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Gratka dla nocnych marków
Zdarzają się takie noce, kiedy nie warto spać. Zamiast tego
można wyruszyć na miasto. Na przykład 16 maja, by zobaczyć oświęcimskie atrakcje przygotowane w ramach Nocy
Muzeów.
Noc Muzeów to wielka kulturalna impreza o zasięgu europejskim. Idea zrodziła się w Berlinie w 1997 roku, gdzie taka noc
miała miejsce po raz pierwszy.
Pomysł ten bardzo szybko rozpowszechnił się na inne europejskie miasta i z roku na rok
przybywa zarówno organizatorów, jak i zwiedzających. W Polsce bierze w niej udział już kilkadziesiąt miast, w tym Oświęcim.
Co roku każda placówka biorąca
udział w imprezie jest oblegana,
a zwiedzającym nie straszne jest
stanie w długich kolejkach do
wejścia.
Ideą Nocy Muzeów jest udostępnienie w godzinach wieczornych i nocnych muzeów, galerii, kościołów, klubów i innych
instytucji związanych z kulturą
oraz organizowanie specjalnych wydarzeń towarzyszących.
Co roku organizatorzy planują
liczne atrakcje, między innymi
zwiedzanie obiektów zazwyczaj
niedostępnych czy też ekspozycje unikatowych dzieł sztuki.
Wszystko to jest przygotowywa-

ne specjalnie na tę jedną, szczególną noc i w dodatku dostępne
jest dla zwiedzających za darmo lub za symboliczną opłatą.
W Polsce Noc Muzeów odbywa
się co roku w majowy weekend,
w okolicy 18 maja, w dniu tym
bowiem obchodzony jest od
1977 roku Międzynarodowy
Dzień Muzeów. Wydarzeniu
patronuje Europejska Rada Europy.
– Kolejny raz mieszkańcy naszego miasta będą mieli okazję
zwiedzić nocą miejsca, które
znamy, ale nie zawsze je odwiedzamy. W tym roku dołączyło
do nas kolejne – Muzeum Błogosławionej Matki Małgorzaty
Szewczyk. Wiąże się z tym jeszcze więcej nocnych atrakcji dla
oświęcimian – zaznacza Wioletta Oleś, dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
W tegorocznej Nocy Muzeów
wezmą udział: Muzeum Zamek
w Oświęcimiu, synagoga i Muzeum Żydowskie, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Zakład
Salezjański im ks. J. Bosko oraz

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Bolesnej, czyli siostry serafitki, a współorganizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miasta
Oświęcim.
Organizatorzy przygotowali Nocny Quiz – zabawę, podczas której
uczestnicy będą musieli odwiedzić wszystkie instytucje, odpowiedzieć na pytania i zdobyć pieczęć na swoich kartach udziału.
Wypełnione karty będą wrzucane do urn w każdym z odwiedzanych miejsc. Nagrody dla
zwycięzców zostaną rozlosowane
do 28 maja br., a wyniki ogłoszone na stronach internetowych
wszystkich instytucji biorących
udział w wydarzeniu.
Muzeum Zamek ma w programie w godz. 17:00–24:00 indywidualne zwiedzanie wystawy
czasowej „Legionowe chwile”
oraz rekonstrukcji okopu i ziemianki z okresu I wojny światowej, wystawy stałej „W Królewskim Mieście Oświęcimiu”
i podziwianie nocnych widoków
z wieży zamkowej. Od 17:00 do
21:00 dzieci będą miały oka-

Podczas Nocy Muzeów w 2013 r. Fot. zbiory Muzeum Zamek w Oświęcimiu
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Oświęcim

zję uczestniczyć w warsztatach
„Mężni rycerze i nadobne niewiasty”, a w obozowisku Bractwa Rycerskiego będzie można
przysiąść przy ognisku, zobaczyć miecze, przymierzyć hełm
czy też postrzelać z łuku.
Od 17:00 do 24:00 będzie też
trwało zwiedzanie indywidualne
Muzeum Żydowskiego, synagogi
Chewra Lomdej Misznajot oraz
Domu Klugerów, o godz. 18:00
i 19:00 można będzie zwiedzić
cmentarz żydowski w Oświęcimiu z przewodnikiem dr. Jackiem Proszykiem. Będzie też
warsztat dla dzieci „Tajemnice
żydowskiego kalendarza” (maksymalna ilość miejsc: 30, uczestnictwo wymaga wcześniejszej
rezerwacji: info@ajcf.pl).
Stowarzyszenie Romów zaprasza
w godz. 17:00–24:00 do zwiedzania indywidualnego wystawy
stałej „Przenikanie kultury. Romowie kiedyś i dziś” oraz czasowej wystawy fotograﬁcznej „Po
obu stronach Karpat”, a o 20:00
na koncert Romskiej Orkiestry
Kameralnej z udziałem Józefa Jochymczyka Mersteina.
Także od 17:00 do 24:00 będzie
można zwiedzać z przewodnikiem Zakład Salezjański im. ks.
J. Bosko, a o godz. 22:00 wysłuchamy koncertu muzyki dawnej
w Sanktuarium Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych.
Atrakcją będzie możliwość zwiedzania z przewodnikiem nowego
muzeum – Muzeum bł. Matki
Małgorzaty Szewczyk i prezentacji multimedialnej „Seraﬁtki
dawniej i dziś” w Zgromadzeniu Córek Matki Bożej Bolesnej
Sióstr Serafitek w godz. 17:00–
24:00 (ilość miejsc ograniczona,
prosimy o wcześniejszą rezerwację: serafos@wp.pl lub codziennie przy furcie klasztornej).
Na zakończenie Nocy Muzeów
w Rynku Głównym wszystkie
nocne marki będą mogły zobaczyć o godz. 23:00 „Teatr Ognia”
– spektakl grupy artystycznej
Los Fuegros.
– Marzena Wilk
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FELIETON

KAMILA DRABEK

Nad Sołą

S

łoneczne popołudnia zachęcają do spacerów.
W kwietniowy piątek wybieramy się nad Sołę.
Podobnie robi wielu oświęcimian. Na plantach
widać ludzi w każdym wieku, czas płynie wolno,

jest ciepło.
Trudno znaleźć wolną ławkę, ale w końcu się udaje. Wygrzewanie się w słońcu po długiej i szarej zimie jest niesamowitą
przyjemnością. Jak dobrze, że jesteśmy tu, a nie w samochodzie, stojąc w korku na którymś z mostów. W pobliżu widać
przyrządy do ćwiczeń – swoich sił próbują tam mali i duzi.
Na asfalcie koło ławeczki narysowany jest kolorową kredą
domek i długa droga do niego prowadząca. Podjeżdża dwójka
dzieci na rowerkach i zaczynają zabawę. Wsłuchuję się w ich
rozmowę. Wyobraźnia – jakie to piękne narzędzie… Wszystko
można stworzyć. Dzieci nawiązują z nami kontakt. Opowiadają
o domku, analizują rozkład pomieszczeń, nadmieniają o Babie-Jadze, która za chwilę wróci. O tym, co się potem wydarzy. –
Czyli jesteście Jasiem i Małgosią? – pytam. – Nie. Ja nazywam
się Diana, a to jest Eryk – odpowiada rezolutnie dziewczynka,
a Eryk dodaje, że nas obroni przed Babą-Jagą. Potem Diana
odjeżdża, przywołana przez mamę. Chłopiec bawi się jeszcze
przez chwilę.
Beztroska. Swoboda. Ufność. Kreatywność. To są cechy
szczęśliwych dzieci, które w przyszłości poradzą sobie z niejedną
Babą-Jagą. 					

Z MIASTA

ANDRZEJ WINOGRODZKI

O czekoladkach
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W Komendzie Powiatowej Policji
w Oświęcimiu nastąpiły zmiany w dowodzeniu. Policjanci mają nowego
komendanta.
31 marca br. nastąpiło uroczyste
pożegnanie dotychczasowego
komendanta powiatowego policji w Oświęcimiu insp. Janusza Barcika i powitanie nowego – mł. insp. Bogdana Syrka.
Z policjantami i pracownikami
jednostki żegnał się komendant
Janusz Barcik, który po dziesięcioletnim kierowaniu oświęcimską komendą obejmie stanowisko Komendanta Miejskiego
Policji w Krakowie.
Po odczytaniu rozkazów personalnych małopolski komendant
wojewódzki policji nadinsp.
Mariusz Dąbek złożył podziękowania insp. Januszowi Barcikowi

za efektywne kierowanie oświęcimską komendą, podkreślając
przede wszystkim jego zapał do
pracy i skuteczność w zwalczaniu przestępczości.
– Insp. Janusz Barcik, będąc szefem oświęcimskiej policji dokładał wszelkich starań, aby powiat
oświęcimski stawał się bezpieczniejszy. Sukcesywnie zabiegał
również o poprawę warunków
przyjęć interesantów, jak również warunków pracy policjantów. Rezultatem tego było
przeprowadzenie gruntownych
remontów budynku oświęcimskiej komendy, jak i podległych
komisariatów policji – mówi asp.

POD PATRONATEM „GZO”

Podkreślą wartość
rodziny
Już po raz czwarty ulicami Oświęcimia
przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny.
24 maja br. uczestnicy marszu
będą publicznie manifestować
afirmację życia i rodziny.
– W ten sposób chcemy też zwrócić uwagę na potrzebę szczególnego traktowania i pomocy
rodzinie przez ludzi odpowiedzialnych za sprawy społeczne.
Pójdziemy pod hasłem „Rodzina – Wspólnota – Polska”. Nasze
państwo składa się bowiem z rodzin, w których uczymy się wartości życia i fundamentów uczciwych, obywatelskich działań
budujących ojczyznę – zaznacza
Dorota Kinalczyk, współorganizatorka Oświęcimskiego Marszu
dla Życia i Rodziny.
Marsz poprzedzi msza św. pod
przewodnictwem ks. bp. ordynariusza Romana Pindla o godz.
13:00 w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
w Oświęcimiu. Zakończy się
o 19:00 w Zakładzie Salezjań-

skim im. ks. Bosko w Oświęcimiu. O godz. 14:20 wierni przejdą ulicami Oświęcimia: Jagiełły,
Zaborską, Pilata, Olszewskiego,
Śniadeckiego, Tysiąclecia, Nojego, Dąbrowskiego, pl. Kościuszki, Sienkiewicza, Mickiewicza,
by ok. 15:15 na Rynku Głównym
wysłuchać orędzia ewangelizacyjnego i modlitwy o Ducha
Świętego dla Rodzin i Miasta.
W programie przewidziano
o godz. 16:00 koncert ewangelizacyjny Szkoły Ewangelizacji
Cyryl i Metody i o 17:15 koncert
zespołu TGD.
Organizatorami marszu są Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Domowy Kościół Ruchu
Światło-Życie, Bractwo Trzeźwości działające przy parafii św.
Maksymiliana w Oświęcimiu
i Stowarzyszenie Abstynencja
w Oświęcimiu.
– In

sztab. Małgorzata Jurecka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.
– Z całą pewnością fachowość
i profesjonalizm insp. Barcika,
a także jego kompetencje i doświadczenie pozwolą mu na bardzo dobrą realizację postawionych przed nim nowych zadań
służbowych – dodaje rzecznik.
Insp. Janusz Barcik był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. W 2002 roku odznaczony
Brązowym Krzyżem Zasługi,
rok później Brązową Odznaką
„Zasłużony Policjant”, w 2004
Brązowym Medalem za Zasługi
dla Obronności Kraju, w 2007
roku Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”, w 2010 Srebrnym Medalem za Długoletnią
Służbę, a rok temu Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.
Nowy oświęcimski komendant mł. insp. Bogdan Syrek
ma 50 lat. Jest absolwentem
politologii Akademii Świętokrzyskiej oraz Wyższej Szkoły
Policyjnej w Szczytnie. Służbę
w policji rozpoczął w 1985 roku

w pionie prewencji w Krakowie.
W 1999 r. objął stanowisko zastępcy komendanta Komisariatu Policji Mistrzejowice-Czyżyny w Krakowie, a w 2003 roku
został zastępcą komendanta
III Komisariatu Policji w Krakowie. Po kilku miesiącach został
zastępcą, a następnie komendantem I Komisariatu Policji
w Krakowie. W 2007 r. objął stanowisko zastępcy komendanta
miejskiego policji w Krakowie,
a od 2011 jako pierwszy zastępca
komendanta Komendy Miejskiej
Policji w Krakowie nadzorował
pion prewencji. Rok temu został
radcą Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji do
spraw Kontaktów z Samorządami. Mł. insp. Bogdan Syrek
wielokrotnie był odznaczany
za zasługi dla policji. W 2003 r.
otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi, w 2010 odznaczony został
Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, a w 2012 r. uhonorowany został Srebrnym Medalem za
Długoletnią Służbę.
– In

Majowe świętowanie
W długi majowy weekend zapraszamy
oświęcimian do wzięcia udziału w obchodach świąt państwowych.
Uroczystości Święta Konstytucji
3 Maja rozpocznie o godz. 9:30
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych prowadzone przez chór
Auxilium w Sanktuarium Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych
w Oświęcimiu. O godz. 10:00
rozpocznie się msza święta w intencji Ojczyzny. Po niej nastąpi
przejście na plac Tadeusza Kościuszki, gdzie podczas głównej
uroczystości na płycie Grobu
Nieznanego Żołnierza zostaną
złożone kwiaty.
Na Rynku Głównym stanie stoisko patriotyczne, gdzie w godz.
9:00–11:00 będzie można pomalować twarz w barwy narodowe
oraz otrzymać chorągiewki.
Warto także pamiętać, że 2 maja
to Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej – święto wprowadzone
przez Sejm RP 20 lutego 2004 r.,
dlatego zachęcamy do wywieszenia flagi narodowej na balkonie, w oknie mieszkania, domu.
Wybór 2 maja nie jest przypadkowy. Właśnie tego dnia 1945 r.

Fot. archiwum „GZO”

S

makowitości wielkanocnego stołu jeszcze mamy
w pamięci i na kubkach smakowych, a więc coś
w związku z tym!
Pani C. z ulicy Sienkiewicza dzwoni do pani W. z ulicy Jagiełły – wyjątkowo i na szczęście obie miały telefon, ogromną na tamten czas rzadkość – że do sklepu „Pod 20” w Rynku
„rzucono” właśnie partię „ptasiego mleczka”, reglamentowanego
rarytasu! I że należy się pośpieszyć z udaniem się do rzeczonego
sklepu w celu nabycia rzeczonego towaru, którego obie panie
były admiratorkami! I rzeczywiście, owo „udawanie się do sklepu” było natychmiastowe i bezzwłoczne! Podobnie natychmiastowa łączność telefoniczna obu pań funkcjonowała przy okazji
„rzucania” do sklepów innych asortymentów czekoladowych
i czekoladopodobnych oraz cytrusów, dwa razy – przy okazji
świąt – do roku! Obecnie „rzucanie” do sklepów, marketów
i galerii całego spektrum towarów odbywa się bez przerwy, nie
trzeba więc na nie czyhać i polować, a reklama i marketing są
obecne aż do przesady i przesytu!
Ale lepsze obecne „dzisiaj” od dawnego „wczoraj”!

Zmiana warty

polscy żołnierze zdobywający
stolicę hitlerowskich Niemiec
umieścili biało-czerwoną flagę
na Kolumnie Zwycięstwa – Siegessäule oraz na Reichstagu.
W czasach PRL 2 maja obywatele mieli nakaz zdejmowania
flag, aby nie były one wywieszone podczas nieuznawanego
przez władze Święta 3 Maja.
2 maja obchodzony jest także
Światowy Dzień Polonii, a biało-czerwona flaga w tym dniu
w sposób szczególny staje się
symbolem łączącym Polaków
na wszystkich kontynentach,
stanowiąc widoczny znak ich
przynależności narodowej.
– ekt
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Rondo w pierwszej
kolejności
Skrzyżowanie u zbiegu ulic Konarskiego, Nideckiego i Orląt
Lwowskich zostanie przebudowane. Inwestycja Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie będzie
przebiegała równolegle z remontem drogi krajowej 44.

