańców ziemi oświęcimskiej.
Było ono połączone z promocją wydanego przez muzeum
albumu pt. „Spacer po Oświęcimiu. Fotografie ze zbiorów
Tadeusza Firczyka” oraz spotkaniem z kolekcjonerem i miłośnikiem historii naszego
miasta.
Powstanie muzeum
Przed powstałym w czerwcu
2018 roku muzeum stanęło
kilka zadań: najważniejsze na
początek stały się prace adaptacyjne zabytkowego obiektu
(z czasów okupacyjnych tzw.
Lagerhaus) na obecną siedzibę
instytucji oraz tworzenie wystawy stałej i aranżacji ścieżki edukacyjnej dla najmłod-

szych. Nieustannie ważnym
dla muzealników zadaniem
było i jest pozyskiwanie eksponatów i relacji świadków historii mieszkańców ziemi oświęcimskiej. Do tej pory udało się
udokumentować blisko 2 tys.
nazwisk osób, które niosły pomoc więźniom podczas II wojny światowej, ryzykując życie
własne oraz bliskich. Pracownicy muzeum oprócz gromadzenia, katalogowania i konserwacji zbiorów byli przez cały
czas trwania remontu adaptacji budynku aktywni na polu
edukacyjnym, wydawniczym
i popularyzatorskim.
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej to
samorządowa instytucja kultury, której organizatorem jest
Powiat Oświęcimski, a organem współprowadzącym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Na inwestycję
adaptacji budynku i wykonanie ekspozycji stałej ministerstwo przeznaczyło 35 mln zł.
Zwiedzanie
Wystawę stałą „Obrazy pamięci – losy mieszkańców
ziemi oświęcimskiej” można
zwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach od 10:00
do 18:00. Do końca czerwca
wstęp do muzeum jest bezpłatny. Pamiętajmy, że rezerwacja
wejścia dokonana przez stronę internetową www.bilety.
muzeumpamieci.pl daje gwarancję wstępu bez oczekiwania
w kolejce. Muzealnicy proszą
o rezerwowanie szczególnie
grupy wycieczkowe. Zwiedzanie trwa około 90 minut, na
miejscu dostępne są audioprzewodniki (bezpłatnie do
końca czerwca).
– Marzena Wilk
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wieści z ratusza
wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Oświęcim przyszłości w siedmiu obszarach
Na kwietniowej sesji Rada Miasta przyjęła Strategię Rozwoju Oświęcimia. Dokument zawiera obszary, które należy rozwijać i kierunki działań na najbliższe 10 lat. Określa, jak ma wyglądać Oświęcim
w 2030 roku. Powstał w wyniku wielomiesięcznej pracy grupy złożonej z przedstawicieli administracji i środowiska lokalnego oraz zewnętrznych konsultantów. Swoimi pomysłami podzielili się też
oświęcimianie i miejskie instytucje.
Archiwum Urzędu Miasta. Fot. wykonane przez Sky Foto Studio

Jak
podkreśla
prezydent
Oświęcimia Janusz Chwierut,
dokument kreuje wizję przyszłości miasta do 2030 roku.
Poprzednia strategia zakończyła się w 2020 roku. Nowa
zbiega się z okresem aplikowania o środki unijne, które pozyskuje Polska. Dlatego miasto
dopasowało ją do regionalnej
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.
– Trudno jest myśleć o przyszłości miasta, o zapewnieniu
dobrego życia mieszkańcom,
jeśli nie ma jasno określonych
celów i kierunków rozwojowych w różnych obszarach.
Ten dokument, który jest zbiorem ważnych przedsięwzięć
będzie nam służył przez najbliższe kilka lat. Jest on odpowiedzią na nowe wyzwania
rozwojowe – uważa prezydent
Janusz Chwierut.
Strategia zawiera siedem obszarów tematycznych, które
definiują miasto, kilka celów
strategicznych i operacyjnych
oraz konkretnych projektów

zaprojektowanych nych, doskonaleniem obsługi
inwestycyjnych. Mają one po- dobrze
kazać inne oblicze miasta, jego przestrzeni publicznych i roz- przedsiębiorców oraz donowoczesność i przede wszyst- winiętej komunikacji.
strzeżeniem turystyki jako
kim miasto z perspektywy • Miasto zielone stawiające na ważnego sektora dla rozwoju
ochronę środowiska i walkę Oświęcimia.
mieszkańca.
o czyste powietrze oraz roz- • Miasto w czasie wolnym,
które kładzie nacisk na infrawijanie terenów zielonych.
Są wśród nich:
• Miasto do zamieszkania, • Miasto kreatywnej gospo- strukturę dla mieszkańców,
czyli tworzenie atrakcyjnych darki związanej z rozwija- zarówno sportową, jak i kulwarunków mieszkaniowych, niem obszarów inwestycyj- turalną.

Ulica Mayzla zamknięta
dla ruchu na stałe
kawiarniane. Tak będzie również w tym roku.
Jednak po tym okresie ruch
na Mayzla nie zostanie już
przywrócony.
Chodzi o ulicę Mayzla, która
Ogródki kawiarniane ulokodo tej pory była wyłączana
wały się też na płycie rynku.
z ruchu samochodowego
na sezon turystyczny, od maja W sumie są tam trzy stanowido października. Znajdujące się ska gastronomiczne. Z oferty
przy niej lokale gastronomiczne kawiarnianej można też skorzyna ten czas wystawiały ogródki stać w parku Pokoju.
Jedna z ulic w Rynku Głównym została zamknięta na
stałe.

• Miasto inwestujące w mieszkańca, oznaczające rozwój
najbardziej bezpośrednich
usług dla mieszkańca jak
edukacja, zdrowie, pomoc
społeczna,
administracja
i bezpieczeństwo.
• Miasto ponadlokalnie, oznaczające dostępność komunikacyjną drogową czy kolejową oraz dalsze budowanie
pozycji Oświęcimia jako stolicy subregionu, w tym rozwijanie i zawiązywanie partnerstw
czy tworzenie projektów jak
„Zielona oaza innowacji”.
• Ostatnim jest Oświęcim-Miasto Pokoju, określające
kontynuację prowadzonych
już działań. W tym kluczowe
znaczenie będzie miał rozwój Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka, a także
współpracy miasta, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz instytucji
działających w obszarze edukacji pokojowej w mieście.
Wśród strategicznych projektów jest przebudowa hali lo-

Weź dotację i wymień piec.
Pozostało już niewiele czasu
Dotacje do wymiany „kopciuchów” cieszą się dużym zainteresowaniem. W Oświęcimiu można otrzymać dofinansowanie do wymiany pieców z budżetu miasta. Kolejną możliwością jest program „Czyste Powietrze”, obejmujący nie tylko
wymianę pieca, ale też np. termomodernizację.
Tylko w tym roku na ten krok
zdecydowało się 187 właścicieli domów z piecami pozaklasowymi. Z dotacji miasta
skorzysta 114 osób, a 73 osoby z programu „Czyste Powietrze”. To już najwyższy czas na
podjęcie tej decyzji, bowiem
od 1 stycznia 2023 roku zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nie
będzie można domów czy innych pomieszczeń ogrzewać
„kopciuchami”.
Piece klasy 3 i 4 powinny
zniknąć z krajobrazu miasta

do końca 2026 roku, a kotły
5 klasy i ekoprojektu na węgiel do 31 grudnia 2029 roku.
Wnioski o dotację z budżetu miasta można składać do
31 lipca. Dopłaty wynoszą
do 7 tys. zł w przypadku pieców gazowych, a do sieci ciepłowniczej do 6 tys. zł. Do
kotła olejowego i elektrycznego miasto dodaje 5 tys. zł.
Aż 16 tys. zł można dostać
na pompy ciepła wraz z fotowoltaiką, na same pompy do
10 tys. zł. Więcej informacji
o dotacjach można otrzymać

w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 338429182.
Z kolei z Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste

dowej. Miasto rozważa też
przygotowanie otwartego kąpieliska w oparciu o istniejącą infrastrukturę i przestrzeń wokół krytej pływalni.
To również budowa żłobka
wraz z przedszkolem czy zagospodarowanie bulwarów oraz
drugiej części parku na osiedlu Chemików. W dokumencie jest też budowa obwodnicy
Oświęcimia wraz z mostem na
Sole w ramach drogi S 1.
Wzięto pod uwagę również działania na rzecz rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, skrócenia czasu
przejazdu do Krakowa, poprawienia komfortu podróżowania w kierunku Czechowice-Dziedzice. Nie zapomniano
też o dostosowaniu do zwiedzania reliktów XVI-wiecznego ratusza pod płytą Rynku
Głównego oraz tuneli z czasów II wojny.
Finansowanie działań rozwojowych, określonych w Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021–2030 będzie
się odbywać przy wykorzystaniu środków, które pozostają
w dyspozycji samorządu lub
o które miasto może skutecznie zabiegać. Wśród nich najistotniejsze są środki europejskie. Pieniądze pochodzące
z budżetu miasta będą zapewniały niezbędne współfinansowanie projektów w ramach
programów operacyjnych i innych źródeł krajowych i międzynarodowych. 		
Powietrze” można korzystać
we wtorki w godzinach od
11:00 do 16:00 oraz w czwartki w godzinach od 8:00 do
13:00. Pracownicy punktu
służą pomocą mieszkańcom,
którzy chcą wymienić stare piece czy przeprowadzić
termomodernizację
domu.
Przekażą wszystkie niezbędne informacje oraz pomogą
w wypełnieniu wniosku i rozliczeniu przyznanego dofinansowania. Na spotkanie
należy się wcześniej umówić,
dzwoniąc pod numer telefonu 503572966. Punkt działa
w Urzędzie Miasta Oświęcim
przy ul. Zaborskiej 2, 2 piętro,
pokój 33. 		
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W kolejnych dzielnicach miasta
ruszyły długo oczekiwane inwestycje
W Oświęcimiu prowadzone są prace przy modernizacji ulicy Pod Borem i ulicy
Koszykowej. Miasto Oświęcim przygotowało się do tych inwestycji, wykonując
wcześniej dokumentacje techniczne, jednocześnie konsultując ich zakres z radami osiedli Pod Borem oraz Dwory-Kruki.

Przebudowa ulicy pod Borem obejmuje odcinek o długości około 710 metrów. Przy
niej znajdują się domy oraz
zabudowa usługowa. Nie ma
jednak chodników, brakuje
też kompleksowej kanalizacji
deszczowej. Ulica jest tylko
częściowo oświetlona. Zakres
prac polega między innymi na
poszerzeniu drogi, budowie
chodnika, zjazdów, kanalizacji

deszczowej oraz przebudowie
sieci ciepłowniczej, wodociągowej i elektroenergetycznej.
Zaplanowano też nową zieleń. Ulica Pod Borem łączy się
z drogą krajową 44 oraz stanowi dojazd z drogi powiatowej
do drogi gminnej, obsługującej tereny strefy gospodarczej.
Inwestycja ma kosztować niemal 4,4 mln zł, a zakończy się
wiosną przyszłego roku.

Musisz zgłosić,
czym ogrzewasz dom

Oczyścili ze śmieci
nadbrzeże Soły,
zbierając pół tony odpadów

1 lipca ubiegłego roku ruszył
spis źródeł ciepła. Właściciele
domów i zarządcy budynków
są zobowiązani do złożenia
odpowiedniej deklaracji.
Lista urządzeń grzewczych,
które należy zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków CEEB podległej
Głównemu Urzędowi Nadzoru
Budowlanego jest długa. Znajdują się na niej m.in. kominki,
piece czy kuchnie węglowe.
Czas na zgłoszenie źródła
ogrzewania mija 30 czerwca
2022. Są jednak wyjątki.
Dotyczą one nowo oddanych
budynków. Właściciele nowych
domów mają na zgłoszenie
do rejestru zaledwie 14 dni
od dnia uzyskania pozwolenia
na użytkowanie źródła ciepła.
Formularz wypełnić można
elektronicznie lub papierowo
na stronie zone.gunb.gov.pl.
Do tego konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub
e-dowodu osobistego.
Mieszkańcy, którzy nie mają
takich możliwości mogą liczyć
na jego wypełnienie w Wydziale Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Oświęcim przy
ul. Zaborskiej 2. Na postawie
informacji gromadzonych
w CEEB samorządy będą
mogły dobierać odpowiednie
polityki i programy do walki
ze smogiem. 		

Ulica Koszykowa w Dworach,
która stanowi połączenie ul.
Zwycięstwa z obwodnicą północną, zostanie zmodernizowana na 470-metrowym
odcinku. Ponadto zostanie
wykonana 240-metrowa boczna część tej drogi. Wybudowane zostaną pobocza, przebudowane będą skrzyżowania,
zjazdy do posesji, oświetlenie
uliczne oraz sieć wodociągowa

Miasto pomaga ratować zabytki
Chrystusa Króla na Zakładzie
Salezjańskim,
Od kilku lat właściciele obiektów zabytkowych w Oświęcimiu, którzy planują ich remont
lub renowację mogą skorzystać
Umowę na dotację w ramach
posiadanych przez miasto pie- ze wsparcia, jakie oferuje
niędzy na ratowanie zabytków Urząd Miasta.
podpisali ks. Dariusz Bartocha, – Remonty zabytkowych
dyrektor Zakładu Salezjańskie- budynków czy innych obiektów
są bardzo kosztowne. Naszą
go im. ks. Bosko i prezydent
wspólną troską jest dbałość
Oświęcimia Janusz Chwierut.
o dziedzictwo historyczne
Zabytkowy budynek kościoła
naszego miasta – uważa prezyod kilku lat przechodzi grundent Janusz Chwierut.
towny remont. Po odnowie– Stąd w budżecie miasta zaniu frontonu przyszła kolej
na remont nakryw kamiennych bezpieczamy środki na dotację
skarp elewacji południowej pre- do remontu zabytków – dodaje.
zbiterium. W latach wcześniej- O wsparcie z miasta mogą
ubiegać się prywatni właściszych prace konserwatorskie
objęły między innymi fragmen- ciele, wieczyści użytkownicy
ty ścian bocznych. Równolegle lub osoby posiadające inny
tytuł prawny do zabytków, wpiprowadzona była renowacja
sanych do rejestru Wojewódzznajdującej się obok zabytkokiego Konserwatora Zabytków.
wej kaplicy św. Jacka, pocho			
dzącej z początku XIV wieku
czy remont wieży z posągiem
Na dalsze prace przy renowacji sanktuarium Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych miasto przeznaczyło 40 tys. zł.

