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Prezentacja idei prof. Józefa Szajny i miasta Oświęcim
w Parlamencie Europejskim.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego przekazuje kamień na kopiec byłym więźniom KL Auschwitz
Fot. Parlament Europejski

Idea prof. Józefa Szajny, byłego
więźnia KL Auschwitz, wzniesienia w Oświęcimiu kopca
Pamięci i Pojednania zaprezentowana została w Parlamencie
Europejskim w Brukseli.
– Po zapoznaniu się z inicjatywą, przedstawioną przez
Łukasza Szajnę – syna zmarłego prof. Szajny – i prezydenta
Oświęcimia Janusza Marszałka,
zdecydowałem się przyjąć patronat nad tym przedsięwzięciem – powiedział Hans-Gert
Pöttering, przewodniczący Parlamentu Europejskiego podczas
uroczystego otwarcia wystawy.
Wzięli w nim udział byli więźniowie KL Auschwitz: Jerzy
Stós (nr obozowy 752), Kazimierz Piechowski (nr obozowy 918), Janusz Młynarski
(nr obozowy 355), Władysław
Szepelak (nr obozowy 169061),
więzień KL Warschau Henryk

Luty 2009

„Księżniczka
czardasza”

Kopiec łączy narody

Kopiec Pamięci i Pojednania
w kształcie ściętego stożka,
o wysokości 35 metrów
powstanie w Oświęcimiu
między byłymi niemieckimi
obozami Auschwitz I (Stammlager) i Auschwitz II
-Birkenau.
Na jego szczycie będzie
się paliło Wieczne Światło.
Przestrzeń wewnątrz kopca
zostanie wykorzystana jako
miejsce ekspozycji
pamiątkowych i symbolicznych kamieni wraz z notami
o ich ofiarodawcach i pochodzeniu. Przewidziane
jest tutaj również Międzynarodowe Centrum Informacji
o inicjatywach pokojowych
wraz z multimedialnym
archiwum.
Każdy po wizycie w Miejscu
Pamięci Auschwitz-Birkenau
będzie mógł wnieść na
szczyt kopca swój kamień.
Zwieńczeniem kopca
będzie symboliczne
„Przejście” – oryginalne
dzieło według koncepcji
prof. Szajny, będące nawiązaniem do przejścia
od „zła”, w którym zanegowane zostały podstawowe
wartości człowieka, do „dobra”, które tworzy się dzięki
tolerancji, zaufaniu i miłości
bliźniego.
Wmurowanie kamienia
węgielnego pod przyszły
kopiec miało miejsce
14 czerwca 2007 roku,
w 67. rocznicę deportacji
do KL Auschwitz pierwszego
transportu polskich więźniów
politycznych.

Oświęcim

Łagodzki oraz rabin Levi Matusof, dyrektor Europejskiej
Wspólnoty Żydowskiej, ks.
prof. Tadeusz Borutka, przedstawiciel ks. biskupa Tadeusza
Rakoczego, grupa eurodeputowanych z Niemiec, Włoch
i Polski, w tym m.in. były premier Jerzy Buzek, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Sonik,
Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Janusz Onyszkiewicz,
Jan Masiel, Małgorzata Handzlik, sekretarz generalny Rady
Gmin i Regionów Europy Jeremy Smith, przedstawiciele Romów i Sinti, Związków Miast
Polskich, Włoskich i Niemieckich, reprezentanci Rzeszowa,
miasta rodzinnego prof. Szajny,
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich,
a także delegacji Oświęcimia ze
starostą powiatu oświęcimskiego, przewodniczącym Rady

Miasta, radnymi, dyrektorami
szkół i instytucji miejskich.
Wystawę pt. „Kopiec Pamięci
i Pojednania. Od piekła KL Auschwitz do Oświęcimia Miasta
Pokoju” otworzył Łukasz Szajna.
Uczestnicy przeszli symboliczną
bramą „Przejście”, stanowiącą
fragment idei prof. Szajny, zgodnie z którą zło zostaje za nami,
a podążamy w kierunku dobra.
W przyszłości taka brama ma
stanąć na szczycie kopca.
W imieniu PE na ręce byłych
więźniów kamień na kopiec
przekazał Hans-Gert Pöttering.
Przy tej okazji przewodniczący
PE nawiązał do osobistego wątku. – Urodziłem się we wrześniu 1945 roku. Kilka miesięcy
wcześniej mój ojciec zginął na
froncie we wschodnich Niemczech, na terenach, które dziś
należą do Polski. Dziś oba kradokończenie s. 2
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Powrót białych mundurków

felieton

Jeden procent
dla życia

K

ryzys – coraz częściej
słyszymy
to
słowo
w mediach i być może
zauważamy jego skutki
w otoczeniu. Z pewnością mniej
kupujemy, bo sklepy jakby słabiej zaopatrzone, ale to zapewne
typowe w styczniu. Wydaje mi
się jednak, że Polacy znają skrajne oblicza kryzysu i to, co się
dzieje teraz, nie za bardzo nam
doskwiera. Choć trudno nie słyszeć o kolejnych upadłościach,
o ograniczeniu produkcji w pobliskich dużych firmach oraz
o widmie większego bezrobocia,
tym bardziej że wielu rodakom
przestało się opłacać mieszkanie
i praca za granicą.
Paradoks polega na tym, że jeśli
spada konsumpcja, to i produkcja
– koło się zamyka. W celu zapobieżenia kryzysowi powinniśmy
więc robić większe zakupy, wymieniać sprzęt RTV-AGD na nowszy, a samochód na lepszy. Tylko
jak to zrobić, skoro płace nie rosną
tak szybko jak rachunki za gaz czy
energię, ceny produktów spożywczych czy leków.
Jednak wszystko to staje się
mało istotne, kiedy popatrzymy
dokoła siebie, wyłączymy telewizor i radio, aby spojrzeć na ludzi
w pobliżu. Na to, z jakimi codziennymi problemami się borykają. Możliwe, że nasze osobiste
kłopoty wcale nie są tak trudne
do rozwiązania, jak to, co drugiemu przyniósł los?
Państwo pozwoliło nam rozporządzać 1 proc. podatku. Zaczynamy
się przedzierać przez rubryki PIT
-ów, na koniec możemy zadecydować, co z naszymi złotówkami.
Jedną z osób, która potrzebuje
pomocy na co dzień jest Patryk
Wieczorek, chłopczyk chory na
mukowiscydozę, tę samą, na którą cierpiał Fryderyk Chopin.
Dane do PIT:
„Nazwa OPP”: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą –
Patryk Wieczorek
„Numer KRS”: 0000064892
Szczegółowe informacje na stronie: http://patrykwieczorek.pl/
– kid

Po niemal dziesięciu latach przerwy
Oświęcim znów będzie kształcił pielęgniarki i pielęgniarzy.
Od czerwca młodzi ludzie mogą
starać się o miejsce na kierunku
pielęgniarstwo w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej
w Oświęcimiu.
Uczelnia uzyskała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Ministerstwa
Zdrowia na trzyletnie stacjonarne studia na nowym kierunku lub półtoraroczne niestacjonarne (tzw. pomostowe)
dla absolwentów liceów medycznych. Do nauki studentom
potrzebne będą nie tylko igły
i białe fartuszki – szkoła musi
zadbać o wykwalifikowaną kadrę, specjalistyczne pracownie
wyposażone w sprzęt do nauki
zawodu i kosztowne podręczniki. Początkowo zajęcia będą
prowadzone w wyremontowanych pomieszczeniach Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół
Ogólnokształcących, Mistrzostwa Sportowego i Technicznych. Nie będzie też problemu
z praktykami zawodowymi –
jak zapewnia dyrekcja Szpitala
Powiatowego w Oświęcimiu
– na studentów i absolwentów
pielęgniarstwa placówki medyczne w naszej okolicy czekają

z otwartymi ramionami. Nowy
kierunek ma odświeżyć tradycje słynnego Liceum Medycznego, które już jako Medyczne
Studium Zawodowe zakończyło
kształcenie w roku 2001. Młody
personel pielęgniarski to nadzieja na uzupełnienie niedoborów kadrowych w lokalnej
służbie zdrowia. Dziś średnia
wieku pielęgniarek w oświęcimskim ZZOZ-ie przekracza
40 lat. Brakuje doświadczonych
położnych, instrumentariuszek,
pielęgniarek środowiskowych.
Wciąż jednak absolwenci pielęgniarstwa są i będą kuszeni
zdecydowanie lepszymi warunkami finansowymi w placówkach zagranicznych. Na to
polska służba zdrowia jeszcze
nie znalazła lekarstwa...
Trwa remont drugiego budynku oświęcimskiej PWSZ, dzięki
czemu baza dydaktyczna znacznie się powiększy. Żacy mogą
liczyć na nowoczesne sale wykładowe i wyposażenie, które
ułatwi im zdobywanie wiedzy.
Władze uczelni myślą już o kolejnym kierunku kształcenia –
wychowaniu fizycznym ze specjalnością nauczycielską.

– Mając na uwadze preferencje edukacyjne młodzieży oraz
spuściznę tradycji sportowych
Oświęcimia, od lat czynimy
starania, by w ofercie uczelni znalazł się ten właśnie kierunek. To szczególnie ważne,
gdyż dla mieszkańców ziemi
oświęcimskiej sport i rekreacja
zawsze stanowiły istotną dziedzinę życia. Miasto dysponuje
doskonałym zapleczem sportowym. Młodzież decyduje się na
uprawianie sportu wyczynowego, niemało jest zapalonych kibiców i ludzi, którym bliski jest
aktywny wypoczynek – mówi
prof. Lucjan Suchanek, rektor
PWSZ.
Uczelnia prowadzi rozmowy
z dydaktykami zainteresowanymi podjęciem pracy. Na terenie

Oświęcimia działa wiele stowarzyszeń i organizacji kultury fizycznej. Z ziemi oświęcimskiej
wywodzą się słynni pływacy,
łyżwiarze i hokeiści. Silnie reprezentowany jest także sport
amatorski, wzrasta więc zapotrzebowanie na kadrę trenerską
i animatorów życia sportowego.
Uruchomienie takiego kierunku umożliwiłoby oświęcimskim
sportowcom kontynuację nauki
na studiach wyższych. Uczelnia
zamierza jeszcze w 2009 roku
złożyć stosowny wniosek do
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeżeli zostanie zaakceptowany, to nowy
kierunek studiów znalazłby się
w ofercie PWSZ w roku akademickim 2010/2011.
– MKB

niczącemu PE Hansowi-Gertowi
Pötteringowi, a także więźniom
zrzeszonym w ChSRO za wsparcie idei prof. Szajny. – Mam nadzieję, że spełnimy marzenie
śp. profesora Józefa Szajny, a także wielu innych byłych więźniów
obozów koncentracyjnych oraz
ludzi dobrej woli i kopiec stanie
do końca 2011 roku – mówił
prezydent Marszałek.
Jan Parcer, wiceprezes ChSRO
dodał, że projekt kopca traktowany jest jako wola ostatnich
byłych więźniów Auschwitz.
– Będzie on służył pojednaniu
ludzi różnych narodowości
i wyznań – wyraził przekonanie
przedstawiciel ChSRO.

Podczas specjalnego spotkania
z delegacją oświęcimską przewodniczący Pöttering zapowiedział odwiedzenie Oświęcimia,
by zobaczyć, jak postępują prace
przy budowie kopca.
Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Poza
przedstawieniem idei profesora
Szajny, była ona okazją do prezentacji współczesnego oblicza
Oświęcimia i jego mieszkańców.
Wystawa „Kopiec Pamięci i Pojednania. Od piekła KL Auschwitz do Oświęcimia Miasta
Pokoju” prezentowana będzie
w Oświęcimskim Centrum
Kultury do 19 lutego.
– kan

dokończenie ze s. 1
je są w zjednoczonej Europie.
Zauważył, że Auschwitz to najczarniejsza karta historii jego
narodu, kraju i ludzkości.
– Mówię też jako przewodniczący PE, demokratycznie wybranej
instytucji reprezentującej 500
mln Europejczyków z 27 krajów.

W UE mamy obowiązek sprzeciwiać się każdej formie ekstremizmu, rasizmu, ksenofobii
i antysemityzmu – powiedział
przewodniczący Pöttering.
Prezydent Oświęcimia podziękował wszystkim za pomoc w organizacji wystawy, w tym przewod-