O budowie ronda, które powstanie w tej części miasta, mówiło się od kilku lat, ale dopiero
teraz inwestycja zostanie zrealizowana.
– Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju wpisało ją do Programu Redukcji Liczby Ofiar
Śmiertelnych, a z uwagi na duże
zaangażowanie strony społecznej resort zdecydował o sfinansowaniu budowy z ewentualnych
oszczędności po przetargach
– mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.
– Przypomnę, że wspólnie z posłanką Dorotą Niedzielą odbyliśmy wiele spotkań w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju, by ta
inwestycja ruszyła – dodaje prezydent miasta.
– Rozpoczęliśmy procedurę
przetargową dla budowy ron-

CZYTELNICY PYTAJĄ

Uciążliwy murek
Przy ulicy Królowej Jadwigi
otwarto nowy pawilon handlowy. Pozostał jednak murek
z barierkami, który rozgranicza
teren parkingu przy markecie Kaufland od powstałego
niedawno obiektu, w którym
mieści się drogeria. Murek ten
ogranicza swobodę i wygodne
poruszanie się oświęcimianom.
Klienci obu sklepów przechodzą pod barierkami, bowiem
nie widzą sensu obchodzenia
go naokoło – znacznie wydłuża
to trasę i pogarsza komfort
zakupów. Murek należy do
marketu Kaufland, dlatego
zwróciliśmy się do rzecznika
prasowego Kaufland Polska
z pytaniem, czy jest szansa na
likwidację przeszkody i kiedy
oświęcimianie mogą się spodziewać takiego rozwiązania?
– Wspomniany murek z ogrodzeniem zbudowano w celu
zabezpieczenia uskoku terenu.
Obecnie rozważamy możliwość
jego przebudowy, w trakcie

da w Oświęcimiu u zbiegu ulic
Konarskiego, Nideckiego i Orląt
Lwowskich, a rozpoczęcie robót zaplanowaliśmy na koniec
czerwca 2015 roku – informuje
Iwona Mikrut, rzecznik prasowy krakowskiego oddziału
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Od tego terminu kierowcy będą
musieli liczyć się z utrudnieniami, bowiem w trakcie przebudowy skrzyżowania ruch
pojazdów będzie się odbywał
wahadłowo. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą
połowę listopada tego roku.
Nie będą to jedyne roboty na
tej przelotowej drodze. W maju
rozpocznie się remont DK 44
na oświęcimskim przebiegu na
długości 6 kilometrów.
– Do 23 marca firmy mogły
składać oferty w postępowaniu przetargowym na remont

drogi krajowej nr 44, pomiędzy Oświęcimiem a Babicami. Złożono osiem ofert, trwa
ich weryfikacja. Planujemy, że
w połowie maja rozpoczniemy
dwuletni remont tego odcinka.
Roboty będą prowadzone z wyłączeniem jednego pasa ruchu –
mówi Iwona Mikrut.
Na wspomnianym odcinku
drogowcy wymienią nawierzchnię istniejącej jezdni i chodniki,
wyremontowane zostaną zatoki
autobusowe i przylegające do
nich przystanki. Odnowione zostaną również ścieżki rowerowe,
drogi serwisowe i zjazdy. Drogowcy odtworzą nawierzchnię
poboczy gruntowych i rowów
oraz oczyszczą i wyremontują
istniejące przepusty, zarówno
pod zjazdami, jak i pod drogą
główną. Będą nowe krawężniki,
obrzeża i ścieki wody deszczowej. Na inwestycję GDDKiA zabezpieczyła ok. 21 mln zł.
W tym roku wyremontowany będzie odcinek od ronda
ks. S. Górnego u zbiegu ulic
Zatorskiej i Jagiełły do skrzyżowania ulic Chemików, Jezioro i Porębskiej. Z kolei w 2016
roku roboty obejmą odcinek od
ronda u zbiegu ulic Śląskiej, Powstańców Śląskich, Konarskiego oraz Konopnickiej do ronda
ks. S. Górnego, z wyłączeniem
mostu na Sole. A także od skrzyżowania ulic Chemików, Jezioro
i Porębskiej do ronda u zbiegu
ulic Chemików, Olszewskiego
i Fabrycznej włącznie.
– In

Most Piastowski
w remoncie
Zmotoryzowanych mieszkańców naszego miasta czekają
spore utrudnienia w ruchu
drogowym. Do niedzieli
26 kwietnia most Piastowski
w Oświęcimiu będzie nieprzejezdny.
Jak informuje zarządca
drogi – Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu – ruch kołowy
oraz pieszy zostanie całkowicie wstrzymany we wtorek,
21 kwietnia, o godz. 6:00. Zamknięcie mostu spowodowane
jest koniecznością przeprowadzenia remontu dylatacji oraz
przyjętą technologią naprawy.
Wznowienie ruchu przewiduje
się na 26 kwietnia o godz.
której byłoby konieczne zni16:00.
welowanie różnicy poziomów
Objazd, zgodnie z zatwierdzoterenu. Dopiero kiedy zapadną ną organizacją ruchu, zostanie
odpowiednie decyzje w dziapoprowadzony drogami powiale budowlanym, będę mógł
towymi: ul. Nojego, ul. Zaborprzekazać nowe informacje
ską, ul. Królowej Jadwigi oraz
w tej kwestii – poinformował
przez most Jagielloński
Grzegorz Polak, rzecznik praso- i drogę krajową DK 44 ul. Lewy Kaufland Polska Markety.
gionów.
– Marzena Wilk
– ekt
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W SKRÓCIE
16 kwietnia ponad 10 tys.
Żydów oddało hołd ofiarom
Holokaustu podczas 24
Marszu Żywych. Uczestnicy
przeszli trzykilometrową trasę
spod bramy „Arbeit macht
Frei” w KL Auschwitz I do
KL Auschwitz II-Birkenau,
gdzie przy pomniku odbyły się
uroczystości główne. Między
ruinami dwóch największych
komór gazowych zapłonęło
sześć zniczy symbolizujących
sześć milionów ofiar.
Shmuel Rosenman, który przewodniczył Marszowi apelował,
by stał się on sprzeciwem
wobec dehumanizacji i nietolerancji, a zarazem krokiem ku
lepszej przyszłości ludzkości.
Na zakończenie ceremonii
wspólnie odmówiono kadisz.
Na terenie byłego obozu
uczestnicy zostawili drewniane
tabliczki z nazwiskami pomordowanych symbolizujące
żydowskie nagrobki.
Marsz Żywych jest częścią
międzynarodowego projektu

Fot. M. Lach, auschwitz.pl

Oddali hołd

Wiedza praktyczna
Festiwal sprawności, warsztaty i prezentacje dla młodzieży, projekcje filmów
przygotowanych przez studentów z kół naukowych, konkursy i bezpłatne badania – to atrakcje przygotowane na dzień otwarty Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
Maturzyści zwiedzając uczelnię, rozmawiali ze studentami
o nauce, praktykach, stypendiach i życiu studenckim, spotkali się także z wykładowcami,
którzy przybliżali młodzieży
poszczególne kierunki studiów
licencjackich. Od października

można będzie studiować również pracę socjalną. Nowością
są też magisterskie studia na
kierunku pielęgniarstwo – na
kandydatów czeka po 50 miejsc
w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Profil praktycznych
zajęć i wysoko wyspecjalizo-

edukacyjnego. Przez prawie
tydzień grupy odwiedzają
w Polsce miejsca związane
z tradycją żydowską oraz
zagładą. Druga część programu odbywa się w Izraelu.
Marsze Żywych organizowane
są od 1988 r. w Dniu Pamięci
o Zagładzie (Jom HaSzoa),
a od 1996 r. odbywają się
corocznie.
– ekt

Zdolni Małopolanie

Fot. MG 3

Dwoje uczniów Miejskiego
Gimnazjum nr 3 w Oświęcimiu
zostało laureatami małopolskich
konkursów przedmiotowych.

Laureatką Małopolskiego Konkursu Geograficznego została
Małgorzata Bliźnik, uczennica
„klasy klasycznej”, której opiekunem jest Agnieszka Grucel.
Natomiast Szymon Jarosz,
uczeń „klasy obywatelskiej” został laureatem Małopolskiego
Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie (KWOiE). Opiekunem
klasy jest Grzegorz Olszewski.
Konkursy zwalniają laureatów
z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego, w tym
przypadku z części przyrodniczej oraz z historii i wiedzy
o społeczeństwie.
– ekt

Wspominali absolwentów
Trzecia odsłona jubileuszowych obchodów stulecia istnienia
Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Oświęcimiu została poświęcona absolwentom szkoły.

Adama Karasińskiego, Kazimierza Kulczyckiego i Konrada
Szałkiewicza, którzy stali się
ofiarami zbrodni katyńskiej
wspominano podczas piątkowej uroczystości, 17 kwietnia
w sali gimnastycznej szacownej
jubilatki. Okazją do podjęcia
Redakcja
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wany program dają szanse na
znalezienie dobrej pracy, rozwój
zawodowy czy kontynuację nauki na studiach doktoranckich.
Uczelnia prowadzi już studia
II stopnia na kierunku politologia, a w planach znajdują się
kolejne studia inżynierskie.
Młodzież najbardziej docenia
kadrę PWSZ, wyposażenie sal
oraz bliskość uczelni od miejsca
zamieszkania. Kuszą także wyjazdy zagraniczne i stypendia.
Oświęcimska uczelnia została również gospodarzem XXII
Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Publicznych
Szkół Zawodowych. W sesjach
plenarnych uczestniczyły władze ponad trzydziestu PWSZ-ów
z całej Polski. Dyskutowano
m.in. o stanie polskiej nauki,
kierunkach rozwoju szkół wyższych, potrzebach edukacyjnych młodych ludzi.

nacją i niewątpliwą atrakcją
radosnego świętowania był program artystyczny w wykonaniu
obecnych uczniów Konara oraz
absolwentów. Niektórzy z nich
znani są z mediów i scen teatralnych, inni nie kojarzą się z aktorstwem, bo wybrali zupełnie
inną drogę zawodowego rozwoju. Ale wszyscy oni przypomnieli sobie początki publicz-

nych występów doskonalonych
na próbach szkolnego Teatru
„Na Stronie”.
Przygotowano także jubileuszowe
wystawy. Jedna z nich prezentuje
stuletnią historię uczniów liceum,
a w drugiej swoje prace plastyczne
wystawiają uczniowie i absolwenci zajmujący się sztuką zarówno
profesjonalnie, jak i amatorsko.
A po części oficjalnej był jak zwy-

– To ogromny zaszczyt i wyróżnienie, że mogliśmy gościć
w Oświęcimiu kilkudziesięcioosobowe grono najwybitniejszych przedstawicieli polskiej
nauki – rektorów, prorektorów
i kanclerzy publicznych szkół
zawodowych, przedstawicieli
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Bardzo się cieszę, że stało
się to w roku wyjątkowym, roku
jubileuszowym, w którym obchodzimy dziesięciolecie istnienia naszej uczelni – mówił prof.
zw. dr hab. Witold Stankowski,
rektor oświęcimskiej PWSZ.
Podczas pobytu w Oświęcimiu
goście zwiedzili uczelnię, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, poznali również historię i zabytki Starego Miasta.
– Karo
kle czas na wzruszające wspomnienia, spotkania i rozmowy ze
znajomymi ze szkolnej ławy.
Przed nami czwarta część jubileuszowych obchodów zaplanowana na 26 i 27 czerwca. Wtedy
na terenie szkoły odbędzie się
piknik oraz bal absolwentów. Do
udziału w balu organizatorzy
zapraszają byłych uczniów, którzy ukończyli szkołę do 2010 r.
(włącznie). Koszt biletu 150 zł
od osoby. Chęć uczestniczenia
w tym wyjątkowym spotkaniu
należy zadeklarować do końca
kwietnia w formie elektronicznej lub osobiście w sekretariacie
szkoły.
Więcej szczegółów na stronie
www.100lat.konarski.edu.pl/.
– ekt
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Różnorodność świata

Oswajanie samorządu

Przeciwdziałanie dyskryminacji i kształtowanie świadomych „Młodzi dla Gminy” to spotkanie, podczas którego dzieci
postaw konsumenckich wśród dzieci i młodzieży to założe- mogły nabyć elementarną wiedzę o funkcjonowaniu samonia projektu „Lokalna świetlica globalna” realizowanego rządu gminnego przekazaną w prostej formie zabawy.
przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu.
Grupa uczniów z Powiatowe- – Jestem bardzo zadowolona nie młodych do kontrolowania
z zaangażowania i inwencji
moich uczniów. Dla nich była
to ważna lekcja obywatelskiego
działania. A najlepszym podziękowaniem były uśmiechnięte
buzie dzieci i ich prośby o powtórzenie takiego spotkania w
przyszłym roku – mówi Janina
Górnicka-Tlałka, koordynator
lokalny projektu, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
w oświęcimskim PZ nr 2.
„Jak działa moja gmina?” to
projekt mający na celu zachęce-

prac samorządu terytorialnego,
uczestnictwa w wyborach lokalnych i nawiązania współpracy na
linii władza lokalna–obywatele.
Spotkanie „Młodzi dla Gminy”
odbyło się pod honorowym
patronatem Gminy Oświęcim,
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Brzezince i Miejskiej
Biblioteki Publicznej Galeria
Książki w Oświęcimiu.
– In

Dla instruktora Łukasza Fuczka
modelarstwo jest bardzo ważną
częścią życia.
– Każdy szuka swojej pasji w życiu. Niektórzy łowią ryby, grają
Dwieście pięćdziesiąt precyzyjnie poskładanych mode- w piłkę nożną, a ja postanowiłem, że będę sklejał modele karli kartonowych można było oglądać 12 kwietnia, podczas tonowe i jest to dla mnie fajny
sposób zapełnienia wolnego
wystawy konkursowej prezentowanej w OCK.
czasu, którego dzisiaj, fakt, nie
mam zbyt wiele. To dla mnie
Od 10 do 12 kwietnia odbywał biorących udział w podobnych W konkursie bardzo dobrze dobry sposób na odreagowasię w OCK VII Ogólnopolski imprezach na terenie Pol- zaprezentowali się oświęcim- nie codziennych spraw. Jestem
Konkurs Modeli Kartonowych ski i Europy – informuje Da- scy młodzi modelarze. Natalia w stanie odpocząć właśnie przy
o Puchar Prezydenta Miasta riusz Pawlica, pomysłodawca Klimek, Krzysztof Dawidziuk,
Oświęcim.
i współorganizator imprezy.
Kacper Klimek i Dawid PaWzięło w nim udział pięćdzie- – Na szczególną uwagę zasługu- cyga z Młodzieżowego Domu
sięciu uczestników z Bielska- je fakt, że wystawiane były mo- Kultury w Oświęcimiu zdobyli
-Białej, Krakowa, Jaworzna, dele modelarzy z Przeciszowa: nagrody w różnych klasach moMikołowa, Myszkowa, Czańca, Andrzeja Zemły, Łukasza Fucz- deli w grupie wiekowej młodziRudy Śląskiej, Gilowic, Tychów, ka i Andrzeja Jakulewica, którzy ków, a modelarze z Miejskiego
Libiąża, Kęt, Przeciszowa, Polan- w ubiegłym roku zdobyli tytuły Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu:
ki Wielkiej, Gliwic i Oświęcimia. mistrzów świata i Europy w ka- Kinga Socha, Jan Dylik, KaByli to zarówno modelarze indy- tegorii okrętów – dodaje.
mil Duda i Przemek Chylaszek
widualni, jak i tacy, którzy dzia- Rywalizowano w trzech katego- zdobyli nagrody w juniorskiej
łają w klubach modelarskich.
riach wiekowych: młodzików, grupie wiekowej. Instruktorem
– Konkurs miał bardzo wyso- juniorów i seniorów oraz w kla- oświęcimskich modelarzy jest
ki poziom i cieszył się dużym sach modeli: okręty, statki, bu- Dariusz Pawlica. Puchar Prezyzainteresowaniem wśród mi- dowle, figurki, samoloty jedno- denta Miasta Oświęcim i nagrołośników modelarstwa, o czym i wielosilnikowe, odrzutowce, dę rzeczową otrzymał Łukasz
świadczy między innymi obec- pojazdy kołowe, pojazdy gąsie- Fuczek, a nagroda publiczności
ność modelarzy i modelarni nicowe i żaglowce.
trafiła do Zbigniewa Żółtaszka.