Harmonogram
dyżurów radnych
Rady Miasta
Oświęcim
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek godz. 16:00–17:00

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Ireneusz
Góralczyk
Odpowiedzieli na apel prezy- nadbrzeże oczyszczono z pu- skiej Ochotniczej Straży Poponiedziałek godz. 12:00–13:00

szek, butelek, plastikowych
opakowań, a nawet butów.
W wydarzeniu uczestniczyli
prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut wraz z małżonką,
zastępcy prezydenta Andrzej
Bojarski i Krzysztof Kania,
radni, druhowie z oświęcim-
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i kanalizacji sanitarnej. Będą
też nowe nasadzenia. Droga zostanie odwodniona. Ten
zakres prac będzie kosztował
ponad 2,95 mln zł. Inwestycja jest realizowana w cyklu
dwuletnim, a jej efekty będą
widoczne wiosną 2023 roku.
Obie drogi są modernizowane
z wykorzystaniem pieniędzy
z funduszy zewnętrznych.

Pod koniec kwietnia nad Sołą zgromadziło się kilkudziesięciu mieszkańców Oświęcimia oraz grupa z Ukrainy.

denta Oświęcimia, który również aktywnie uczestniczył
w akcji dotyczącej sprzątania
brzegów rzeki.
W sumie zebrano 125 worków
śmieci o łącznej wadze blisko
pół tony. Wśród nietypowych
znalezisk był rower, ponadto
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żarnej oraz całe rodziny.
Przedsięwzięcie było realizowane w ramach obchodzonego w naszym mieście w 2022
roku Roku Troski o Środowisko Naturalne. 		

1.06 godz. 13:00–15:00
Krzysztof Kuczek
Komisja Rewizyjna,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta
8.06 godz. 13:00–15:00
Waldemar Łoziński
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
15.06 godz. 13:00–15:00
Mariola Madej
Komisja Rewizyjna,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
29.06 godz. 13:00–15:00
Zygmunt Osoba
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

SESJA RADY Miasta
27.04 br. odbyła się sesja
Rady Miasta. Treść uchwał
oraz informacja o wynikach
głosowania dostępna na stronie
internetowej oswiecim.pl w zakładce Samorząd/Rada Miasta.
Na tej stronie można oglądać
transmisje sesji Rady Miasta
online, a także archiwalne
nagrania.

Wieści Z RATUSZA
w lokalnej TV
Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
w każdy piątek o godz. 18:00.
Wiadomości są powtarzane
co trzy godziny przez cały
weekend. Można je oglądać
na portalach www.faktyoswiecim.pl i www.oswiecimonline.
pl/. Są też dostępne
na stronach www.ostv.pl
oraz www.oswiecim.pl/.

RADA SENIORÓW
ZAPRASZA
Dyżury Oświęcimskiej Rady Seniorów odbywają się w każdą
drugą środę miesiąca w Wydziale Spraw Obywatelskich
UM przy ul. Solskiego 2, pokój
nr 14, w godz. 11:00–12:00.
Można też kontaktować się
mejlowo: rada.seniorow@
um.oswiecim.pl.

Wieści z Oświęcimskiego Ratusza przygotowała Katarzyna Kwiecień
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wiadomości z powiatu

Europejski Tydzień
Umiejętności Zawodowych
w powiatowym „Ekonomiku”
W Europejskim Tygodniu
Umiejętności Zawodowych
Powiatowy Zespół nr 4 Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu zaprosił
do siebie ósmoklasistów, by
zachęcić do kontynuowania
nauki w tej placówce.

W spotkaniu 12 maja, na którym podsumowano m.in. efekty
zagranicznych praktyk uczniów
popularnego „Ekonomika”
uczestniczyli także zaprzyjaźnieni ze szkołą przedsiębiorcy
i włodarze Powiatu Oświęcimskiego – wicestarosta Paweł
Kobielusz i członkini zarządu
Teresa Jankowska.
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to
przedsięwzięcie nastawione
na promocję kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dobrych
praktyk w tym zakresie.
– Bardzo się cieszę, biorąc pod
uwagę zawirowania ostatnich
lat na świecie, że te praktyki
w ogóle mogły się odbyć. Dzięki
programowi Erasmus nasza
młodzież miała okazję, by praktykować w Niemczech. Naszym
wielkim domem jest Europa
i warto o tym pamiętać w tym
szczególnym czasie. Możemy
bez ograniczeń podróżować po
krajach Unii Europejskiej i pracować w krajach Wspólnoty,
co ma niebagatelne znaczenie
także dla uczniów tej szkoły,
kształcącej w sektorze usług.
Obecnych na sali ósmoklasistów zachęcam do kontynu-

owania nauki w „Ekonomiku”.
W tej placówce wykształcą was
m.in. na świetnych kucharzy.
I mówię to z doświadczenia, bo
wiele razy miałem okazję skosztować specjałów, które wyszły
spod ręki uczniów „Ekonomika”
– powiedział wicestarosta.
Paweł Kobielusz w imieniu
zarządu powiatu życzył kształcącej się tu młodzieży dalszych
sukcesów i doskonalenia
warsztatu. Życzył też udanych
wakacji, które zbliżają się milowymi krokami.
Wicedyrektor Małgorzata
Cyran zachęcała ósmoklasistów do wyboru „Ekonomika”.
Podkreśliła, że ta powiatowa
placówka utrzymuje bardzo
dobre kontakty z miejscowymi
pracodawcami, co przekłada
się na wartościowe praktyki
dla uczniów.
– Nasza młodzież jest postrzegana jako bardzo dobrze
przygotowana do wejścia na
rynek pracy, nie tylko polski,
ale i europejski – stwierdziła
pani wicedyrektor.
– Od kilkunastu lat realizujemy
projekty finansowane ze środków unijnych. Był „Leonardo”,
obecnie jest „Erasmus+”, już
kolejna edycja. Udział naszych
uczniów w tych projektach daje
im wiele możliwości. Otwiera
na współczesny, dynamicznie
zmieniający się świat, w którym
dzięki nabytym umiejętnościom
i kontaktom mogą w pełni
poczuć się Europejczykami
– dodała, dziękując także władzom Powiatu Oświęcimskiemu
za troskę i finansowe wsparcie.
W tym roku „Ekonomik”
otrzymał znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności ze
statusem organizacji wiodącej.
Szkoła otrzymała akredytację
„Erasmus+” do 2027 r. w sektorze kształcenie i szkolenia
zawodowe.		

Zarząd Powiatu z wotum
zaufania i absolutorium
Rada Powiatu w Oświęcimiu na sesji 18 maja br. udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium za rok 2021.
„Za” głosowali radni rządzącej Powiatem koalicji, rajcy opozycyjnego klubu PiS
wstrzymali się od głosu.
Starosta Andrzej Skrzypiński
podziękował radnym za okazane zaufanie. Słowa podziękowania za owocną współpracę skierował także do swoich
współpracowników z Zarządu
Powiatu oraz do pracowników
starostwa i jednostek organizacyjnych.
Wstępem do decyzji o udzieleniu zarządowi wotum zaufania była debata nad Raportem o stanie Powiatu
Oświęcimskiego za rok 2021.
Obszerny dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w minionym roku.
W szczególności realizację
polityk, programów i strategii
oraz uchwał Rady Powiatu.
Radni wysoko ocenili poziom
merytoryczny i graficzny raportu, który został przygotowany pod kierunkiem Aliny
Kwarciak, dyrektorki MDK
i Beaty Chmielowskiej, sekretarz Powiatu. Podkreślono,

że to wspólna praca pracowników poszczególnych wydziałów starostwa i jednostek organizacyjnych.
Tuż po głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania dla
Zarządu Powiatu głos zabrał
starosta Andrzej Skrzypiński.
– Trzeba wspomnieć o osobie, której już między nami
nie ma, czyli śp. Marcinie Niedzieli, który przez trzy czwarte zeszłego roku stał na czele
tego zarządu i do końca angażował się w jego pracę. Chciałem też podziękować wicestaroście Pawłowi Kobieluszowi,
który w trakcie nieobecności

Marcina Niedzieli dwoił się
i troił, by pełnić dwie funkcje jednocześnie, ja wiem, ile
to pracy. Dziękuję Teresie Jankowskiej. To, czego dokonała
w zeszłym roku, było wielkie.
Także to, że Muzeum Pamięci nabrało takich kształtów, to
w znacznej mierze zasługa pani
Teresy. Grażynie Kopeć dziękuję za dobre słowo i zawsze
mądrą poradę, trafne spostrzeżenia, za to, że potrafi czasem
sprowadzić resztę zarządu na
ziemię. Dziękuję także Jerzemu Mieszczakowi, który jest
ogromnym wsparciem dla
etatowych członków zarządu,

Służba najwyższego zaufania
Tegoroczne powiatowe uroczystości z okazji Dnia Strażaka
zorganizowane na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu miały szczególny wymiar. Zbiegły się z 30. rocznicą uformowania straży
w obecnym kształcie.
Były okazją do wręczenia odznak i medali oraz strażackich
awansów. Piątek, i to trzynastego, dobrze będą wspominać strażacy z jednostki OSP
w Kętach Podlesiu, którzy
odebrali kluczyki do podarowanego jednostce pojazdu.
Starosta oświęcimski Andrzej
Skrzypiński, który objął honorowy patronat nad uroczystościami, wraz z wicestarostą
Pawłem Kobieluszem wręczył
tegoroczne dotacje przedstawicielom 20 jednostek OSP z terenu naszego powiatu – na łączną
kwotę przeszło 300 tys. zł.
W imieniu Zarządu Powiatu
starosta Andrzej Skrzypiński
pogratulował małopolskiemu
komendantowi wojewódzkiemu PSP w Krakowie nadbrygadierowi Piotrowi Filipkowi – wcześniej przez wiele lat
komendantowi powiatowemu
PSP w Oświęcimiu – generalskich szlifów.
„Szanowny Panie Komendancie, w imieniu władz Powiatu
Oświęcimskiego serdecznie
gratuluję Panu nadbrygadie-

rowi awansu do pierwszego
stopnia generalskiego Państwowej Straży Pożarnej.
Awans ten to uznanie dla Pańskich dotychczasowych sukcesów i profesjonalizmu, jak
również gotowości do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.
W czasach pokoju to właśnie
sprawnie działająca i dobrze
dowodzona straż pożarna jest
gwarantem bezpieczeństwa
mieszkańców naszego powiatu, województwa i kraju. Cieszę się, że Pańskie zasługi na

tym polu zostały docenione
w formie awansu do stopnia
nadbrygadiera.
Z tej okazji mam zaszczyt przekazać Panu wyrazy najwyższego szacunku i uznania za
odwagę i niezłomność w dotychczasowej działalności.
Troska o drugiego człowieka
od zawsze cechowała strażaków. Na co dzień zwykli ludzie, a w chwilach wyzwań bohaterowie, których tak bardzo
w społeczeństwie nam potrzeba. Dziękuję Panu za pełną gotowość do niesienia pomocy

na którego głowie – i w głowie
– są powiatowe inwestycje –
powiedział tuż po głosowaniu
starosta Andrzej Skrzypiński.
Sternik Powiatu Oświęcimskiego podziękował również pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych oraz tym
radnym, którzy głosowali za
wotum zaufania dla zarządu.
Po pozytywnej ocenie rocznego sprawozdania z wykonania
zeszłorocznego budżetu przez
komisje stałe rady większość
radnych zagłosowało także
za udzieleniem zarządowi absolutorium za 2021 r. Starosta
podkreślił, że mimo trudnego
budżetu udało się zrealizować
wszystkie zaplanowane w nim
zadania i zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie powiatowych placówek.
– Zacznę trochę humorystycznie. Dla mnie to dziś już drugie absolutorium. O godz. 13
w poprzednim miejscu pracy
uzyskałem absolutorium z racji pełnienia tam obowiązków
w zeszłym roku. Chcąc odnieść
się do zarzutów szefa klubu PiS,
który zarzucił nam oszczędność w zeszłorocznym budżecie, chciałbym podkreślić, że
dobry gospodarz charakteryzuje się tym, że na ciężkie czasy ma odłożone oszczędności. Dzięki wolnym środkom,
których nie wydaliśmy w 2021
roku, byliśmy w stanie spiąć
i realizować tegoroczny budżet
– podkreślił starosta Andrzej
Skrzypiński. 		
oraz poświęcenie w działaniu
na rzecz innych, życzę wszelkiej osobistej pomyślności,
satysfakcji z wykonywanych
obowiązków, a przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej
pracy”.
Po odczytaniu powyższego
listu gratulacyjnego starosta
wręczył Piotrowi Filipkowi
atrybut władzy, czyli wieczne
pióro.
Starosta złożył także życzenia
całej braci strażackiej.
– Ta formacja cieszy się w społeczeństwie najwyższym zaufaniem. Zasługujecie na to
zaufanie nie tylko działaniami związanymi stricte z waszą
służbą, z wyjazdami do pożarów, gdy ratujecie dobytek życia zwykłych obywateli, do
powodzi, do wypadków drogowych, do różnych innych zdarzeń. Za te wszystkie działania
serdecznie wam dziękuję – powiedział starosta Skrzypiński.
Komendant powiatowy PSP
w Oświęcimiu, mł. bryg. Marcin Głogowski nawiązał do
zmian, jakich ta formacja
doświadczyła na przestrzeni ostatnich trzech dekad.
Zmian, dzięki którym Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Oświęcimiu
dysponuje dziś nowoczesnym
sprzętem i przestronną siedzibą na miarę XXI wieku.

Strona płatna,
przygotowana przez
Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu
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Jarmark w klimacie książęcego dworu
Największe plenerowe wydarzenie historyczne w Oświęcimiu – Jarmark Kasztelański przyciągnęło do Starego
Miasta wielu miłośników średniowiecznej epoki. XI edycja Jarmarku, którego organizatorem było Muzeum Zamek w Oświęcimiu, odbyła się w dniach 7–8 maja.