W następnym numerze dane do
PIT-ów innych organizacji pożytku publicznego z terenu miasta
Oświęcim. (przyp. red.)
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Zostań
krewniakiem
1 marca zapraszamy tych
wszystkich, którzy chcą oddać
honorowo krew, do kościoła
pw. Miłosierdzia Bożego na Zasolu w godz. 9–13.
Organizatorem akcji jest Honorowy Klub Dawców Krwi działający przy PKP Oświęcim.
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Odliczanie rozpoczęte
Styczeń jest miesiącem nie tylko karnawałowym, to także
gorący czas balów studniówkowych oraz przygotowań do
nich. Uczniowie z oświęcimskich liceów i techników mają
już za sobą najważniejszy w życiu bal, teraz pozostaje im
odliczanie dni do matury.
Minęły już czasy, gdy studniówki odbywały się w szkolnych
murach, a strój maturzystów
był skromny, w czarno-białych
barwach. Owszem, obecnie te
kolory też są wpisane w studniówkowe trendy, ale ozdób
i błyskotek więcej, kroje bardziej szykowne, wieczorowe,
a każdy kolor kreacji dozwolony. Dla młodych mężczyzn
garnitur to podstawa, ale prócz
tego zabawnym urozmaiceniem w tym roku stały się kapelusze oraz szelki. Sale gimnastyczne zastąpiono salami
wynajmowanymi w hotelach
i lokalach czy, tak jak w przypadku naszego miasta, zazwy-

czaj salami Oświęcimskiego
Centrum Kultury.
Niestety to niezapomniane
dla młodych ludzi wydarzenie
wiąże się ze sporymi wydatkami obciążającymi kieszeń
ich rodziców. Wieczorowa sukienka kosztuje 120–370 zł,
eleganckie buty to wydatek
90–200 zł, wizyta u fryzjera
30–90 zł, do tego biżuteria, torebka, kilka wizyt w solarium,
makijaż u kosmetyczki. Jeśli
chodzi o chłopców to zapewne
nie trzeba im było wizyt w salonie piękności, ale za garnitur
trzeba zapłacić 300–600 zł,
a za buty wizytowe 100–250
zł. Koszty ponoszone przez ro-

dziców nie kończą się na tym,
ponieważ sam udział w balu
wchodzących w dorosłość
dzieci to kolejne 200–320 zł od
pary, w zależności od wybranego menu, didżeja, zespołu
muzycznego oraz ogólnej liczby osób. Ale czego nie zrobi się
dla podtrzymania tradycji…
– Naszą studniówkę poprzedzały pełne rozmachu przygotowania – sklepy, solarium,
fryzjer, kosmetyczka. I opłaciło się, bo bal był naprawdę
niezwykły! Wszyscy się bawili,
i uczniowie i nauczyciele, tańczyli do muzyki granej przez
didżeja i zespół. Jedzenie było
naprawdę smaczne, różnego
rodzaju mięsa, sałatki, lody,
a nawet chińszczyzna! Największym zaskoczeniem dla
mnie było ujrzeć znajomych
w balowych, eleganckich strojach. Rzeczywiście, widać było,
że to nasz pierwszy poważny
bal. Niestety, wszystko, co dobre, szybko się kończy i teraz
po szaleństwach sobotniej nocy
musimy przysiąść wreszcie do
nauki, bo zostało już tylko sto
dni do matury! – mówi Karolina z Liceum Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu.
– Studniówka bardzo się udała. Wszyscy rewelacyjnie się
bawili! Nie wiedziałam nawet,

okres, kiedy można rzeczywiście mieć satysfakcję, że ma
się takie dziecko – właściwie
„aż takie” albo „jeszcze takie”.
Dla części rodziców wydatki
związane z przygotowaniami
do studniówki na pewno były
problemem, niemniej wszyscy
w tym dniu starali się, aby ich
dzieci były obecne i razem się
bawiły do białego rana. Ważne jest dla nas, rodziców, żeby
dzieci czuły, że bal maturalny
jest tylko dla nich oraz zaproszonych gości, nauczycieli oraz
dyrekcji, by ten czas uświetnić
i nadać temu odpowiednią formę – mówi Maria Filipecka
z komitetu organizacyjnego
balu maturalnego oświęcimskiego Liceum Towarzystwa
Salezjańskiego.
Jeśli dziewczyny nie zapomniały o czerwonej bieliźnie,
a chłopcy ten sam garnitur,
w którym wystąpili na studniówce ubiorą podczas egzaminów powodzenie na maturze ich nie opuści. Oczywiście
dając wiarę przesądom…
– In
Reklama

Mniej nas
Ilość mieszkańców, urodzenia, zgony, zawarcie związków
małżeńskich to wskaźniki, na podstawie których można zobrazować populację naszego miasta. Okazuje się, że w minionym roku było 281 oświęcimian mniej niż w 2007 roku.
Liczba mieszkańców Oświęcimia w 2008 roku wynosiła 40
tys. 454 osoby, dla porównania w 2007 roku było nas 40
tys. 735 – stąd mniejsza o 281
liczba mieszkańców. W społeczeństwie polskim wciąż utrzymuje się tendencja ilościowej
przewagi płci pięknej, która jest
także wyraźnie widoczna w naszym mieście: kobiet w ubiegłym roku było 21 tys. 387,
mężczyzn 19 067. W stosunku do 2007 roku statystyka ta
niewiele się różni: wówczas

że niektórzy potrafią się tak
bawić! Jedzenie pyszne, muzyka fantastyczna. Organizacja i obsługa pierwsza klasa.
Wszyscy bawili się do białego
rana i na pewno długo jeszcze
będziemy mile wspominać tę
noc – podsumowuje Magda,
maturzystka z Liceum Towarzystwa Salezjańskiego.
Studniówkowa gorączka udziela się także rodzicom młodych
ludzi, dla nich to także wyjątkowe przeżycie.
– W tym roku moje czwarte
dziecko ma studniówkę i z doświadczenia wiem, że bal maturalny jest wspaniałym przeżyciem, któremu towarzyszą
duże emocje i radość. Rodzice
cieszą się z tego, że doszli do
takiego etapu w życiu, w którym mają dorosłe dziecko.
Ten bal ma właśnie dowodzić wejścia naszych dzieci
w świat dorosłości, w cudowny, ale i niepewny świat szukania drogi na przyszłość. To

liczba kobiet wyniosła 21 497,
a mężczyzn było 19 tys. 238.
Podobnie wyglądają statystyki
urodzeń. W 2008 roku przyszło
na świat 385 malutkich oświęcimian, z czego chłopców 187,
dziewczynek zaś 198. To i tak
mniej niż w 2007 roku, w którym urodziło się 394 dzieci,
z czego większą grupę stanowili chłopcy – 217, dziewczynek
przyszło na świat wtedy 177.
2008 rok sprzyjał zawarciu
444 związków małżeńskich.
W ubiegłym roku odnotowa-

no 466 wymeldowań z naszego
miasta, z czego 20 stanowią migracje poza granice kraju oraz
266 zameldowań na pobyt stały.
W porównaniu z 2007 wskaźniki te mają mniejszą wartość:
wówczas nowych zameldowań
było 320, natomiast 672 osoby
wymeldowały się.
Nastąpił nieznaczny wzrost
liczby zgonów mieszkańców
Oświęcimia, w 2008 roku pożegnaliśmy 421 osób – to o pięć
więcej niż w poprzednim roku.
– In
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wieści z oświęcimskiego ratusza

64. rocznica oswobodzenia
KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcim
Wystąpienie byłego więźnia
KL Auschwitz Kazimierza
Piechowskiego
Szanowni Państwo,

Byli więźniowie KL Auschwitz, władze miasta i powiatu, posłowie RP, radni
Rady Miasta, goście z Niemiec – Kerpen i Hanoweru, przedstawiciele wojska,
policji, instytucji, szkół, przedstawiciele ChSRO wzięli udział w uroczystościach 64. rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcim
na placu Kościuszki, by oddać hołd ofiarom.
Wcześniej delegacje złożyły
kwiaty przy wielu innych miejscach pamięci, znajdujących się
w mieście.
Wystąpienie prezydenta
Janusza Marszałka
Szanowni Państwo,
Drodzy byli więźniowie KL Auschwitz-Birkenau i świadkowie
II wojny światowej,
Szanowni przedstawiciele kościołów, Parlamentu RP, korpusu
dyplomatycznego, władz rządowych i samorządowych różnych
szczebli, wojska, policji, straży,
szkół, organizacji społecznych,
Szanowni Goście z zagranicy,
szczególnie z naszego partnerskiego miasta Kerpen i zaprzyjaźnionego Hanoweru i Gehrden.
Szanowni Państwo,
tydzień temu otwarta została
w Parlamencie Europejskim
wystawa poświęcona idei kopca
Pamięci i Pojednania, autorstwa
śp. prof. Józefa Szajny, byłego
więźnia KL Auschwitz i Buchenwald. Była to bardzo wzruszająca uroczystość

z udziałem grupy byłych
więźniów z Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich, Przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego,
europarlamentarzystów z Polski
i wielu krajów oraz delegacji radnych i przedstawicieli urzędów
i instytucji z Oświęcimia.
Była to także okazja do zaprezentowania współczesnego
Oświęcimia, wyjaśnienia różnic
w nazwie Oświęcim i Auschwitz
oraz nawiązania kontaktów
z europejskimi partnerami.
Idea kopca Pamięci i Pojednania
daje szansę ludziom różnych
wyznań i narodów na pojednanie i współdziałanie dla dobra
ludzkości.
Śp. prof. Józef Szajna powiedział
swego czasu cyt. „Pojednanie
to jest zbliżenie nas wszystkich,
niezależnie od różnic, narodowości, przekonań, wyznań".
Częścią pojednania jest także
pamięć. O tym, co było i co
dobrego oraz złego wydarzyło
się na naszej ziemi. Dlatego –
jak co roku – spotykamy się tu,
na placu Kościuszki, a także
przy innych miejscach pamięci,
których jest wiele na terenie

naszego miasta, by przypomnieć
o wydarzeniach sprzed 64. lat,
z dnia oswobodzenia
KL Auschwitz -Birkenau i miasta
Oświęcim z hitlerowskiego piekła Auschwitz.
Wspominamy bohaterskich ludzi
z czasu II wojny światowej.
Wspominamy także tych, którzy
z narażeniem życia swojego
i swoich bliskich nieśli pomoc
więźniom obozu.
Okupacja III Rzeszy Niemieckiej
doświadczyła ich w szczególnie
okrutny sposób. Wysiedlenia,
terror wprowadzony przez okupanta, utrata życia nieraz całych
rodzin za pomoc udzielaną więźniom KL Auschwitz-Birkenau.
Szanowni Państwo,
uczcijmy ofiarę więźniów obozu
KL Auschwitz-Birkenau, mieszkańców miasta tamtych czasów
oraz wszystkie ofiary II wojny
światowej – minutą ciszy.
Szanowni Państwo,
wspólnie z Chrześcijańskim
Stowarzyszeniem Rodzin Oświęcimskich przygotowujemy się do
upamiętnienia losów mieszkańców Oświęcimia i okolic, w for-

mie stałej wystawy w Domu
Pojednania, który powstanie
w dawnym budynku zakładów
przetwórstwa zbożowego przy
ul. Kolbego.
Tego oczekują byli więźniowie
KL Auschwitz, którzy mówią
o długu wdzięczności wobec
ówczesnych mieszkańców.
„Sprawą bezdyskusyjną jest
uhonorowanie tych, którzy pomagali więźniom obozu. Jesteśmy im zobowiązani i wdzięczni
do końca naszych dni" – powiedział Jerzy Bielecki, Honorowy
Prezes ChSRO, były więzień KL
Auschwitz z I transportu
nr obozowy 243.
Mieszkańcy Oświęcimia z czasu
piekła Auschwitz podejmując
nierówną walkę z okupantem
wierzyli, że kiedyś, po koszmarze
wojny i okupacji, nastanie czas
wolności. Ich poświęcenie nie
było daremne.
Dzisiaj jesteśmy wolni. Pamiętając
o tym, co wydarzyło się na naszej
ziemi, podejmujemy wiele działań
na rzecz pojednania.
Jesteśmy to winni nie tylko
ofiarom wojny, ale także naszym
dzieciom, by mogły żyć w pokoju.
Dziękuję Państwu za uwagę.

jako więzień KL Auschwitz numer 918 przebywałem w obozie
dwa lata i byłem naocznym
świadkiem tragicznych zdarzeń.
Z obozu uciekłem 20 czerwca
1942 roku samochodem z
trzema kolegami w przebraniu
esesmanów.
Następnie trzy lata walczyłem
w partyzantce Armii Krajowej,
za co po wojnie skazano mnie
na 10 lat. Siedem lat spędziłem
w więzieniu komunistycznym.
Dzisiaj wiemy, że począwszy od
14 czerwca 1940 roku hitlerowskie Niemcy deportowały do KL
Auschwitz blisko 150 tysięcy
Polaków, z których około 75
tysięcy poniosło śmierć.
O tym nie można nigdy zapomnieć!
Odpowiedzialność za przechowanie tej narodowej pamięci
spoczywa na dzisiejszych i przyszłych pokoleniach Polaków.
W czasie przebywania w obozie
byłem także świadkiem gehenny
Żydów.
Szanowni Państwo,
pamiętam również bohaterską
postawę mieszkańców ziemi
oświęcimskiej w tamtych okrutnych czasach.
Mimo zagrożenia życia starali się
na różne sposoby nieść pomoc
„za druty obozu”.
Wiem, że wielu z nich przypłaciło to swoim życiem.
Dlatego cieszę się, że Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin
Oświęcimskich zamierza utworzyć stałą wystawę o losach tych
oświęcimian.
Świat powinien o tym wiedzieć,
aby polskie imię nie było szargane!
Dziękuję za uwagę.
Kazimierz Piechowski
b. więzień KL Auschwitz nr 918
członek ChSRO
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Działacze Solidarności odznaczeni
przez Prezydenta RP
Działacze oświęcimskiej „Solidarności” Anatoliusz Bielski i
Józef Urbańczyk odznaczeni zostali Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a Mieczyław Hajek Złotym Krzyżem
Zasługi za wybitne zasługi dla
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz działalność na
rzecz przemian demokratycz-

nych w Polsce i osiągnięcia
w podejmowanej z pożytkiem
dla kraju pracy zawodowej, społecznej. Ordery i odznaczenia w
imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, wręczył doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Jan Olszewski, podczas debaty
z okazji 90. rocznicy odzyska-

nia przez Polskę niepodległości
w Suchej Beskidzkiej w grudniu ubiegłego roku. Odznaczeni
działacze wraz z Januszem Januszewskim, przewodniczącym
Stowarzyszenia Internowanych
i Represjonowanych w Oświęcimiu złożyli niedawno wizytę
prezydentowi Januszowi Marszałkowi.