sklejaniu modeli – mówi Łukasz
Fuczek.
– Do zajmowania się modelarstwem potrzebna jest przede
wszystkim cierpliwość, zdolności manualne i wewnętrzny spokój. Myślę, że bez tego nie da się
poprawnie wycinać i sklejać elementów z kartonu. Wyróżnienie to napawa chęcią do dalszej
pracy, mobilizuje, więc to będę
czynił nadal – dodaje.
Atrakcjami
wzbogacającymi
konkursową wystawę modeli

kartonowych były makiety kolejek elektrycznych zaprezentowane przez Oświęcimski Klub
Modelarzy Kolejowych „Piętrusek”, zdjęcia o tematyce kolejowej Grzegorza Moca i Mateusza
Moca, pamiątki kolejarskie
i wystawa starego sprzętu RTV
ze zbiorów Stanisława Bromnika, Bogdana Kramarczyka,
Jacka Dawidziuka, Grzegorza
Moca, Rafała Węgrzyna i Dariusza Pawlicy.
W przebiegu imprezy pomagali uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu,
którzy uczęszczają na zajęcia
modelarskie prowadzone jako
innowacja z przedmiotu zajęć
technicznych.
Organizatorami i sponsorami imprezy był Urząd Miasta
Oświęcim, Oświęcimskie Centrum Kultury, Młodzieżowy
Dom Kultury w Oświęcimiu,
Miejskie Gimnazjum nr 2
w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska
i Oświęcimski Klub Modelarzy
Kolejowych „Piętrusek”.
– In

Poprzez zajęcia plastyczne, edukacyjno-informacyjne i dziennikarskie dotyczące zagadnień
edukacji globalnej uczestnicy
projektu poznają, w jaki sposób
mogą być odpowiedzialni za
świat i uczą się wrażliwego spojrzenia na jego różnorodność.
– Ideą „Lokalnej świetlicy globalnej” jest rozwijanie wśród
naszych dzieci postaw obywatelskich w stosunku do otaczającego świata poprzez wzrost
ich świadomości. Dotyczy to

przede wszystkim zrozumienia
wzajemnych powiązań między
regionami na świecie i ich wpływu na życie człowieka, a przez
to podejmowania świadomych
i aktywnych działań w swoim
otoczeniu – tłumaczy Urszula
Trojańska, przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia Rodzina
Kolpinga w Oświęcimiu.
– Podczas każdych zajęć propagujemy w naszej świetlicy szeroko pojętą edukację globalną,
biorąc pod uwagę fakt, iż dziec-

Kartonowe wersje mini

Fot. zbiory organizatora

go Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa
Sportowego i Technicznych
w Oświęcimiu uczestnicząca
w projekcie Polskiej Fundacji
im. Roberta Schumana „Jak
działa moja gmina?” zorganizowała w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Oświęcimiu spotkanie dla dzieci ze szkół podstawowych z Grojca, Poręby
Wielkiej, Babic, Brzezinki, Harmęż, Włosienicy i Rajska. Dzieci mogły porozmawiać z przedstawicielami gminy – wójtem
Albertem Bartoszem i radną
Bernardyną Bryzek. Obejrzały
prezentację ratownictwa medycznego służby maltańskiej,
pokaz samoobrony przygotowany przez klasę wojskową, była
też lekcja o bezpieczeństwie na
drodze przeprowadzona przez
sierżant Dorotę Dziubek z Komendy Powiatowej Policji w
Oświęcimiu. Siedem szkolnych
drużyn zaprezentowało swoją
miejscowość oraz sprawdziło wiedzę w quizie o gminie
Oświęcim. Przygotowano też
konkurs plastyczny „Moja wymarzona gmina”.

ko rozumie w prosty sposób
przekaz ważnych i istotnych
treści. Dotychczas poruszyliśmy różne tematy dotyczące
zarówno codzienności, na przykład konieczności oszczędzania
wody, prądu itp., jak również
kwestie związane z wolontariatem, prawami człowieka, dziecka. Podczas warsztatów z edukacji globalnej prezentujemy
naszym małym uczestnikom
odmienne punkty widzenia, zarówno mieszkańców globalnej
Północy, jak i Południa oraz zachęcamy dzieci do ich konfrontowania – dodaje prezes.
Zajęcia prowadzone w ramach
projektu odbywają się w Oświęcimiu w świetlicy na osiedlu Stare
Stawy. Będą trwały do wakacji.
Oprócz tego stowarzyszenie
jest otwarte od poniedziałku
do piątku i zaprasza wszystkie
dzieci i młodzież w wieku od
6 do 15 lat.
Projekt realizowany w ramach
Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.
– In
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WIEŚCI Z OŚWIĘCIMSKIEGO RATUSZA
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Sambor dziękuje

S1 w wariancie hybrydowym

Dary od mieszkańców Oświęcimia zakupione za zebrane podczas zbiórek W Bieruniu odbyło się spotkanie dotyczące aktualnego stapieniądze zostały przekazane sambo- nu prac przy realizacji drogi S1 Kosztowy–Bielsko-Biała.
rzanom, a także uchodźcom ze wschod- Samorządowcy z Małopolski dzonym harmonogram tego- Decyzje, które zapadną niedłuniej Ukrainy.
i Śląska byli zgodni, że jest to rocznych prac. Na przełomie go po KOPI będą już ostatecz-

Mer Sambora przekazał serdeczne podziękowania mieszkańcom
Oświęcimia za tak szybką i bardzo konkretną pomoc.
Jak mówi Marek Tarnowski naczelnik Wydziału Promocji, który
wspólnie z ks. Robertem Kasprowskim z Caritasu Bielsko-Biała
jechał z pomocą humanitarną na Ukrainę, nie obyło się bez problemów, ale było warto. Nowa odzież oraz środki czystości zostały oficjalnie przekazane władzom Sambora i działającej przy
cerkwi organizacji Święta Trójca. Ich wartość to blisko 28 tys. zł.
Nowa Sól i Oświęcim to na razie jedyne miasta, wśród 12 miast partnerskich Sambora, które wsparły przyjaciół w trudnej sytuacji.

Pozostaje na funkcji
Joanna Kuźma dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Oświęcimiu będzie sprawować
swoją funkcję przez kolejne pięć lat.

priorytetowa inwestycja, która
powinna znaleźć się na liście
podstawowej Programu Budowy
Dróg Krajowych na lata 2014–
2023. a dla sprawnej komunikacji konieczna jest budowa obwodnicy Bierunia i Oświęcimia
wraz z mostem na Sole.
Na zaproszenie Krystiana Grzesicy burmistrza Bierunia i Janusza Chwieruta prezydenta
Oświęcimia odpowiedzieli posłowie na Sejm RP, radni województwa śląskiego, starostowie,
burmistrzowie i wójtowie gmin,
przez które ma przebiegać planowana trasa S1. Do Bierunia
przyjechał też Wojciech Żurek
dyrektor oddziału GDDKiA
w Katowicach, który koordynuje
prace planistyczne i projektowe.
Po serii spotkań i konsultacji
we wrześniu 2013 roku wypracowano nowy przebieg drogi
ekspresowej S1, tzw. wariant
hybrydowy (wariant E), który
uwzględnia interesy większości
zainteresowanych: samorządów,
mieszkańców i przedsiębiorstw
górniczych. Jest też najkorzystniejszy pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. W tym
wariancie znajdują się obwodnice Oświęcimia (9,7 km) i Bierunia (2,5 km).
Przedstawiciele GDDKiA z Katowic zaprezentowali zgroma-

kwietnia i maja odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI)
w Warszawie, na którym zostanie przedstawiony wariant
preferowany. Po uzyskaniu pozytywnej oceny zostanie złożony wniosek do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
w Katowicach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Według GDDKiA
jest duże prawdopodobieństwo,
że decyzja zostanie wydana do
końca 2015 roku.
– Jesteśmy w ważnym momencie procedowania przebiegu
drogi S1 wraz z obwodnicami.

ne – zauważył Janusz Chwierut
prezydent Oświęcimia.
– Musimy zadbać, aby rozwiązania były korzystne dla wszystkich – mówił.
– Nie chcemy czekać kolejnych
lat. Chcemy widzieć efekty naszej pracy i zaangażowania. Liczę, że to spotkanie przyniesie
efekt i prace nad trasą S1 przyśpieszą, a dokumenty planistyczne staną się dokumentami
inwestycyjnymi, na podstawie
których już wkrótce zauważymy prace w terenie – wtórował
burmistrz Grzesica.
Podczas spotkania dyskutowano też o realności przedstawio-

nego harmonogramu działań
oraz zabezpieczeniu środków finansowych na budowę S1, które
według wstępnych szacunków
wyniosą ok. 3,5 mld zł.
Obecni na spotkaniu zdecydowali, że droga ekspresowa S1
Kosztowy–Bielsko-Biała powinna być realizowana w wariancie
hybrydowym E i należy włączyć
ją na listę podstawową zadań
inwestycyjnych Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2014–2023. Inwestycja powinna
uwzględnić budowę południowej obwodnicy Oświęcimia
wraz z mostem na Sole oraz
obwodnicę Bierunia. To było
kolejne już spotkanie w sprawie
S1. Na początku marca samorządowcy ze Śląska spotkali się
w Oświęcimiu. Powodem było
stanowisko międzynarodowych
ekspertów UNESCO. Negują
oni potrzebę budowy mostu na
Sole, który ma być częścią obwodnicy południowej, łączącej
miasto z drogą S1. Rada Miasta
przyjęła rezolucję, w której domaga się przyjęcia obwodnicy
w pełnym przebiegu. Prezydent Janusz Chwierut zachęcał
okoliczne samorządy, w tym
powiatu bieruńsko-lędzińskiego, do przyjęcia podobnych
uchwał, bowiem brak obwodnicy Oświęcimia dotknie także
mieszkańców Bierunia. Na bieruńskim przebiegu drogi krajowej 44, który i tak już dzisiaj jest
znacznie obciążony, skumuluje
się ruch zarówno tych, którzy
będą zjeżdżać lub wjeżdżać na
węzeł w Bieruniu.

Spotkanie w Urzędzie Gminy w Bieruniu

Niedawno
odebrała
od prezydenta Janusza
Chwieruta dokument
potwierdzający
przedłużenie kadencji. Dyrektorzy oświęcimskich
szkół podstawowych i
Od 1 maja będą obowiązywać nowe stawki za parkowanie
gimnazjów wybierani
są w drodze konkursu.
w strefie płatnego postoju w Oświęcimiu. Zmienią się rówJednak po upływie pierwszej kadencji mogą starać się o ponowne
objęcie funkcji. Konieczna jest wtedy opinia Rady Pedagogicznej nież godziny pobierania opłat.
i uzgodnienie tego faktu z Kuratorium Oświaty.
Konkursy na stanowiska dyrektorskie w kilku oświęcimskich szko- Uchwała została podjęta na do wymogów, jakie wynikają ze poczętą godzinę postoju. Od
marcowej sesji Rady Miasta. zmian przepisów ustawy Pra- 1 maja 2 zł będzie kosztować
łach odbędą się w przyszłym roku.		
W Oświęcimiu w strefie płat- wo o ruchu drogowym i ustawy opłata za pierwszą godzinę, ale
nego postoju jest około 700 o drogach publicznych. Pro- też czwartą i następną. Za druREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI
miejsc. Bezpłatny parking na ponując zróżnicowane stawki gą rozpoczętą godzinę zapłaciGOSPODARCZEJ W NOWYM MIEJSCU
kilkadziesiąt samochodów znaj- opłat, braliśmy pod uwagę roz- my 2,20 zł, za trzecią 2,40 zł.
Informujemy naszych mieszkańców, że od 1 kwietnia rejestrowaduje się przy ul. Bulwary w Sta- strzygnięcia nadzorcze woje- Abonament miesięczny ogólnie działalności gospodarczej odbywa się w budynku Urzędu Miarym Mieście.
wodów – kontynuuje Andrzej nodostępny został obniżony ze
sta przy ulicy Solskiego, a nie jak do tej pory w głównym budynku
150 zł do 100 zł. Abonament
przy ul. Zaborskiej. Pracownicy biura działalności gospodarczej – Są to zmiany, które były nie- Bojarski.
uniknione. Do tej pory obsługą Godzinowe stawki będą więc na prawach wyłączności (koprzyjmują mieszkańców w pokoju nr 15.
strefy zajmowali się strażni- droższe o 20 i 40 groszy, wte- perta) od 1 maja wyniesie 200
cy miejscy. Od maja będzie to dy gdy będziemy stali ponad zł, a nie jak dotychczas 300 zł.
DYŻUR AMAZONEK
Stowarzyszenie Amazonek z Brzeszcz pełni dyżur w Oświęci- Wydział Gospodarki Miejskiej godzinę. Z kolei tańsze będą Zrezygnowano z karty NR, która przysługiwała osobom niemiu. W pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 10:00–12:00, – wyjaśnia Andrzej Bojarski za- abonamenty.
a w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godz. 15:30–18:00 stępca prezydenta Oświęcimia. Kierowcy parkujący w płatnych pełnosprawnym. Teraz osoby
w siedzibie przy ul. Sienkiewicza 2 spotkać można osoby, które – Przygotowując te zmiany or- strefach w Oświęcimiu płacili niepełnosprawne na podstawie
ganizacyjne, dostosowaliśmy je do tej pory 2 zł za każdą roz- kart wydanych po 1 lipca 2014
udzielają porad i wsparcia paniom po leczeniu raka piersi.

Zróżnicowane stawki za parkowanie
roku będą stawać bezpłatnie
w dowolnym miejscu w strefie.
Skrócono też godziny płatnego
postoju.
Opłaty pobierane będą w następujących dniach i godzinach, oprócz świąt:
– od poniedziałku do piątku
od 7.00 do 15.00, w soboty od
7.00 do 13.00 – na ulicy Żwirki i Wigury oraz parkingu przy
ul. Chopina,
– od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 18.00, w soboty od
8.00 do 13.00 na pozostałej części strefy. Kierowcy, którzy nie
opłacą postoju w przypadku
kontroli będą musieli zapłacić
dodatkowo 50 zł. Jeśli opłatę
uiszczą w terminie do 7 dni
wtedy ulegnie ona obniżeniu
do 25 zł. 		

wieści z ratusza
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Powstaje monografia

Naprawy
pogwarancyjne

Oświęcim to jedno z najstarszych miast w Polsce. I chociaż
prawa miejskie otrzymał w XIII wieku, to jego dzieje nie doczekały się jeszcze historycznej monografii.
Na oświęcimskim rynku pojawili się robotnicy. Naprawiają te elementy podłoTowarzystwo Miłośników Zie- Miroszewski z Uniwersytetu do Małopolski. Trudno znaleźć
mi Oświęcimskiej, a także Klub Śląskiego w Katowicach oraz w jakimkolwiek opracowaniu ża, które zostały uszkodzone w trakcie
Oświęcimska Starówka, podej- dr hab. Piotr Węcowski z Uni- dziejów Śląska czy Małopolski
mowały starania, by opracować wersytetu Warszawskiego. Ze- więcej niż kilka zdawkowych zimy.
taki dokument, ale ostatecznie nie udało się ich sfinalizować. Powstała jedynie Kronika
Oświęcimia, a badaniem dziejów
miasta zajęła się Elżbieta Skalińska-Dindorf. Na jej kartach
prezentowane są fakty z dziejów
Oświęcimia od czasów najdawniejszych aż do roku 2003.
– Przygotowania do powstania
monografii miasta Oświęcimia rozpoczęliśmy już w zeszłym roku – mówi Wioletta
Oleś dyrektor Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.
– Powołaliśmy radę, a następnie kolegium redakcyjne dla
potrzeb przyszłego wydawnictwa – wyjaśnia.
Opracowaniem
monografii
zajmą się: dr hab. Bożena
Czwojdrak, dr hab. Kazimierz

spół naukowców zaprosił do
współpracy wybitnych badaczy
z uczelni krakowskich (Uniwersytet Jagielloński, Pedagogiczny, Uniwersytet Jana Pawła
II), Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz
Uniwersytetu Warszawskiego.
Dołączyli do nich także oświęcimscy znawcy dziejów miasta.
– Osoby biorące udział w projekcie gwarantują rzetelność
badań, a schemat problemowy, jaki przyjęto w planowanej
książce, a nie jak w większości
tego typu opracowań chronologiczny, pozwoli na lepszy odbiór
przez potencjalnego czytelnika.
– Oświęcim ma tego pecha, że
nie zalicza się ani do Śląska, ani

informacji o mieście – mówi
dr Bożena Czwojdrak.
– I tutaj przede wszystkim
chcielibyśmy się na tym skupić.
Pokazać miasto przez pryzmat
wieków, od czasów najdawniejszych do lat 50. XX wieku.
Jak to miasto się zmieniało,
kształtowało. Jak ścierały się tu
wpływy śląskie i małopolskie.
Aby pokazać z całkiem innego
punktu, jak tworzył się Oświęcim. Oczywiście okresem kiedy
istniało księstwo oświęcimskie,
będziemy się zajmować trochę
szerzej, przez pryzmat księstwa
– zdradza.
Monografia będzie zatytułowana „Oświęcim – miasto pogranicza”, a jej wydanie planowane
jest w 2018 roku.		