W najbliższych tygodniach Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im.
Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu zaprasza na dwa koncerty.
We wtorek, 31 maja o godz. 18:00
w murach szkoły odbędzie się koncert
pt. „Solidarni z Ukrainą”, organizowany przez stowarzyszenie przyjaciół
szkoły. Wystąpią uczniowie, absolwenci i nauczyciele.
Fot. zbiory szkoły

Temat przewodni wydarzenia brzmiał „50.000 grzywien szerokich groszy praskich. Jak Jan IV sprzedał
księstwo królowi – 1457 r.”.
7 maja oficjalnie otwarto
w Muzeum Zamek wystawę
czasową pt. „Dwór Książęcy
w Oświęcimiu. XIV–XV w.”,
którą można było zwiedzać
bezpłatnie w trakcie trwania tegorocznego Jarmarku.
Otwarcie poprzedziły dwa
ciekawe i przystępnie wygłoszone wykłady – o kształtowaniu się dworów książęcych
i królewskich w średniowiecznej Polsce mówiła dr
hab. Bożena Czwojdrak,
prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a postacie
i losy książąt oświęcimskich
przybliżył prof. dr hab. Jerzy
Sperka z Uniwersytetu Śląskiego.
Wystawa prezentuje m.in.
biogramy sylwetek książąt
oświęcimskich i najważniejszych urzędów dworskich, opisy historyczne,
piękne repliki ubioru księżnej i księcia oświęcimskiego
z XIII wieku, monety – halerze oświęcimskie i grosze
praskie, ale również bardzo cenne artefakty, będące
świadectwem naszego dziedzictwa: dwa XV-wieczne
dokumenty sporządzone na
pergaminie i miecz oświęcimskiego kata.
Przybyłych gości witali rekonstruktorzy historyczni,
a w średniowiecznej „garderobie” można było przymierzyć stroje z epoki. Na
zakończenie sobotniego Jarmarku na Rynku Głównym
w Oświęcimiu odbył się widowiskowy pokaz w wykonaniu Teatru Ognia Nam-Tara.
8 maja na płycie Rynku
Głównego pojawiły się kramy z różnorakim rękodziełem artystycznym, ekoproduktami spożywczymi,
a także stoiska, na których
można było doświadczyć
rzemiosła dawnego, m.in.:
garncarstwa, tworzenia witraży, kowalstwa, ubijania
masła czy też dojenia plastikowej krowy. W południe odbył się przemarsz
grup
rekonstrukcyjnych
i organizatorów z placu Kościuszki na rynek. Na scenie
rozstrzygnięto i wręczono
nagrody w konkursie plastycznym dla dzieci „Książęce szaty”.

Szkoła muzyczna
zaprasza

Niemałe emocje wywoływały wśród widzów rozegrane
turnieje rycerskie na miecz
i tarcze oraz na miecz długi,
którym przypatrywały się
piękne białogłowy. W szranki stanęli najprzedniejsi ry-

rycerskiej, w której odbywały się warsztaty wypiekania podpłomyków. Można
było też zobaczyć jatkę solną i porozbijać na mniejsze
duże kawałki soli wielickiej, a przy wejściu do zam-

Wydarzenie dedykowane jest wszystkim obywatelom Ukrainy, zarówno
przebywającym w Polsce, jak i tym
walczącym o wolność swojego kraju.
Natomiast w niedzielę, 12 czerwca
o godz. 16:00 na Rynku Głównym
odbędzie się plenerowy koncert pt.
„Gramy dla Was”. Swoje umiejętności
zaprezentują uczniowie szkoły. Organizatorzy zapowiadają, że muzycznymi talentami pochwali się ponad 120
osób. Wstęp wolny.
Współorganizatorem koncertu jest
Miasto Oświęcim.
– ekt

Oświęcimski
handel w czasie
okupacji
O tym, jak wyglądał handel w obrębie oświęcimskiego rynku i ulicy Jagiełły w okresie okupacji dowiemy się
podczas dwóch prelekcji w Muzeum
Zamek w Oświęcimiu.

cerze, wzorując się na stylu
walk z okresu XV i XVI w.
Wielu cierpliwie czekało na
bulwarach nad Sołą na pokaz rycerzy konnych, opóźniony nieco względem planu
wydarzeń z powodu burzy,
która przeszła nad miastem
tego popołudnia. Przez cały
dzień zainteresowaniem cieszyło się rozpostarte tam
obozowisko rycerskie.
Dziedziniec zamkowy okazał się wspaniałym miejscem dla polowej kuchni

ku wybić pamiątkowy grosz
praski. Obok wieży rozgościło się dostojne ptactwo –
za sprawą pokazów sokolniczych mogliśmy dowiedzieć
się wielu ciekawostek o życiu ptaków drapieżnych.
Zwieńczeniem XI Jarmarku
Kasztelańskiego był koncert
utrzymany w klimacie muzyki słowiańskiej, wikindzkiej i celtyckiej w wykonaniu zespołu Żniwa.
– Marzena Wilk

„Handel i usługi w Stadt Auschwitz.
Na podstawie ankiet zakładów handlowych oraz usługowych z 1943 r.”
to tytuł spotkań, które przygotowały
Barbara Daczyńska i Joanna Sieranc-Guzdek.
– Pomysł na opracowanie tematu
handlu w Oświęcimiu w czasie II wojny światowej zrodził się z ciekawości,
jak wyglądało wtedy miasto – gdzie
chodziło się po chleb czy mleko, ale
również, gdzie można było naprawić
buty czy odebrać kartki żywnościowe.
W zasobach Archiwum Państwowego
w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej przechowuje się zaledwie pół
metra bieżącego różnego rodzaju
dokumentów z lat 1939–1944
dotyczących miasta Oświęcim.
Z tego względu ankiety dla zakładów
usługowych i handlowych wypełnione
na żądanie niemieckiego burmistrza
w 1943 roku stanowią cenne źródło
informacji, a mapa sporządzona dla
centrum Oświęcimia na początku
wojny pozwala na zlokalizowanie
konkretnych sklepów i punktów
usługowych w przestrzeni miasta –
wprowadzają prelegentki.
Pierwsze spotkanie odbędzie się
9 czerwca o godz. 17:00 i dotyczyć
będzie sklepów i handlu mieszczącego się w obrębie Rynku Głównego.
A drugie, zaplanowane na 23 czerwca o godz. 17:00, przedstawi handel
przy ul. Jagiełły i w innych miejscach
naszego miasta w okresie okupacji.
Wstęp na spotkania jest bezpłatny.
– In
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Dziecięce występy na ludowo
W Oświęcimskim Centrum Kultury 26 kwietnia
przedszkolaki rywalizowały
w siódmej edycji konkursu
„O Puchar Małego Hajduka”.

Fot. zbiory organizatora

przedszkolaków był głośno
oklaskiwany przez licznie zgromadzoną publiczność.
Jury, oceniając, brało pod uwagę muzykalność, styl i charakter
tańca, technikę taneczną i ogólny wyraz artystyczny występu.
VII Dziecięcy Konkurs Tańca
W VII edycji „Puchar Małego
Ludowego „O Puchar Małego
Hajduka” otrzymało NiepuHajduka” adresowany był
bliczne Przedszkole Bajka
do zespołów działających
w Oświęcimiu, dodatkowo
w przedszkolach z miasta
i gminy Oświęcim, prezentują- wszystkie przedszkola otrzymały pamiątkowe dyplomy,
cych program kultury ludowej
statuetki i słodkie upominki.
z wybranego przez siebie
regionu Polski. Celem projektu Prezentacjom konkursowym
towarzyszył występ Zespołu
jest propagowanie polskiej
Pieśni i Tańca „Małe Hajduki”.
sztuki i muzyki ludowej wśród
dzieci w wieku przedszkolnym, Organizatorami konkursu byli
Reprezentacyjny Zespół Pieśni
a także prezentacja dorobku
i Tańca Miasta Oświęcim
artystycznego przedszkoli.
„Hajduki” działający w OCK
Do tegorocznego konkursu
zgłosiły się miejskie przedszkola oraz Stowarzyszenie Przyjaciół
Reprezentacyjnego Zespołu
nr 14 i 16 oraz niepubliczne
przedszkola Bajka z Oświęcimia Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim
„Hajduki” oraz Oświęcimskie
i Smyk z Babic. Każdy z odCentrum Kultury.
bywających się na scenie sali
– In
widowiskowej OCK występów

pejzaż za mgłą
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Natchnięci przez Amora

W tym roku, po dwóch latach
przerwy spowodowanej pandemią, konkurs adresowany do
młodzieży i dorosłych wrócił
do kalendarium oświęcimskich
wydarzeń i odbył się 21 maja.
Wybierane i wykonywane przez
uczestników piosenki i fragmenty utworów literackich
mają nawiązywać do miłości.
Dlatego też prezentacje dotyczą
różnych wymiarów tego uczucia – od pięknych, wzniosłych
i radosnych emocji, po smutek,
rozgoryczenie i ból wiążące się
z miłością niespełnioną bądź
kaleczącą ludzką duszę i ciało.
W każdej edycji uczestników
ocenia grono jurorów – specjalistów od recytacji i śpiewu. Po
prezentacjach konkursowych
odbywają się rozmowy z jurorami, którzy dzielą się z wykonawcami swoimi krytycznymi
spostrzeżeniami, wskazówkami, doradzają i chwalą.
Podczas tegorocznych XXVIII
Ogólnopolskich Spotkań Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...”, objętych
patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim, jury w składzie:
Ana Nowicka (aktorka, reży-

ser), Monika Jakowczuk (aktorka, pedagog, logopeda) i Dorota
Kołodziej (wokalistka, aktorka)
po wysłuchaniu prezentacji konkursowych przyznało nagrody i
wyróżnienia. W kategorii recytacji: I nagrodę dla Kacpra Rokosza
(Łętowice), II nagrodę ex aequo
dla Małgorzaty Stopyry (Zabrze)
i Pawła Ogórkiewicza (Chocz),
III nagrodę ex aequo dla Patrycji
Rygielskiej (Warszawa) i Jakuba
Kowalskiego (Złotoryja), a równorzędne wyróżnienia dla Hanny Rams (Katowice), Agnieszki
Sieczkowskiej (Bielsko-Biała),

bogna wernichowska

T

ny, greki i matematyki. Ustna
matura wymagała odpowiedzi
z tych samych przedmiotów
oraz historii. Chyba że uczeń
z wcześniejszymi ocenami celującymi napisał egzamin na
celująco… Takich prymusów
było zresztą niewielu. W ogłaszanych przez dyrekcje gimnazjów corocznych sprawozdaniach z wyników nauczania
nazwiska najlepszych uczniów
i absolwentów drukowano wytłuszczonym drukiem – ozdobną kursywą. Absolwenci otrzymywali też oprócz dyplomu
rodzaj listu pochwalnego
z podkreśleniem doskonałych
wyników i szczególnych uzdolnień. Z tego elitarnego grona
komisja Ministerstwa Oświecenia Publicznego we Lwowie (podlegały jej wszystkie
galicyjskie szkoły) wybierała
dwóch najlepszych. Ci mogli
liczyć na całkiem pokaźne cesarskie stypendium pozwalające przez cztery lata studiować
na wybranej przez absolwenta
wyższej uczelni na terenie cesarstwa…
W połowie lat 70. XIX wieku
w Galicji zdarzył się w tej kwestii absolutny ewenement. Drugim najlepszym absolwentem
okazał się być Andrzej Potocki
z krakowskiego gimnazjum św.
Anny (dziś Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego), syn

nali stosowne do kierunku wykształcenia kariery”.
Na drugim biegunie maturalnych wyników znajdowali się ci, którzy z egzaminacyjnych zmagań wyszli przegrani.
Niestety było ich więcej niż
prymusów i na ogół przeżywali porażkę ciężko – zarówno oni sami, jak i rodzina. Na
wieść o oblanej maturze matki
doznawały nerwowych ataków,
a krewcy ojcowie wpadali w furię, gromiąc potomków, którym nie udało się przekroczyć
bariery średniego wykształcenia. Co gorsza, co roku odnotowywano przypadki usiłowanych bądź – na szczęście
rzadziej – udanych samobójczych zamachów z powodu oblanej matury…
Egzamin dojrzałości można było powtarzać – nawet
trzykrotnie, uczęszczając na
lekcje przedmiotów egzaminacyjnych albo pobierając prywatne korepetycje. Dość rzadko zdarzało się więc, by ktoś
odstąpił definitywnie od niezdanej matury. W końcu ten
trudny egzamin otwierał drzwi
nie tylko na wyższe uczelnie,
ale i do państwowych urzędów
i licznych kursów umożliwiających dostęp do rozlicznych
profesji.
Niestety dla zdolnych i ambitnych panien matura aż do
lat 90. XIX wieku nie była dostępna, chyba że po ukończeniu
wyższej pensji żeńskiej podjęły wysiłek opanowania łaciny
i innych przedmiotów na poziomie męskiego gimnazjum.

I zdały maturę przed komisją
– na co odważały się nieliczne
i naprawdę zdolne dziewczęta.
Kiedy większość abiturientów zakończyła egzaminy z pomyślnym wynikiem, młodych
i ich rodziny ogarniało uczucie
wszechogarniającej radości…
Dla ludzi prostych maturzysta
w rodzinie był powodem niebywałej radości i dumy. Cieszyli się też rodzice z wyżej postawionych społecznie kręgów.
Ofiarowywali synom pamiątkowe srebrne czy nawet złote zegarki, nieraz ze stosowną
inskrypcją, urządzali na nowo
dawne uczniowskie pokoje,
przyzwalali na późne powroty,
dając klucz do bramy. Niektórzy – w podzięce losowi – że
pozwolił szczęśliwie doczekać
oficjalnej dojrzałości potomka – ofiarowywali fundusze na
wpisy dla niezamożnych gimnazjalistów, szkolne biblioteki,
komplety podręczników.
A absolwenci? Wyzwoleni z egzaminacyjnych obaw
i szkolnych mundurów, ubrani w nowe, dorosłe garnitury
– zapraszali swoich pedagogów
na komers. Była to wspólna
uroczysta kolacja w dobrej restauracji – pożegnanie szkolnych lat. O balach maturalnych
z udziałem panien nikomu się
jeszcze nie śniło.
Niektóre elitarne gimnazja
miały w zwyczaju rozdawanie
podczas komersu srebrnych
szpilek z godłem szkoły i rokiem ukończenia. Noszono je
później w klapach garniturów
przy uroczystych okazjach.

Recytacja i śpiew – w tych dwóch kategoriach odbywa się
coroczny ogólnopolski konkurs „Amor sprawił…”, organizowany przez Oświęcimskie Centrum Kultury.