Anatoliusz Bielski

ich organizatorów,wśród których
zasiadali także funkcjonariusze
SB – wcześniej dokonujący
prześladowań lokalnej opozycji.
W późniejszym okresie, przeciwstawiając się bezprawiu podjął
działania, wspomagając Porozumienie Centrum oraz Ruch
Odbudowy Polski. W 1991 r.
wyrok Sądu Najwyższego został
uchylony bez zwrotu jakichkolwiek kosztów oraz odszkodowania za poniesione szkody
materialne i moralne. Anatoliusz
Bielski swoją odwagą i postawą przyczynił się do tworzenia
podwalin pod demokratyczną
i niepodległą Polskę.

zakładowego Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków
Zawodowych, a następnie NSZZ
„S” Podbeskiedzie w BielskuBiałej. Organizatorem delegatury
NSZZ „S” w Oświęcimiu. Jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem stanu wojennego w dniu
12 grudnia 1981 r. aresztowany,
następnie internowany w więzieniu w Jastrzębiu-Szerokiej. Do
1989 r. prowadził jawną uświadamiającą działalność społeczną
i polityczną na terenie Oświęcimia, za co był wielokrotnie
zatrzymywany oraz przesłuchiwany przez SB. Aktywnie działał
w duszpasterstwie ludzi pracy.
Uczestniczył w manifestacjach
organizowanych przez niepodległościową opozycję. Brał udział
w kolportażu niepodległościowych wydawnictw niezależnych
pochodzących ze źródeł związanych z katolickim Kościołem.
W 1989 ponownie włączył się
w reaktywowanie NSZZ „S” oraz
prace Komitetów Obywatelskich,
z których pożniej został wyeliminowany. W późniejszym okresie
podjął działalność, wspomagając
Akcję Wyborczą Solidarność.

odznaczony KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI, lat 67, zamieszkały w Oświęcimiu-Zaborze, był
współorganizatorem pomocy
finansowej wśród mieszkańców
Oświęcimia rodzinom uwięzionym w Radomiu w roku
1976. W sierpniu 1980 r. był
inicjatorem powołania WZZ
w Zakładach Chemicznych
w Oświęcimiu (ZChO) – zakładzie wówczas liczącym około
12 tysięcy pracowników. Był
współzałożycielem NSZZ
„Solidarność” w ZCHO oraz na
terenie Oświęcimia. Z chwilą
ogłoszenia stanu wojennego,
po nawiązaniu kontaktów
z działaczami z Nowej Huty,
na terenie ZChO wraz z innymi
członkami związku stanął na
czele protestu, sprzeciwiając się
nieprawnym decyzjom WRON.
W dniu 15 grudnia 1981 r.
zostaje aresztowany i internowany. Po zamianie internowania
na ponowny areszt oraz licznych
procesach sądowych w lipcu
1983 został skazany wyrokiem
Sądu Najwyższego w Warszawie
za organizację protestów po 13
grudnia 1981 r. na karę 1 roku
w zwieszeniu na okres 5 lat oraz
grzywnę w wysokości 40 tysięcy
złotych (oskarżycielem był prokurator Prokuratury Generalnej
– S. Kołodziej oraz oświęcimski
prokurator – A. Pasierbiewicz).
Pobyt w więzieniu przypłacił
chorobą. Leczył się w klinice
w Krakowie. Pomimo gróźb
i szykan zarówno wobec niego,
jak i jego rodziny do 1989 r.
prowadził jawną uświadamiającą działalność społeczną i polityczną na terenie ziemii oświęcimskiej, za co jest wielokrotnie
zatrzymywany i doprowadzany
na KM MO oraz przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB
w Oświęcimiu i Bielsku-Białej.
Aktywnie działał w duszpasterstwie ludzi pracy, współorganizując wykłady o tematyce
społecznej i niepodległościowej.
Po powstaniu Komitetów Obywatelskich w Polsce w 1989
r. w Oświęcimiu nie został dopuszczony do działalności przez

Józef Urbańczyk
odznaczony KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI, lat 67, zamieszkały w Oświęcimiu-Zaborze,
był inicjatorem powołania WZZ
w Zakładach Chemicznych
w Oświęcimiu. Był współzałożycielem NSZZ „Solidarność”
w ZCHO oraz przewodniczącym
Komitetu Założycielskiego a także współzałożycielem Między-

Józef Urbańczyk zaangażowaniem w działania opozycyjne
wobec stanu wojennego oraz
wcześniejsze i poźniejsze
działania na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
swoją postawą przyczynił się do
budowy w Polsce demokratycznej społeczności obywatelskiej.
Był i jest człowiekiem, który
zasługuje na duży szacunek,
zarazem może być wzorem cnót
obywatelskich dla młodszych
pokoleń. Józef Urbańczyk przez
kilkanaście lat był znanym sportowcem grającym w piłkę nożną
w Unii Oświęcim, w Chełmku
oraz innych drużynach.

Mieczysław Hajek
odznaczony ZŁOTYM KRZYŻEM
ZASŁUGI, lat 53, zamieszkały
w Oświęcimiu, był założycielem
Wolnych Związków Zawodowych w Oświęcimskich Zakładach Napraw Samochodowych
(OZNS) w Oświęcimiu. Był
współzałożycielem NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy oraz
okolicach Oświęcimia i członkiem Komisji Interwencyjnej,
która wspomagała tworzenie
NSZZ „Solidarność” w innych
zakładach pracy. Był organizatorem delegatury NSZZ „S”
oraz współzałożycielem Obywatelskiej Wszechnicy Oświatowej w Oświecimiu. Z chwilą
ogłoszenia stanu wojennego
13 grudnia 1981 r. aresztowany
i internowany. Po wyjściu z więzienia pomimo szykan podjął
jawną działalność związkową,
organizując pomoc dla osób
prześladowanych, za co jest

przetrzymywany na Komendzie
Milicji oraz przesłuchiwany przez
funkcjonariuszy SB w Oświęcimiu i Bielsku-Białej. Aktywnie
działał w duszpasterstwie ludzi
pracy, prowadząc publiczne
dyskusje o tematyce niepodległościowej i związkowej napiętnujące komunistyczny system,
korupcję oraz bezprawie.
W Oświęcimiu był pierwszym
lokalnym działaczem opozycyjnym, który ogłosił reaktywowanie NSZZ „S” na wiosnę 1989
roku, podejmując jawne działania. Nie podejmując współpracy
z Komitetami Obywatelskimi
w późniejszym okresie podjął
działania wspomagające Porozumienie Centrum oraz Ruch
Odbudowy Polski. W 1992 r. po
obaleniu Rządu Jana Olszewskiego opuścił szeregi odchodzącej od ideałów reaktywowanej
„Solidarności”. Biorąc czynny
udział w licznych akcjach protestacyjnych przeciwko bezprawiu
władzy komunistycznej nigdy nie
uległ presji i zastraszeniu przez
Służbę Bezpieczeństwa. Swoją
odwagą i postawą w działania
opozycyjne wobec byłego reżimu
w znaczącym stopniu przyczynił się do stworzenia w Polsce
podwalin dla demokratycznej
i obywatelskiej społeczności.
Mieczysław Hajek jest nadal
aktywny zawodowo i społecznie.
Na podstawie WNIOSKÓW sporządził – Janusz Januszewski,
przew. Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych
w Oświecimiu.

Prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek gości odznaczonych przez Prezydenta RP: (od lewej) Mieczysława Hajka, Józefa Urbańczyka
i Anatoliusza Bielskiego. Towarzyszy im Janusz Januszewski, przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych w Oświęcimiu.
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Popierają ideę
prof. Szajny

Plan budowy centrum
dla starszych osób

Miasto przygotowuje się do budowy na
W ostatnim czasie prezydent Oświęciosiedlu Stare Stawy kompleksu mieszmia Janusz Marszałek otrzymał symbokalno-opiekuńczego dla osób starszych.
liczne kamienie na kopiec Pamięci i Pojednania.
Pod koniec stycznia w rotter- i POZHO (Poland Organisatie
Pierwszy od Lions Club Stuttgart, organizacji założonej
w Niemczech w 1952 roku,
kolejny od Europejskich Przyjaciół Izraela, grupy 42. deputowanych do Parlamentu Europejskiego, którzy działają na
rzecz poszerzania związków
pomiędzy Unią Europejską
i Izraelem.
Swoje poparcie dla idei budowy w Oświęcimiu kopca
Pamięci i Pojednania wyraził
także Friedrich Löhr z Kerpen,
który jest od roku pełnomocnikiem burmistrza ds. współpracy partnerskiej. Na sym-

bolicznym kamieniu został
wygrawerowany napis „Pokój
zamiast wojny" i jest to nawiązanie do pokojowych działań
miasta Oświęcimia.

damskim Ratuszu w obecności
radnych i delegacji z Oświęcimia, wiceburmistrza Rotterdamu Jantine Kriens, prezydent
Janusz Marszałek wspólnie
z Andre Vermassem, ze Stowarzyszenia OZHO (Organisatie
Zorg Hotel Oświęcim) podpisali list intencyjny o współpracy
w zakresie realizacji mieszkalno-opiekuńczego centrum spokojnej jesieni życia w Oświęcimiu. Inicjatywa zrodziła się
w ubiegłym roku. Wtedy grupa
osób z Rotterdamu z organizacji
opiekuńczej Careyen wspólnie
ze stroną polską powołały stowarzyszenia bliźniacze OZHO

Program
szczepień
dla dziewcząt
Miasto rozpoczęło pilotażowy
program szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego,
uznawanego za najważniejszy
z czynników ryzyka rozwoju raka
szyjki macicy. Z raportów medycznych wynika, że jest to drugi
najczęściej występujący nowotwór u młodych kobiet w Europie, a Polska pod tym względem
jest krajem o najgorszych statystykach. Na ten cel miasto przeznaczy w tym roku 300 tys. zł.
Grupą docelową, którą ma objąć
akcja w Oświęcimiu, są dziewczynki z rocznika 1997.

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
RADY Miasta Oświęcim
BIURO RADY MIASTA,
UL. JAGIEŁŁY 25

11.03.2009 w godz. 13.00–15.00

Jacek Grosser
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta
Komisja Rewizyjna
18.03.2009 w godz. 13.00–15.00
Wojciech Grubka
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta
Komisja Ochrony Zdrowia,
Środowiska i Pomocy Społecznej

Z obrad rady miasta
Kolejne sesje Rady Miasta odbyły się 16 stycznia i 28 stycznia
2009 roku. Na sesji 16 stycznia
radni przyjęli budżet miasta na
2009 rok. Treść uchwał dostępna na stronie http://www.um.oswiecim.pl/ Rada Miasta

Zorg Hotel) dla przygotowania
tego przedsięwzięcia. Pod koniec
roku oba stowarzyszenia porozumiały się w sprawie zawarcia
umowy, w której ustala się, że
strony podejmą wspólne działania, by powstał mieszkalnoopiekuńczy kompleks spokojnej
jesieni życia dla osób starszych
z Oświęcimia i okolicy.
Obiekt będzie wzorowany na
centrum mieszkalno-opiekuńczym „Akropolis” stowarzyszenia Humanitas w Rotterdamie.
To bardzo nowoczesny kompleks z zapleczem opiekuńczym
i leczniczym dla osób starszych.
Znajdują się w nim mieszkania,

sklepy, restauracja, kuchnia, kawiarenka internetowa, fryzjer,
sala rehabilitacyjna, muzeum
wspomnień, gdzie zobaczyć
można przedmioty i urządzenia sprzed wielu lat. Jest również całodobowa opieka. Osoby
mieszkające w „Akropolis” mają
zapewnioną opiekę medyczną,
a dzięki specjalnemu systemowi
łączności czują się bezpiecznie,
bo w każdej chwili mogą poprosić o pomoc. W nowoczesnym
i funkcjonalnym obiekcie nie
ma zamkniętych pomieszczeń,
hospitalizacji czy personelu
w białych fartuchach. Dyrektor
Stowarzyszenia Humanitas prowadzącego centrum „Akropolis"
prof. Hans Becker podkreśla, że
bardzo ważne jest, aby mieszkały w nim grupy osób starszych,
różniące się wiekiem, dochodami, sprawnością. Generalną zasadą stosowaną w ośrodku jest
pozytywne myślenie, bo wtedy
udaje się rozwiązać wiele problemów. W kompleksie „Akropolis” mieszkają osoby starsze
83 narodowości.

15 mln zł dotacji
na budowę biblioteki
Umowę na budowę nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej ze środków unijnych
podpisał członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marek
Sowa i prezydent Oświęcimia
Janusz Marszałek. – To istotna
inwestycja dla Oświęcimia, który od niedawna jest miastem

akademickim – powiedział
Marek Sowa. Miasto Oświęcim otrzyma blisko 15 mln zł
na tę inwestycję ze środków
unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Miasto dołoży
do budowy biblioteki ponad
6 mln zł.

Unia najlepsza w Polsce
Uczniowski Klub Pływacki „Unia”
Oświęcim zajął pierwsze miejsce w Polsce spośród uczniowskich klubów sportowych.
Sukcesy pływaków – w dużej
mierze – zadecydowały także
o 3 miejscu Oświęcimia we
współzawodnictwie
sportowym dzieci i młodzieży, prowadzonym przez Ministerstwo
Sportu, w kategorii miast od 20
do 50 tys. mieszkańców.
W dorocznym podsumowaniu
resortu sportu UKP Unia zajęła ponadto 2 lokatę w punktacji
klubów z gmin od 20 do 50 tys.
mieszkańców. Dodatkową nagrodą było 20 tys. zł, jakie klub
otrzymał na zakup sprzętu.
– Rok 2008 należał do wyjątkowych. Zuzanna Mazurek
i Maciej Hreniak ze Szkoły
Mistrzostwa Sportowego startowali w igrzyskach olimpij-

skich. Mazurek zdobyła tytuł
mistrzyni świata juniorek.
Troje pływaków Unii: Paulina Sikora, Karolina Lewińska
i Mateusz Piątkowski wystąpiło w ME juniorów. Nasi zawodnicy zdobyli ok. 100 medali
w MP w różnych kategoriach
– wylicza Marek Dorywalski,
prezes UKP Unia, a zarazem
jeden z trenerów.
Te sukcesy to efekt ciężkiej
pracy zawodników, którzy spędzają na pływalni po 35 godzin
tygodniowo, a także trenerów:
Alicji Woźnickiej, Jadwigi Zieleńskiej-Starzec, Barbary Lip-

niarskiej-Skubis, Przemysława
Ptaszyńskiego, Piotra Woźnickiego i Marka Dorywalskiego. Grupa trenerów spotkała
się z prezydentem Januszem
Marszałkiem, przekazując dla
miasta wywalczony puchar
i dyplom z gratulacjami od sekretarza generalnego Ministerstwa Sportu Adama Giersza.
– W tym miejscu podziękowania należą się prezydento-

wi i radzie miasta, władzom
powiatu, a także dyrektorowi
PZ nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych Piotrowi Kućce
za stworzenie warunków do tej
codziennej pracy – dodaje prezes Dorywalski.
Jak powiedział na koniec, wyżej być nie można, natomiast
klub postara się utrzymać wywalczoną pozycję.
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20.02 godz. 9:00 „Śladami pingwinów”
Biblioteka dla dzieci i młodzieży
al. Tysiąclecia 53, tel. 33 8425524