Z pokojowym
przesłaniem

To osoby związane z wydawnictwem Chugoku Shimbun,
które zajmuje się upamiętnieniem ofiar ataku nuklearnego
na Hiroszimę oraz szeroko rozumianą tematyką pokojową,
a także uczniowie odbywający
w nim staże wraz z opiekunaGłosujemy w 24 obwodach
stałych i 3 obwodach zamknię- mi. Wizyta była częścią wyjazdu edukacyjnego z okazji 70.
tych (szpital, zakład sióstr
serafitek i centrum kardiologii). rocznicy zakończenia II wojny
światowej i zrzucenia bomby
Nowością w tegorocznych
atomowej nad Hiroszimą. Jawyborach będzie głosowanie
pończycy spotkali się z prezykorespondencyjne.
– Wniosek o przesłanie pakietu dentem Oświęcimia Januszem
Chwierutem, któremu wręczyli
korespondencyjnego należy
złożyć do urzędu do 27 kwiet- specjalne przesłanie pokojowe
od Kazumi Matsui burmistrza
nia wraz z oświadczeniem,
miasta Hiroszima i jednocześnie
że jest się ujętym w rejestrze
wyborców miasta Oświęcimia. przewodniczącego MiędzynaroPodajemy w nim imię, nazwi- dowego Stowarzyszenia Burmistrzów Miast Pokoju. Wcześniej
sko, imię ojca, PESEL i adres
zwiedzili Państwowe Muzeum
– tłumaczy Maria Płachta
Auschwitz-Birkenau. Poznali też
sekretarz miasta Oświęcimia.
historię Oświęcimia oraz zabytki
Do głosowania korespondenStarego Miasta.
cyjnego wyznaczono 5 obwo– Młodzi adepci dziennikardowych komisji wyborczych
stwa rozmawiali z prezyden– dodaje. Przypominamy, że
tem o symbolicznym znaczeniu
można też głosować przez
Oświęcimia i Hiroszimy, miejsc
pełnomocnika.
– Uprawnione do takiej formy rozpoznawalnych w świecie
głosowania są osoby, które
ukończyły 75 rok życia lub
te, które posiadają orzeczenie
o niepełnosprawności lub
mają orzeczoną I lub II grupę
niepełnosprawności – wyjaśnia
sekretarz miasta.
Wszystkie informacje na temat
wyborów znajdują się na stronie internetowej urzędu www.
um.oswiecim.pl Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015.			

przez pryzmat tragedii z okresu
II wojny światowej. Podkreślali
też potrzebę podtrzymania pamięci o tamtych wydarzeniach,
zwłaszcza w obecnych czasach,
gdy odchodzą już ostatni świadkowie historii. Mówili o tolerancji i potrzebie wzajemnego
poznania się, współpracy, poszanowania różnic i szukaniu podobieństw – relacjonuje Monika
Świętek-Smrek z Wydziału Promocji, towarzysząca delegacji.
– Prezydent wyraził przekonanie, że kształtowanie przyszłości należy do młodego pokolenia. Młodzi Japończycy
wyrazili chęć współpracy z młodzieżą z Oświęcimia w zakresie
inicjatyw pokojowych – kończy.
Hiroszima w amerykańskim ataku nuklearnym 6 sierpnia 1945
roku straciła 30 proc. populacji
oraz prawie wszystkie zabudowania. Skutki wybuchu jądrowego są do dzisiaj odczuwalne.
Obecnie Hiroszima jest szóstym
co do wielkości miastem Japonii,
zamieszkuje ją 1,5 miliona ludzi.
			

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY
MIASTA OŚWIĘCIM,
UL. JAGIEŁŁY 25,
TEL. 33 842 94 33
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek w godz. 16:00–17:00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos

poniedziałek w godz. 14:30–15:30
6.05 13:00–15:00
Jakub Przewoźnik
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
13.05 13:00–15:00
Renata Stoch
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Rewizyjna

Układają m.in. otoczaki, które
zaczęły wykruszać się i wypadać. Do zaprawy używają
dodatków syntetycznych, aby
zwiększyć trwałość układanych
kamieni. Poprawiane są też

kostki granitowe w nawierzchni
20.05 13:00–15:00
ulic otaczających płytę główną
Paweł Warchoł
rynku. Roboty prowadzone są
w ramach gwarancji, a zakończą Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej,
się pod koniec kwietnia.
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

Przebudowa kładki

Kładka łącząca Stare Miasto z Zasolem
jest zamknięta. Pod koniec marca ruW Oświęcimiu gościła grupa z Hiroszi- szyła jej przebudowa.
WYBORY
PREZYDENCKIE 2015 my w Japonii.
10 maja pójdziemy do urn
wyborczych, by wybrać
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Lokale wyborcze
w tym dniu będą czynne
od 7 do 21.
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SESJA RADY MIASTA

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

INFORMACJE NA
WWW.UM.OSWIECIM.PL

Strona miasta Oświęcim
www.um.oswiecim.pl znajduje
się na portalach społecznościowych Nasza Klasa i Facebook.

RADA SENIORÓW

Członkowie Oświęcimskiej Rady Seniorów dyżurują w siedzibie Dziennego Domu Pomocy
w każdą drugą środę miesiąca,
w godz. 10:00–11:00.

Przeprawa zostanie wyłączona z użytkowania do połowy
sierpnia. Przejście znacznie
skraca drogę między dwiema
dużymi dzielnicami miasta.
Z taką też myślą została ona
wybudowana na początku lat
osiemdziesiątych minionego
wieku. Od tamtego czasu nie
przeszła gruntownego remontu, a mieszkańcy podkreślają,
że jest bardzo zniszczona i nie
pasuje do przyjaznego otoczenia plant. W ostatnim czasie
usunięto zdewastowane oświetlenie, co nie sprzyjało korzystaniu z kładki w okresach jesienno-zimowych.
– Kładka od ponad trzydziestu
lat była nieremontowana. Dlatego rozpoczęliśmy prace projektowe i uzyskaliśmy stosowne
pozwolenia. Na ten rok zapew-

niliśmy pieniądze na jej przebu- WIEŚCI Z OŚWIĘCIMIA
dowę – wyjaśnia Janusz ChwieW LOKALNEJ TV
rut prezydent Oświęcimia.
Program informacyjny „Wieści
Roboty obejmą całą konstrukz Ratusza” można oglądać
cję przeprawy, w tym podpory,
w każdy piątek o godzinie
nawierzchnię i schody. Będą 18:00. Wiadomości są powtanowe latarnie.
rzane przez cały weekend, co
– Inwestycja podniesie atrak- trzy godziny. Możecie się więc
cyjność tego miejsca, z którego Państwo dowiedzieć o nowych
korzysta już wielu mieszkańinwestycjach, o tym, co cieców Oświęcimia, ale też przykawego słychać w kulturze,
jezdnych gości. Zadbaliśmy oświęcimskim sporcie, a także,
o ciekawą formę architekto- a może nawet przede wszystniczną oraz iluminację, która
kim o aktywności samych
ma uatrakcyjnić wygląd przeoświęcimian.
prawy po zmroku – mówi preWiadomości można oglądać
zydent.
na portalu internetowym www.
Przebudowa kładki będzie faktyoswiecim.pl i www.oswiecimonline.pl/.
kosztować ponad 1,44 mln zł.
„Wieści z Ratusza” są też
Inwestycja nie będzie przedostępne w Internecie
szkadzała mieszkańcom korzyna stronie www.ostv.pl
stającym z bulwarów w celach
raz www.um.oswiecim.pl
rekreacyjnych.

WIEŚCI Z OŚWIĘCIMSKIEGO RATUSZA
PRZYGOTOWAŁA KATARZYNA KWIECIEŃ

kultura
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Niespodziewane zmiany

POD PATRONATEM „GZO”

Graj w Oświęcim

Organizatorzy Life Festival Oświęcim 2015 zrezygnowali
z zaplanowanego występu Gorana Bregovića i podali na- Oświęcim w grze planszowej? Czemu
zwisko kolejnej gwiazdy, która wystąpi podczas finałowego nie! Wielbiciele gier i miłośnicy naszego
koncertu.
miasta mogą już zacierać ręce.
Fot. lifefestival.pl

Reklama

nich główny bieg „Tolerancja
na sportowo”, rozgrywany na
dystansie 10 kilometrów.
Natomiast 18 czerwca wystąpi
Manu Chao. To ikona anarchistów i alterglobalistów, artysta
niepokorny, niewpasowujący
się w schematy show businessu.
Osobiście wybiera miejsca,
w których chce grać koncerty
– w tym roku ze swym projektem La Ventura zagra w Polsce
tylko raz.
– In
Fot. lifefestival.pl

Chris De Burgh zaśpiewa
20 czerwca podczas sobotniego
koncertu finałowego. Autor ponadczasowego hitu „The Lady
In Red” śpiewał już na koncertach z okazji zjednoczenia Niemiec czy zakończenia wojny
w Libanie, a teraz wesprze antywojenne przesłanie LFO na
specjalnym koncercie „Artyści
przeciwko wojnie”.
Organizatorzy postanowili zrezygnować z powierzenia Goranowi Bregoviciowi misji ambasadora tegorocznej edycji Life
Festivalu i jednocześnie zdecydowali się na odwołanie jego

występu. Postawa Gorana Bregovića w ostatnich tygodniach,
a także wypowiedzi artysty,
będące następstwem jego występu w Sewastopolu 26 marca
br. są sprzeczne z główną ideą
Life Festivalu. Goran Bregović
wystąpił w Sewastopolu, na
terenie zaanektowanego przez
Rosję Krymu. Publiczne wypowiedzi artysty po koncercie,
w których bagatelizował fakt
wystąpienia na zaanektowanych bezprawnie terenach
i dystansował się od potępienia
zbrojnej interwencji Rosji na
Ukrainie nie idą w parze z wartościami, które przyświecają
twórcom i pomysłodawcom
oświęcimskiego festiwalu.
Także w sobotę w ramach sportowego przedpołudnia chętni
podejmą próbę pobicia rekordu Guinnessa w nordic walkingu. Odbędą się też znane
już z poprzednich edycji LFO,
konkurencje biegowe, wśród

Gra planszowa o Oświęcimiu
i ziemi oświęcimskiej przygotowana przy zaangażowaniu
oświęcimskiej młodzieży jest już
wydana. Pierwsze sto egzemplarzy powstało w ramach projektu
OCAL – Oświęcimskie Centrum
Aktywności Lokalnej, którego
organizatorami było Stowarzyszenie MotoGalicja z Oświęcimia, Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki w Oświęcimiu
i Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum”. Gry były
bezpłatnie dystrybuowane m.in.
w instytucjach, szkołach, bibliotekach w Oświęcimiu i najbliższej okolicy.
– Ze względu na duże zainteresowanie grą podjęliśmy decyzję
o przygotowaniu drugiej edycji. Będzie ona jednak wydana
ze środków pozaprojektowych
i dostępna w sprzedaży dla każdego. Zainteresowanych kupnem planszówki o Oświęcimiu
odsyłam do śledzenia stron
internetowych
Stowarzyszenia MotoGalicja i „Meritum”.
Tam zamieścimy informacje
o punktach sprzedaży w Oświęcimiu. Grę będzie można nabyć
także przez serwis Allegro – informuje Bartosz Kosiński, koordynator zespołu projektowego w Stowarzyszeniu Edukacji
Pozaformalnej „Meritum”.
– Cena gry to 115 zł. Jest ona
uzależniona od ilości wyda-

Na Czytelników „GZO”
czekają dwa egzemplarze gry
planszowej o Oświęcimiu.
Aby je otrzymać należy
poprawnie wypełnić
zamieszczony obok kupon,
nakleić na kartę pocztową
i dostarczyć do 13 maja
2015 r. do redakcji
„ZO”, Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24.
Nazwiska wylosowanych osób
ukażą się w majowym
wydaniu „GZO”.
Konkurs przeznaczony dla
osób pełnoletnich. Dostarczenie kuponu jest równoznaczne z zaakceptowaniem
regulaminu konkursu, który
jest dostępny w redakcji oraz
na stronie ock.org.pl/.

nych egzemplarzy. W związku
z tym zabiegamy o partnerów
i sponsorów, po to, aby gra mogła się pojawić na rynku w jak
największej ilości i dzięki temu
mogła mieć jak najbardziej
przystępną cenę – dodaje koordynator.
Gra jest bardzo dobrym materiałem dydaktycznym, rozwija
kompetencje w zarządzaniu
małym przedsiębiorstwem –
w tym przypadku turystycznym, ale przede wszystkim
dostarcza rozrywki. Gracze
wcielają się we właścicieli biur
turystycznych, które działają w Oświęcimiu. Prowadząc
je, tworzą oferty turystyczne
i w ten sposób rywalizują między sobą o turystów odwiedzających nasze miasto. Celem
gry jest zdobycie dominującej
pozycji na rynku usług tury-

stycznych, dlatego w dążeniu
do zwycięstwa gracze rozbudowują swoje biura, urozmaicają
wycieczki, odkrywają bogactwa
kulturowe i krajobrazowe ziemi oświęcimskiej. Mogą także
dopuścić się nieuczciwej konkurencji, ale muszą liczyć się
z ryzykiem i konsekwencjami.
Gra jest przeznaczona dla osób
powyżej 10 roku życia, może w
niej wziąć udział od dwóch do
czterech osób.
W Polsce pojawia się coraz więcej tego typu gier, jest ich kilkanaście.
– Gra o Oświęcimiu jest wyjątkowa, ponieważ fabuła większości gier o polskich miastach
jest umiejscowiona w określonym jednym etapie historycznym. Nasza gra wyróżnia
się tym, że poprzez tworzenie
ofert turystycznych przez biura
podróży, bo to jest główne założenie rozgrywek, mogliśmy
w jednej grze zawrzeć całą historię Oświęcimia. Od czasów
najdawniejszych po współczesne – gracz ma możliwość na
przykład zorganizowania Life
Festivalu – podkreśla Bartosz
Kosiński.
– Myślę, że właśnie pod tym
względem gra jest unikatowa, ponieważ o podobnej grze
w skali kraju nie słyszałem.
O takiej, która byłaby w stanie
w spójny sposób zawrzeć w sobie całe dzieje miasta – dodaje.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu odbyła się
prezentacja połączona z warsztatami poświęconymi objaśnieniu zasad gry.
– In

UWAGA KONKURS!
Kupon konkursowy
Pytanie: Ile jest skrzyżowań o ruchu kołowym
w granicach administracyjnych miasta Oświęcim?