Egzamin zawsze wspominany

rudno wyobrazić sobie
wspomnienia
XIX-wiecznych ludzi
należących do oświeconej sfery bez przywołania
najbardziej
emocjonującego
wydarzenia młodości – egzaminu dojrzałości, od początku swego zaistnienia zwanego
maturą. Pisano o nim, przywołując w pamięci chwile spędzone na intensywnej nauce –
często długo w noc, a niekiedy
do pierwszych blasków świtu.
Wspominając korepetytorów,
a nieraz i rozliczne przemyślne sposoby pomagające utrwalić matematyczne wzory, daty
czy gramatyczne konstrukcje
– ukryte w mankietach mundurków, w obrębie bluzy – nawet w splątanych przemyślnie
węzłach sznurowadeł… Twarze egzaminujących – dobrotliwe czy surowe – powracały niekiedy w snach, nawet po wielu
latach, gdy stremowany maturzysta od dawna już należał do
grona ludzi piastujących znaczące stanowiska poparte uniwersyteckim dyplomem…
W Galicji matura była egzaminem obejmującym pięć
przedmiotów zdawanych pisemnie i sześć ustnie. Dla gimnazjów klasycznych (jakich
do 1914 było najwięcej) były
to pisemne egzaminy z języka
polskiego, niemieckiego, łaci-

Moniki Sinkowskiej (Kraków)
i Magdaleny Śledziewskiej (Warszawa). W kategorii poezji śpiewanej jury przyznało I nagrodę
dla Marii Tomiczek (Roczyny),
II nagrodę dla Moniki Sinkowskiej (Kraków) i III nagrodę dla
Małgorzaty
Langner-Giemzy
(Bielsko-Biała). Statuetkę Amora publiczności otrzymał Paweł
Ogórkiewicz.
– Słuchanie, mówienie poezji to
rzecz, która obecnie przechodzi
do lamusa, jest już mało popularna. Teraz jest dużo innych,
dla wielu fajniejszych rzeczy,

jak na przykład Tik Tok. Dlatego cieszy nas to, że jesteśmy
tutaj razem i możemy mówić
i śpiewać poezję – mówiła Ana
Nowicka.
– Choć teraz konkurs dobiega
już końca, to życzę wam, żeby
był to początek pięknej artystycznej drogi dla was – dodała podczas podsumowania konkursu Monika Jakowczuk.
Na zakończenie spotkań „Amor
sprawił…” odbył się koncert zespołu Mundinova, w składzie:
Dorota Kołodziej (głos), Marzena Cybulka (gitara basowa, kontrabas) i Michał Wilczyński (gitary) z gościnnym
udziałem Leszka Hefi Wiśniowskiego (flet, klarnet, saksofon)
i Piotra Zareckiego (perkusja,
instrumenty perkusyjne).
Konkurs został realizowany przy wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim.
– In

nieżyjącego już hrabiego Adama Potockiego i jego żony Katarzyny z Branickich. Ogłoszono werdykt, do krakowskiego
pałacu Pod Baranami przyszło
oficjalne pismo z Ministerstwa
Oświecenia ze Lwowa i wkrótce potem nadeszła odpowiedź.
Andrzej Potocki dziękował za
zaszczytne wyróżnienie, ale ze
względu na swój majątkowy
status odmawiał przyjęcia stypendium, przekazując je trzeciemu pod względem wyników
matury najlepszemu absolwentowi galicyjskich gimnazjów. Okazał się nim być młody człowiek ze Stanisławowa
(syn niższego funkcjonariusza
poczty – „listonosza od cięższych przesyłek, który na wozie
zaprzężonym w konia rozwoził
po mieście przesyłki, uderzając w dzwonek przed domem,
gdzie miał doręczyć paczkę”).
O zdolnym gimnazjaliście, jedynaku doręczyciela, głośno
było w Stanisławowie, gdyż
posiadał on niezwykłą pamięć
i pomimo bardzo młodego
wieku świetnie grał w szachy.
Stanisławów był miastem inteligenckim, miał nawet koło
szachistów należące do cesarsko-królewskiej unii miłośników królewskiej gry. Maksymilian Tulicz był najmłodszym
członkiem koła i zadziwiał starszych grą z kilkoma przeciwni-

kami jednocześnie, prawie zawsze wygrywając… Cesarskie
stypendium pozwoliło mu się
zapisać na studia w Wiedniu na
wydział prawa. Po kilku latach
„Czas” napisał, że Maksymilian
Tulicz uzyskał dyplom „summa
cum laude” i został przyjęty do
pracy w cesarskim Ministerstwie Skarbu.
Andrzej Potocki też ukończył studia z najwyższymi ocenami na Uniwersytecie Jagiellońskim i został dyplomatą,
a później urzędnikiem Wydziału Krajowego we Lwowie,
posłem na sejm i wreszcie namiestnikiem Galicji…
Ciekawe, że ci „najlepsi z najlepszych” absolwentów należeli – pod względem
pochodzenia – do wszystkich
społecznych sfer – chociaż
najwięcej było synów urzędników… Dość często zdarzali
się Żydzi, niekiedy z biednych
rodzin, za których gimnazjalne czesne opłacała żydowska
gmina. Jeden raz najlepszym
prymusem okazał się we Lwowie młodzieniec z pochodzenia
Rusin (określenie Ukrainiec nie
było w użyciu).
„Czas”, zajmując się losami
najzdolniejszych galicyjskich
absolwentów, pisał, że „młodzieńcy ci nie zawiedli pokładanych w nich nadziei, kończyli
w terminie studia i rozpoczy-
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Noc pełna wrażeń
Fot. Centrum Żydowskie, M. Kapustian

Jak twierdzą organizatorzy
przedsięwzięcia, Noc Muzeów wiąże się nie tylko z niecodzienną możliwością nocnego
zwiedzania i z atrakcjami, ale
też z inspiracją do obcowania
z kulturą i historią.
Noc Muzeów to wielka kulturalna impreza o zasięgu europejskim, a jej idea zrodziła się
w Berlinie w 1997 roku (wtedy taka Noc odbyła się po raz
pierwszy). Wydarzenie jest
związane z Międzynarodowym
Dniem Muzeów, który przypada na dzień 18 maja.
– Muzea, od początku powstania tej idei, miały służyć celom
naukowym, badawczym i edukacyjnym, czyli szeroko rozumianemu rozwojowi człowieka.
Współczesne muzea postrzegane są jako miejsca przyjazne dla
zwiedzających, atrakcyjne i nowoczesne. Zapraszają w „podróż”, budzą zainteresowanie
światem, wyjaśniają zjawiska
i fenomeny, opowiadają ciekawe historie, pozwalają się ba-

Muzeum Żydowskie i Synagoga

Fot. oraz fot. na s. 1 Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Tunele pod zamkiem

wić, poznawać, odkrywać i rozumieć świat, samego siebie
i drugiego człowieka. Noc Muzeów to nie tylko dobra zabawa i nocne zwiedzanie. To wydarzenie ma nas zainspirować
do obcowania z kulturą, historią, zachęcić do poznawania
sztuki oraz przypomnieć nam,
co możemy zobaczyć we własnym mieście – mówi Wioletta
Oleś, dyrektor Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.
Program tegorocznej Nocy
Muzeów w naszym mieście zawierał ofertę ośmiu instytucji.
Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaproponowało zwiedzanie tuneli pod zamkiem, zamek – w tym wystawę czasową
„Dwór książęcy w Oświęcimiu.
XIV–XV w.” i wieżę oraz Ratusz.
Na wzgórzu zamkowym swoje
obozowisko rozbiła Grupa Rekonstrukcji Historycznej Fortunate Sons z Oświęcimia, która
odtwarza żołnierzy armii USA
z czasów wojny w Wietnamie.
Muzeum Żydowskie i Synagogę można było zwiedzać z prze-

jubileusz ZDK–MOK–OCK

wodnikiem w języku polskim
i w języku ukraińskim, a najmłodsi mogli uczestniczyć
w warsztatach plastycznych pn.
„Mrówki i kawa. Plastyczna zabawa”.
Zgromadzenie Córek Matki
Bożej Bolesnej (siostry serafitki) w Oświęcimiu zaprosiło do
zwiedzania Muzeum bł. Małgorzaty Szewczyk, a melomani
mieli okazję wysłuchać akatyst
ku czci Bogurodzicy, który od-

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

Scena Zasole przedstawia
„Jasia i Małgosię”
Fot. T. Klimczak, ODK Zasole

14 maja wieczorową porą wielu oświęcimian wybrało się
na zwiedzanie muzeów zlokalizowanych w naszym mieście.

był się w kościele sióstr serafitek. Nie był to jedyny sakralny
punkt do zwiedzania w naszym
mieście, ponieważ do programu Nocy Muzeów zgłosił się
też Zakład Księży Salezjanów.
Stowarzyszenie Romów w Polsce zaproponowało oprócz
zwiedzania z przewodnikiem
wystawy „Romowie – historia
i kultura”, żywiołowy koncert
w wykoniu zespołu Gypsy Jazz
SK. Nieopodal można było zatrzymać się też na zwiedzanie
ekspozycji w Muzeum Wódki
Jakoba Haberfelda.
W tym roku pierwszy raz
w wydarzeniu wzięło udział
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Instytucja, oprócz możliwości
zwiedzania wystawy stałej, zaoferowała cztery pokazy videomappingu – krótkiej multimedialnej animacji połączonej
z dźwiękiem i światłem wyświetlanej na fasadzie budynku
muzeum.
Zainteresowanym innymi muzeami na świecie wyszło naprzeciw Nasze Kino Oświęcimskiego Centrum Kultury,
proponując seans filmu pt. „Tutanchamon. Oblicze bez maski”, dzięki któremu widzowie
odwiedzili Muzeum Egipskie
w Kairze.
– In

„Jaś i Małgosia” – spektakl
w interpretacji i wykonaniu
członków grupy teatralnej
Scena Zasole Osiedlowego
Domu Kultury Zasole może
zaskoczyć niejednego widza.
Godzinny spektakl został
przygotowany w taki sposób,
by był interesujący zarówno dla
dziecięcych widzów, jak i młodzieży i dorosłych. Jest efektem
półrocznej pracy nad tekstem,
piosenkami i grą aktorską
grupy Scena Zasole, prowadzonej przez instruktorów ODK
– Tomasza Klimczaka i Jesicy
Bożek. Efekty cotygodniowych
półtoragodzinnych zajęć będzie
można zobaczyć już niedługo podczas premiery sztuki,
która odbędzie się 23 czerwca.
W „Jasiu i Małgosi” występują
aktorzy amatorzy: Liliana Kęska
jako Czarownica, Małgorzata
Szczerska jako Małgosia, Bożena Kramarczyk jako Macocha,
Józef Wiśniowski jako Tata,
Mariusz Pawłowski jako Jaś
i Leon Kwiatkowski jako Kot.
Co ciekawe, członkowie grupy
są w różnym wieku – to dzieci,
młodzież i seniorzy.
– Okazało się, że grupa bardzo
szybko się polubiła. Dzieci
mówiły do starszych na „ty”,
nie było grzecznościowych
zwrotów „pan” i „pani”. Szybko
została złamana granica
wieku, zaczęła się współpraca,
a pomagały w tym ćwiczenia

kamila drabek

Modelowanie i zbieranie

L

udzie mają różnorodne hobby. Kiedyś nieco
inne niż dziś – to fakt.
Czy młodzi ludzie – cyfrowi tubylcy – wiedzą, co kryją
klasery, czym jest kancer? Czy
mają cierpliwość do składania
modeli, np. kartonowych?
Najdłuższą być może historię pośród sekcji hobbystycznych w Oświęcimiu ma
Klub Filatelistów i Numizmatyków im. Aleksandra Orłowskiego, który działa nieprzerwanie od lat 50. XX wieku.
14 grudnia 1954 r. przy Zakładach Chemicznych Oświęcim
powstało Koło Filatelistyczne
nr 9, które podlegało wówczas
Zarządowi Polskiego Związku Filatelistów. Jego siedzibą
stał się później ZDK – na początku działalności w ZDK
koło liczyło 120 filatelistów.
W 1964 r. Koło nr 9 liczyło już
149 członków, a w kolejnych

latach aż 250. Te liczby świadczą o ogromnej ówcześnie popularności tego hobby. Koło nr
33 im. Aleksandra Orłowskiego (zmiana nazwy i podległości w 1978 r.) było uznawane
za jedno z najprężniej działających w okręgu bielskim i nie
tylko. W 1990 r. otrzymało od
Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów Złotą
Odznakę Honorową. Filateliści urządzili kilkadziesiąt wystaw, wydali ponad 60 stempli
okolicznościowych
związanych z ziemią oświęcimską
i Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, są autorami
projektów beznominałowych
kart pocztowych i aktywnie
uczestniczą w życiu kulturalnym miasta. W 2000 r. wydali monografię „Historia Poczty
i Filatelistyki w Oświęcimiu”.
Również długą historię, bo
sięgającą lat 60. XX w., mia-

ła sekcja modelarska. Zapisała
się w historii ZDK dzięki sporym osiągnięciom. W czerwcu 1972 r. 10-osobowa drużyna z Oświęcimia wzięła udział
w corocznej imprezie pod nazwą Młodzi szybownicy na
start, organizowanej przez
Aeroklub Bielski. Umiejętności naszych modelarzy zostały nagrodzone odznaczeniem
oraz lotem szybowcem, który
był wspaniałą atrakcją dla najmłodszych uczestników. Instruktorem był wówczas Marian Kania, ślusarz z Z-VIII,
również wychowanek sekcji
modelarskiej. W dniach 1–4
czerwca 1972 r. odbyły się
w Czechosłowacji Międzynarodowe Zawody Modeli
Pływających Zdalnie Sterowanych. W składzie 6-osobowej ekipy z Polski znaleźli się
dwaj oświęcimscy modelarze:
Stanisław Cichoń i Stanisław

Radwan. Polacy zmierzyli się
z drużynami Czechosłowacji, NRD, NRF, Austrii i zajęli II miejsce. Było to wspaniałe osiągnięcie potwierdzające

wysoki poziom umiejętności oświęcimskich modelarzy.
Stanisław Cichoń był instruktorem sekcji modelarskiej
w ZDK – dzielił się wiedzą

Modelarze z ZDK uczestniczyli w organizowanej przez
Aeroklub Bielski imprezie pn. „Młodzi szybownicy na start”.
Fotografia pochodzi z „Oświęcimskiego Chemika” nr 245
(25 VI/10 VII) z 1972 r.