MIEJSKI OŚRODek
SPORTU I REKREACJI
poniedziałek 16.02
„Poranek zapoznawczy” – gry planszowe, kalambury
wtorek 17.02
„Malowanki w zimowe poranki”
– najciekawsze miejsca w moim
mieście, konkurs plastyczny na
najpiękniejszy plakat: „Zimowy
Oświęcim”
środa 18.02
„Nasze małe kino” – poranek
filmowy, wykonanie własnej torebki
na popcorn, prażenie kukurydzy,
projekcja filmu
czwartek 19.02
„Pączek z karnawałową maską”
– konkurs na najciekawszą maskę karnawałową, projektujemy
i wykonujemy maskę karnawałową,
poczęstunek
piątek 20.02
„My się zimy nie boimy” – ślizgawka
poniedziałek 23.02
„Gry i zabawy na wesoło” – gry
planszowe, kalambury
Przy śnieżnej pogodzie
„Bałwankowe szaleństwo” – konkurs
rzeźby w śniegu, lepimy bałwana,
potwora śnieżnego (stadion MOSiR)
wtorek 24.02
„Malowanki w zimowe poranki” –
przygotowanie masy solnej, lepimy
„Królową – Króla Zimy”
środa 25.02
„Zabytkowa Niespodzianka” – wycieczka do zamku oświęcimskiego
czwartek 26.02
„Malowanki w zimowe poranki” –
zdobimy wypaloną figurkę „Królowej
– Króla Zimy”, wybór najlepszej
pracy – nagrody
piątek 27.02
„My się zimy nie boimy” – ślizgawka
MOSIR – HALA LODOWA
ślizgawki dwa razy dziennie
MOSIR – KRYTA PŁYWALNIA
promocyjne ceny biletów (3 zł dla
młodzieży szkolnej z ważną legitymacją)
MOSIR – ŚRODOWISKOWE CENTRUM SPORTU ul. Obozowa 2
środy i piątki godz. 11.00
„Ferie z podstawami samoobrony” –
zajęcia mające na celu zaznajomienie uczestników z podstawowymi
technikami obrony przed napastnikiem, oparte na nauce szkoły
Chi-ryu Aiki-jitsu.
Kontakt:
Oświęcim, ul. Legionów 15
tel.: (033) 843-43-39
lodowisko (033) 842-27-83,
pływalnia (033) 842-32-19
www.mosir.oswiecim.pl

Oświęcimskie
Centrum Kultury
poniedziałek 16.02
godz. 10:00 „W zdrowym ciele zdrowy duch” – gry i zabawy ruchowe
godz. 10:00 „Okiem kamery” –
warsztaty filmowe dla młodzieży
w wieku 13–18 lat
godz. 12:00 „Łowcy smoków”,
prod. francusko-niemiecko-luksemburska, 2008, reż. Guillaume Ivernel
i Arthur Qwak, 80 minut
wtorek 17.02
godz. 10:00 „Zatańcz” – warsztaty
taneczne pop i hip-hop dla dzieci
w wieku 7–13 lat
godz. 11:00 „Rusz głową” – krzyżówki i łamigłówki
godz. 12:00 „Zaśpiewaj” – warsztaty wokalne
środa 18.02
godz. 10:00 „Pomaluj swój świat” –
zajęcia plastyczne
godz. 12:00 „Małpy w kosmosie”,

prod. USA, 2008, reż. Kirk de Micco, 81 minut
czwartek 19.02
godz. 10:00 „Latin” – warsztaty taneczne dla dzieci w wieku 7–13 lat
godz. 11:00 „Latin” – warsztaty
taneczne dla młodzieży w wieku
13–18 lat
godz. 11:00 „Rusz głową” – krzyżówki i łamigłówki
godz. 12:00 „Słowa, słowa, słowa”
– warsztaty teatralne
piątek 20.02
godz. 10:00 „Pomaluj swój świat” –
zajęcia plastyczne
godz. 12:00 „Król Maciuś Pierwszy”, prod. polsko-francusko-niemiecka, 2007, reż.Sandor Jesse
i Lutz Stützner, 83 minuty
poniedziałek 23.02
godz. 10:00 „W zdrowym ciele zdrowy duch” – gry i zabawy ruchowe
godz. 10:00 „Okiem kamery” –
warsztaty filmowe dla młodzieży
w wieku 13–18 lat
godz. 12:00 „Wyspa dinozaura”,
prod. niemiecka, 2006, reż. Reinhard Klooss i Holger Tappe, 87 minut
wtorek 24.02
godz. 10:00 „Pomaluj swój świat” –
zajęcia plastyczne
godz. 12:00 „Rusz głową” – krzyżówki i łamigłówki
środa 25.02
godz. 10:00 „Mikrofon dla wszystkich” – prezentacje wokalne dla
dzieci w wieku 7–13 lat, cz.I
godz. 12:00 „Don Chichot”, prod.
hiszpańsko-włoska, 2007, reż. Jose
Pozo, 86 minut
czwartek 26.02
godz. 10:00 „Z przytupem” – tańce
i zabawy ludowe
godz. 11:00 „Słowa, słowa, słowa”
– warsztaty teatralne
piątek 27.02
godz. 10:00 „Mikrofon dla wszystkich” – prezentacje wokalne dla
dzieci w wieku 7–13 lat, cz.II
godz. 12:00 „Piorun”, prod. USA,
2008, reż. Byron Howard i Chris
Williams, 97 minut
Projekcje filmowe: bilety 5zł
Pozostałe zajęcia: bezpłatne
Zapisy w Informacji OCK: warsztaty filmowe „Okiem kamery” oraz
prezentacje wokalne „Mikrofon dla
wszystkich”.
W dniach 23–27.02 prowadzone
będą warsztaty taneczne dla młodzieży w wieku 13–18 lat – płatne
20zł za tygodniowy blok taneczny.
Bloki taneczne: godz. 10:00 „Disco
dance”, godz. 11:00 „Musical
dance”, godz. 12:00 „Jazz”. Zapisy
przyjmowane są w Informacji OCK.
Kontakt:
Oświęcimskie Centrum Kultury
Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24
tel./fax: (033) 842-25-75
www.ock.org.pl

Miejska Biblioteka
Publiczna
Filia na Zasolu ul. Obozowa 20
tel. 33 843 18 37
„Zaczarowany biały świat” – Ferie
z Centkiewiczami
16.02 godz. 9:00 „Poznawanie
twórczości Alinyi Czesława Centkiewiczów”
17.02 godz. 9:00 „Zimowe przygody i podróże w książkach Aliny
i Czesława Centkiewiczów”
18.02 godz. 9:00 „Mój ulubiony
bohater książek Aliny i Czesława
Centkiewiczów”
19.02 godz. 9:00 „Grenlandia:
wyspa piękna i okrutna”

Ferie z Biblioteką – pod znakiem
twórczości Zbigniewa Nienackiego
i Wandy Markowskiej
19.02 godz. 11:00 „Baśniowe
potrawy z dalekich wysp i lądów” –
konkurs kulinarny
26.02 godz. 11:00 „W labiryncie
strachów” – o twórczości Z. Nienackiego – konkurs literacki
24.02 godz. 11:00 „Majsterkowanie na cztery pory roku” – zajęcia
manualne
17; 20; 24; 27.02 Turnieje scrabblowe o tytuł Mistrza Scrabble
16–28.02 Gry planszowe i komputerowe oraz zajęcia plastyczne
„Ilustrujemy japońską wersję lektury
„Nasza mama Czarodziejka” – Joanny Papuzińskiej

Ferie zimowe w szkołach
Szkoła Podst. nr 1:

16.02 godz. 10:30–12:00 zajęcia
sportowe
17–19.02 godz. 9:00–14:00 zajęcia łucznicze „Jak zostać młodym
Robin Hoodem”
20.02 godz. 10:30–12:00 zajęcia
sportowe
23-27.02 godz. 10:30–12:00
zajęcia sportowe
Kontakt:
ul. Królowej Jadwigi 12,
tel. 33 842 54 68

Miejskie Gimn. nr 3:

16.02 godz. 9:00–11:00 piłka
nożna (chłopcy)
17.02 godz. 9:00–11:00 piłka
siatkowa
23.02, 9:00–11:00 gry i zabawy
sportowe
24.02 godz. 9:00–11:00 gry i zabawy zespołowe
Kontakt:
ul. J. Krasickiego 16,
tel. 033 842 31 22,

Miejskie Gimn.nr 2:

W czasie ferii zimowych organizuje:
zajęcia sportowe z siatkówki, koszykówki, tańca oraz przedmiotowe
Kontakt:
ul. Olszewskiego 2a,
tel. 033 842 23 86,

Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci
Miasteczko Komunikacyjne
poniedziałek – sobota w godz.
9:00–16:00
ul. Partyzantów, poniedziałek–piątek
w godz. 11:00–20:00
ul. Fika, poniedziałek–piątek w godz.
14:00–19:00
W programie: zajęcia sportoworekreacyjne, gry, zabawy, konkursy,
wycieczki

Młodzieżowy Dom Kultury
16.02 poniedziałek
godz. 8:50 TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT (gimn. i ponadgimn.) sala gimn. PZ2SOMSiT
ul.Bema
godz. 9:00 ZABAWA Z PASTELĄ
– zajęcia plastyczne (kl. 0–III sp.)
MDK ul.Olszewskiego
godz. 9:15 MODELARZE ZAPRASZAJĄ (uczniowie) prac. modelarska
SP1 ul.Królowej Jadwigi
godz. 10:30 WYCINANKI, WYDZIERANKI – zajęcia plastyczne (kl. 0–III
sp.) MDK ul.Olszewskiego
godz. 12:15 WARSZTATY GITAROWE
(od kl. IV sp.) MDK ul.Olszewskiego

17.02.09. wtorek
godz. 9:00 ZIMOWE KALAMBURY
(od kl. IV sp.) MDK ul.Olszewskiego
godz. 9:15 WARSZTATY GRAFIKI
(uczniowie) MDK ul.Olszewskiego
godz. 10:00 PAPIEROWE UPOMINKI – zajęcia plastyczne (od kl. IV sp.)
MDK ul.Olszewskiego
godz. 11:30 MILIONERZY – quiz
drużynowy (od kl. IV sp.)
MDK ul.Olszewskiego
godz. 12:00 ZIMOWE FANTAZJE –
zajęcia plastyczne (kl. I–III sp.)
MDK ul.Olszewskiego
godz. 14:00 GRY, ZAGADKI, ŁAMIGŁÓWKI (kl. IV–VI sp.)
MDK ul.Olszewskiego
18.02.09. środa
godz. 9:00 BRANSOLETKI PRZYJAŹNI – rękodzieło artystyczne (od kl.
IV sp) sala 30, ZS1 ul.Słowackiego
godz. 10:00 SPORTOWE GRY
ZESPOŁOWE (gimn. i ponadgimn.)
sala gimn. PZ5SB ul.Obozowa
godz. 10:15 MARTWA NATURA –
zajęcia plastyczne (gimn. i ponadgimn.) MDK ul.Olszewskiego
godz. 13:00 TWORZYMY BLOGA
(gimn. i ponadgimn.) sala 65
SP1 ul.Królowej Jadwigi
19.02.09. czwartek
godz. 9:00 FARBKA i KREDKA –
zajęcia plastyczne (kl. 0–III sp.)
MDK ul.Olszewskiego
godz. 9:15 CERAMIKA – rękodzieło
artystyczne (uczniowie)
MDK ul.Olszewskiego
godz. 10:00 KOŁO FORTUNY – quiz
drużynowy (od kl. IV sp.)
MDK ul.Olszewskiego
godz. 10:30 PUZZLE, GRY, UKŁADANKI (kl. 0–III sp.)
MDK ul.Olszewskiego
godz. 12:30 KALMBURY Z PRZYSŁOWIAMI (od kl. IV sp.)
MDK ul.Olszewskiego
20.02.09. piątek
godz. 9:00 ZABAWA Z PASTELĄ
– zajęcia plastyczne (kl. 0–III sp.)
MDK ul.Olszewskiego
godz. 9:15 SUDOKU – zagadki
matematyczne (od kl. IV sp.)
MDK ul.Olszewskiego
godz. 10:30 ZACZAROWANE
KREDKI – zajęcia plastyczne (dla kl.
0–III sp.) MDK ul.Olszewskiego
godz. 11:00 AEROBIK z „WOW”
(gimn. i ponadgimn.) mała sala
gimn. MG2 ul. Olszewskiego
godz. 12:15 SPOTKANIE Z MUZYKĄ ZESPOŁU „Stare Dobre Małżeństwo” MDK ul.Olszewskiego
23.02 poniedziałek
godz. 9:00 ZABAWA Z PASTELĄ –
zajęcia plastyczne (kl. 0–III sp.)
godz. 10:00 WARSZTATY GITAROWE (od kl. IV sp.)
godz. 10:30 KOLAŻ – zajęcia plastyczne (kl. 0–III sp.)
godz. 12:15 SPOTKANIE Z MUZYKĄ ZESPOŁU „Stare Dobre
Małżeństwo”
24.02 wtorek
godz. 9:00 UKŁADAMY PUZZLE
(kl. I–III)
godz. 9:15 WARSZTY GRAFIKI
(uczniowie)
godz. 10:45 UKŁADAMY PUZZLE
(od kl. IV sp.)
godz. 13:15 QUIZ DRUŻYNOWY
O PRZYSŁOWIACH (od kl. IV sp.)
25.02 środa
godz. 9:15 KALAMBURY (kl. I–III sp.)
godz. 10:00 SPORTOWE GRY
ZESPOŁOWE (gimn. i ponadgimn.)
sala gimn. PZ5SB ul.Obozowa
godz. 11:00 KALAMBURY (od kl.
IV sp.)
godz. 12:45 WYGIBAJTUS – baw
się z nami (uczniowie)
godz. 13:00 HIP-HOP – warsztaty
taneczne (gimn. i ponadgimn.) sala
gimn. PZ1SO ul. Konarskiego

26.02 czwartek
godz. 9:00 FARBKI – zajęcia plastyczne (kl. 0–III sp.)
godz. 9:15 CERAMIKA – rękodzieło
artystyczne (uczniowie)
godz. 10:00 TURNIEJ W BIERKI
(uczniowie)
godz. 10:30 PUZZLE, GRY, UKŁADANKI (kl. 0–III sp.)
godz. 12:30 TURNIEJ MEMMORY
(uczniowie)
27.02 piątek
godz. 9:00 ZACZAROWANE FARBKI
– zajęcia plastyczne (kl. 0–III sp.)
godz. 9:15 GRY PLANSZOWE – na
szachownicy (uczniowie)
godz. 10:30 ZABAWA Z KREDKĄ –
zajęcia plastyczne (dla kl. 0–III sp.)
gpdz. 11:00 HIP-HOP z „WOW”
(gimn. i ponadgimn.) mała sala
gimn. MG2 ul.Olszewskiego
godz. 11:00 TURNIEJ TENISA
STOŁOWEGO (uczniowie) mała sala
gimn. ZS1 ul. Słowackiego
Na zajęciach sportowych obowiązuje
strój i obuwie sportowe (zastępcze) –
wszystkie zajęcia są bezpłatne!
Kontakt:
Młodzieżowy Dom Kultury
Oświęcim, ul. K. Olszewskiego 1
tel.(fax) 033/842-42-64,