Odpowiedź: .................................................
Imię i nazwisko: ..........................................
....................................................................
Numer telefonu: ..........................................
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Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży
ul. Legionów 11, Oświęcim,
tel. 33 843 21 07, www.mdsm.pl

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

VII Alternatywna
scena

POD PATRONATEM „GZO”

Legionowe chwile

Jarmark Kasztelański to dwudniowe spotkanie z historią, W niedzielny wieczór, 10 maja kolejne
które każdego roku przenosi nas do innej epoki, wydarzeń, atrakcje przygotowane w ramach Alterjakie miały miejsce w zamku oświęcimskim lub były związa- natywnej Sceny MDSM.
ne z naszym miastem.
O godz. 19:30 w ramach An- jących los wygnańców. W ple-

Grupa Rekonstrukcji Historycznej przybliży oświęcimianom czasy I wojny światowej

16 sierpnia 1914 r. postanowiono utworzyć Wojsko
Polskie – Legiony Polskie.
Idea ta pobudziła mieszkańców ziemi oświęcimskiej,
którzy z niebywałym zapałem
stanęli na wezwanie.
31 sierpnia 1914 r. utworzono w Oświęcimiu Powiatowy
Komitet Narodowy, którego
przewodniczącym został
burmistrz Roman Mayzel.
We wszystkich gminach
utworzono komitety miejscowe. Wydano odezwy o uiszczanie podatku narodowego.
Tym sposobem wszystkie
odziały PKN z terenu ziemi
oświęcimskiej zebrały razem
37.780 koron i 78 halerzy,
które zostały wpłacone na
rzecz Skarbu Narodowego.
W szeregach Legionów
Polskich z terenu powiatu
oświęcimskiego znalazło się
649 osób, w tym z drużyny
Sokoła z Oświęcimia 97,
z drużyny z Brzeszcz 78 ,
z drużyny Strzelca – 37
osób.
Oprócz tego powiat oświęcimski zebrał na umundurowanie, wyżywienie
i wyekwipowanie żołnierzy
10.439 koron i 92 halerze.
7 lutego 1915 r. Oświęcim
miał to szczęście, że gościł
w swych murach brygadiera
Piłsudskiego, który przybył
do naszego miasta w asyście
kilkudziesięciu oficerów.
Bohatera walk o niepodległość powitał miejscowy chór
wojenną pieśnią „Pod broń”,
do której muzykę napisał
Aleksander Orłowski.

nerowym spektaklu artyści
używają spektakularnych środków. Ogień, szczudła, efekty
świetlne i przejmująca muzyka
wywołują wśród publiczności
lęk i współczucie. W sztuce
używa się niewielu słów, ale
sekwencja sugestywnych obrazów porusza emocje.

O 21:30 w ramach Niszowego
Studia Dźwięku zagra zespół
Lao Che, którego nowa płyta
zatytułowana „Dzieciom” ukazała się 4 marca.
VII edycji MDSM SA towarzyszyć będzie wystawa fotografii
Krzysztofa Janika „Portrety”.
Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Alfabet Auschwitz
Do 10 maja w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży oglądać
można wystawę „Alfabet Auschwitz”.
Prezentowane są na niej prace
Pawła Warchoła z cyklów „Alfabet Auschwitz” (w tym nagrodzone Grand Prix na Międzynarodowym Biennale Rysunku
w Pilźnie), „Walce”, „Szamot”,
„Bunkry” (w tym nagrodzone

na Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie), „Kanada”, „Skargi Hioba”
(nagroda na Triennale Sacrum
w Częstochowie) oraz inne rysunki i plakaty. Wernisaż zaplanowano na 25 kwietnia o godz.
17:00 w MDSM. Słowo wprowadzające wygłosi rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Stanisław Tabisz. Następnie
odbędzie się dyskusja panelowa
pod hasłem „Alfabet Auschwitz.
Elementarz rozumienia współczesności” z udziałem Christopha Heubnera – poety, wiceprezydenta Międzynarodowego
Komitetu Oświęcimskiego oraz
Henryka Wańka – malarza, grafika i krytyka sztuki.
Spotkanie tłumaczone będzie
symultanicznie na język polski
i niemiecki.

7–8.05 II Międzynarodowa
Konferencja Oświęcimskie Forum Praw Człowieka – Europa
wobec wyzwań XXI wieku.
Temat przewodni tegorocznej konferencji to „Granice
wolności”. W zaplanowanej na
dwa dni debacie wezmą udział
naukowcy, dziennikarze, osoby
reprezentujące różne religie
oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z Polski
i Europy.
Organizatorzy chcą dyskutować o wolności z różnych
punktów widzenia, szukając jej
źródeł i granic. Obserwując to,
co dzieje się obecnie w świecie, zaplanowane dyskusje
nabierają wyjątkowo aktualnego charakteru.
Wśród prelegentów znajdą się
dyplomaci, naukowcy (m.in.
prof. Andrzej Zoll, prof. Paul
Gradvohl, prof. Paweł Śpiewak, prof. Mariusz Wołos,
prof. Monika Płatek, prof.
Jan Woleński, prof. Zdzisław
Mach, prof. Rafał Łętocha),
dziennikarze (m.in. Konstanty
Gebert, Krystyna Kurczab-Redlich, Jerzy Sadecki).
Sesje odbędą się w MBP Galeria Książki oraz Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej
w Oświęcimiu.
Konferencja ma charakter
otwarty, ale ze względu na
ograniczone możliwości lokalowe warunkiem uczestnictwa
jest posiadanie wejściówki.
Można ją otrzymać po wypełnieniu zgłoszenia zamieszczonego na stronie www.ofpc.pl/.
Forum jest elementem budowy
wizerunku Oświęcimia jako
istotnego ośrodka edukacji na
rzecz praw człowieka. Nigdzie
indziej bowiem edukacja
w tym zakresie nie nabiera
takiej wymowy i mocy, jak
w cieniu Auschwitz.
20.05 III Turniej Piłkarski
Szkół Podstawowych „Oświęcimskie Orliki” o Puchar
Prezydenta Miasta Oświęcim
na boisku przy SP 9
22.05 II Ekomajówka
na placu Pokoju
W godz. 16:00–20:00 na
oświęcimian czekać będą:
stoiska ekologiczne, konkursy, animacje i zabawy dla
dzieci. Nie zabraknie występów na scenie oraz cieszącej
się w ubiegłym roku dużym
powodzeniem akcji „Kwiaty za
elektrograty”.

Fot. archiwum „GZO”

obejrzeć wystawę czasową „Legionowe chwile. Setna rocznica wizyty Józefa Piłsudskiego
w Oświęcimiu”, która została
otwarta w rocznicę tego wydarzenia 7 lutego 2015 r. Atrakcją
tej ekspozycji jest rekonstrukcja okopu z ziemianką z okresu
I wojny światowej.
– Jarmark to także miejsce zabaw i warsztatów dla dzieci.
Najmłodszych zapraszamy na
stoisko promocyjne Muzeum
Zamek pełne ciekawych gadżetów i pamiątek patriotycznych,
prowadzone będą także warsztaty plastyczne. Jedną z atrakcji
będzie również grupa animatorów historycznych „Legioniści
na przepustce”. Prowadzone
będą pokazy umundurowania
i wyposażenia, z możliwością
przymierzenia strojów, a w wyznaczonych godzinach prowadzone będą turnieje gier z nagrodami – zaprasza Monika
Sitek.
Podczas Jarmarku prezentować się będą twórcy działający
w Oświęcimiu: RSTK „Grupa
na Zamku”, oraz Stowarzyszenie Twórców Kultury „Art
Oświęcim”.
Patronat nad VI Jarmarkiem
Kasztelańskim objął Prezydent Miasta Oświęcim. Przy
organizacji z Muzeum Zamek
współpracują: Stowarzyszenie
Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej
oraz Klub Oświęcimska Starówka.
Więcej informacji na plakatach, na stronie www.muzeum-zamek.pl i na FB.

Nota z historii:

ty-Salonu Poezji organizatorzy zapraszają do Domu Ciszy
MDSM na spotkanie z Wojciechem Brzoską – poetą, autorem
książek poetyckich. Jego wiersze tłumaczone były na: angielski, niemiecki, czeski, słowacki,
słoweński, serbski i hiszpański.
Jest współzałożycielem i wokalistą zespołu Brzoska i Gawroński, z którym wydał płyty
„Nunatak” oraz „Słońce, lupa
i mrówki”. Na co dzień mieszka w Katowicach, gdzie pracuje
w tamtejszym więzieniu. Jest
pomysłodawcą adresowanego
do więźniów Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. Jeana Geneta.
O 20:30 w ogrodzie MDSM
Przystanek Teatr, a w nim spektakl „Carmen Funebre” Teatru
Biuro Podróży.
Spektakl powstał w 1994 roku.
Inspiracją do jego stworzenia
były nasilające się konflikty etniczne, wybuchy nacjonalizmów i wojna w Bośni.
Podczas prac nad spektaklem
członkowie zespołu spotkali
się z uchodźcami z byłej Jugosławii. Właśnie ich relacje
przyczyniły się do powstania
uniwersalnych metafor opisu-

Fot. mdsm.pl

Fot. muzeum-zamek.pl

Tegoroczny Jarmark przybliży
czasy I wojny światowej, Legiony Polskie oraz udział i zaangażowanie mieszkańców ziemi
oświęcimskiej w walkę o niepodległość Polski.
9 maja o godz. 16:00 w Muzeum Zamek odbędzie się
wykład dra hab. Dariusza Nawrota pt. „Czyn legionowy na
zachodnich rubieżach Galicji,
1914–1915”. Po nim aktorzy
z Teatru Polskiego w Bielsku-Białej zaprezentują miniaturę historyczno-teatralną „Oni
Polskę wyśnili”. Zwieńczeniem
wieczoru będzie pieśń „Pod
broń” w wykonaniu Chóru Salezjańskiego Auxilium. Tego
dnia o godz. 15:00 na cmentarzu parafialnym na grobach
legionistów zostaną złożone
kwiaty.
10 maja o godz. 10:30 koncert
finalistów konkursu „Hej, hej
ułani” w wykonaniu uczniów
szkół podstawowych i przedszkoli oraz wręczenie nagród.
W samo południe na placu
T. Kościuszki nastąpi oficjalne
otwarcie Jarmarku. Po złożeniu
wiązanek na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza grupy rekonstrukcji historycznej przejdą ulicami Starego Miasta na
Rynek Główny, gdzie miniaturę
historyczno-teatralną „Oni Polskę wyśnili” zaprezentują aktorzy Teatru Polskiego. O godz.
14:00 zagra Big Band Dobczyce, a godzinę później zostanie
podsumowana gra miejska.
– Warto odwiedzić w tym dniu
bulwary nad Sołą, gdzie rozbite
będzie obozowisko grup rekonstrukcji historycznej. O 15:30
będzie można zobaczyć bitwę
żołnierzy legionowych polskich, armii CK, oddziałów
niemieckich i rosyjskich. Nad
żołnierzami będą czuwały sanitariuszki. A to wszystko za
sprawą Grupy Rekonstrukcji
Historycznej „Powstaniec Śląski” wraz z innymi grupami
– zachęca Monika Sitek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Imprezę zakończy o godz. 17:00
pokaz filmu niemego z 1918 r.
„Charlie Żołnierzem” z Charlie
Chaplinem roli głównej oraz
z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu Czerwie.
Podczas trwania VI Jarmarku
Kasztelańskiego można zwiedzać ekspozycje muzealne
i wieżę zamkową. Warto także

Urząd Miasta Oświęcim
ul. Zaborska 2, Oświęcim,
tel. 33 842 91 00,
www.um.oswiecim.pl

kultura
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GŁOŚNIK KULTURALNY
Wydarzenia:

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

O miłości w maju
Po raz 23. w Oświęcimskim Centrum
Kultury spotkają się dorośli i młodzież,
którzy w maju będą mówić i śpiewać
o miłości.
PROGRAM:

15.05 piątek
– godz. 10:00 Prezentacje
konkursowe (kategoria:
poezja śpiewana)
– godz. 18:00 AMOR dla...
nagrody... wyróżnienia...
koncert laureatów
– godz. 19:00 „Tu i Tu” –
koncert Marty Bizoń (wstęp
za zaproszeniami)
16.05 sobota
– godz. 10:00 Prezentacje
konkursowe (kategoria:
recytacja)
– godz. 17:00 AMOR dla...
nagrody... wyróżnienia...
koncert laureatów
Prezentacje konkursowe i koncerty laureatów – wstęp wolny.
Konkurs jest realizowany przy
wsparciu finansowym Miasta
Oświęcim.

W dniach 15–16 maja odbędą
się pod patronatem Prezydenta
Miasta Oświęcim XXIII Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów
i Śpiewających Poezję „Amor
sprawił...”.
W pracach jury tegorocznego
„Amora” wezmą udział: w kategorii poezji śpiewanej (15 maja)
– Marta Bizoń (aktorka), Danuta
Sendecka (muzyk, wokalistka,
pedagog), Joanna Kasperek-Szymonik (wokalistka, pedagog),
natomiast w kategorii recytacji
(16 maja) – Marta Bizoń (aktorka), Monika Jakowczuk (aktorka,
pedagog, logopeda), Ana Nowicka (aktorka, reżyser).
Konkursowi będzie towarzyszył koncert „Tu i Tu” Marty Bizoń, który odbędzie się 15 maja
o godz. 19:00 w ramach realizowanego przez OCK projektu
Dom otwarty z cyklu: Muzyka
– źródło skojarzeń.

Marta Bizoń jest aktorką Teatru
Ludowego w Krakowie, współpracuje z Teatrem im. J. Słowackiego, Teatrem STU oraz
Operą Krakowską. Ukończyła
Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. Jest wychowanką Jerzego Treli, Marty
Stebnickiej, Jerzego Jarockiego
i Jerzego Stuhra. Jest doskonałą
interpretatorką piosenki francuskiej, włoskiej, klezmerskiej,
poetyckiej, aktorskiej i kabaretowej. Śpiewa w pięciu językach
– polskim, angielskim, francuskim, włoskim i w jidysz.
Wstęp za zaproszeniami – zaproszenia do odbioru w OCK od
4 maja.
– ekt

Inny wymiar znanych przebojów
17 czerwca o godz. 19:00 w OCK odbędzie się widowisko muzyczne pt. „British Rock Symphony”.
Spektakl będzie muzyczną podróżą w czasie – od ludowych
i klasycznych utworów po rock,
pop i soul. Podczas koncertu
będzie można usłyszeć przeboje takich wykonawców jak: The

Beatles, Queen, The Rolling Stones, U2, Led Zeppelin, Depeche
Mode czy Eric Clapton. Za sprawą orkiestry symfonicznej znane
przeboje zyskają zupełnie inny
wymiar, a widowisko dopełni

wyjątkowa oprawa, obejmująca
pokaz dud szkockich, tańców irlandzkich oraz wizualizacje.
Koncert odbędzie się w ramach
VI Life Festival Oświęcim 2015.
Bilety w cenie 65 zł i 55 zł.