aktorskie, które przeprowadzała Jesica Bożek. Miały one na
celu złamanie zakorzenionych
w nas barier, dla przykładu
aktorzy musieli na próbach
okazywać sobie uczucia –
mówi Tomasz Klimczak z ODK
Zasole, odpowiadający wraz
z Jesicą Bożek za reżyserię,
scenografię i kostiumy „Jasia
i Małgosi”.
Spektakl powstał przy współpracy z Teatrem im. Ludwika
Solskiego w Tarnowie, który
nieodpłatnie wypożyczył sztukę
autorstwa Moniki Wenty z muzyką Piotra Niedojadły.
Bajka opowiada przede wszystkim o relacjach międzyludzkich. O tym, jak dzieci reagują,
gdy w świat wkracza nowa
osoba, jak funkcjonują ze sobą,
jak razem poznają świat i próbują znaleźć w nim miejsce dla
siebie. Pokazuje, że problemy rozwiązywane sprytem
i inteligencją, a nie przemocą
przynoszą więcej korzyści
i satysfakcji. Spektakl pozwoli
widzom spojrzeć na nowo na
znaną każdemu opowieść.
Premiera „Jasia i Małgosi” odbędzie się w Osiedlowym Domu Kultury Zasole 23 czerwca
o godz. 18:00 w ramach
projektu Prezentacje z cyklu
Małe formy teatralne. Wstęp na
przedstawienie za zaproszeniami dostępnymi od 13 czerwca
w recepcji ODK Zasole.
– In

i doświadczeniem z młodymi
adeptami. Zasłynął również
jako twórca Wester River –
wiernej kopii amerykańskiego
parowca pasażerskiego, pływającego w XVIII w. po Missisipi. Model został zwodowany w 1971 r. na jeziorze Kruki.
Model ten został również nagrodzony w Ogólnopolskich
Zawodach o Puchar „Trybuny
Robotniczej” w 1972 r.
Filatelistyka,
numizmatyka, modelarstwo – co dają
te hobby? Dzięki nim można
się przenieść w inny świat –
w pewnym sensie dla wtajemniczonych. Świat jak najbardziej rzeczywisty, namacalny.
Ćwiczy się koncentrację, wytrwałość oraz czerpie radość
z działań, tym bardziej że spotyka się ludzi podobnych do
siebie, z którymi szybko można nawiązać dobry kontakt.
Czy nie jest to wspaniałe lekarstwo na bolączki naszych
czasów – zaburzenia kontaktów socjalnych i uzależnienie
od wirtualnych mediów?
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Dmuchańce, lego i inne atrakcje
Z okazji Dnia Dziecka Oświęcimskie Centrum Kultury przygotowało ciekawe propozycje dla dzieci w różnym wieku.
1 czerwca
Tego dnia od godz. 15:00 na
parkingu przy OCK na małych oświęcimian będą czekały bezpłatne dmuchańce. Będzie można na nich szaleć do
godz. 20:00. O godz. 17:00 aktorzy z Teatru „Małgo” w Częstochowie zaprezentują spektakl dla dzieci pt. „Przygody
Jasia Ananasa”, a po nim program pn. „Właśnie leci show
dla dzieci”.

O godz. 16:00 w holu OCK
odbędzie się podsumowanie
konkursów, wręczenie nagród
i otwarcie pokonkursowych
wystaw w XXVI Konkursie
Plastycznym „Moje marzenia”
i XII Konkursie Plastycznym
„Lubię smoki”.

4-5 czerwca
lego Days
Oświęcimskie Centrum Kultury wraz z grupą Vintage
Lego Sets zaprasza w dniach
4–5 czerwca na wystawę retro
zestawów klocków Lego z lat
70./90. XX wieku.
– Wychowywaliśmy się w latach 80. i 90. XX wieku. Klocki Lego mogliśmy oglądać
jedynie na wystawach w Peweksie. Każdy z nas marzył
o największych zestawach, na
które naszych rodziców najczęściej nie było stać. Któż
nie wpatrywał się godzinami
w sklepowe wystawy? Tysiąc
razy oglądał ten sam katalog,
wyobrażając sobie, które zestawy chciałby mieć... – mówią organizatorzy wydarzenia
z grupy Vintage Lego Sets.
– Chcemy, aby każdy mógł
z bliska zobaczyć najpiękniejsze zestawy, jakie kiedykolwiek wyprodukowało Lego,
tak inne od współczesnych
zestawów. Za każdym razem
naszej wystawie towarzyszą
bezcenne reakcje rodziców,
którzy, patrząc na kolekcje,
krzyczą z podekscytowaniem:
„Miałem ten zestaw” lub „Zawsze o tym marzyłem”. Wiele
osób nie ma pojęcia, że istnieją
jeszcze zestawy liczące ponad

24.05 godz. 18:00 „Japonia
– kulturowa i kulinarna podróż
z mamą” – „Spotkanie przy
globusie” z Iwoną Marczak.
Wstęp wolny.

kowa przygoda” – muzyczny
spektakl dla całej rodziny.

11.06 godz. 17:00 „Jargusz
obrazy, Bury rzeźby” – otwarcie wystawy malarstwa Piotra
Jargusza i rzeźby Zbigniewa
50 lat oraz, że za tymi klocka- 26.05 godz. 18:00 „Tobie
mi kryje się niezwykle ciekawa Mamo” – koncert w wykonaniu Burego.
Zespołu Pieśni i Tańca „Małe
i bogata historia – dodają.
Hajduki” i Formacji Tańca
12–21.06 Gale szkół tańca
Towarzyskiego „Elita Lejdis”
z Oświęcimskiego Centrum
24.06 „Wehikuł czasu” –
Kultury, uczestników zajęć
jubileuszowa impreza plenewokalnych z Osiedlowego
rowa z okazji 60-lecia ZDK–
Domu Kultury Zasole, grup
MOK–OCK.
Studia Baletowego Classica,
czytaj obok
wokalistów Studia Wokalnego
VoiceSing, formacji ze Szkoły
25.06 godz. 18:00 XVI OświęTańca Prestiż, Chóru Reprezen- cimski Kinowy Ogródek
tacyjnego Szkoły Podstawowej Plenerowy (parking obok
nr 4. Wstęp wolny.
OCK) – tradycyjna plenerowa
projekcja filmowa na powitanie
28.05 godz. 9:00 VIII Ogóllata i wakacji.
nopolski Festiwal Tańca „Taki
Wstęp wolny.
Taniec”
czytaj obok

Ekspozycja czynna będzie
4 czerwca w godz. 12:00–
19:00 oraz 5 czerwca w godz.
11:00–16:00. Będzie można
zobaczyć niemal każdy zestaw, który pojawił się w ówczesnych katalogach, nie tylko
w Polsce, lecz także w USA.
Wstęp bezpłatny.
Wystawie będą towarzyszyły
inne atrakcje, m.in. legorobotyka – zajęcia pokazowe kursu „Konstruktor programista”
adresowane do dzieci w wieku 8–12 lat. Zapisy w Oświęcimskim Centrum Kultury
osobiście lub telefonicznie
338422575. Liczba miejsc
ograniczona. Koszt 10 zł.
– oprac. ekt

Letnie Koncerty Organowe
Od 20 czerwca do 18 lipca, w kolejne poniedziałkowe wieczory w kościele pw. św. Maksymiliana odbędzie się pięć
koncertów w ramach 26. Letnich Koncertów Organowych.
Koncerty organizowane przez
Oświęcimskie Centrum Kultury i parafię św. Maksymiliana Męczennika od wielu
lat są gratką dla miłośników
muzyki. Mają oni możliwość
posłuchania muzyki organowej skomponowanej zarówno
przez wielkich mistrzów gatunku, a także utworów kompozytorów
współczesnych.
Koncerty urozmaicane są wykonywaniem wspólnych utworów z towarzyszeniem innych
instrumentów i utworów wokalnych.
Podczas pierwszego koncertu,
który odbędzie się 20 czerwca, wystąpią: Kusz&Wójciak Organ Duo – Miriam
Wójciak (organy) i Karolina
Kusz (organy), Chór Żeński
„Cantantes Angelicus” (na
fot.), Kinga Brandys-Wójciak
(chórmistrz, mezzosopran),
Magdalena Wójciak (sopran).

WYDARZENIA W OŚwięcimskim CENTRUM Kultury

20.06–18.07 26. Letnie Koncerty Organowe
kościół św. Maksymiliana
w Oświęcimiu.
czytaj obok
4–7.08 godz. 18:00 59. Tydzień Kultury Beskidzkiej
(estrada obok OCK).

31.05 godz. 10:30 „Little
Red Riding Hood”/„Czerwony
Kapturek” – spektakl w języku angielskim w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej
nr 1 w Oświęcimiu

6.08 godz. 18:00 „Folkowe
klimaty” – koncert w wykonaniu Karoliny Skrzyńskiej
z zespołem i zespołu Krzikopa
w ramach 59. Tygodnia Kultury Beskidzkiej (estrada obok
OCK).

nach wystąpi Maciej Banek.
Na kontrabasie będzie mu towarzyszył Adam Banek. Na
zakończenie 18 lipca koncert
w wykonaniu Bogdana Narlocha (organy) i Romana Grynia (trąbka).
Koncerty rozpoczynają się
o godz. 19:00, wstęp wolny.
– adam

13.11 godz. 18:00 „Za rok
o tej samej porze” – spektakl
komediowy w wykonaniu Olgi
Bończyk i Piotra Gąsowskiego.
18.11 godz. 19:00 „Anita Lipnicka. O miłości... akustycznie” – koncert Anity Lipnickiej.

Wystawy
1–26.06 pokonkursowa
wystawa XXVI Konkursu
Plastycznego „Moje marzenia”
adresowanego do uczestników
w wieku 5–13 lat z terenu
powiatu oświęcimskiego.
1–26.06 pokonkursowa
wystawa XII Konkursu
Plastycznego „Lubię smoki”,
adresowanego do uczestników
w wieku 10–19 lat z terenu
powiatu oświęcimskiego.

Galeria „Tyle światów”
6.05–5.06 Wystawa rysunków Lecha Kowalczyka
(galeria i hol górny).

4.09 Święto Miasta Oświęcim
– koncert: Krzywa Alternatywa,
Sound’n’Grace, Cleo (Rynek
Główny).

11.09 godz. 18:00 „Sceny
1.06 Dzień Dziecka w OCK
niemalże małżeńskie Stefanii
czytaj obok Grodzieńskiej” – spektakl
w wykonaniu Grażyny Barsz3.06 godz. 19:30 „Raz, dwa, czewskiej i Grzegorza Damięctrzy... dzieści lat jak jeden kon- kiego.
cert!” – koncert zespołu Raz,
Dwa, Trzy (koncert przeniesio- 1.10 godz. 18:00 „Krzesimir
ny z 4.02 br.). Bilety w cenie
Dębski Zaprasza. Przeboje
110 i 90 zł do nabycia w OCK. Wielkiego Ekranu” – koncert
w wykonaniu Warsaw Impres4.06 godz. 11:00 „Lesione Orchestra pod dyrekcją
go – klocki, które zmieniły
Krzesimira Dębskiego, Mileny
świat” – wykład Małgorzaty
Lange (sopran) i Damiana WilJasińskiej i zakończenie roku
my (baryton). Koncert poproakademickiego 2021/2022
wadzi Laura Łącz.
Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego (OCK, grupa wiekowa 6–9 lat i 10–12 lat).
4–5.06 „Lego Days” – wystawa klocków Lego i inne
atrakcje związane z klockami
Lego.
czytaj obok

W kolejny poniedziałek,
27 czerwca usłyszymy Urszulę
Jasiecką-Bury (organy), Mariusza Burego (gitara) i Marka Polańskiego (skrzypce).
4 lipca na organach zagrają
Hanna Zalewska i Witold Zalewski, który tradycyjnie jest
kierownikiem artystycznym
koncertów. 11 lipca na orga-

w wykonaniu International
Queen Chamber Orchestra,
z udziałem Kenny Hoostera
oraz Ladies Trio (koncert przeniesiony z 5.03, 26.03).

11.06–24.07 „Jargusz obrazy,
Bury rzeźby” – wystawa malarstwa Piotra Jargusza i rzeźby
Zbigniewa Burego.

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
24.05 godz. 16:00 „Inflacja,
dług publiczny i co dalej...”
– wykład Grzegorza Wiśniowskiego.
25.05 godz. 16:00 „Oszustka” – spektakl w wykonaniu
grupy teatralnej z UTW w Wadowicach. Wstęp wolny.
31.05 godz. 15:00 „Czy
rzeczywiście starość się panu
Bogu nie udała? Jak sobie
radzić z problemami otępiennymi?” – wykład Tomasza
Orłowskiego.

6.06 godz. 18:00 Spektakl
Studia Baletowego Classica.
7.06 godz. 18:00 „Kraina
wielu bogów. Meksyk, Gwatemala, Kostaryka” – „Spotkanie przy globusie” z Iwoną
Żelazowską. Wstęp wolny.

3.10 godz. 19:00 „Klauzula
sumienia” – koncert Macieja
Maleńczuka.