Świetlica Terapeutyczna
Zajęcia będą prowadzone pn.–pt.
w godz. 9:00–15:00
Istnieje możliwość zapisania dziecka
niebędącego stałym podopiecznym
świetlicy. Korzystanie ze wszystkich
atrakcji jest bezpłatne.Zapewniony
jeden posiłek.
Świetlica przy ul. Bałandy 4d
Zajęcia będą prowadzone pn.–pt.
godz. 9:00–14:00
W programie świetlic:
Zajęcia artystyczne: plastyczne,
taneczne i inne formy ekspresji twórczej, konkursy, zawody sportowe,
zabawy w świetlicy i na świeżym powietrzu, wyjazdy do kina, na basen
i na lodowisko, możliwość korzystania z komputerów (z dostępem do
Internetu), gry planszowe, karciane
i dydaktyczne, wycieczki poza miasto i spacery po mieście.
Kontakt:
Stowarzyszenie „Szansa”
Oświęcim, ul. Obozowa 31a
tel/fax: 033 843 40 68

SALOS „Zasole”
Wycieczka turystyczno-rekreacyjna
dla dzieci do Krakowa.
W okresie ferii świetlica „Akademia
Radości” prowadzić będzie zajęcia
od poniedziałku do piątku w godz.
14:00–18:00
Kontakt:
ul. Pileckiego 31
tel. (33) 843 26 46
www.salezjanskiecentrum.pl

Liga Obrony Kraju

Warsztaty i zawody strzeleckie
16.02-28.02 we wtorki, środy
i czwartki w godz. 9:00–14:00
Kontakt:
ul. Konarskiego 5
tel. 606 914 271

Wypoczynek wyjazdowy
oferują
Stowarzyszenie Pomocy Szkole
MAŁOPOLSKA – szk. podstawowe –
Ferie na nartach w Rabce Kontakt:tel. 509 615 504
Stowarzyszenie Pomocy Szkole
MAŁOPOLSKA – szk. ponadgimnazjalne – Ferie na nartach w Jasne
Lazne(Czechy)
Kontakt: tel. 502 604 655
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8 kultura
Kochać człowieka
Tylko do 13 lutego Oświęcimskie Centrum Kultury przyjmuje prace konkursowe do udziału w VI Ogólnopolskim
Biennale Fotografii „Kochać człowieka”.
Kochać człowieka to... pokazać
ulotne chwile, przemijający czas,
biegnące myśli, by żyły swoim
życiem. By trwały. By mimo
tego wszystkiego, co ludzi łączy
i co ludzi dzieli, mogły naszkicować obraz ludzkiej kondycji. By
nie tylko „tu i teraz”, ale „zawsze
i wszędzie” ukazywały to co
ważne, co nigdy nie przeminie,
dzięki czemu byliśmy, jesteśmy i
będziemy.

Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka”, objęte
patronatem Rady Artystycznej
Związku Polskich Artystów Fotografików (www.zpaf.pl), programowo nawiązuje do Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych
„Kochać człowieka”. Odbywa się
od 1999 roku co dwa lata i przenosi ideę festiwalu na inne formy artystycznego wyrazu.
Biennale ma charakter otwarty

i jest dostępne dla wszystkich
fotografujących. Biorą w nim
udział twórcy z całej Polski legitymujący się wieloma osiągnięciami, jak również osoby stawiające pierwsze kroki w sztuce
uwieczniania postaci i zdarzeń.
VI Ogólnopolskie Biennale
Fotografii „Kochać człowieka”
odbywa się pod patronatem
medialnym internetowego magazynu o fotografii Fotopolis.pl
(www.fotopolis.pl).
W pięciu dotychczasowych
edycjach biennale w konkursie
wzięło udział ponad 400 autorów, którzy nadesłali prawie
1800 fotografii.
Regulamin konkursu i karta
uczestnictwa na stronie:
www.ock.org.pl
– adam

Walentynkowe seanse
filmowe
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza 13 i 14 lutego 2009
roku na walentynkowe seanse
filmowe – projekcje filmu produkcji polskiej z 2008 roku,
w reżyserii Sławomira Kryńskiego, pt. „To
nie tak, jak myślisz, kotku”. Seanse odbędą się
w piątek 13 lutego o godz.18:00
oraz w sobotę 14
lutego o godz.
17:00 i 19:00.
„To nie tak, jak
myślisz, kotku”

to klasyczna, męska odpowiedź
na kobiece „Nie kłam, kochanie!”. To wielowątkowa historia
uwikłanych w niespodziewany
splot wydarzeń uczestników
zjazdu lekarzy, który odbywa się w
ekskluzywnym hotelu nad morzem.
Lawina wydarzeń
wciąga po kolei
wszystkich bohaterów, a swoista
„parada oszustów”
wydaje się nie mieć
końca.
cena biletu: 10 zł

Trzeba zobaczyć... i kropka
10.02 godz. 18:00 i 20:30
Kabaret Moralnego Niepokoju
(cena 40 zł)
13.02 godz. 18:00 Walentynkowy seans filmowy – „To nie tak,
jak myślisz, kotku” – film prod.
polskiej z 2008 r., reż. Sławomir
Kryński, 95 minut
14.02 godz. 17:00 i 19:00
Walentynkowy seans filmowy –
„To nie tak, jak myślisz, kotku” –
film prod. polskiej z 2008 r., reż.
Sławomir Kryński, 95 minut
16–27.02 Ferie Zimowe
21.02 III Karnawałowy Bal Akademicki (PWSZ Oświęcim)
2.03 godz. 16:00 „Złote Gody” –
jubileusz pożycia małżeńskiego
4.03 godz. 14:00 XVI Konkurs
Ortograficzny „Mistrz ortografii
2009” – eliminacje konkursu
dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu oświęcimskiego
7.03 godz. 16:00 „Złote Gody” –
jubileusz pożycia małżeńskiego
8.03 godz. 17:00 „Księżniczka
czardasza” – operetka
w 3 aktach w wykonaniu artystów Opery Śląskiej w Bytomiu
10.03 „Romeo i Julia” – spektakl
dla młodzieży szkolnej
11.03 „Jaś i Małgosia” – spektakl dla dzieci
12.03 godz. 16:00 „Złote Gody”
– jubileusz pożycia małżeńskiego
13.03 godz. 16:00 „Złote Gody”
– jubileusz pożycia małżeńskiego
17.03 „Szatan z siódmej klasy”
– spektakl dla młodzieży szkolnej
18.03 godz. 20:30 Kabaret
„Łowcy.B”
26.03 godz. 14:00 XVI Konkurs
Ortograficzny „Mistrz ortografii
2009” – finał konkursu dla
uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu oświęcimskiego
Dyskusyjny Klub Filmowy
„Reksio”
12.02 godz. 18:30 „Mała
Moskwa”, film prod. polskiej

z 2008 r., reżyseria Waldemar
Krzystek, 115 minut
19.02 godz. 18:30 „0_1_0”,
film prod. polskiej z 2008 r., reż.
Piotr Łazarkiewicz, 86 minut
26.02 godz. 18:30 „Przyjeżdża
orkiestra”, film prod. izraelskofrancuskiej z 2007 r., reż. Eran
Kolirin, 87 minut
5.03 godz. 18:30 „Błękitny
anioł”, film prod. niemieckiej
z 1930 r., reż. Josef von Sternberg, 99 minut
12.03 godz. 18:30 „Opowiedz
mi o deszczu”, film prod. francuskiej z 2008 r., reż. Agnés Jaoui,
94 minuty
Galeria „Tyle światów”
do 19.02 „Kopiec Pamięci i Pojednania. Od piekła Auschwitz
do Oświęcimia – Miasta Pokoju”
– autorska wystawa Łukasza
Szajny
luty/marzec „Malarstwo” –
wystawa malarstwa Magdaleny
Opitek
10–30.03 „Malarstwo” – wystawa
malarstwa Bożeny Formas-Mądry
Wystawy
9–15.02 „Kiedy dorosnę zostanę
biznesmenem” – pokonkursowa wystawa dziecięcych prac
plastycznych konkursu zorganizowanego przez Powiatowy Urząd
Pracy w Oświęcimiu
25.02–22.03 „Malarstwo” wystawa malarstwa Grupy „Na
Zamku”
27.02–24.03 „Batik” – wystawa
batików Barbary Urbańczyk
Uniwersytet Trzeciego Wieku
10.02 godz. 15:30 „Jak zastąpić lekarstwo dietą?” – mówi dr
Marek Polański
17.02 godz. 15:30 „Co słychać
w kinie na świecie?” – mówi
Maria Malatyńska
24.02 godz. 17:00 „Wykluczenie i jego mechanizmy” – wykład
prof. Katarzyny Popiołek

18 marca o godzinie 20:30 w Oświęcimskim Centrum Kultury wystąpi znany i popularny kabaret, którego skecze kipią
absurdalnym humorem – mowa o „Łowcy.B”.
Kabaret tworzą, jak sami o sobie mówią – „wieczni studenci” Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie: Bartosz Góra
„Góra”, Bartosz Gajda „Prymus”,
Sławek Szczęch „Zlew”, Paweł
Pindur „Zakleszcz”, Maciej
Szczęch „Maćkowy potwór”,
Mariusz Kałamaga „Basen”.
W swoich występach prezentują absurdalny humor z przewagą pantomimy nad komunikatami werbalnymi. „Łowcy.B” to

wyjątkowe zjawisko na polskiej
scenie kabaretowej. Nie można
ich zaszufladkować i zamknąć
w jakichkolwiek ramach. Nie
są schematyczni. Nie są kabaretem żartującym z sytuacji
politycznej. Już samym swym
wyglądem prowokują salwy
śmiechu. Zdecydowanie trzeba
ich zobaczyć!
cena biletu: 35 zł

– In

„Księżniczka czardasza”
8 marca o godz. 17:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury zostanie zaprezentowana, przez
artystów Opery Śląskiej w Bytomiu, operetka w 3 aktach
Emmericha Kalmána do libretta Leo Steina i Beli Jenbacha, w
reżyserii Stefana Szlachtycza, pt.
„Księżniczka czardasza”.
„Księżniczka czardasza” to klasyczna operetka, która bawi,
śmieszy i wzrusza. Pełna jest
zgrabnych, łatwo wpadających w
ucho melodii w rytmie czardasza oraz dowcipnych dialogów.
„Artystki z variete”, „W rytm
walczyka serce śpiewa – kochaj
mnie”, „Jakże mam ci wytłumaczyć”, „Bo to jest miłość, ta głupia miłość”, „Żonko, żoneczko...”,
„Tak całkiem bez dziewczątek na
nic świat...” to utwory doskonale
znane bywalcom operetki.
W wykonaniu artystów Opery Śląskiej utwory te brzmią
brawurowo, tym bardziej że
obok muzyki, śpiewu i tańca
głównym atutem spektaklu są

znakomite teksty w tłumaczeniu Jerzego Jurandota. Libretto
wiernie odtwarza zarówno atmosferę austro-węgierskich salonów przełomu XIX i XX wieku, jak i świata nocnych lokali.
„Księżniczka czardasza” to zderzenie świata arystokracji ze
światem szansonistek. Wątek
miłosny rozgrywa się między
księciem a kobietą spoza szacownego kręgu tzw. dobrze

urodzonych. Książę Edwin jest
bez pamięci zakochany w Sylvii
Varescu – gwieździe czardasza
w budapesztańskim kabarecie.
Ojciec księcia wiedząc o romansie syna, nakazuje mu powrócić
do Wiednia i ożenić się z hrabianką Stasi, z którą Edwin, od
dzieciństwa jest zaręczony...
cena biletu: 40 zł

– adam
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Sprzężenie czasu

pod patronatem „głosu”

„Żydowskie motywy.
Mozaika stu barwnych niewielkich kolaży, przedstawiają- Retrospektywa 2008”
cych odrębne historie, ale mających wspólny wydźwięk, składa się na prezentowaną w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu do 21 lutego wystawę Fay Grajower „Gdzie przeszłość
spotyka się z przyszłością”.
Fay Grajower to potomkini
trzech pokoleń krakowskich
Żydów, obecnie mieszka na
stałe w Bostonie. Jej mama pochodziła z Holandii, rodzina ze
strony ojca z Belgii.
– Kiedy dorastałam, nic nie
wiedziałam o mojej rodzinie
ani o polskich korzeniach. Do
momentu, gdy trzynaście lat
temu, będąc na targach książki w Jerozolimie, zobaczyłam
książkę, w której znajdowało się
nazwisko Abrahama Grajowera. Z ciekawości przystanęłam
i zaczęłam ją czytać. Ujrzenie
tego nazwiska było niezwykłym
przeżyciem dla mnie. Oczywiście kupiłam tę książkę. Okazało się, że Grajowerowie byli
przez trzy pokolenia związani z
sądem rabinackim w Krakowie
– mówi artystka.
Wystawa prezentowana w oświęcimskim Centrum Żydowskim
inspirowana jest archiwalnymi
fotografiami i opowieściami
z przedwojennej Galicji. Grajower często kupowała je przez

Fay Grajower prezentuje jeden z kolaży

Internet na znanym serwisie
aukcyjnym eBay, później robiła
ich kopie stające się częścią jej
obrazów. Ale autorka stara się
w swoich pracach mówić w ogóle o historii, nie tylko żydowskiej. Każdy fragment całości
opowiada osobne wydarzenie,
a razem tworzy mozaikę ożywiającą pogrążony w przeszłości świat. Artystka, tworząc tę

wystawę wciąż miała „w głowie”
książkę z targów w Jerozolimie.
We wszystkich kolażach powtarza się motyw schodów i łuków,
przez które osiąga się wrażenie
sprzężenia przeszłości z przyszłością. Motywy te symbolizują przejście. Są ściśle związane
ze wspomnieniem pewnego
powtarzającego się koszmaru
z czasów dziecięcych artystki –
śniło jej się, że wybuchła III wojna światowa i dlatego musiała
się gdzieś ukryć. Wtedy znalazła
miejsce pod schodami na klatce,
ale okazało się ono niedobrą kryjówką, bo było tam okno, przez
które każdy mógł ją zobaczyć. Jak
sama powiedziała podczas wernisażu – to był absurdalny sen,
ale utkwił w jej pamięci i wpłynął
na jej twórczość.
Oryginalne prace Fay Grajower
były dotychczas prezentowane w Stanach Zjednoczonych,
Meksyku, Niemczech, Szwajcarii, jak również w kilku miastach w Polsce.
– In

Mistrz ortografii
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza młodzież szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
oświęcimskiego do udziału w XVI Konkursie Ortograficznym „Mistrz ortografii 2009”.
Spotkanie eliminacyjne odbędzie się 4 marca 2009 roku o
godz. 14:00 w Oświęcimskim
Centrum Kultury ul. Śniadeckiego 24.
Pisemne zgłoszenia przyjmowane będą w OCK w nieprzekraczalnym terminie do 13
lutego 2009 roku. Regulamin
konkursu znajduje się na stronie: www.ock.org.pl.
Historia konkursu sięga 1994
roku, kiedy to w ówczesnym
Zakładowym Domu Kultury
spotkało się 78 uczniów szkół
podstawowych z terenu Oświęcimia. W roku kolejnym chętnych do zmierzenia się z zawiłościami polskiej mowy, już nie
tylko z terenu miasta, było 254.
W 1996 roku do konkursu zaproszona została młodzież szkół
średnich, tworząc drugą, oddzielną kategorię konkursową.