Cierpienia czterdziestolatków
„Klub hipochondryków” jest sztuką zręcznie i dowcipnie
napisaną przez tajemniczą angielsko-polską autorkę, interesująco wyreżyserowaną przez Wojciecha Malajkata i brawurowo zagraną przez znakomitych aktorów.
16 czerwca o godz. 19:00 w OCK
w spektaklu komediowym pt.
„Klub hipochondryków” z Teatru Syrena w Warszawie wystąpią: Wojciech Malajkat, Zbigniew
Zamachowski, Piotr Polk, Piotr
Siejka, Magdalena Wołłejko-Polk, Marcin Piętowski i Marta
Walesiak.
Komedia opowiada o trzech
zmagających się z życiem czterdziestolatkach, którzy cierpią na
urojone choroby i narzekają na
problemy zdrowotne. Antykwariusz (Zbigniew Zamachowski)
porzucony przez mężczyznę
oraz dwóch architektów – jeden

w trakcie rozwodu (Wojciech
Malajkat) i drugi samotny (Piotr
Polk), któremu podobają się coraz młodsze kobiety – to główne
postacie przestawienia. Prześcigają się między sobą, udowadniając nawzajem, kto ma większe
problemy zdrowotne. Tymczasem prawdziwie nękającą ich
słabością jest... niemożność pogodzenia się z upływem lat.
Czas trwania: 110 minut z jedną przerwą. Bilety w cenie
80 zł i 70 zł. Spektakl odbędzie
się w ramach VI Life Festival
Oświęcim 2015.
– ekt

20.04 godz. 9:00 XXVIII
Małopolski Festiwal Form
Muzycznych i Tanecznych
„Talenty Małopolski 2015” –
eliminacje powiatowe dla form
muzycznych
21.04 godz. 10:00 „Przedszkolak w podróży dookoła
świata” – turniej przedszkolaków – spotkanie szóste
21.04 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
22.04 godz. 16:00 III Dziecięcy Konkurs Tańca Ludowego
„O Puchar Małego Hajduka”
24.04 godz. 17:00 IX Ogólnopolskie Biennale Fotografii
„Kochać człowieka” – podsumowanie konkursu, wręczenie
nagród, otwarcie pokonkursowej wystawy

Do udziału w IX Ogólnopolskim Biennale Fotografii „Kochać człowieka” zostało nadesłanych, przez 116 autorów, 590
fotografii.
Komisja konkursowa w składzie: Andrzej Zygmuntowicz
(przewodniczący Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików), Andrzej
Baturo (wiceprzewodniczący
Rady Artystycznej Związku
Polskich Artystów Fotografików) i Wojciech Plewiński
(Okręg Krakowski Związku
Polskich Artystów Fotografików) przyznała jedną pierwszą
nagrodę, dwie równorzędne
drugie nagrody, trzy równorzędne trzecie nagrody oraz
zakwalifikowała do udziału
w pokonkursowej wystawie
prace 28 autorów.
Biennale Fotografii „Kochać
człowieka” objęte jest patronatem Związku Polskich Artystów Fotografików i Prezydenta Miasta Oświęcim. Ma
zasięg ogólnopolski i charakter
otwarty, a dostępne jest 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.
IX Ogólnopolskie Biennale
Fotografii „Kochać człowieka” zostało zrealizowane przy
wsparciu finansowym Miasta
Oświęcim.
24.04 godz. 19:00 „Żarty się
skończyły NA BIS” – program
Kabaretu Paranienormalni

Z przykrością informujemy,
że koncert Alicji Węgorzewskiej
i Bogdana Kierejszy,
zaplanowany na 23 kwietnia
o godz. 19:00 został odwołany.
Zwrot biletów w kasie OCK.

25.04 godz. 18:00 „Parlez
moi d`amour” – Yaga w repertuarze Juliette Greco – koncert
piosenki francuskiej w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu:
Muzyka – źródło skojarzeń
w wykonaniu Yagi Kowalik
– śpiew i Walentyna Dubrowskiego – akordeon

1.06 godz. 15:00 Smerfowy
Dzień Dziecka z Oświęcimskim
Centrum Kultury
10.06 godz. 10:00 „Przedszkolak w podróży dookoła
świata” – turniej przedszkolaków – spotkanie finałowe
13.06 godz. 11:00 „Nietoperze są niesamowite!” – wykład
dr Edyty Sierki, zakończenie
roku akademickiego Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego, rozdanie dyplomów (Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24)
14.06 godz. 10:00 11. Małopolski Festiwal Smaku – półfinał oświęcimski (rynek Starego
Miasta)
14–18.06 Międzynarodowy
Festiwal Filmów dla Dzieci
i Młodzieży „KINOLUB”

26.04 godz. 10:00–14:00
„W rytmie – warsztaty bębniarstwa i budowania rytmów”
w ramach projektu „Miasto Kobiet” – organizator: Fundacja
Animatornia
9.05 godz. 10:00 „Odnaleźć
piękno w matematyce – geometria fraktalna” (grupa wiekowa 10–12 lat) – wykład dra
Andrzeja Katunina w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego (Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa,
ul. Kolbego 8)
9.05 godz. 11:30 „Iluzje
optyczne – czyli, jak nas oszukuje mózg” (grupa wiekowa
6–9 lat) – wykład dra Andrzeja
Katunina w ramach Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego (Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24)
14.05 VII Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych
„Arlekiny”

16.06 godz. 19:00 „Klub
hipochondryków” – spektakl
w ramach VI Life Festival
Oświęcim 2015
17.06 godz. 19:00 „British
Rock Symphony” – widowisko
muzyczne w ramach VI Life
Festival Oświęcim 2015

15–16.05 XXIII Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów
i Śpiewających Poezję „Amor
sprawił...”
15.05 godz. 19:00 „Tu
i Tu” – koncert Marty Bizoń
towarzyszący XXIII Ogólnopolskim Spotkaniom Recytatorów
i Śpiewających Poezję „Amor
sprawił...”

Czytaj obok

18.05 godz. 10:00 „Przedszkolak w podróży dookoła
świata” – turniej przedszkolaków – spotkanie siódme
19.05 „Tajemniczy ogród”
– spektakl dla dzieci (bilety
w placówkach oświatowych)
19.05 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
21.05 godz. 10:00–14:00
Powiatowe Targi Pracy
23.05 godz. 19:00 „Po co są
matki?” – spektakl w wykonaniu Joanny Żółkowskiej
i Pauliny Holtz

Czytaj obok

Galeria „Tyle światów”

24.04–24.05 IX Ogólnopolskie Biennale Fotografii
„Kochać człowieka” – wystawa
pokonkursowa

Wystawy

do 3.05 XVI Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci
i Młodzieży – wystawa pokonkursowa Młodzieżowego Domu
Kultury w Oświęcimiu

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

21.04 godz. 16:00 „Bogactwo kulturowe Indii” – wykład
Włodzimierza Musiała
28.04 godz. 15:00 „Zawody
filmowe: montażyści” – wykład
Marii Malatyńskiej
5.05 godz. 16:00 „Żywienie
osób w wieku podeszłym” –
wykład prof. Mikołaja Spodaryka i dr Elżbiety Gabrowskiej
9.05 godz. 11:00 Udział
w ogólnopolskim marszu nordic walking
12.05 godz. 16:00 „Jakie
wartości kierują naszym
życiem? Świadomość własnych wartości jako podstawa
rozwoju osobistego” – wykład
Ewy Ryłko
16.05 Udział w olimpiadzie
seniorów w Łazach
18.05 Wycieczka do Koszęcina
19.05 „Popołudnie dla zdrowia” 14:00–16:00 – badania
ciśnienia, pomiar cukru
16:00 – wykład dr Alicji Klich-Rączki
23.05 Udział zespołów UTW
w Chrzanowskiej Wiośnie
Artystycznej
26.05 godz. 15:00 Występ
podopiecznych Stowarzyszenia
Promyk oraz zespołu wokalnego UTW z okazji Dnia Matki,
godz.16:00 „Życie” – wykład
Jana Ryszarda Kurylczyka

kultura
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GŁOŚNIK KULTURALNY

„Nasze Kino”
Oświęcimskie Centrum Kultury
„Sąsiady” (15 l.), prod. Polska
2014, reż. Grzegorz Królikiewicz, 95 minut
20–22.04 godz. 18:15,
23.04 godz. 12:00, 18:15,

„Disco Polo” (13 l.), prod.
Polska 2014, reż. Maciej
Bochniak, 107 minut
1–7.05 godz. 20:00

O WOLNOŚCI I PRAWACH
CZŁOWIEKA. WYSTAWA
4–14.05 Galeria Przechodnia

„Był sobie las” (6 l.), prod.
Francja 2013, reż. Luc Jacquet, 78 minut
25–26.04 godz. 16:30,
27.04 godz. 9:00,
28–30.04 godz. 16:30

„Snajper” (13 l.), prod. USA
2014, reż. Clint Eastwood,
132 minuty
25–26.04 godz. 14:00, 20:00,
27–30.04 godz. 20:00

ANATOMIA PAPIERU.
WYSTAWA
15–31.05 Galeria Przechodnia
15.05 godz. 18:00 Otwarcie
wystawy
„Optymistki” (12 l.), prod.
Norwegia 2013, reż. Gunhild
Westhagen Magnor, 90 minut
8–14.05 godz. 16:15
„Doonby. Każdy jest Kimś”
(12 l.), prod. USA, Irlandia 2014,
reż. Peter Mackenzie, 104 minuty
8–14.05 godz. 18:00
„Zabójcy bażantów” (15 l.),
prod. Dania 2014, reż. Mikkel
Norgaard, 119 minut
8–14.05 godz. 20:00
„Nocturna” (6 l.), prod.
Hiszpania, Francja 2007,
reż. Victor Maldonado, Adria
Garcia, 88 minut
9–10.05 godz. 14:30
„Ups! Arka odpłynęła” (b.o.),
prod. Niemcy, Belgia, Luksemburg,
Irlandia 2015, reż. Sean McCormack, Toby Genkel, 85 minut
15–21.05

„Kacper i Emma – najlepsi przyjaciele” (4 l.), prod.
Norwegia 2013, reż. Arne
Lindtner Naess, 74 minuty
1–3.05 godz. 15:30

Z PRAWEM NA CO DZIEŃ
„Zasiedzenie”
Wykład prowadzi Kancelaria
Surowiec & Partner
13.05 godz. 18:00 Klasopracownia I p.

KALENDARZ WYDARZEŃ W BIBLIOTECE
GALERIA KSIĄŻKI NA MAJ

„Heavy Mental” PREMIERA
(15 l.), prod. Polska 2013,
reż. Sebastian Buttny, 99
minut
20–22.04 godz. 20:00,
23.04 godz. 14:00, 20:00

„Onirica” PREMIERA (13 l.),
prod. Polska, Włochy 2014,
reż. Lech Majewski, 101
minut
25–26.04 godz. 18:00,
27.04 godz. 13:00,
28.04 godz. 13:00, 18:00,
29–30.04 godz. 18:00

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Łukasza Górnickiego,
Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim,
tel. 33 847 98 00, 33 843 01 65,
www.mbp-oswiecim.pl

„Karski i władcy ludzkości”
(12 l.), prod. Polska, USA
2014, reż. Sławomir Grunberg,
72 minuty
15–21.05

FUN ENGLISH
Zajęcia językowe z programem
komputerowym, na zapisy
4.05; 6.05; 11.05; 13.05
grupa I godz. 16:00, grupa II
godz. 17:00, grupa III godz.
18:00
Klasopracownia parter
15.05 Zakończenie Fun English. Aula

TACTIC – KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH
6.05; 13.05; 20.05; 27.05
godz. 17:00 Kawiarnia prasowa

„Wędrówka na Zachód” PREMIERA (12 l.), prod. Francja,
Tajwan 2014, reż. Tsai Ming-liang, 56 minut
1–7.05 godz. 17:00

OŚWIĘCIMSKIE FORUM
PRAW CZŁOWIEKA
7.05 godz. 14:30 Aula
8.05 godz. 9:30 Aula

„Ze wszystkich sił” (12 l.),
prod. Francja, Belgia 2013,
reż. Nils Tavernier, 86 minut:
1–7.05 godz. 18:15

„Klub dla wybrańców” (15 l.),
prod. Wielka Brytania 2014,
reż. Lone Scherfig, 106 minut
15–21.05
„Antarktyda: rok na lodzie”
(10 l.), prod. Nowa Zelandia
2013, reż. Anthony Powell,
92 minuty
22–28.05
„Iwan Groźny” – retransmisja
baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie, 135 minut
24.05 godz. 18:00

MISTRZOWIE KODOWANIA
Warsztaty programowania dla
dzieci
7.05; 14.05; 21.05; 28.05
godz. 16:00 Klasoprac. parter
UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
7.05 Tworzymy ogródek
ziołowy
14.05 Tajemniczy świat zmysłów. Część 1
Gość specjalny: Uniwersytet
Rozwoju z Chorzowa
21.05 Tajemniczy świat zmysłów. Część 2
Gość specjalny: Uniwersytet
Rozwoju z Chorzowa

AKADEMIA MALUCHA
14.05 godz. 10:00 „Kwiaty
dla Mamy”
28.05 godz. 10:00 „Bądź eko,
uchyl pojemnika wieko”
Klasopracownia I p.

ANDERSENADA
Międzyszkolny Turniej Literacki
19.05 godz. 10:00
Aula

KONWERSACJE W JĘZYKU
ANGIELSKIM
4.05; 11.05; 18.05; 25.05
godz. 17:30 Klasopracownia
I p.

KONWERSACJE W JĘZYKU
NIEMIECKIM
5.05; 12.05; 19.05; 26.05
godz. 18:00 Klasopracownia
I p.

ZABOOKOWANI. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla młodzieży
29.05 godz. 16:45 CLD

PLASTUSIOWE BAJANIA
15.05; 22.05 godz. 17:30
Mikroświat Zabawy

TEATRZYK „ROZWESOŁEK”
Zajęcia teatralne dla dzieci
6–12 lat
4.05; 11.05; 18.05; 25.05
godz. 16:00 Aula

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI
Otwarte zajęcia edukacyjne dla
dzieci w wieku 3–7 lat
5.05; 19.05 godz. 16:30
Informatorium

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
28.05 godz. 17:30 Sala Konferencyjna

BIBLIOTERAPIA
Zajęcia w ramach projektu dofinansowanego przez MKiDN
Prowadzi dr Wanda Matras-Mastalerz
8.05; 15.05; 29.05 godz.
10:00 Klasopracownia I p.

MAJOWY FESTIWAL
INSPIRACJI

Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
20.05 godz. 17:00
Multimedia

9.05 godz. 11:00 Zbiórka
w Bibliotece. Kryminalne
zagadki Oświęcimia. Literacka
gra miejska wg scenariusza
opowiadania pisarki Iwony
Mejzy.
11.05 godz. 16:00 Informatorium. Kiermasz rękodzieła
artystycznego.
12.05 godz. 17:00 Aula. Spotkanie autorskie z Iwoną Mejzą
połączone z rozstrzygnięciem
literackiej gry miejskiej.
13.05 godz. 17:00 Informatorium. TacTic – rozgrywki
miłośników gier planszowych.
14.05 godz. 18:00 Aula. Michał Czachowski, mistrz gitary
flamenco wraz z przyjaciółmi
z różnych stron świata.
15.05 godz. 18:00 Informatorium. Najlepsze z najlepszych.
Występ Kabaretu Czarna Rękawiczka.
GIMNASTYKA DLA CIAŁA
I JĘZYKA
Zajęcia językowe dla dzieci
w wieku 5–7 lat
11.05; 25.05 godz. 17:00
Klasopracownia I p.
CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego szpitala
12.05; 26.05 godz. 14:00
Szpital

MŁODY BADACZ
Zajęcia edukacyjne na zapisy
dla dzieci w wieku 5–7 lat
26.05 godz. 16:30 Informatorium
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„Dawno temu w naszym mieście” – spotkania z historią
28.05 godz. 10:00 Aula

28.05 Zdrowe odżywianie, na
jakie zdecydować się danie?
Zajęcia odbywają się o godz.
16:30 w Auli

BAJKOWE KINO W MIKROŚWIECIE ZABAWY
8.05; 29.05 godz. 17:00
Multimedia

KWIATY DLA MAMY
26.05 godz. 10:00 Skwer
przed Biblioteką

POEZJA KAZIMIERZA PRZERWY-TETMAJERA
W PIOSENCE GÓRSKIEJ
Koncert zespołu Zielony szlak
Organizator: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
20.05 godz. 18:00
Aula/Informatorium
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„To tak jak w kinie” – spotkania z adaptacją filmową
21.05 godz. 10:00
Multimedia
ALEJA PISARZY
Odsłonięcie płyty dedykowanej
Oldze Tokarczuk połączone
ze spotkaniem autorskim
z pisarką
22.05 godz. 18:00
Aleja Pisarzy/Aula

GALREADER
Rozstrzygnięcie konkursu
29.05 godz. 17:00 Klasopracownia I p.
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
Infogeneracja – warsztaty
komputerowe
Grupa I prowadzi Agnieszka
Tracz
12.05; 26.05 godz. 9:00
Klasoprac. parter
Grupa II prowadzi Mariusz Fik
5.05; 19.05 godz. 11:00
Klasoprac. parter
Grupa III prowadzi Jonasz
Brzeźniak
12.05; 26.05 godz. 14:00
Klasoprac. parter
Grupa IV prowadzi Urszula Kuś
14.05; 28.05 godz. 11:00
Klasoprac. parter Rozpoczęcie
zajęć!
Grupa V prowadzi Mariola
Drosd
11.05; 25.05 godz. 14:00
Klasoprac. parter
Grupa VI prowadzi Mariola
Drosd
12.05; 26.05 godz. 16:00
Klasoprac. parter
Grupa VII prowadzi Agnieszka
Jakubowska
15.05; 29.05 godz. 16:00
Klasoprac. parter
Grupa VIII prowadzi Anna
Krawczyk
5.05; 19.05 godz. 12:30
Klasoprac. parter
Grupa IX prowadzi Agnieszka
Jakubowska
7.05; 21.05 godz. 9:00 Klasoprac. parter
KAMPANIA ZACZYTANI
Zbiórka książek dla dzieci
przebywających na Oddziale
Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, Biblioteka
Młodych w godzinach otwarcia
Biblioteki

kultura
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PREZENTUJE ŁUKASZ SZYMAŃSKI