11.06 godz.10:00 i 12:30
„Strażak Sam na żywo – Cyr-

9.10 godz. 19:00 Koncert
„The Queen Symphonica”

8.06 Jubileusz 25-lecia
działalności Uniwersytetu
Trzeciego Wieku i konferencja
naukowa „Miejsce i znaczenie
seniorów w społeczeństwie”.
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Osiedlowy Dom Kultury Zasole
ul. Obozowa 16, Oświęcim
tel./faks: 338411195
www.odkzasole.pl,
odkzasole@odkzasole.pl

REpERTUAR
Naszego KINA
„Yakari i wielka podróż” PREMIERA (4 l.), prod. Belgia,
Francja, Niemcy 2020, reż.
Toby Genkel, Xavier Giacometti, 82 minuty
30–31.05 godz. 17:15
1.06 godz. 8:15
2.06 godz. 17:15
4.06 godz. 15:00
5.06 godz. 15:00 Kino dla
Dzieciaka
„Infinite Storm” PREMIERA
(15 l.), prod. Polska, Wielka
Brytania, USA, Australia 2022,
reż. Małgorzata Szumowska,
98 minut

30–31.05.2022 godz. 19:00
1.06.2022 godz. 12:00
2.06.2022 godz. 19:00
4–5.06.2022 godz. 17:00

Wehikuł czasu
24 czerwca odbędzie się jubileuszowa impreza plenerowa przygotowana
z okazji 60-lecia ZDK–MOK–OCK.
– Serdecznie zapraszamy
oświęcimian do wspólnego
świętowania w plenerze urodzin naszej instytucji. Jubileusz 60-lecia wymaga należytej
oprawy, dlatego przygotowaliśmy moc atrakcji artystycznych, muzycznych i piękne
widowisko świetlne. Ponieważ
w tym dniu przypada zakończenie roku szkolnego, nasze
wydarzenie będzie jednocześnie świetną okazją do hucznego powitania lata – mówi
Monika Świętek-Smrek, dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Przedsięwzięcie
rozpoczną
o godz. 17:00 prezentacje zespołów i sekcji działających
obecnie w OCK i ODK Zasole. Wystąpią: Orkiestra Miasta Oświęcim, Formacja Tańca
Towarzyskiego „Elita Lejdis”,
Zespół Taneczny UTW „Pretty Woman”, Reprezentacyjny
Zespół Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”, Zespół Wokalny UTW „Balla-

da”, Chór Dziecięcy, a także
uczestnicy zajęć wokalnych
„Śpiewać każdy może” i Chór
Miasta Oświęcim. Na plenerowej scenie pojawi się też Wiesław „Dziki” Kaniowski wraz
z Tadeuszem Liszewskim.
O godz. 20:00 odbędzie się
koncert jubileuszowy „Wehikuł czasu”, podczas którego
usłyszymy polskie i światowe
przeboje w wykonaniu artystów: Sylwii Frączek, Marcina
Jajkiewicza i Jakuba Oczkowskiego oraz zespołu pod kierownictwem muzycznym Mateusza Dudka.
Wydarzenie zwieńczy spektakl
świetlny. Około godz. 21:45 na
fasadzie budynku OCK zostanie zaprezentowany mapping
3D z pokazem laserów przestrzennych, przygotowany specjalnie z okazji jubileuszu instytucji.
Prezentacje i koncerty odbędą się przed budynkiem OCK.
Wstęp wolny.
– oprac. ekt

WYDARZENIA
W ODK ZASOLE
27.05 godz. 17:30 „Lampion
i makrama” – zajęcia kreatywne przeznaczone dla osób w
wieku 16+, w ramach projektu
Kreacje. Zapraszamy także
osoby z Ukrainy.
Udział w warsztatach jest
bezpłatny. Czas trwania warsztatów to około: 1,5 h. Zapisy
osobiście w recepcji ODK
Zasole lub tel. 338411195.
1.06 od godz.16:00 Dzień
Dziecka w ODK Zasole. Wydarzenie zorganizowane zostanie
przed budynkiem ODK Zasole
(w razie niepogody dzieci i gości zaprosimy do sali kameralnej). Wstęp wolny.
czytaj obok
9.06 godz. 17:30 „W poszukiwaniu San Escobar. Oblicza
Argentyny” – spotkanie podróżnicze z Tomkiem Nowakiem,
w ramach projektu Inspiracje,
cyklu Horyzonty.
Wstęp wolny.
czytaj obok
15.06 godz. 16:30 Turniej
NHL 20 z nagrodami oraz
spotkanie z hokeistą Re-Plast
Unia Oświęcim. Bez ograniczeń wiekowych. Zapisy na
turniej osobiście lub telefoniczne 338411195.

Kolorowy szał!
Osiedlowy Dom Kultury Zasole zaprasza najmłodszych oświęcimian 1 czerwca na gry i zabawy w plenerze.
Dzień Dziecka z ODK Zasole będzie pełen dobrej zabawy, wesołych konkurencji,
wyzwań i zagadek. Animatorzy z Teatru w Ruchu zaproszą dzieci na „Kolorowy szał”
– gry i zabawy ruchowe, kolorowy tor przeszkód, malowanie buziek, skręcanie baloników, warsztaty puszczania
baniek mydlanych, zagadkowe podchody z kolorem w tle
oraz wiele innych kolorowych
niespodzianek.
Przedsięwzięcie odbywać się
będzie przed budynkiem ODK
Zasole w godz. 16:00–18:00.
Wstęp wolny. W razie niepogody animacje zostaną przeniesione do sali kameralnej.
To nie koniec atrakcji, bowiem tego dnia, o godz. 18:00
zaplanowano podsumowanie
konkursu plastycznego, wręczenie nagród i otwarcie po-

konkursowej wystawy w ramach drugiej edycji Konkursu
Plastycznego „Podaruj nam
wiosnę”.
Nagrodzone prace będzie
można oglądać w galerii na
I piętrze ODK Zasole.
– oprac. ekt

Kierunek Argentyna
9 czerwca o godz. 17:30 Tomasz Nowak
opowie o zwariowanej eskapadzie do
Ameryki Południowej.

W terminie 6–30 czerwca
Nasze Kino będzie nieczynne.

Zakładowe
Kroniki
Filmowe

Kinowy ogródek

– Jak można zmarznąć w tropikalnej dżungli? Jak rozbić
namiot na kaktusowym polu
i nie przebić materaca? Jak
wygląda pogrzeb na 4-piętrowym cmentarzu? Na te i inne
pytania postaram się odpowiedzieć, przemierzając zdjęciami
i opowieścią północną część
Argentyny. Do tego odwiedzimy Urugwaj – krainę termosów i wielbicieli yerba mate.
Setki pięknych tancerek, pióra,
bębny i barwny korowód, czyli
o tym, jak trafiliśmy na karnawał na brzegu La Platy – informuje Tomasz Nowak.
Wstęp na spotkanie wolny.
– oprac. ekt
Fot. zbiory podróżnika

Tomasz Nowak to mieszkaniec Kęt, miłośnik pieszych
wędrówek, zakochany w górach i przyrodzie. Lubi wyzwania i nie znosi nudy. Wędrował
Z okazji jubileuszu 60-lecia
z plecakiem – jak podkreZDK–MOK–OCK przypomiśla: nigdy z biurem podróży
namy Zakładowe Kroniki
Na fasadzie OCK zaprezentowany zostanie spektakl
Filmowe zrealizowane przez
– po ukraińskich połoninach,
świetlny 3D przygotowany specjalnie z okazji jubileuszu
Henryka Lehnerta.
Alpach, Durmitorze, Pirynie. Zwiedził Bałkany, Bliski
Można je oglądać w weeken23.06 godz. 18:00 „Jaś
Wschód, Islandię i kilka afrydy w Naszym Kinie – przed
i Małgosia” – spektakl w wykańskich krajów.
wybranymi filmami.
konaniu aktorów Sceny Zasole, Podczas spotkania pt. „W poZakładowe Kroniki Filmowe
w ramach projektu Prezentacje szukiwaniu San Escobar. Obsą dokumentem minionych
cyklu Małe formy teatralne.
licza Argentyny” podróżnik
czasów, materiałem ilustrująW sobotni wieczór, 25 czerwca odbędą
czytaj s. 11
opowie o tym, co zwykle kojacym historię przemian nie tylko
rzy się nam z Argentyną – stolisię
trzy
plenerowe
projekcje
filmowe.
w Oświęcimiu, ale również
30.06 godz. 17:30 „Nas nie
cy tanga i futbolu, czyli boskim
w Polsce. Informacje o termizłamią. Jak Polacy uciekali
Buenos, Andach, koce, Indianach i numerach kronik można – Projekcje odbywać się będą Zakładowe Kroniki Filmowe z Auschwitz” – spotkanie
w ramach XVI Oświęcimskiego zrealizowane przez Henryka z Bogdanem Wasztylem
nach i bezkresnej pampie.
znaleźć w repertuarze kina na
stronie internetowej www.ock. Kinowego Ogródka Plenerowe- Lehnerta. Wstęp wolny.
w ramach Klubu Historycznego
– oprac. ekt ODK Zasole. Wstęp wolny.
org.pl w zakładce Nasze Kino. go – organizowanego tradycyj– adam nie na powitanie lata i wakacji.
Zapewniamy miejsca do siedzeWystawy
nia, ale można przynieść własne
siedziska – leżaki, koce, karima„Ruch niebytu”– wystawa
ty – mówi Adam Kuta, zastępmalarstwa Agnieszki Kobielusz,
ca dyrektora Oświęcimskiego
w ramach projektu Prezentacje,
Centrum Kultury.
cyklu Przestrzeń artystyczna.
Na ekranie usytuowanym na
bocznym parkingu OCK zaKlub dla mam
prezentowane zostaną: o godz.
18:00 „Filonek Bezogonek”,
Spotkania w ramach Klubu dla
o godz. 19:15 „Za jakie grzechy,
Mam w ODK Zasole odbywają
dobry Boże?” i o godz. 21:00
się w piątki w godz. 10:00–
„I znowu zgrzeszyliśmy, dobry
12:00. Zapraszamy mamy
ze swoimi pociechami, także
Boże!”. Pomiędzy projekcjami
mamy z Ukrainy.
filmów będzie można zobaczyć
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głośnik kulturalny

Międzynarodowy
Dom Spotkań
Młodzieży
ul. Legionów 11,
Oświęcim
tel. 338432107
www.mdsm.pl

Studium nocy

Fot. zbiory organizatora

Do końca czerwca w Domu
Ciszy MDSM można oglądać
wystawę fotografii Artura
Brockiego.

Kalendarz
imprez:
oswiecimdziejesie.pl
/OswiecimTuSieDzieje

Redakcja GZO nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Łukasza Górnickiego, Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim
tel. 338479800, 338430165
www.mbp-oswiecim.pl

Działania w Bibliotece Galeria Książki W czerwcu
„TRANSPORTOWCE 8. BAZY
LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W SŁUŻBIE NA
POLSKIM NIEBIE” FOTOGRAFIE KRZYSZTOF KOCIERZ.
WYSTAWA
30.05–30.06, Galeria Przechodnia

CAŁA POLSKA
CZYTA DZIECIOM
•„Inauguracja Cała Polska
Czyta Dzieciom”
30.05, godz. 9:00, Aleja
Pisarzy, wstęp wolny
W programie m.in.: ekowarsztaty, ekopokaz mody, czytanie
wierszy o tematyce ekologicznej przez znane osobistości.

Paula Uzarek – oświęcimianka,
uwielbia motywy magiczne
i słowiańskie. Równie swobodnie porusza się w obrębie
gatunków, które mieszczą
w sobie co najmniej szczyptę
humoru i/lub niezwykłości. Jak
na entuzjastkę wiedźm przystało, zna się na ziołach i kocha
czuć szelest leśnej ściółki
pod stopami. Zadebiutowała
opowiadaniem „Dar” w antologii „24.02.2022”, którego
bohaterką jest szeptucha, oraz
trylogią zanurzoną w magii.

Zestawy będą wydawane
bezpłatnie w Wypożyczalni
przez cały dzień w godzinach
otwarcia Biblioteki.
STRUKTURY Z NATURY –
KOKEDAMA
Warsztaty rękodzielnicze dla
dorosłych.
15.06, godz. 17:00, Studio
Robota I piętro

będą odbywały się w każdą
trzecią środę miesiąca).
Uczestnikom zapewniamy
WARSZTAT PRZESTRZEGAJĄCY DZIECI PRZED NIEBEZ- transport na zajęcia i z zajęć.
Udział i dowóz jest bezpłatny.
PIECZNYMI SYTUACJAMI
„O większego trudno zucha, jak Zapisy w Czytelni u Infobrokera, osobiście lub tel.
był Stefek Burczymucha”
338479810 w godz. 8:00–
Warsztat literacko-plastyczno-ruchowy dla dzieci młodszych 19:00, od poniedziałku do
piątku.
do 7 lat
17.06, godz. 17:00, Informa- Prosimy o zainteresowanie
udziałem osoby niewidome
torium
i z dysfunkcją wzroku w Państwa otoczeniu. Będzie to
dla nich dobry i wartościowo
spędzony czas.