Natomiast w piątej edycji zmagań ortograficznych, w 1997
roku, teksty konkursowe zostały ujednolicone. Uczniowie
szkół podstawowych i średnich
pisali ten sam tekst.
VII Konkurs Ortograficzny
„Mistrz ortografii” zgromadził
prawie 500 uczestników z gimnazjów i szkół średnich z terenu całego powiatu oświęcimskiego, natomiast ósmy w 2001
roku ponad 300 z dwudziestu
jeden szkół.
W IX konkursie, w 2002 roku,
wzięło udział 245 uczestników
z 21 szkół. Tekst eliminacyjny X
konkursu napisało ponad dwustu pięćdziesięciu młodych ludzi z 20 szkół z terenu powiatu
oświęcimskiego.
XI „Mistrz ortografii” przyciągnął 215 uczestników z 20 szkół,
a XII konkurs 245 uczniów z 21

szkół. W XIII konkursie wzięło
udział 299 uczniów z 27 szkół.
Począwszy od pierwszej edycji
imprezy, czyli od 1994 roku, do
piętnastej w 2008 roku, w konkursowe szranki stanęło 4429
osób. Wielu co roku, o ile tylko może, próbuje swoich sił w
„Mistrzu ortografii”.
– adam
Reklama

PRZEGLĄD FILMÓW O TEMATYCE ŻYDOWSKIEJ
2-31 marca 2009
Program:
2 marca (poniedziałek), godz.
17:00
„Chakalaka”, reż. Ori Amitay,
fabuła krótkometrażowa, Izrael
2007, 26 min.
„Hummus Curry”, reż. Noam
Pinchas, Yoni Zigler, dokument,
Izrael 2006, 59 min.
„Zakotwiczeni w ziemi”,
reż. Gady Castel, dokument,
Izrael 2007, 62 min.
3 marca (wtorek), godz. 17:00
„Na przekór wszystkiemu”,
reż. Esther i Dan Kabin, dokument, Izrael 2007, 25 min.
„Umrzeć w Jerozolimie”, reż.
Hilla Medalia, dokument, USA
2007, 75 min.
„Pionierzy”, reż. Marco Cavallarin, Marco Mensa, dokument,
Izrael 2007, 27 min.
9 marca (poniedziałek),
godz. 17:00
„Jajko czy kura?”, reż. Alon Alsheich, dokument, Izrael 2007,
35 min.
„Pamiątki”, reż. Halil Efrat,
Shahar Coher, dokument, Izrael
2006, 77 min.
„Motyle”, reż. Jaap van Heusden, fabuła krótkometrażowa,
Holandia 2007, 14 min.
10 marca (wtorek), godz. 17:00
„Sztuka (w) dialogu?”, reż. Kasia
Lisiak, film krótkometrażowy,
Polska 2007, 30 min.
„Hotel 9 gwiazdkowy”, reż. Ido
Har, dokument, Izrael 2007,
78 min.
„Panna młoda”, reż. Miri Shapiro, fabuła krótkometrażowa,
Wielka Brytania 2007, 15 min.
16 marca (poniedziałek), godz.
17:00
„Miasteczko Kroke”, reż. Natalia
Schmidt, Kuba Karyś, dokument, Polska 2007, 45 min.
„Papierowe laleczki”, reż. Tomer
Heymann, dokument, Izrael
2007, 80 min.
17 marca (wtorek), godz. 17:00
„Żywot własny przestępcy”,

reż. Michał Wawro, dokument,
Polska 2007, 43 min.
„Ocaleni przez deportację”, reż.
Sławomir Grunberg, dokument,
USA 2007, 81 min.
23 marca (poniedziałek),
godz. 17:00
„Burza uczuć”, reż. Yael Klopmann, dokument, Izrael 2007,
83 min.
„Drogi“, reż. Lior Geller, fabuła
krótkometrażowa, Izrael 2006,
22 min.
24 marca (wtorek),
godz. 17:00
„Obcy VI”, reż. Borys Lankosz,
fabuła krótkometrażowa, Polska
2007, 30 min.
„Wybrańcy”, reż. Wendla Nölle,
dokument, USA 2007, 86 min.
30 marca (poniedziałek), godz.
17:00
„Emigranci”, reż. Agnieszka
Trojak, dokument, Polska 2007,
89 min.
„Nieczysta”, reż. Dafna Sudri,
animacja krótkometrażowa,
Wielka Brytania 2007, 6 min.
31 marca (wtorek), godz. 17:00
„Złodziej pamięci”, reż. Gil Kofman, film fabularny, USA 2007,
95 min.
„Widziane tymi oczyma”, reż.
Hilary Helstein, dokument, USA
2007, 70 min.
Wszystkie filmy są w polskiej
wersji językowej. Organizatorzy
przewidują także spotkania z
reżyserami – szczegóły wkrótce
na stronie www.ajcf.pl. Wstęp
wolny. Serdecznie zapraszamy!
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, plac ks. Jana Skarbka 5 we
współpracy ze Stowarzyszeniem
Żydowskie Motywy.
Wydarzenia kulturalne Centrum
Żydowskiego w Oświęcimiu są
organizowane przy wsparciu
finansowym Fundacji Stefana
Batorego.
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BOGNA WERNICHOWSKA

ZE ZBIORÓW TADEUSZA FIRCZYKA

Hotel Zator

Galicjanie tańczą

T

Od XIX wieku do lat 30. XX naprzeciwko dworca kolejowego
w Oświęcimiu, na terenach należących wówczas do gminy Brzezinka, w jednopiętrowym budynku mieścił się Hotel „Zator”. Przed wybuchem I wojny światowej budynek został przebudowany, powstało
drugie piętro, mansardy, balkony oraz elewacja ściany frontowej.

Z lewej strony fragment Hotelu „Zator” w Oświęcimiu. Karta pocztowa wydana przez M. Pressler. 1914/15 rok.

Karta pocztowa wydana w okresie okupacji przez władze niemieckie. W budynku dawnego Hotelu „Zator” był wówczas także Hotel
„Deutsches Haus” oraz kasyno „Haus der Waffen SS” dla żołnierzy
niemieckich.

Jedna z pięciu kart pocztowych wydanych podczas okupacji przez
władze niemieckie. Karta przedstawia malowidła ścienne, które
były w niemieckim Hotelu „Haus der Waffen SS”. Pozostałe karty
zostaną przedstawione w następnym numerze GZO.

ańczyli z pewnością
więcej niż współcześni Polacy i – jeśli
wierzyć pamiętnikom i wspomnieniom – wszyscy umieli tańczyć. Nauka tańca była obowiązkowa w sferze
średniej i wyższej – zarówno
wśród mieszczaństwa i inteligencji, jak i w kręgu szlachty
i arystokracji. Na wszystkich
żeńskich pensjach i w większości męskich szkół średnich,
w klasach wyższych prowadzono obowiązkowe kursy tańca.
Choreograficznej sztuki uczyli
– w dużych miastach aktorzy
i aktorki, w mniejszych dawni
zawodowi tancerze, jacy opuściwszy scenę zarabiali na życie,
spędzając sezon jesienno-zimowy w coraz to innej miejscowości, gdzie wynajmowali salę
i pianino, zapraszając miejscową młodzież na kursy tańca.
Zamożni rodzice należący do
sfer szlacheckich czy arystokratycznych, którzy posiadali
przy tym obszerne rezydencje
z nieodzownym salonem, angażowali dla swych dorastających dzieci nauczycieli tańca.
Zapraszali też zwykle rówieśników z zaprzyjaźnionych rodzin,
aby wspólnie poznawali tajniki
kontredansa, kadryla, mazura,
czy walca.
Lekcje tańca – o czym zgodnie
zaświadczali autorzy pamiętników – były też szkołą savoir
vivre’u. Dziewczęta i chłopcy
uczyli się zgrabnie kłaniać czy
dygać, siadać i wstawać, dowiadywali się, jaką rozmowę wypada prowadzić w tańcu. Przyszli
młodzi kawalerowie musieli też
umieć zapraszać danserki, dziękować im za wspólny taniec,
podawać przekąski i zimne napoje z bufetu, prawić komplementy i ładnie przeprosić, jeśli
w tańcu zdeptali pannie balowy pantofelek czy przydepnęli
tren…
Z kolei przyszłe królowe balowych nocy uczyły się jak być
miłą, lecz nieprzesadnie kokieteryjną, pogodną, ale nie rozbawioną, jak również co zrobić w
sytuacji, gdy trzeba odmówić
zaproszeniu do tańca, tak aby
kawaler nie czuł się urażony.
Na zakończenie kursu tańca
urządzano rozpoczynający się
późnym popołudniem, a kończący około godziny 22 „Kinderbal”, gdzie wzruszeni rodzice
i krewni zasiadali pod ścianami,

a młodzież popisywała się nabytymi podczas kilku tygodni
lekcji umiejętnościami.
Nic więc dziwnego, że kiedy
młodzi ludzie płci obojga kończyli lat osiemnaście, wyekwipowani przez rodzinę w balowy
frak czy bodaj wizytowe ubranie
(kawalerowie), a w wieczorową
suknię, z reguły białą z kolorową szarfą (panny) – z radością
rozpoczynali pierwszy w swym
życiu karnawał.
Od świąt Bożego Narodzenia
do popielcowej środy urządzano taneczne wieczory, zabawy
i bale – w każdy dzień tygodnia
za wyjątkiem piątku. Dzień ten,
z racji pamięci męki Chrystusa,
uchodził nawet w karnawale za
niestosowny, by oddawać się
tańcom.
Zabawy i bale rozpoczynały się
około godziny 20, a kończyły
nad ranem. Czasem tańczono
do późnego zimowego świtu,
a później, narzuciwszy na wieczorowe stroje zimowe okrycia,
tłumnie udawano się na wczesną poranną mszę.
Aż do pierwszej wojny światowej królowały tańce, które od
danserów wymagały znajomości tanecznych figur i kroków.
Jak chociażby kontredans, walc
figurowy, albo mazur. Każdy
z tych tańców wykonywano,
uwzględniając około dwudziestu figur i układów tanecznych,
w których brały udział kolejno
wszystkie pary. Nic też dziwnego, że nawet na domowych wieczorach tańcujących, gdzie zebrało się chociażby dziesięć par,
potrzebny był wodzirej, ogłaszający kolejne figury, a czasem
tańczący w pierwszej parze.
Talenta choreograficzne były
w tamtych czasach wysoko cenione, szczególnie u młodych
mężczyzn, którzy powinni się
jeszcze odznaczać odpowiednią
postawą i zręcznością w wykonywaniu tanecznych pas. Często tego rodzaju talenty otwierały młodemu człowiekowi ze
skromnej rodziny drogę do
wyższej sfery.
Około połowy XIX wieku znani byli w Krakowie dwaj bracia
Mecherzyńscy, synowie profesora Uniwersytetu, mieszczańskiego pochodzenia. Ludwik
i Leon studiowali prawo, przystojni i mili tańczyli tak dobrze,
że zapraszano ich nawet na bale
do arystokratycznych domów.
Obaj zrobili zresztą dobre par-

tie, żeniąc się z pannami z zamożnych szlacheckich rodzin,
a krewni żon, zapewnili im
protekcje we Lwowie, a później
w Wiedniu, tak że obaj zostali
wyższymi urzędnikami w ministerstwach.
Z kolei syn szlacheckiej rodziny
z ziemi lwowskiej, Marian Rosco-Bogdanowicz tańczył tak
wspaniale, że kiedy w młodości
zaczął pracować jako urzędnik
w Wiedniu, zapraszano go na
cesarskie bale do Schőnbrunnu, gdzie wkrótce zasłynął jako
wodzirej. A że niższy urzędnik,
nie mógł prowadzić tańców
w obecności cesarskiej rodziny
i najwyższej arystokracji monarchii, Rosco-Bogdanowicz
rychło otrzymał stanowisko na
dworze, w końcu został nawet
szambelanem. A wszystko zaczęło się od umiejętności tanecznych.
Ciekawe, że historia obyczajów
jakoś nie odnotowała nazwiska panny, która dzięki gracji
w tańcu, zostałaby przyjęta do
wyższych sfer. Jeśli już, to z racji
urody.
Tańczono przede wszystkim
w zimowym i letnim karnawale, ale i w innych okresach roku
– poza wielkim postem i adwentem – starano się znaleźć
okazję, by wirować w walcu
czy mazurze. Tańczono na ślubach, chrzcinach, imieninach,
jubileuszach rodzinnych i oficjalnych, z okazji narodowych
świąt. A kto był zbyt młody lub
za wiekowy, by przyłączyć się
do zabawy, starał się przypatrywać tańcom innych, stąd większość sal, gdzie odbywały się zabawy i bale, miała na wysokości
pierwszego piętra galerię, gdzie
zajmowano miejsca, by chociaż
biernie uczestniczyć w tanecznych rozrywkach.