70 lat osiedla
Chemików cz. 2

BOGNA WERNICHOWSKA

PEJZAŻ ZA MGŁĄ

Początek radosnego sezonu

Z

aczynał się w drugiej
połowie kwietnia po
Wielkanocy i trwał
aż do wakacji. A że
poprzedzały go tygodnie postnych wyrzeczeń, zmienna
aura przedwiośnia i wczesnej
wiosny – witano go tym bardziej entuzjastycznie. Ciepło,
słońce, pierwsza zieleń i coraz
dłuższe dni cieszyły wszystkich
bez względu na wiek. Tak jak
perspektywa powtarzających
się corocznie rozrywek – koncertów wojskowych i miejskich
kapeli na wolnym powietrzu,
znów otwartych ogródków
Budowa przy ul. Kopernika, listopad 1957 r.
przy kawiarniach i piwiarniach,
budek z wodą sodową i piernikami. Niedzielnych festynów
z wirującymi karuzelami i fruwającymi huśtawkami. „Wędką
szczęścia”, przy pomocy której
można było wyciągnąć zza kotary bombonierkę, opakowany
w barwne bibułki dzbanuszek
z kolorowego szkła czy fajansową filiżankę, figurkę strojnej
damy czy służącego na łapkach
pieska. Kto należał do wyższych sfer mógł liczyć na udział
w innych jeszcze, bardziej wyUlica Olszewskiego, czerwiec 1959 r. Z prawej strony widnieją szyldy sklepów: odzieżowego (późniejszy sklep sporto- twornych rozrywkach.
wy) oraz obuwniczego (późniejszy sklep Karotka )

Kwiatowe corco i konne wyścigi
Felietoniści galicyjskich czasopism pisali z pewną dozą złośliwości, że „marzeniem każdej
matrony z towarzystwa jest zaprezentowanie podczas parady
ukwieconych powozów, pięknie

NAGŁAŚNIAMY

ubranych córek, a każdy gentelman chciałby pokazać światu
doskonale utrzymane konie”.
W ostatnich dniach kwietnia bądź na początku maja we
Lwowie, gdzie od połowy XIX
stulecia istniał tor wyścigowy i w Krakowie, gdzie konne
gonitwy odbywały się na miejskich Błoniach, emocjonowano
się, komu przypadnie puchar
zwycięzcy, a kto będzie musiał
się zadowolić dyplomem honorowym. W godzinnej przerwie
pomiędzy biegiem kawalerzystów dosiadających wojskowych koni a cywilnych hodowców, których wierzchowców
często dosiadali wynajęci dżokeje, można było podziwiać
paradę powozów. Ukwiecone
i przybrane wstążkami landa, breki, faetony, zaprzężone
w lśniące konie w paradnych
uprzężach, powożone często
przez strojne damy czy młodych paniczów wiozły urocze
panny w pastelowych, pełnych
falban i koronek sukienkach.
Dziewczęta rzucały w tłum widzów bukieciki stokrotek i fiołków, gałązki kwitnących krzewów, narcyzy i tulipany. Wśród
oklasków i wiwatów kawalkada
osiągała metę, gdzie czekali jurorzy, wydający werdykt i przyznający nagrody – bombonierki wiedeńskich czekoladek,
albumy kolorowych litografii,
ozdobne końskie rzędy… Pisma poświęcały obszerne opisy
zarówno zaprzęgów, jak i toa-

let jadących w powozach dam, Bukiecik na rzecz kolonii
chwaląc wdzięk panien, a dysPoczynając od lat 80. XIX
tynkcję bardziej dojrzałych stulecia na początku maja, w niedam.
dzielę w większych galicyjskich
miastach odbywały się kwesty
Arcydzieła natury i ogrodni- na rzecz letniego wypoczynku
czego kunsztu
miejskich dzieci z ubogich śroNa początku maja urządza- dowisk. Urządzały je stowarzyno też wystawy kwiatów i kon- szenia filantropijne skupiające
kursy na najpiękniejszą kom- zamożne, ożywione wolą spopozycję z roślin tych ułożoną.
łecznego działania damy.
W modzie były wszelkie
W zachodniej Galicji na ich
odmiany tulipanów – najbar- czele stała hrabina Katarzyna
dziej podobały się tzw. papuzie z Branickich Potocka, wówczas
i pstre, których kielichy mie- już wdowa po hrabim Adamie,
niły się kilkoma barwami jed- polityku i pozytywiście. Funknocześnie, zachwycano się też cje kwestorek pełniły młode,
kwiatami w kolorze głębokiego ładne panny i nieco starsze
fioletu. Prezentowano hiacynty przystojne i eleganckie mężatwe wszystkich możliwych bar- ki. Kwestowały parami – jedna
wach, doniczki miniaturowych, niosła przybrany wstążkami
ale obsypanych kwiatami azalii. koszyczek, druga – większy
Kompozycje kwiatowe na- kosz pełen małych bukiecików
gradzano osobno – sądząc z opi- czy pojedynczych kwiatów.
sów w „Czasie” były nieraz wielce Kto wrzucił datek, otrzymywał
oryginalne. Układano je na tle w podzięce kwiatek. „Czas” opilustrzanych tafli, umieszczano sywał kwestę 5 maja 1894 roku,
wśród kwiatów porcelanowe kiedy to kwestującym damom
figurki, ażurowe wachlarze, ko- towarzyszyły kucyki objuczone
ronkowe wstęgi, motyle zrobione koszami kwiatów, dwie długoz kolorowego szkła, wypchane włose kozy też niosące wiklipapużki i kanarki.
nowe puzdra z bukiecikami,
Na wystawy przychodzili a nawet (co wzbudziło senlicznie uczestnicy kursów ma- sację) „ogromny szwajcarski
larstwa i zabawiający się sztu- pies góry św. Bernarda” – rasy
kami pięknymi amatorzy. Nie w Galicji spotykanej wówczas
bacząc na zwiedzających, roz- rzadko. Przyjazny, łagodny pies
kładali sztalugi czy otwierali pozwalał się głaskać i podawał
szkicowniki i starali się uchwy- łapę w podzięce za datek, co
cić ulotny urok modnych sprawiało, że przechodnie chętw XIX stuleciu „martwych na- nie sięgali do portmonetek.
tur z kwiatami”.

KAMILA DRABEK

Intymność oswojona
Nowo wybudowane wieżowce przy ulicy Chrobrego, 1961 r.

Osiedle domków szeregowych, 1967 r.

P

ewnego dnia spotkali
się: autor-naukowiec
z seksuologiem. Dobrze się im rozmawiało, więc postanowili
zapisać swój dialog. Tak powstała książka „Intymnie. Rozmowy
nie tylko o miłości”, w której Janusz L. Wiśniewski rozmawia ze
Zbigniewem Izdebskim.
Tematyka książki jest dość
rozległa i bynajmniej nie skupia
się wyłącznie na seksie. Panowie
rozważają na przykład kwestię
spadku intensywności uczuć

i doznań, osłabienia pożądania
w związkach, która postrzegana
jest przez kobiety jako oznaka
zdrady. Izdebski zwraca uwagę,
że – wbrew pozorom – męska
wrażliwość jest duża i seks nie
zawsze jest wyznacznikiem jakości relacji. Ciekawie został objaśniony mechanizm zakochania,
który niewiele ma wspólnego
z romantycznym porywem serc.
Intensywność zakochania trzeba
by raczej sprawdzić tomografem
komputerowym. Poza tym rozmowa Izdebskiego i Wiśniew-

UWAGA KONKURS!
Na Czytelników „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” czeka
dziesięć potrójnych zaproszeń do Inwałd Parku.
Bilet pozwala na wejście do pięciu parków tematycznych
wchodzących w skład Inwałd Parku: Parku Miniatur, Średniowiecznej Warowni, Dinolandii, Ogrodu Jana Pawła II i Minizoo.
Aby go otrzymać należy poprawnie wypełnić
zamieszczony obok kupon, nakleić na kartę pocztową
i dostarczyć do 13 maja 2015 r. do redakcji
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej”, Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24. Nazwiska wylosowanych osób
ukażą się w majowym wydaniu „GZO”.

Bloki przy ul. Słowackiego i Tysiąclecia, 1968 r.

Konkurs przeznaczony dla osób pełnoletnich.
Dostarczenie kuponu jest równoznaczne z zaakceptowaniem
regulaminu konkursu, który jest dostępny
w redakcji oraz na stronie ock.org.pl/.

skiego, swobodna i przesycona
humorem, dotyczy oczywiście
wielu aspektów aktywności seksualnej, nie ma w niej tematów
tabu czy zawoalowanych kwestii. W tej recenzji raczej nie da
się o tym szczegółowo napisać,
dlatego polecam samodzielną
lekturę.
„Intymnie” warto czytać
niekoniecznie od deski do deski. Można zajrzeć do interesu- przeczytane fragmenty staną się
jących rozdziałów niezgodnie inspiracją do osobistych rozmów
z kolejnością, zależnie od po- i refleksji. 		
trzeb i zainteresowań. Być może

Kupon konkursowy
Pytanie: Jakie zwierzę widnieje w logo Minizoo
wchodzącego w skład Inwałd Parku?

Odpowiedź: .................................................
Imię i nazwisko: ..........................................
....................................................................
Numer telefonu: ..........................................

Reklama
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MISTRZOSTWO ZACHODNIEJ MAŁOPOLSKI DLA DRUŻYNY Z OŚWIĘCIMIA

„Dwójka” w koronie

Fundatorem nagród
jest Wydawnictwo

Reprezentacja Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu wywalczyła mistrzostwo szkół gimnazjalnych w koszykówce chłopców.
Rejonowe finały rozegrano w Wadowicach. Oświęcimianie w pokonanym polu pozostawili zespoły
z Libiąża i Wadowic.
Do rywalizacji przystąpiły trzy
drużyny, czyli Gimnazjum nr 2
Libiąż (mistrz powiatu chrzanowskiego), ZSP nr 1 w Wadowicach (mistrz powiatu wadowickiego) oraz Miejskie Gimnazjum
nr 2 Oświęcim (mistrz powiatu
oświęcimskiego). Zawody rozegrano systemem każdy z każdym.
W pierwszym meczu rywalem
oświęcimian byli libiążanie. Ekipa Miejskiego Gimnazjum nr 2
wręcz zdeklasowała przeciwnika, wygrywając 73:13. W tym

spotkaniu najlepiej po oświęcimskiej stronie punktowali:
Kacper Ćwiękała – 21 pkt, Aleksander Nowak – 13 pkt, Tadeusz
Rochowiak – 11 pkt i Jakub Mikos – 10 pkt.
W kolejnym meczu drużyna
z Libiąża spotkała się z gospodarzem turnieju – ZSP nr 1
w Wadowicach. Lepsza okazała
się „jedynka” z Wadowic, wygrywając 32:21. W ostatnim pojedynku zmierzyły się drużyny
z Oświęcimia i Wadowic. Stawką
był tytuł mistrza rejonu małopolskiego i prawo gry w turnieju
finałowym o mistrzostwo województwa.
Ostatecznie uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 2 okazali
się lepsi od kolegów z Wadowic, wygrywając mecz finało-

wy 39:16. Najlepiej punktowali:
Tadeusz Rochowiak – 12 pkt,
Kacper Ćwiękała – 11 pkt, Aleksander Nowak – 6 pkt, Mateusz
Hnatyszyn – 6 pkt i Mateusz Kapcia – 4 pkt.
Klasyfikacja końcowa:
1. Miejskie Gimnazjum nr 2
Oświęcim
2. ZSP nr 1 w Wadowicach
3. Gimnazjum nr 2 Libiąż
Skład reprezentacji Miejskiego
Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu:
Dawid Mazurkiewicz, Adam
Stawowczyk, Jakub Mikos, Szymon Zapała, Krystian Rokowski, Mateusz Kapcia, Jakub Gunia, Mateusz Hnatyszyn, Kacper
Ćwiękała, Aleksander Nowak,
Tadeusz Rochowiak, Łukasz Jarosz. Trener: Wojciech Porębski.
– mac

KOSZYKARZE NIWY OŚWIĘCIM W GRONIE NAJLEPSZYCH SZESNASTU
DRUŻYN W POLSCE!

KUPON
krzyżówka 4/2015
Litery uporządkowane od
1 do 17 utworzą rozwiązanie – aforyzm, który wraz
z kuponem nr 4 naklejonym na kartę pocztową
należy dostarczyć do
13 maja 2015 r. do redakcji
GZO, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki nr 3/2015 brzmi:
„Mech jest peruką kamienia”. Nagrodę książkową
ufundowaną przez Wydawnictwo Znak otrzymuje
p. Maria Kramarczyk
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Zwój włóczki;
2. Komosa, pospolity chwast polny;
* Huczna, zakrapiana uczta;
3. Surowiec dla kaletnika;
4. „Nagroda” dla polującego;
* Z niej napar do płukania gardła;
5. Pajęczyca z „Pszczółki Mai”;
6. Otwór wulkanu;
* Kolczasty w doniczce;
7. Serwis na stół;
8. Stok góry;
* Siedziba strażaków;
9. Region ze stolicą w Turynie;
10. Samochodowa łaźnia;
* Japońska sztuka samoobrony;
11. Zachcianka;
12. Opera Moniuszki;
13. Etui;
14. Werbunek do wojska;
15. Stolica Warmii i Mazur;
16. Księga Mahometa;
17. Część pożyczki państwowej;

Pionowo:
A) Mieszkaniec Katowic;
* Jeździectwo;
B) Pozycja w formularzu;
C) Na szyi psa;
* Miasto na trasie Gdańsk–Słupsk;
D) Absolwent średniej szkoły
zawodowej;
E) Uderz w stół, to się odezwą;
* Obraza, zniewaga;
F) Oleista roślina;
G) Słup z banderą;
* Malarz lub rzeźbiarz;
H) Wyparty przez kosę;
I) Bermudzka figura;
* Smakołyk;
J) Sarmackie zaloty;
K) Pomieszczenie w szkole;
* Część naboju;
L) Kredytowa lub pływacka;
Ł) Polowanie z nagonką;
M) Śmieszny aktor;
N) Rękojeść, trzonek;
O) Siedziba organu władzy;
P) Tworzywo na filiżanki.