KSIĄŻKI NA LATO DOBRZE
NAPISANE, czyli wakacyjny
weekendownik literacki
Od 24.06, w każdy piątek
będzie na Państwa czekać
wakacyjna lektura, czyli
świetna literatura na urlop,
która jest absolutnie nie•„Kartka urodzinowa” –
zbędna podczas plażowania,
zajęcia plastyczne dla dzieci
leżakowania i leniuchowania
w wieku 6–8 lat
czy górskiej wędrówki! Wśród
2.06, godz. 17:00, Studio
naszych wakacyjnych propozyRobota
cji znajdą Państwo wciągającą
Zapisy Biblioteka Młodych
Rodzice będą mogli w tym
lub tel. 338479801. Udział
czasie wziąć udział w warszta- literaturę gatunkową, książki
Koszt 15 zł, płatne przy
o podróżach i do podróży,
bezpłatny, liczba miejsc
cie z psychologiem „O buncie
zapisie. Zapisy w Czytelograniczona.
dziecka, mówieniu nie, o trud- inspirujące, świetne poradniki,
ni u Infobrokera, w godz.
nych emocjach i radzeniu sobie dobre powieści na długie letnie
11:00–19:00. Liczba miejsc
wieczory, od których nie będzie
•„Komiksowy zawrót głowy”
z nimi”.
3 czerwca odbędzie się
ograniczona.
można się oderwać!
–
zajęcia
komputerowe
dla
Zapisy
w
Czytelni
u
Infobrokera
kolejna odsłona Sceny
dzieci w wieku 8–12 lat
lub tel. 338479810. Liczba
Alternatywnej organizowanej
OGÓLNOPOLSKIE ŚWIĘTO
ZAPISY NA ZAJĘCIA KOMPU7.06, godz. 17:00, Klasopramiejsc ograniczona, udział
przez Międzynarodowy Dom
WOLNYCH KSIĄŻEK
TEROWE DLA DOROSŁYCH
cownia parter
bezpłatny.
Spotkań Młodzieży w Oświęcałodniowy bookcrossing –
Podstawy obsługi komputeZapisy Biblioteka Młodych
Działanie jest realizowane
cimiu.
wymiana książek
ra z dostępem do Internetu,
lub tel. 338479801. Udział
w
ramach
projektu
Akademia
15.06, godz. 11:00–19:00,
bezpłatny, liczba miejsc
Rodzinna – zabawa w czytanie, elektroniczne usługi publiczne:
Księgarenka biblioteczna.
Profil Zaufany, Internetowe
ograniczona.
który dofinansowano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Konto Pacjenta, e-Recepta
O BUNCIE DZIECKA, MÓZbigniew Rokita (ur. 1989) –
4 bezpłatne spotkania, soboty
•„Ognista chemia” – zajęcia
Narodowego z Funduszu
WIENIU NIE, O TRUDNYCH
reporter, redaktor, specjalizuje
w godzinach dopołudniowych,
chemiczne dla dzieci w wieku się w problematyce Europy
Promocji Kultury.
EMOCJACH i RADZENIU
każde spotkanie trwa 3 godziny
5–7 lat wraz z rodzicami
SOBIE Z NIMI
Wschodniej i Górnego Śląska.
lekcyjne.
8.06, godz. 17:00, Multime- Pochodzi z Gliwic. Autor
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
Warsztat z psychologiem dzieZapisy w Czytelni u Infodia – taras
JOGI
cięcym dla rodziców i opiekuksiążek reporterskich Kajś.
brokera, osobiście lub tel.
Zapisy Biblioteka Młodych
Joga
to
odpoczynek
dla
ciała
nów
Opowieść o Górnym Śląsku
lub tel. 338479801. Udział
i dla ducha, moment na zatrzy- 338479816. Rozpoczęcie
17.06, godz. 17:00, Aula
– podwójnie nagrodzonej
zajęć po zebraniu pełnej grupy.
bezpłatny, liczba miejsc
manie się w biegu – pozwól
Nagrodą Literacką Nike oraz
ograniczona.
sobie na to.
która otrzymała nominację do
WARSZTATY PROGRAMOWA21.06, godz. 11:00–19:00,
Literackiej Nagrody Europy
NIA DLA DZIECI
•„Makrama” – warsztat rękoWypożyczalnia
Środkowej Angelus, nagrody
dzielniczy dla dzieci w wieku Ambasador Nowej Europy
W tym dniu zapraszamy do Bi- Rekrutacja dzieci do grupy 5–7
10–14 lat
blioteki po zestawienie książek lat i 8–12 lat.
i Międzynarodowej Nagrody
Koszt 100 zł za cały cykl
14.06, godz. 17:00, Studio
o jodze, o różnym poziomie
Wydarzenie rozpocznie o godz.
im. Witolda Pileckiego oraz
(4 spotkania), płatne przy
Robota
trudności,
bo
joga
to
nie
mają
18:00 plenerowy spektakl
Królowie strzelców. Piłka w ciezapisie.
być przerażające i skompliko„Echa” w wykonaniu Teatru Mi- Zapisy Biblioteka Młodych
niu imperium (książka została
Zapisy przyjmowane są do
lub
tel.
338479801.
Udział
wane
ćwiczenia,
ale
odpoczygro, będący impresją na temat
przełożona na język ukraiński,
wyczerpania miejsc w Czytelni
bezpłatny, liczba miejsc
nek dla ciała i ducha.
Kresów Wschodnich. Opowiaa spektakl na jej podstawie
Biblioteki na I piętrze u Infobroograniczona
W
zestawieniu
znajdą
się
da o zapomnianych miejscach,
wystawiono w Teatrze Nowym
kera. Termin warsztatów piątek
również książki dla miłośniludziach i przedmiotach, które
w Zabrzu). Autor sztuki teatralgodz. 16:00 lub 17:00, zajęcia
SPOTKANIE
AUTORSKIE
ków
wszelkiej
aktywności
zostają. Spektakl inspirowany
nej Nikaj (Teatr Zagłębia, reż.
ruszają w momencie uzbierania
fizycznej, zestawy nieskomplijest książką „Wędrowny Zakład Z PAULĄ UZAREK
Robert Talarczyk).
kompletu uczestników.
3.06, g. 17:00, Aula św.
kowanych ćwiczeń i technik
Fotograficzny” pióra Agnieszki
Wawrzyńca
relaksacyjnych,
które
pozwolą
Pajączkowskiej. Z autorką
CHARLES DICKENS – NAJodetchnąć, odprężyć i wyciszyć Biblioteka jest czynna od
będzie można się spotkać tego Udział jest bezpłatny, wstęp
POPULARNIEJSZY PISARZ
Warsztat prowadzi Magdalena
poniedziałku do piątku w godz.
wolny. Na spotkaniu będzie
dnia o godz. 19:00 w Salonie
ANGIELSKI
Kosowska, psycholog, oligofre- się. Jednym słowem chcemy
11:00–19:00 oraz w soboty
Antypoezji. Natomiast o godz. można kupić książki autorki.
152. rocznica śmierci
nopedagog, terapeuta integracji zachęcić Państwa, by z wyw godz. 8:00–15:00 w systepożyczoną
książką,
w
parku
20:00 w Niszowym Studiu
9.06, w tym dniu zapraszamy sensorycznej, terapeuta umiemie samoobsługowym.
lub własnym ogrodzie, oddać
Dźwięku zaplanowano rockowy
na krótki film prezentujący po- jętności społecznych.
Zbiory można wypożyczać
się
lekturze
i
ćwiczeniom.
koncert w plenerze w wykonastać i dorobek pisarski autora.
Rodzice będą mogli w tym
osobiście, zamawiać telefoniczA
jeszcze
jedna
dobra
wiadoniu grupy Garaż.
Film zostanie opublikowany
czasie zostawić swoje dzieci na
nie 338479810, 338430165
mość
jest
taka,
że
już
siedem
Na wszystkie wydarzenia Scew tym dniu na kanale YT i FB
równoległym warsztacie literaclub mailowo: infobroker@
minut
ćwiczeń
każdego
dnia
ny Alternatywnej wstęp wolny.
Biblioteki.
ko-plastyczno-ruchowym.
mbp-oswiecim.pl. Zachęcamy
Projekt realizowany jest przy
Zapisy w Czytelni u Infobrokera wystarczy, by joga przyniosła
do korzystania z samoobsługozamierzone
korzyści!
wsparciu finansowym WoSENIORZE, TRENUJ PAMIĘĆ lub tel. 338479810.
wych urządzeń do wypożyczajewództwa Małopolskiego,
RAZEM Z NAMI
Liczba miejsc ograniczona,
nia i zwrotu książek – bookbox,
ŚWIAT
ILUSTROWANY
Miasta Oświęcim, Powiatu
W ramach tego działania
udział bezpłatny.
zwracania książek do wrzutni
SŁOWEM
Oświęcimskiego, Firmy Inży15 i 29 czerwca na seniorów
Działanie jest realizowane
całodobowej i zamawiania
Zajęcia
plastyczne,
filmowe,
nierskiej EnCo, Fabryki Maszyn
będą czekały zestawy ćwiczeń w ramach projektu Akademia
i Urządzeń OMAG Sp. z o.o. ,
umysłu do zabrania i rozwiąza- Rodzinna – zabawa w czytanie, literackie dla osób z dysfunkcją książek telefonicznie, mailowo
lub przez konto Użytkownika
wzroku
Austrotherm Sp. z o.o., RE-Bau
nia w domu.
który dofinansowano z Mini22.06, godz. 10:00, Multime- i odbierania ich w książkomaSp. z o.o., Gebrüder Weiss Sp.
Ćwiczenia mają na celu popra- sterstwa Kultury i Dziedzictwa
cie o dogodnej dla siebie porze.
dia, parter Biblioteki (zajęcia
z o.o. oraz ZUK Spółka z o.o.
wiać pamięć i koncentrację.
Narodowego z Funduszu
w Oświęcimiu.
Promocji Kultury.
Na ekspozycję składa się
19 czarno-białych fotografii
Lanckorony wykonanych podczas jesienno-zimowej aury.
Prezentowane zdjęcia zostały
zrobione nocą i są efektem
wielomiesięcznych obserwacji
Lanckorony z punktu widzenia
mieszkańca.

XIX Scena
Alternatywna

SPOTKANIE AUTORSKIE
ZE ZBIGNIEWEM ROKITĄ
Laureatem Nagrody NIKE
8.06, g. 17:00, Aula św.
Wawrzyńca
Udział jest bezpłatny, wstęp
wolny. Na spotkaniu będzie
można kupić książki autora.

sport
Biało-niebiescy walczą o utrzymanie w reformowanej
od nowego sezonu czwartej lidze

Wicelider padł w Oświęcimiu!
Piłkarze oświęcimskiej Unii
ciągle balansują nad strefą spadkową w rozgrywkach
czwartej ligi. W tym sezonie do okręgówek „poleci” aż
dziesięć zespołów, a wszystko
związane jest z reformą tego
szczebla rozgrywkowego. Tak
więc utrzymanie w pierwszej
„ósemce” śmiało można traktować jak awans. Póki co, biało-niebiescy zajmują ostatnie
z bezpiecznych miejsc.
– W spotkaniu z Wiślanami zagraliśmy wyrafinowany futbol
– mówi Marek Kołodziej, trener piłkarzy Unii Oświęcim.
– Z tak wymagającym rywalem, który pokonał nawet zdecydowanego lidera Wieczystą
Kraków, nie mogliśmy grać
otwartej piłki. Konsekwentnie
realizowaliśmy przedmeczowe
założenia, za co brawa należą
się całemu zespołowi – powiedział Marek Kołodziej.
Na początku meczu Unii z Wiślanami na stadionie przy ulicy Legionów w Oświęcimiu
goście „postraszyli” biało-niebieskich. Ci cierpliwie czekali na swoje okazje i na krótko

przed przerwą bliski szczęścia
był Michał Szewczyk. Po jego
uderzeniu piłka zatrzymała się
na poprzeczce. Co się jednak
odwlecze... W 48. minucie Sebastiana Głaza w polu karnym
faulował Jakub Antkiewicz,
a „jedenastkę” na gola zamienił
Michał Szewczyk. Na 2:0 podwyższył Bartłomiej Steń, który
przymierzył pod poprzeczkę
po podaniu Arkadiusza Czapli.
Szybko kontaktowym trafieniem odpowiedzieli przyjezdni.
Konrad Balcer zza „szesnastki” zaskoczył Jakuba Kucza.

Na więcej gospodarze już nie
pozwolili i trzy arcyważne
punkty zostały w Oświęcimiu.
Tydzień później podopieczni
Marka Kołodzieja pojechali do
Ryczowa na derby zachodniej
Małopolski z miejscowym Orłem. Niestety spotkanie groźną kontuzją okupił Jakub Antkiewicz. Zawodnik Unii upadł
nieszczęśliwie, uszkadzając sobie obojczyk. Trzymamy kciuki, aby jak najszybciej powrócił
on do pełni zdrowia.
Wynik meczu w Ryczowie
otworzył Patryk Kura. Zawod-

Wszystko wskazuje na to, że Unia już do końca rozgrywek
będzie walczyła o utrzymanie w gronie czwartoligowców
Fot. mac

nik Orła pokonał bramkarza
w sytuacji jeden na jeden. Później szczęścia zabrakło Arkadiuszowi Czapli, po którego
uderzeniu głową piłka odbiła
się od poprzeczki. Kiedy wydawało się, że wynik 1:0 utrzyma
się do przerwy, do wyrównania
doprowadził Michał Szewczyk.
Oświęcimianin poradził sobie
z golkiperem ryczowian – Jakubem Dyrgą i strzelał już do pustej bramki. Na 5 minut przed
ostatnim gwizdkiem „piłkę meczową” miał Igor Lewandowski.
Napastnik Unii znalazł się sam
przed bramkarzem, ale niestety
nie trafił w światło bramki.
– Każdy punkt jest dla nas szalenie ważny, a ten zdobyty na wyjeździe zawsze trzeba docenić.
Niedosyt jednak pozostał, bo
mogliśmy zgarnąć pełną pulę –
komentował Marek Kołodziej.
Unia Oświęcim – Wiślanie Jaśkowice 2:1 (0:0)
Bramki: 1:0 M. Szewczyk 48
(karny), 2:0 Steń 72, 2:1 Balcer 75. Sędziował Sławomir Radwański z Krakowa. Żółte kartki: Snadny, Antkiewicz –Głaz,
Bierówka.
Orzeł Ryczów – Unia Oświęcim 1:1 (1:1)
Bramki: 1:0 Kura 22, 1:1 M.
Szewczyk 45. Sędziował: Rafał
Arendarczyk z Nowego Targu.
Żółte kartki: Gierek, Smagło,
Zając – Czapla.
– mac
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Blisko mistrzostwa i awansu
Piłkarze SMS Oświęcim
powiększyli przewagę nad
wiceliderem w pierwszej lidze
juniorów starszych.

który popisał się wzorcowym
lobem po dokładnym podaniu
Tomasza Pniaka. Wszystko rozstrzygnęło się na krótko przed
ostatnim gwizdkiem sędziego.
Hit dla oświęcimian! W meczu, Na bramkę gości uderzył Radosław Komendera, a piłka po
określanym wiosennym szlaodbiciu się rykoszetem całkowigierem, ekipa SMS Oświęcim
cie zmyliła bramkarza Dębu.
pokonała Dąb z Paszkówki
– Mecze po tak długiej przerwie
2:0 i umocniła się na pozycji
są zawsze pewnego rodzaju
lidera pierwszej ligi juniorów
starszych zachodniej Małopol- niewiadomą. Dlatego cieszymy
ski. Co ciekawe, był to dopiero się z wygranej w tak istotnym
pierwszy mecz SMS w ramach dla układu sił w czołówce pojedynku – stwierdził Krzysztof Zarundy rewanżowej.
rzycki, trener SMS Oświęcim.
W pierwszej lidze juniorów
Tydzień później jego podopieczstarszych występuje zaledwie
dziewięć drużyn. Rozgrywki są ni łatwo pokonali na obiekcie
Zaborzanki w Zaborzu ekipę
iście kadłubowe, a to bynajLachów Lachowice-Hucisko
mniej nie pomaga. Piłkarze
6:2. Na cztery kolejki przed
będący w tak młodym wieku
zakończeniem sezonu 2021/22
potrzebują przecież jak najSMS Oświęcim ma siedem
więcej meczów i rywalizacji
punktów przewagi nad wiceliz przeciwnikiem.
derem z Paszkówki.
Wynik meczu SMS Oświęcim
SMS Oświęcim – Dąb Paszz Dębem Paszkówka sprawia,
kówka 2:0 (0:0)
że drużyna z grodu nad Sołą
Bramki: 1:0 Wielgus 65, 2:0
ma teraz przed sobą prawdziKomendera 88. Sędziował:
wą autostradę do awansu.
Lucjan Wesołowski z OświęciPierwsza odsłona pojedynku
na szczycie nie przyniosła goli, mia. Żółte kartki: Lenik, Tyrała,
choć jedni i drudzy mieli swoje Kozik, Znaj.
SMS Oświęcim: Stachura –
okazje bramkowe. Najbliższy
Niedźwiecki, Ścigaj, Balon (80.
szczęścia po oświęcimskiej
stronie był Wojciech Pniak, ale Gutka), Habczyk – Komendera,
W. Pniak, Jarnot (46. Paw),
przegrał pojedynek jeden na
T. Pniak – Wielgus, Pielesz.
jeden z Michałem Dudeckim.
Trener: Krzysztof Zarzycki.
20 minut po zmianie stron
– mac
wynik otworzył Jakub Wielgus,