Kolejne
wydanie
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
już od
9 marca
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kultura 11
Horoskop – luty

nagłaśniamy

Na marginesie magii
Żyjemy na początku XXI stulecia, w czasie, gdy nauka potrafi
już rozwiązać wiele problemów,
które wcześniej mieściły się w
domenie wtajemniczonych kapłanek, magów czy wiedźm.
Jednak współczesny rozwój
technologii bynajmniej nie
osłabia zainteresowania magią, wręcz przeciwnie – istnieje
dużo łatwiejszy dostęp do różnych informacji w książkach i
sieci Internet. Ludzie korzystają
z porad wróżek, zamawiają indywidualne horoskopy, szukają odpowiedzi w numerologii.
Jednym z najpopularniejszych
bohaterów literackich młodego
pokolenia jest czarodziej, Harry Potter.
Podróżuję po świecie magii
i mitów z książką Dominica
Alexandra „Czarownice, wróżbici i szamani”. Autor zebrał
najważniejsze informacje dotyczące dziedzin magicznych,
począwszy od czasów starożytnego Egiptu do współczesności.
Jego opowieści są interesującym

punktem wyjścia dla własnych
poszukiwań. Pokazuje też, w
jaki sposób od najdawniejszych
czasów magia współistniała
z religiami. Opisuje rytuały i
zaklęcia, druidzkie legendy,
świat szamanów i europejskich
wiedźm oraz czas polowania na
czarownice. Sięga do plemiennych rytuałów na kontynencie
afrykańskim i amerykańskim.
Dominic Alexander opisuje
nieoficjalny nurt naszej kultury,
zepchnięty na margines, ukryty
i zakazany, ale przecież bardzo
silny, nawet w czasach dominującego racjonalizmu.
– kid

Baran 21.03–20.04

Byk 21.04–21.05

Dynamiczny miesiąc – spotkania, wyjazdy, nowe znajomości. Twoja błyskotliwa osoba
jak zwykle w centrum zdarzeń.
Jeśli masz pomysł, aby unowocześnić coś w swoim otoczeniu
– zrób to. Fajny gadżet na pewno Ci się przyda.

Bliźnięta 22.05–22.06

Czujesz, że dopada Cię rutyna?
Nudzisz się? Zrób przemeblowanie, wyjedź, poznaj nowych
ludzi. Jeśli teraz zaczniesz uczyć
się języka obcego lub utrwalać
znany, z pewnością przyniesie
to korzyści w kolejnych miesiącach.

Karnawał trwa, nie marnuj
czasu! Baw się i flirtuj – kto
wie, może coś ciekawego z tego
wyniknie. Łap okazje! Podróż,
zmiany życiowe, nowe znajomości, lepsze pieniądze –
wszystko jest w zasięgu ręki.
W tym miesiącu unikaj nowych projektów. Pamiętaj,
że realistyczne podejście do
życia nigdy Cię nie zawiodło.
Warto uporządkować życie
osobiste, zostawić złudzenia.
Wkrótce wiosna – przyjdzie
NOWE!
W lutym poradzisz sobie z
każdą sytuacją. Nowe perspektywy w karierze, ciekawe pomysły związane z finansami.
Jeśli jesteś singlem, nie bój się
zdobyć osoby, która wydaje się
niedostępna. Działaj – nic nie
tracisz!

Rak 23.06–22.07

Wahania nastroju? Smuteczki? Zima niedługo się skończy.
A teraz poszukaj równowagi,
poświęć sobie czas, rób to, co
lubisz. Rozejrzyj się dookoła –
coś czeka na uporządkowanie i
lepszą organizację, aby mogło
zaprocentować w przyszłości.

Ciemna strona życia

2 lutego w Oświęcimiu przy ul.
Nojego nieznany sprawca dokonał uszkodzenia karoserii zaparkowanego tam samochodu.
30 stycznia do 2 lutego na
terenie powiatu oświęcimskiego
policjanci zatrzymali 9 nietrzeźwych kierowców, wylegitymowali 443 osoby, przeprowadzili 80
interwencji policyjnych.
29 stycznia w Oświęcimiu przy
ul. Królowej Jadwigi zatrzymano sprawcę, który usiłował w
punkcie sprzedaży „Orange”
zawrzeć umowę abonamentową na podstawie fikcyjnych
dokumentów.
28 stycznia w Oświęcimiu na
ul. Zatorskiej funkcjonariusze
policji zatrzymali kierowcę
samochodu dostawczego, który
popełnił cztery wykroczenia, za
które zgodnie z taryfikatorem
nałożyli grzywnę w formie mandatu karnego w kwocie 1000
zł i 24 punkty karne. Kierowca
był trzeźwy, odmówił przyję-

Panna 24.08–23.09

Waga 24.09–23.10

Czas na samodzielność i twórcze zajęcia. Wcielaj w życie
nowe pomysły, również te finansowe. Teraz szczęście się do
Ciebie uśmiecha, więc wszystko
się powiedzie. Miłość już puka
do drzwi...

Skorpion 24.10–22.11

Czujesz, że nie masz wpływu
na wiele spraw? Odpuść. Do
niespodziewanych
zdarzeń
podchodź z dystansem i nie
zmieniaj obranego wcześniej
kierunku działania. Osiągniesz
cel swoimi sprawdzonymi metodami.

Strzelec 23.11–20.12

Luty to czas działania, więc nie
siedź bezczynnie. Realizuj pomysły, choćby nieprawdopodobne. Szykują się też silne doznania miłosne. Och, to będzie
gorący i zmysłowy miesiąc…

Koziorożec 22.12–20.01

Skupiasz się na pracy i pieniądzach, ale to nie wszystko.
Rozejrzyj się dokoła – widać
zmiany. Nie narzekaj, że przyjaciele odchodzą. Pojawią się
nowi. Przeprowadzka lub choćby przemeblowanie? To świetny
pomysł!

Wodnik 21.01–19.02

Teraz jesteś na topie! Nowe idee
– pokaż je teraz światu – czeka
Cię sukces. Poza tym gorący
karnawał. Daj się porwać na jakąś imprezę i baw się. W drodze
powrotnej zajrzyj do lotto i wypełnij kupon.

Ryby 20.02–20.03

Czas urodzin sprzyja bilansom.
Zostaw to, co już nieaktualne,
nie trzymaj przeszłości. Spójrz
przed siebie. Jakiś nowy plan
się nie powiódł? Też to zostaw.
Żyj chwilą! Tylko to się liczy.
Najważniejsze, że jesteś z nami
tu i teraz!
– Selene
Reklama

kronika policyjna

2 lutego w Oświęcimiu sprawca
posługując się sfałszowanymi
dokumentami o zatrudnieniu
wyłudził telefony komórkowe
oraz usługi telekomunikacyjne.

Lew 23.07–23.08

cia mandatu, dlatego sprawę
przekazano do rozpatrzenia
sądowego.
25 stycznia w Oświęcimiu przy
ul. Mayzla nieznany sprawca
wybił szybę wystawową sklepu
ze sprzętem RTV, po czym
ukradł laptop, telewizor oraz grę.
Pokrzywdzony oszacował straty
na około 2 tysiące zł.
25 stycznia w Oświęcimiu na
ul. Nojego nieznany sprawca
włamał się do punktu sprzedaży drobiu, z którego ukradł 28
kurczaków i dwie butle gazowe.
Straty oszacowano na około 350
zł.
24 stycznia w Oświęcimiu na
ul. Batorego policjanci zatrzymali Mariana K. 65-letniego mieszkańca Oświęcimia, który jechał
rowerem w stanie nietrzeźwym
– 1,11 promila.
23 stycznia w Oświęcimiu na
ul. Broniewskiego zatrzymano
55-letniego oświęcimianina,
który znieważył interweniujących wobec niego policjantów.
Funkcjonariusze interweniowali
w związku ze zgłoszeniem
od mieszkanki bloku, której
nietrzeźwy sąsiad uniemożliwił

korzystanie z piwnicy oraz używał wobec niej wulgaryzmów.
23 stycznia w Oświęcimiu na
ul. Konopnickiej policjanci zatrzymali Ludwika S. 49-letniego
mieszkańca Bielska-Białej, który
kierował samochodem marki
VW Transporter w stanie nietrzeźwym – 0,65 promila.
22 stycznia ok. godz.10.30 na
drodze krajowej 44 we Włosienicy
doszło do wypadku drogowego,
w którym jadący od strony Zatora
samochód osobowy marki mitsubishi, którym kierował 34-letni
mieszkaniec Babic, z nieznanych
przyczyn zjechał na przeciwległy
pas ruchu i czołowo zderzył się
z samochodem ciężarowym marki
Renault, którym kierował 25-letni
mieszkaniec miejscowości Mircze
(woj. lubelskie). W wyniku zderzenia śmierć na miejscu poniósł
kierowca mitsubishi, natomiast
kierowca tir-a z obrażeniami ciała
został przewieziony do Szpitala
Powiatowego w Oświęcimiu.
Podczas zderzenia rozszczelnieniu uległ jeden z 200-litrowych
pojemników z wodorotlenkiem
sodowym, które wiózł tir, dlatego
na miejscu interweniowało ratownictwo chemiczne.
– In
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14 reklama
ogłoszenia drobne
USŁUGI

NAPRAWA TELEWIZORÓW
u klienta, tel. 033 842 24 78,
0/602 348 496
KAMIENIARSTWO – NAGROBKOWE I BUDOWLANE,
gwarancja najniższych cen! Grzegorz Lukasek, mistrz kamieniarski, Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia 53; tel./fax 032 210 90 60, tel.
0/608 314 878, adres domowy:
Polanka Wielka, ul. Kościelna 8,
tel. 033 848 85 24
TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE
I ZWYKŁE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO, TEL. 0/509 471
006, 033 842 30 49
Usługi BHP dla małych firm, tel.
033 844 03 15, 0/728 484 661

RÓŻNE

Okiem Pepasia

KREDYTY!!! Warunki identyczne jak w Banku. Przyjdź
i przekonaj się sam! Oświęcim,
ul. Łukasiewicza 4 lok. 2, I piętro, tel. 033 842 50 51, 0/660 732
544, ZAPRASZAMY!

Poziomo:
1. Ostry zakręt perci;
2. Utrata pamięci; * Znany warszawski cmentarz;
3. Alkaloid w herbacie;
4. Pomorskie, miasto nad Drawą; * Burza śnieżna;
5. Brutalny system rządów;
6. Przed przedszkolem; * Szkocki deseń;
7. Amerykański hodowca bydła;
8. Krótkie spodenki; * Kurniawa;
9. Stora, kotara;
10. Polskie w tytule dzieła Tuwima; * Ozdoba
męskiej szyi;
11. Poobiednia drzemka;
12. Skok akrobaty;
13. Poważanie, szacunek;
14. Turecki żandarm;
15. Jubiler;
16. Na końcu lassa;
17. Poprawianie błędów;

KUPNO-SPRZEDAŻ
PROMOCJA. DOMY ENERGOOSZCZĘDNE POD KLUCZ
– PREFABRYKA NP. 92/142m²
CENA 162000 zł. TEL. 0/519 564
682

NIERUCHOMOŚCI

Wynajmę pokój w Oświęcimiu
dziewczynie uczącej się, pracującej. Tel. 0/514 362 337
Wynajmę domek emerytom od
wiosny. Tel. 0/514 362 337

KRZYŻÓWKA 2/2009

PRACA

ZATRUDNIĘ
OPERATORA
WTRYSKARKI Z DOŚWIADCZENIEM,
BRYGADZISTĘ
ORAZ PRCOWNIKA FIZYCZNEGO TEL. 0/601 912 083
POSZUKUJĘ OSÓB DOJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY DO
KATOWIC TEL. 0/609 547 552
PRZYJMĘ UCZNIA NA PRAKTYKI w zawodzie kamieniarz,
tel.0/504 085 881, 0/608 314 878
ZOSTAŃ KONSULTANTKĄ
KOSMETYCZNĄ ORIFLAME,
tel.0/501 672 513

Pionowo:
A) Elastyczny do opatrunków; * Lichy koń;
B) Niewielki ptak z rodziny pokrzewek;
C)Forma rozliczeń bezgotówkowych;
* Podstawa armaty;
D) Utracjusz, hulaka;
E) Opłata za szkołę; * Świta, asysta;
F) Regres ekonomiczny;
G) Korek na drodze; * Ryba o cenionej ikrze;
H) Niezbędne w karetce;
I) Naturalny satelita Ziemi;
* Zamiast materaca;
J) Blizna po operacji;
K) Gwałtowny płacz z łkaniem; * Krój pisma;
L) Owocowy w sadzie;
Ł) Narzędzie wiertnicze;
M) Wojsko;
N) Kierunek marszu;
O) Obok gąbki na szkolnej tablicy;
P) Strunowy instrument muzyczny;

BIURO OGŁOSZEŃ

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Kupon nr 2

Litery uporządkowane od 1 do 16 utworzą rozwiązanie, które wraz z kuponem konkursowym
nr 2 należy dostarczyć do 2 marca 2009 r. do redakcji GZO. Na zwycięzcę losowania czeka
nagroda rzeczowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 1/2009 brzmi: „Siła bez rady szwankuje”. Nagrodę
wylosowała pani Kunegunda Węgrzyn z Oświęcimia. Prosimy o kontakt z redakcją GZO.

Oświęcim, ul. Łukasiewicza 4
pok. 2 (nad restauracją Zielonka). Tel. 033 842 50 51.
Ceny ogłoszeń drobnych:
1 słowo – 60 gr netto (73 gr/
brutto)
Dopłaty:
za wytłuszczenie +50%
ramka lub kontra +100%
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sport 15
Czas na play off
Oświęcimianie najlepsi w sezonie regularnym w pierwszoligowych rozgrywkach.
W styczniu hokeiści Unii nie
zachwycali i tylko w pojedynku
w Nowym Targu (10:1) pokazali na co ich stać. Robili jednak
swoje. Wygrali wszystkie mecze
i zapewnili sobie pierwszą pozycję przed fazą play off.
Po spotkaniach z Orlikiem
Opole w Oświęcimiu kibiców
Unii cieszył tylko komplet
punktów. – Takie są efekty, kiedy każdy chce wpisać się na listę strzelców. Zachowywaliśmy
się zbyt egoistycznie pod bramką przeciwnika, a Orlik grał
swoje. Mogę pochwalić tylko
Damiana Bernasia, który zagrał
ambitnie i z sercem. Asystował,
a także zdobył najładniejszego
gola – ocenił mecze z opolanami trener Unii, Andrzej Tkacz.
W Nowym Targu Unia najpierw rozgromiła miejscowy
MMKS aż 10:1, by w rewanżu
odnieść skromne zwycięstwo
4:2. – W pierwszym meczu zagraliśmy zdyscyplinowany hokej przez pełne 60 minut. Drużyna była głodna bramek i stąd
efektowna wygrana. Jestem zadowolony z tego występu. Tak
różowo nie było już w rewanżu.
Tym razem zagraliśmy słabiej.
Niemniej punkty nie były zagrożone – powiedział szkoleniowiec.
Podczas pierwszej konfrontacji oświęcimsko–warszawskiej
Unia dwukrotnie rozbiła Legię
12:3, 11:2. Podobnych wyników
można było oczekiwać po otwierającej tercji pierwszego meczu.
Podopieczni Andrzeja Tkacza
prowadzili 4:1. Druga tercja zakończyła się jednak bezbramko-

wym remisem, a trzecią „wojskowi” wygrali 2:1.
Rewanż wyglądał podobnie.
Legia deptała Unii po piętach
i ciągle zbliżała się na odległość
jednej bramki. Po trafieniu Macieja Szewczyka na 6:4 wszystko było już jasne.
– W Warszawie panowała kapitalna atmosfera na trybunach.
Mieliśmy przedsmak tego,
co czeka nas w play off. Nasza
postawa nie rzucała na kolana.
Najważniejsze są jednak punkty,
które przybliżają nas do zapewnienia sobie pierwszej pozycji.
Optymalna forma ma dopiero
przyjść – powiedział trener biało-niebieskich.
Do Warszawy z pierwszym zespołem nie pojechał Szymon
Urbańczyk i Michał Kasperczyk,
którzy wspierali juniorski zespół
Unii. W play off trener Tkacz
powinien mieć sporo pociechy
z Urbańczyka, który za południową granicą zrobił znaczący

Oświęcimska seria
Końcowa faza sezonu regularnego w ligach basketu.
Ostatnie mecze z udziałem koszykarskich drużyn z Oświęcimia były dla nich niezwykle
udane. Zwycięstwa odnotowały zespoły juniorów starszych
i kadetów Niwy.
Juniorzy
starsi
najpierw,
po prawdziwym dreszczowcu, ograli krakowską Koronę 80:78 (19:18; 17:25; 19:17;
25:18). Barwy tej drużyny reprezentuje obecnie Mariusz Tyran i Wojciech Pabich, którzy
wcześniej występowali w Ni-

dynku kadetów Niwy z Unią
Tarnów. Oświęcimianie wygrali 66:61 (8:16; 18:14; 14:19;
26:12).
– Początek spotkania nie zapowiadał szczęśliwego finału.
Zdecydowane prowadzenie objęła Unia 14:2 i widać było nieporadność w konstruowaniu
akcji Niwy. Pierwsza kwarta
kończy się wynikiem 16:8 dla
Unii. W połowie meczu wynik brzmiał 30:26 dla gości,
ale jeszcze w trzeciej kwarcie

Oświęcimianie są na dobrej drodze do wywalczenia awansu
do grona ćwierćfinalistów mistrzostw Polski
Fot. zbiory klubu

Po meczach z Orlikiem kibiców Unii cieszył tylko komplet
punktów
Fot. (zyg)

Komplet biało-niebieskich
drużyn
Piłkarskie finały zachodniej Małopolski.
Unia Oświęcim wprowadziła
w komplecie swoje wszystkie
drużyny do wojewódzkich finałów halowych. O prymat
w Małopolsce zagrają trampkarze młodsi, trampkarze starsi,
juniorzy młodsi i juniorzy starsi
z tego klubu.
Poznaliśmy już wszystkie zespoły z zachodniej Małopolski,
które reprezentować będą ten
region w wojewódzkich finałach
poszczególnych kategorii wiekowych.
W grupie juniorów młodszych
awans wywalczyły LKS Żarki

postęp. Na najważniejszą część
sezonu młody obrońca wrócił
do swojego macierzystego klubu.
SMS PZHL Sosnowiec – Unia
Oświęcim 6:8 (2:4, 2:1, 2:3)
Bramki dla Unii: Horny – dwie,
Sękowski, Szewczyk, Twardy,
Bucek, Zubek, Kubrak.
SMS – Unia 2:7 (0:1, 2:3, 0:3)
Bramki: Valusiak – dwie, Horny,
Szewczyk, Gryc, Hercog, Obstarczyk.
Unia – Orlik Opole 8:4 (3:0,
1:2, 4:2)
Bramki: Gryc – dwie, Adamus
– dwie, Modrzejewski, Twardy,
Bucek, Kubrak.
Unia – Orlik 5:3 (1:0, 3:2, 1:1)
Bramki: Zubek – dwie, Gryc,
Bernaś, Twardy.
MMKS Nowy Targ – Unia
1:10 (1:3, 0:1, 0:6)
Bramki: Horny – dwie, Modrzejewski, Kubrak, Bucek, Valusiak,
Połącarz, Szewczyk, Zubek, Obstarczyk.
MMKS – Unia 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)
Bramki: Gryc – dwie, Valusiak,
Adamus.
Legia Warszawa – Unia 3:5 (1:4,
0:0, 2:1)
Bramki: Valusiak – dwie, Połącarz, Gryc, Twardy.
Legia – Unia 4:6 (1:2, 1:1, 2:3)
Bramki: Valusiak – dwie, Bucek, Sękowski, Modrzejewski, Szewczyk.
– (zyg)

i Unia Oświęcim. Wśród trampkarzy starszych – Olimpijczyk
Chrzanów i Unia Oświęcim,
a w kategorii trampkarzy młodszych – Unia Oświęcim i IKS
Olkusz.
W najstarszej grupie – juniorów
starszych po halowe mistrzostwo zachodniej Małopolski
sięgnęli biało-niebiescy. W finałowym turnieju, który rozegrano w Kętach, oświęcimianie
byli zdecydowanie najlepsi. Podopieczni Tomasza Wróbla pokonali kolejno Burzę Roczyny 2:0,
IKS Olkusz 2:1 i Lwa Olszyny 2:1.

Druga pozycja przypadła zespołowi z Olszyn, który obok Unii
awansował do finałów juniorskich mistrzostw Małopolski.
Królem strzelców turnieju w Kętach został Wojciech Skwarczyński z Lwa Olszyny, który zdobył
trzy bramki.
Wyniki finałów juniorów starszych: Unia Oświęcim – Burza
Roczyny 2:0, Lew Olszyny – IKS
Olkusz 1:1, Lew Olszyny – Burza Roczyny 6:1, Unia Oświęcim
– IKS Olkusz 2:1, Burza Roczyny
– IKS Olkusz 4:3, Unia Oświęcim – Lew Olszyny 2:1.
Tabela
1. Unia Oświęcim 3 9 6:2
2. Lew Olszyny 3 4 8:4
3. Burza Roczyny 3 3 5:11
4. IKS Olkusz 3 1 5:7
– (zyg)

wie. W oświęcimskiej drużynie
debiutował z kolei były gracz
Hajduków Chorzów – Tomasz
Musiał. W kolejnej grze podopieczni trenera Mariusza Jezierskiego pokonali UMKS Junior Kielce 89:74 (20:18; 17:18;
34:14; 18:24).
– Po dwóch pierwszych kwartach wynik był „ciasny”.
O wszystkim rozstrzygnęła
trzeci partia – informuje prezes
Niwy, Jan Adamaszek.
– Goście byli niezwykle skuteczni w rzutach z dystansu.
Trafili aż pięć „trójek”. W naszym zespole z bardzo dobrej
strony zaprezentował się nowy
nabytek Niwy – Bartłomiej Doering. Trafił on do Oświęcimia
z Hajduków Chorzów. Ogromna w tym zasługa wiceprezesa
– Dariusza Kajora, który tuż
przed zamknięciem okienka
transferowego „załatwił” tego
gracza. Jakim wzmocnieniem
dla drużyny Niwy jest Bartek,
pokazał on już w pierwszym
meczu. W pojedynku z kielczanami rzucił aż 35 punktów
– dodaje prezes.
Niemniej emocji było w poje-

po raz pierwszy objęliśmy prowadzenie 37:36. Na dwie minuty przed końcem rywale prowadzili jednym punktem 61:60,
ale od tego momentu nic już
nie rzucili. Nasz zespół zaliczył
z kolei sześć kolejnych punktów
i wygrał ostatecznie 66:61 – komentuje Jan Adamaszek.
W kolejnym pojedynku oświęcimianie nie mieli najmniejszych problemów z pokonaniem najsłabszego zespołu
w tabeli – MKK MDK Kielce.
Niwa zwyciężyła 95:38 (31:10;
18:6; 18:9; 28:13).
– (zyg)
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16 sport
Rewanż z nawiązką
Unia pokonała Sołę w tradycyjnym
starciu derbowym.
Unia króluje w Oświęcimiu.
Biało-niebiescy zdetronizowali solarzy, którzy przed rokiem
wygrali styczniowe derby 2:0.
Tegoroczna święta wojna toczyła się zdecydowanie pod
dyktando Unii i zakończyła się
wynikiem 4:1.
Mecz rozegrano na bocznym
boisku Unii. – Najważniejsze,
że kontynuowana jest piękna tradycja derbowych spotkań – podkreśla trener Unii,
Krzysztof Barcik.

– Dla obu oświęcimskich drużyn jest to pierwszy sprawdzian
formy w roku. Jesteśmy jeszcze
przed cyklem gier kontrolnych.
W naszym składzie jest jedna,
ale istotna zmiana. Na powrót
do Unii zdecydował się Daniel
Adamczyk i liczę, że będzie naszym silnym punktem w drugiej linii – dodaje trener Unii.
Końcowy wynik ustalony został
jeszcze przed przerwą. Po stronie Unii dwukrotnie na listę
strzelców wpisał się Marcin

Barciak, a z rzutu karnego trafił Wiesław Nowak. W jednym
przypadku własnego bramkarza zaskoczył obrońca Soły.
Autorem honorowego gola dla
biało-czerwonych był Michał
Tobik, który także wykorzystał
„jedenastkę”.
Daniel
Adamczyk
wraca
do Unii, a w Sole treningi
wznowił Daniel Gałuszka i Maciej Szostek. Zespół w rundzie
wiosennej poprowadzi Andrzej
Sermak, który zastąpił na stanowisku trenera Dariusza Wolnego.
– Ostatnio wygrywaliśmy
z Unią. Trochę szkoda, że teraz
musieliśmy uznać wyższość ry-

Pojedynek derbowy rozgrywany był w arcytrudnych warunkach
Fot. (zyg)

wala. Zwyciężył zespół skuteczniejszy. Pierwsza połowa mogła
się podobać, chociaż warunki do gry były bardzo trudne.
W naszym składzie brakowało
dwóch podstawowych graczy.

Myślę o Marcelu Bijaku i Grzegorzu Rajmanie – powiedział
po derbowym meczu prezes
oświęcimskiej Soły, Sławomir
Kania.
Soła Oświęcim – Unia Oświęcim 1:4 (1:4)
Bramki: Michał Tobik (karny)
– Marcin Barciak (dwie), Wiesław Nowak (karny), Daniel
Gałuszka (samobójcza). Sędziował Zbigniew Walus z Grojca.
Widzów 100.
Soła: Sochacki – Mycyk, Gałuszka, Jaromin, Opala – Jakubik,
Tobik, Samek, Płatek – Szostek,
Janicki oraz Ł. Nowak, Bartuś,
Wykręt, Kowalski.
Unia: Surzyn – Trawkowski,
Walkiewicz, Nalepa, Łabaj
– Kocoń, Błaszak, Adamczyk,
Kornaś – W. Nowak, Marcin
Barciak oraz Michał Barciak,
Knapik, Snadny, Pacyga.
– (zyg)

Po meczu obie drużyny pozowały do pamiątkowej fotografii
Fot. (zyg)

Oświęcimianin najlepszy w Małopolsce
Robert Świrk wygrał klasyfikacyjny turniej wojewódzki w Krakowie.
Tenisista stołowy reprezentujący UKS Polfin Ogrodzenia Biz
Oświęcim był bezkonkurencyjny podczas wojewódzkiego
turnieju klasyfikacyjnego, rozegranego w hali krakowskiej
Bronowianki. Robert Świrk
zajął pierwsze miejsce i awansował do ogólnokrajowych zawodów.
W pierwszej grze Robert Świrk
pokonał 3:1 Jakuba Czyszczonia
z Nowego Targu. Nie miał także
problemów w dwóch kolejnych
meczach. Wygrał 3:0 z Szymonem Zychem (Bronowianka
Kraków) oraz 3:1 z Janem Wróblem (Koziniec).
W walce o półfinał na jego
drodze stanął Sławomir Osika (UKS Płomień Limanowa).
Górą ponownie był oświęcimianin, który zwyciężył 3:1.
W półfinale czekał na niego
już kolejny tenisista stołowy

z Limanowej. Tym razem był
to starszy z braci Osików – Janusz. Świrk po raz kolejny oka-

zał się lepszy (3:1). Niezwykle
emocjonujący był pojedynek
finałowy, gdzie tenisista Polfi-

Trzech najlepszych zawodników turnieju klasyfikacyjnego w Krakowie. W środku Robert Świrk z oświęcimskiego Polfinu
Fot. zbiory UKS Polfin

nu zmierzył się z Mirosławem
Palaczem (Słopnice). Po dwóch
setach Palacz prowadził już 2:0,
ale nie załamało to Roberta
Świrka. Doprowadził on do stanu 2:2 i wygrał w tie-breaku.
Zwycięstwo w wojewódzkim
turnieju zapewniło Robertowi
Świrkowi udział w ogólnopolskich zawodach klasyfikacyjnych. Pozostali gracze Polfinu uplasowali się na dalszych
pozycjach. Rafał Długaj został
sklasyfikowany na miejscach
13–16, a Michał Kozieł w przedziale 48–53.
Co ciekawe, Robert Świrk musiał się zadowolić tylko drugim
miejscem w turnieju, który zorganizowano z okazji rocznicy
wyzwolenia Oświęcimia. W finale seniorskiej kategorii uległ
Jarosławowi Nitkowi (ULKS
Moszczenica). Rywal oświęcimianina był minimalnie lepszy,

wygrywając 3:2. Szóstą pozycję
wśród seniorów zajął Michał
Kozieł z Oświęcimia.
W okazjonalnych zawodach
wystartowało ponad stu pingpongistów. W najmłodszej
grupie zwyciężył Bartosz Giza
ze Skawy Wadowice. Dopiero
piąte miejsce zajął utalentowany
Michał Rosiek (UKS Polfin). Juniorską kategorię wygrał reprezentant KTS Lędziny – Maciej
Krawczyk, który w finale pokonał Tomasza Wcisło z Opoki
Trzebinia. Co istotne, trzeci był
Michał Rosiek. Oświęcimianin
lepiej spisał się w starszej grupie,
niż wśród swoich rówieśników.
Patrycja Wiktor, reprezentująca
ULKS Moszczenica, triumfowała w kobiecej kategorii. Z kolei turniej weteranów zakończył
się zwycięstwem Waldemara
Seifrieda ze Świętochłowic.
– (zyg)