Amatorskie mistrzostwa miasta i turniej o „Puchar Prezy- Wicemistrzowie Polski z Oświęcimia rozpoczęli przygotodenta” w brydżu sportowym
wania przed nowym sezonem hokejowym

Liczy się pasja
Osiedlowy Dom Kultury Zasole w Oświęcimiu gościł uczestników amatorskich mistrzostw
miasta i turnieju o „Puchar
Prezydenta” w brydżu sportowym. Zawody przeznaczone dla wszystkich miłośników
tej dyscypliny bez względu na
wiek zgromadziły na starcie
46 zawodników, czyli 23 pary
sportowe.
W turnieju o „Puchar Prezydenta” triumfował duet Zbigniew Przeginiak (Sokół Gorlice) i Mirosław Sady (Czarna
Papuga Zwierzyniec Kraków).
Ta para sportowa zgromadzi-

ła w sumie 62,83 pkt. Druga
pozycja przypadła w udziale
parze Janusz Natorski-Robert
Podsiadły (J&J Kraków), która
ukończyła zawody z wynikiem
62,14 pkt. Na trzecim miejscu sklasyfikowano Dominikę
Ocylok i Tomasza Kłysa (KS
AZS Wratislavia V WR) z rezultatem 61,50 pkt.
Złoty medal amatorskich mistrzostw wywalczyli oświęcimianie. Najlepsza okazała się
para Halina Kobosko i Stanisław Gołowieszko (50,67 pkt).
Drugie miejsce zajęli Barbara
Komala i Włodzimierz Komala

(47,17 pkt) z Libiąża. Na trzeciej pozycji sklasyfikowano
Wiesława Fronia z Pszczyny
i Leszka Wernera (42,67 pkt)
z Oświęcimia.
Organizatorem amatorskich
mistrzostw i turnieju o „Puchar Prezydenta” w brydżu
sportowym był Osiedlowy
Dom Kultury Zasole. Impreza
dofinansowana została ze środków miasta Oświęcim. Najlepsi
otrzymali puchary prezydenta
Oświęcimia oraz nagrody rzeczowe w kategoriach amatorów
i zawodników zrzeszonych.
– mac

Pierwsze podpisy, pierwsze
wzmocnienia

Jeszcze nie do końca umilkły
echa poprzedniego sezonu,
a tymczasem przygotowania
do rozgrywek 2022/23 rozpoczęli hokeiści oświęcimskiej
Re-Plast Unia. Wiadomo, że
w biało-niebieskim składzie
dojdzie do wielu przetasowań.
Ze względu na sytuację geopolityczną w kadrze zabraknie
Rosjan. W boksie zobaczymy
też nowego szkoleniowca.
Oświęcimskich kibiców cieszy nowy kontrakt Krystiana
Dziubińskiego. Ubiegłoroczny
transfer wychowanka nowotarskiego Podhala i reprezentanta Polski okazał się strzałem w „dziesiątkę”. Popularny
„Dziubek” był najlepszym zawodnikiem Re-Plast Unia w poprzednim sezonie i ku uciesze
fanów zostaje w Oświęcimiu.
Inny z kluczowych graczy –
Teddy da Costa także pozostaje
biało-niebieski. W nowym sezonie barwy wicemistrzów kraju
będzie reprezentował również
Robert Kowalówka, Peter Bezuska, Patryk Noworyta, Miłosz Noworyta, Kamil Paszek,
Sebastian Kowalówka, Łukasz
Krzemień i Jan Sołtys. Wciąż
nie jest pewna przyszłość dotychczasowego
pierwszego
bramkarza
–
Clarke’a
SaunAmatorskie mistrzostwa miasta i turniej o „Puchar Prezydenta” w brydżu sportowym
dersa. O przydatności Kanazgromadziły 46 uczestników
dyjczyka pod kątem sezonu
Fot. nadesłane/zbiory organizatora

2022/23 zadecyduje
nowy szkoleniowiec
oświęcimian, który
zastąpi zdymisjonowanego Toma Coollena.
Biało-niebiescy rozpoczęli letnie przygotowania
pod
wodzą
Lubomira Witoszka, który
w Oświęcimiu prowadzi akademicką
ekipę UHT Sarbes
W okresie przygotowawczym do noi zespół juniorów wego sezonu oświęcimianie dwukrotstarszych. Z seniora- nie zagrają z Comarch Cracovią
mi przygotowują się Fot. mac
młodzi zawodnicy, którzy do- nie taką samą drogę klubową
piero aspirują do gry w pierw- w Polsce przeszedł kanadyjski
szym zespole. Mowa o Wasiliju napastnik Alexander SzczechuJerasowie, Piotrze Kocie, Mate- ra. Ten duet powinien być baruszu Klimczyku, czy Kacprze dzo poważnym wzmocnieniem
siły ofensywnej. W sezonie
Prokopiaku.
Są też pierwsze spektakularne 2022/23 oświęcimianie wracają
ruchy transferowe. Działacze na europejskie salony i wystarRe-Plast Unia sięgnęli po ho- tują w rozgrywkach Pucharu
keistów zza oceanu z polskimi Kontynentalnego.
papierami. W nowym sezonie Działacze czynią starania, aby
w Oświęcimiu będą występo- turniej eliminacyjny został rowali doskonale znani z lodowisk zegrany na lodowisku przy uliekstraligi napastnicy – Michael cy Chemików w Oświęcimiu.
Cichy i Alexander Szczechura. Jeśli chodzi o mecze kontrolne,
Ten pierwszy jest Amerykani- to ustalany jest kalendarz spanem i trafił do Polski w sezo- ringów. W ramach gier przynie 2014/15. Od tego czasu re- gotowawczych Re-Plast Unia
prezentował barwy Ciarko PBS dwukrotnie zagra z Comarch
Bank KH Sanok, Orlika Opole, Cracovią.
– mac
a ostatnio GKS Tychy. Dokład-
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Sześć medali karateków z Oświęcimia w rozgrywanych
w Tarnobrzegu mistrzostwach Polski

KRZYŻÓWKA 5/2022

W ścisłej krajowej czołówce
Krajowe mistrzostwa Polskiej
Federacji Karate Oyama w kumite tylko potwierdziły przynależność oświęcimskiej reprezentacji do ścisłej, polskiej
czołówki. W Tarnobrzegu team
z grodu nad Sołą wywalczył
sześć medali, w tym aż trzy
z najcenniejszego kruszcu. Najlepszą zawodniczką championatu zgodnie została wybrana
Elżbieta Ferenc z Oświęcimskiego Klubu Karate. Nic zatem
dziwnego, że bardzo zadowolony ze startu swoich podopiecznych był trener oświęcimian,
sensei Mariusz Pawlus.
– Radość jest olbrzymia, bo
aż trzy tytuły mistrzów Polski
jadą do Oświęcimia – cieszy się
trener, Mariusz Pawlus.
– Tych sukcesów nie byłoby
bez ciężkiej pracy wykonywanej na treningach. Wylewamy
litry potu, aby ciągle podnosić
swoje umiejętności. Nagrodą
są zdobywane medale i coraz
mocniej ugruntowana pozycja
w krajowej czołówce – dodaje
Mariusz Pawlus.
Najlepszą zawodniczką mistrzostw w Tarnobrzegu została wybrana Elżbieta Ferenc.
Oświęcimianka stoczyła cztery
walki, z których aż trzy wygrała przed czasem.
– Ela Ferenc, podobnie zresztą jak Oliwia Greczner to wielokrotne mistrzynie Polski. Po
raz kolejny potwierdziły świet-

krzyżówka 5/2022
Nagrodę –
PLECAK I KUBEK Z LOGO

ną dyspozycję, nie dając szans
swoim przeciwniczkom. Duże
brawa należą się też naszym
młodzikom. Marysia Dzięgiel
sięgnęła po złoto, a Kacper Morydz i Michał Uroda pokazali
się z bardzo dobrej strony. Nie
udało im się stanąć na stopniach podium, ale z ich postawy jestem bardzo zadowolony
– stwierdził trener Pawlus.
Walcząca w kategorii młodzieżowców Katarzyna Kotapka
uległa w finale dopiero w doliczonym czasie. Przegrała minimalną różnicą punktów. Bardzo
blisko finału były też Natalia
Matusz i Roksana Greczner, ale
ostatecznie musiały się zadowolić brązowym krążkiem.

Wyniki oświęcimian w mistrzostwach Polski:
Złoto – Oliwia Greczner (juniorki starsze do 50 kg)
Złoto – Elżbieta Ferenc (juniorki do 50 kg)
Złoto – Maria Dzięgiel (młodziczki do 50 kg)
Srebro – Katarzyna Kotapka
(młodzieżowcy do 65 kg)
Brąz – Natalia Matusz (juniorki starsze do 50 kg)
Brąz – Roksana Greczner (juniorki młodsze do 45 kg)
IV miejsce – Michał Uroda
(młodzicy do 40 kg)
Faza eliminacyjna – Kacper
Morydz (młodzicy do 35 kg)
– mac

Złoty, srebrny i dwa brązowe medale kick boxerów
z Oświęcimia w mistrzostwach Polski formuły K-1 Rules

Oliwia w podwójnej koronie
Urokliwe Kartuzy na pomorskich Kaszubach gościły
uczestników krajowych mistrzostw seniorów i juniorów
w kick boxingu formuły K-1
Rules. Czterokrotnie na stopniach podium stawali kick boxerzy z Oświęcimia.
Na najwyższym Oliwia Greczner, która triumfowała w kategorii juniorek starszych do

48 kg. To ogromny sukces tej
zawodniczki. Wszak tydzień
wcześniej w Tarnobrzegu zdobyła ona tytuł mistrzyni Polski
w kontaktowym karate. Duże
brawa! Finał był zresztą wewnętrzną sprawą oświęcimianek. Ze srebrem do miasta nad
Sołą wróciła Natalia Matusz.
Z kolei walkę o wejście do wielkiego finału seniorek musiała

niestety oddać walkowerem Julia Ćwiękała, której odnowił się
uraz żeber. Złoty medal w seniorskiej kategorii do 56 kg wywalczyła Martyna Kierczyńska
z Legionu Głogów.
– Pojedynki z udziałem naszych zawodniczek i zawodników były bardzo wyrównane
i stały na wysokim poziomie –
ocenia sensei, Mariusz Pawlus.
– W kilku przypadkach po prostu zabrakło szczęścia, bo wynik z powodzeniem mógł być
odwrotny. Start w Kartuzach
w trudnej formule K-1 Rules
trzeba ocenić zdecydowanie
po stronie plusów – podsumował trener, Mariusz Pawlus.
Wyniki oświęcimian w kickboxerskich mistrzostwach Polski:
Złoto – Oliwia Greczner (juniorki starsze do 48 kg)
Srebro – Natalia Matusz (juniorki starsze do 48 kg)
Brąz – Julia Ćwiękała (seniorki
do 56 kg)
Brąz – Dominik Matusz (seniorzy do 63,5 kg)
Faza eliminacyjna – Dominika
Podobnie jak w przypadku karateków, także i kick boxerzy Chylińska, Cyprian Brzeźniak.
z oświęcimskiego klubu wrócili z krajowego championatu
– mac
bogatsi o kolejne medale
Fot. nadesłane/zbiory OKK

UFUNDOWAŁ
URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM

Z sześcioma medalami wróciła reprezentacja oświęcimskich karateków z mistrzostw Polski w Tarnobrzegu
Fot. nadesłane/zbiory OKK

Litery uporządkowane od
1 do 25 utworzą rozwiązanie: myśl Władysława
Ruszkiewicza. Rozwiązanie
wpisane na kartę pocztową
należy dostarczyć do redakcji „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”, ul. Śniadeckiego 24
lub przesłać e-mailem na
adres gzo@ock.org.pl do
15 czerwca 2022 r., podając
imię i nazwisko oraz numer telefonu. Na zwycięzcę
losowania czeka nagroda – plecak i kubek z logo
„Oświęcim, tu się dzieje!”
ufundowane przez Urząd
Miasta Oświęcim.
Prawidłowe
rozwiązanie
krzyżówki nr 4/2022 brzmi:
„Cudzy ból nie sięga serca”.
Nagrodę otrzymuje p. Mariusz M. Gratulujemy! Z nagrodzonym skontaktujemy
się telefonicznie.

Poziomo:
1) W koronie drzewa;
* Wyposażenie pokoju;
2) Rozpaczliwa ucieczka;
3) Kraj świętych krów;
* Do ścierania tablicy;
4) Gwałtowna burza;
5) Mała, gumowa szalupa;
* Chaos, rozgardiasz;
7) Słomiany chochoł;
* Reguła, kanon;
9) Popielcowy dzień;
* Zapasowa do maszyny;
11) Winfrey, amerykańska gwiazda TV;
* Wek, twist;
13) Medal, odznaczenie;
* Upał, skwar;
14) Górna część królewskiego łoża;
15) Potocznie o produkcie prosto
z fabryki;
* Imię sir Johna;
16) Korkociąg, grajcarek;
17) Drużyna narodowa;
* Tworzy murawę;

OGŁOSZENIA DROBNE
Wywóz starych mebli i rzeczy niepotrzebnych. Opróżnianie
piwnic, wywóz śmieci po budowie i gruzu.
791 455 455 przeprowadzki.
Remonty. Malowanie, gipsowanie, panele podłogowe, remonty
łazienek, sufity podwieszane, drobna hydraulika.
Tel. 577 490 261.
Aby zamieścić ogłoszenie drobne należy skontaktować się
z redakcją GZO. Koszt ogłoszenia to 60 gr za słowo.

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Pionowo:
A) Atrybut sędziego piłkarskiego;
* Organiczny nawóz;
B) Wrzący płyn;
C) Towar na statku;
* Psia „duma”;
D) Osada do niej wsiada;
E) Okolona tęczówką;
* Parzony napój;
G) Widmo, upiór;
* Pink …, ang. zespół rockowy;
I) Kulisty klejnot;
* Złodziej, grabieżca;
K) Przestępcza ośmiornica;
* Płynie przez Karlowe Wary;
Ł) Skład towarów;
* Moduł, komponent;
M) Bielik lub zys;
N) Widłak goździsty
* Rodzaj ściegu;
O) Nieuczesane Jana Sztaudyngera;
P) Model Hyundaia;
* Na statku to kambuz.

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
wE WTOREK,
21 czerwca 2022 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
dostępny NA
WWW.OCK.ORG.PL
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