OGŁOSZENIA DROBNE

Awans w mieście włókniarzy
Niwa
Oświęcim
pokonała
w pierwszym meczu ćwierćfinałowego turnieju mistrzostw Polski juniorów U-18 gospodarzy
– ŁKS SMS Łódź 76:59. Później
przyszła porażka z wrocławskim Śląskiem 46:64 i o awansie
do półfinału decydował ostatni mecz ze Stalą Stalowa Wola.
Oświęcimianie zwyciężyli 65:50
i dzięki temu znaleźli się w gronie szesnastu najlepszych drużyn w kraju!
Na początek oświęcimianie
zmierzyli się z łódzkim ŁKS-em
i triumfowali różnicą siedemnastu punktów. Pierwsza kwarta
zakończyła się remisem 23:23.
Później na parkiecie dominowali już zawodnicy z Oświęcimia, wygrywając w kolejnych

Wyniki ćwierćfinałowego turnieju
MP juniorów w Łodzi:
ŁKS SMS Łódź – NIWA OŚWIĘCIM
59:76 (23:23, 18:25, 10:16, 8:12)
Stal Stalowa Wola – Śląsk Wrocław
55:74 (15:13, 15:22, 18:20, 7:19)
ŁKS SMS Łódź – Stal Stalowa Wola
51:49 (17:11, 5:14, 13:12, 10:8, d. 6:4)
NIWA OŚWIĘCIM – Śląsk Wrocław
46:64 (13:20, 16:17, 8:15, 9:12)
Śląsk Wrocław – ŁKS SMS Łódź
72:52 (18:12, 25:12, 11:14, 18:14)
NIWA OŚWIĘCIM – Stal Stalowa
Wola 65:50 (17:11, 13:7, 21:15, 14:17)

– mac

Nokaut w meczu przyjaźni
Balin i zrównali się z oświęcimianami w tabeli. Podopieczni Jakuba Korby stracili zatem
szansę na zachowanie bezpiecznego dystansu nad konkurencją. Wszystko rozstrzygnęło się
zaraz po zmianie stron. W 48.
minucie K. Adamczyk dograł do
Wierzbica, a ten z bliska pokonał
Kubasa. Goście do końca szukali wyrównującego trafienia, ale
wynik nie uległ już zmianie.
Podczas pojedynków Górnika
Brzeszcze z Unią na trybunach

Aby zamieścić reklamę lub ogłoszenie drobne
należy skontaktować się z firmą
toPROMO Grupa Reklamowa,
ul. Zaborska 4, 32-600 Oświęcim,
tel. 33 487 05 40, www.topromo.pl,
e-mail: biuro@topromo.pl/.
Koszt ogłoszenia drobnego – 60 gr za słowo.

promocję do półfinałowej „szesnastki”. W tym pojedynku dla
Niwy punktowali: Wasyl (15),
Koperski (13), Pajdak (11), Pławecki (9), Stolarczyk (9), Gonszcz
(3), Tempka (3) i Suder (2).

D&R UNIA WALCZY O AWANS DO CZWARTEJ LIGI

Spory tłok panuje w ścisłym czuDo 4000 zł na oświadczenie, bie tabeli okręgówki. Na czele
Auto Skup całe, rozbite,
duet z Chełmka i Oświęcimia,
szybko i bezpiecznie.
złomowanie. GOTÓWKA.
ale strata piątej Brzeziny Osiek
Tel. 508 760 255 lub 600 507 385 Tel. 668 681 847
to tylko pięć „oczek”. Biało-niebiescy nieco pokpili sprawę,
Skup samochodów za gotówkę. KASA Potrzebujesz pienię- przegrywając arcyważny mecz
dzy? ZADZWOŃ
w Gromcu z miejscowym NadSprzedam dom wolno stojący Najlepsze ceny 535 243 849
Tel. 728 874 277
wiślaninem 1:0. Później jednak
siedmioizbowy + garaż.
Ale szybka gotówka
rozbili w Brzeszczach miejscoCena 139 tys. do negocjacji.
Usługi transportowe.
48-231 Lubrza, ul. Nowej Na- do 25.000 zł!!! Sprawdź
Kompleksowe przeprowadzki. wego Górnika aż 9:0.
Tel. 668 681 847
prawy 33, woj. opolskie.
Najtaniej w mieście 535 243 849 Porażkę Unii w Gromcu momentalnie wykorzystał Chełmek.
Telefon kontaktowy 666 071 953
Atrakcyjna pożyczka
Biało-zieloni wygrali z Orłem
Gotówka na dowolny cel
do 25000 zł na dowolny cel do 25 tys., do 48 miesięcy,
Tel. 728 874 277
minimum formalności.
Zadzwoń 668 681 847

Nagrobki z montażem.
Napisy w kamieniu
Oświęcim ul. Jagiełły 75A
tel. 33 842 70 03, 504 923 169
lub 504 873 975

partiach odpowiednio 25:18,
16:10 i 12:8. Punkty dla Niwy w
tym spotkaniu zdobywali: Wasyl
(22), Tempka (19), Pajdak (13),
Koperski (14), Stolarczyk (4),
Woźniczka (3), Pławecki (1).
W mieście włókniarzy oprócz
gospodarzy i oświęcimian do
rywalizacji przystąpiły jeszcze
ekipy Stali Stalowa Wola oraz
wrocławskiego Śląska. W starciu „Stalówki” ze Śląskiem górą
byli ci drudzy. Śląsk wygrał 74:55
(13:15, 22:15, 20:18, 19:7).
W drugim dniu Niwa uległa
Śląskowi Wrocław 46:64 (13:20,
16:17, 8:15, 9:12), a zatem
o wszystkim rozstrzygała konfrontacja ze Stalą Stalowa Wola.
Wygrana 65:50 (17:11, 13:7,
21:15, 14:17) dała upragnioną

Oświęcimska Unia rozgromiła na wyjeździe Górnika
Brzeszcze aż 9:0
Fot. mac

zawsze panuje iście rodzinna atmosfera. Zupełnie inaczej było
na boisku. Spotkanie rozstrzygnęło się już w pierwszym kwadransie. Oświęcimianie strzelili
dwa gole, a brzeszczanie w 5. minucie stracili jednego ze swoich
zawodników. Za faul ratunkowy
czerwoną kartką ukarany został
Drabczyk. Przy odrobinie szczęścia biało-niebiescy mogli nawet
ustrzelić „dwucyfrówkę”.
NADWIŚLANIN Gromiec – D&R
UNIA Oświęcim 1:0 (0:0)
Bramka: Wierzbic 48. Sędziował:
Witold Romanowski (Sucha Beskidzka). Żółte kartki: Lichota, Waligóra
– Kawczak, Jończyk, Korba, Kabara.
Widzów: 300.
GÓRNIK Brzeszcze – D&R UNIA
Oświęcim 0:9 (0:4)
Bramki: Całus 5 (karny), 13, 25, 33,
84, Kocoń 55, 62, 80, Grzywa 71.
Sędziował: Ireneusz Warchał (Wadowice). Żółte kartki: Salepa (dwie)–
Kocoń. Czerwone kartki: Drabczyk
(5 min, akcja ratunkowa), Salepa
(70). Widzów: 100.

– mac
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MIKRUSY UKH UNII OŚWIĘCIM WYGRALI TURNIEJ W SZWAJCARSKIM MISTRZOSTWA POLSKI WSCHODNIEJ OYAMA KARATE W KUMITE
CHAMPERY W KATEGORII U-11

Komplet złotych medali

Hokejowa Wielkanoc

Znakomity występ oświęcimskich karateków podczas Mistrzostw Polski Wschodniej
Oyama Karate w Kumite! Na
najwyższym stopniu podium
stanęło aż czworo z grupy podopiecznych sensei Mariusza
Pawlusa! Złote medale odebrały
Dominika Chylińska i Katarzyna Kotapka oraz Szymon Dębski
i Adam Dzięgiel.
Krajowy championat w kumite
(walki) rozegrano w Rzeszowie.
Oświęcimski Klub Karate reprezentowali: Katarzyna Kotapka,
Dominika Chylińska, Szymon
Dębski, Adam Dzięgiel oraz pełniący obowiązki sędziego i kie-

rownika drużyny – Mirosław
Knapik. Karatecy z Oświęcimia
zrealizowali plan w 100 procentach. Zgarnęli wszystko, co było
do zdobycia. Nie dali najmniejszych szans swoim rówieśnikom,
wygrywając walki w większości
przez ippon.
– Nie ukrywam, że liczyłem na
taki wynik medalowy – jasno
stawia sprawę sensei Mariusz
Pawlus, trener oświęcimian.
– Cała „czwórka” to utytułowani zawodnicy. Są medalistami
mistrzostw Polski i Pucharu
Polski. Jeśli chodzi o Dominikę
Chylińską oraz Adama Dzięgiela
są aktualnymi mistrzami kraju.

ZWYCIĘSTWO UCZNIÓW SP NR 1
Oświęcimianie zwyciężyli w międzynarodowym turnieju
Fot. mac

Pierwszy międzynarodowy turniej hokeja na lodzie w kategorii
U-11 mają za sobą oświęcimianie. Celem podróży była szwajcarska miejscowość – Champery. Podopieczni Roberta Piechy
i Włodzimierza Urbańczyka
spisali się rewelacyjnie. Zajęli pierwsze miejsce, pokonując
w wielkim finale Villard de Lans
aż 10:1. Z kolei w meczu o trzecie miejsce Podhale wygrało
z gospodarzami – HC Portes du
Solei po rzutach karnych.
Właśnie górale z Nowego Targu byli drugim obok UKH Unii
polskim uczestnikiem zawodów
w Champery. W turnieju wystąpiły także ekipy ze Szwajcarii
– S.C. Bern, HC Portes du Solei
Champery, HC Yverdon, HC
Montey-Chablais i Francji – Les
Aigles de Nice oraz Villard de
Lans. W pierwszej części grano systemem każdy z każdym,
a mecz trwał 20 minut czystego
czasu gry. W tej fazie najlepszy
okazał się UKH Unia Oświęcim,
która wygrała pięć spotkań, przy
dwóch remisach.
Ostatniego dnia rozegrano play-off w zależności od zajętego
miejsca po rundzie zasadniczej.
W pierwszej „czwórce” znalazły
się dwie drużyny z Polski, które
zmierzyły się ze sobą w półfinale. W meczu grupowym Unii
z Podhalem zanotowano remis

1:1. W walce o finał górą byli
oświęcimianie, zwyciężając 4:0.
Finał (dwa razy po 15 minut)
z francuskim Villard de Lans był
jednostronnym widowiskiem.
Młodzi hokeiści Unii całkowicie
dominowali na lodzie, odnosząc
najwyższe zwycięstwo w turnieju 10:1.
– Wyjazd do Szwajcarii był
możliwy dzięki zaproszeniu Andrzeja Świstaka [były zawodnik
Podhala i reprezentacji, olimpijczyk, a obecnie koordynator,
trener szwajcarskich drużyn –
przyp. aut.] oraz Grzegorza Pidło [wychowanek Unii, obecnie
zawodnik Hockey Club Portes
du Soleil w Champery – przyp.
aut.] – informuje Katarzyna Kot,
prezeska UKH Unii Oświęcim.
– Oprócz rywalizacji sportowej,
organizatorzy dużą wagę przywiązywali do wymiany doświadczeń między poszczególnymi
klubami. Chodzi o nawiązanie
sportowych przyjaźni między
dziećmi. W organizację turnieju
zaangażowane było całe miasto.
Młodzi hokeiści codziennie spotykali się razem na posiłkach, zaś
w drugim dniu turnieju przygotowano wspólną kolację dla
dzieci i rodziców z wszystkich
drużyn. W sierpniu drużyna ze
Szwajcarii przyjeżdża do Polski
na obóz szkoleniowy i planuje
rozegrać z naszymi drużynami

mecze sparingowe. Liczymy na
dalszą współpracę między klubami i w przyszłości zorganizowane
wyjazdy w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży. Dziękujemy oświęcimskiemu urzędowi miasta za dofinansowanie
wyjazdu młodych hokeistów –
powiedziała Katarzyna Kot.
Wyniki UKH Unia Oświęcim:
UKH Unia – Nice 5:0
UKH Unia – HC Yverdon 5:0
UKH Unia – Podhale 1:1
UKH Unia – HC Montey 2:2
UKH Unia – HC Portes du Solei 5:0
UKH Unia – S.C. Bern 3:1
UKH Unia – Villard de Lans 7:1
Tabela po fazie zasadniczej:
1. UKH Unia Oświęcim, 12 pkt
2. HC Portes du Solei Champery, 9 pkt
3. Villard de Lans, 9 pkt
4. MMKS Podhale Nowy Targ, 9 pkt
5. HC Yverdon, 7 pkt
6. S.C. Bern, 5 pkt
7. HC Montey-Chablais, 5 pkt
8. Les Aigles de Nice, 0 pkt
Półfinał: UKH Unia Oświęcim –
Podhale Nowy Targ 4:0
Finał: UKH Unia Oświęcim – Villard
de Lans 10:1
Mikrusy: UKH Unii Oświęcim:
Adam Mąsior, Adrian Gąsior
(bramkarze), Kacper Łukawski,
Kacper Długozima, Łukasz Zdanowicz, Anna Kot, Kacper Klaja, Miłosz Pencko, Michał Kusak, Dawid
Wawrzkiewicz, Olaf Włodara, Piotr
Wilk, Emil Smrek, Wiktor Wojtarowicz. Trenerzy: Robert Piecha i Włodzimierz Urbańczyk.
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KOSZYKARZE Z OŚWIĘCIMIA ZAGRAJĄ OSTATNI MECZ W ROLI GOSPODARZY W TYM SEZONIE

Kadet gromi na pożegnanie
Młodzi koszykarze oświęcimskiego Kadeta rozegrali ostatni
mecz w tym sezonie przed własną publicznością. Nic zatem
dziwnego, że podopiecznym
Wojciecha Porębskiego wyjątkowo zależało na wygranej. Cel
udało się osiągnąć i to w bardzo
efektownym stylu.
– Chcieliśmy podziękować naszej wiernej publiczności za
wsparcie w całym sezonie –
mówi trener koszykarzy z miasta
nad Sołą, Wojciech Porębski. –
To było dla nas szczególnie ważne – dodaje trener.
Zwycięstwo w spotkaniu z tarnowską Unią gwarantowało

oświęcimianom awans do turnieju ćwierćfinałowego mistrzostw
Polski. „Młode Niedźwiedzie”
rozpoczęły perfekcyjnie. Gospodarze znakomicie realizowali
przedmeczowe założenia i już
po czterech minutach prowadzili
10:2. Kadet całkowicie kontrolował wydarzenia na boisku. Ambitnie walczący tarnowianie nie
posiadali argumentów na świetnie dysponowanych uczniów
Miejskiego Gimnazjum nr 2
w Oświęcimiu.
Pierwszą kwartę UKS Kadet wygrał różnicą dwudziestu punktów (31:11). W drugiej odsłonie
gospodarze zaprezentowali się

jeszcze lepiej, zwyciężając 33:4!
Po przerwie więcej minut na
parkiecie spędzili rezerwowi,
którzy wykorzystali swoją szansę.
W efekcie podopieczni Wojciecha Porębskiego zwyciężyli ostatecznie 98:30 i zapewnili sobie
awans do 1/4 mistrzostw Polski.
UKS Kadet Oświęcim – Unia Tarnów
98:30
Punkty dla oświęcimian: Szymon
Zapała – 18, Adam Stawowczyk – 12,
Oskar Falas – 12, Rafał Bratek – 10,
Jakub Gunia – 9, Piotr Frydel – 8, Mateusz Szczerbic – 8, Łukasz Stolarczyk
– 8, Sebastian Luranc – 6, Piotr Tolarczyk – 5, Klaudiusz Grzegorzek – 2.
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Szkolny basket

„Puchar Dyrektora Miejskiego
Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu”
stanowił główne trofeum koszykarskiego turnieju chłopców. Pod
koszem walczyli uczniowie podstawówek. Reprezentowana była
oświęcimska „jedynka”, „czwórka”, „dziewiątka” oraz SP z Polanki Wielkiej.
Organizatorem zawodów było
Miejskie Gimnazjum nr 2 oraz
UKS Kadet Oświęcim. Grano systemem każdy z każdym. W inauguracyjnym starciu oświęcimska
„jedynka” walczyła z reprezenta-

cją Szkoły Podstawowej z Polanki
Wielkiej. Mecz stał na bardzo wysokim poziomie, a prowadzenie
zmieniało się niczym w kalejdoskopie. Ostatecznie SP nr 1 zwyciężyła 25:18.
W drugim spotkaniu SP nr 9
wygrała z bardzo ambitnie walczącą „czwórką” 24:3, a później
SP z Polanki Wielkiej zwyciężyła SP 4 37:18. Bardzo ciekawie
było w kolejnym pojedynku.
Konfrontacja „dziewiątki” i „jedynki” rozgrzała publiczność do
czerwoności. Emocji było sporo,

OŚWIĘCIMSKA SOŁA WICELIDEREM TRZECIOLIGOWYCH ROZGRYWEK

W pogoni za Wisłą
Już na początku rundy rewanżowej oświęcimscy solarze rozegrali mecze z głównymi kontrkandydatami do trzecioligowego
mistrzostwa i udziału w meczach
barażowych o awans do drugiej
ligi. Po wizycie na stadionie lidera w Sandomierzu, podopieczni
Sebastiana Stemplewskiego podejmowali Granat ze Skarżyska-Kamiennej.
Humory kibiców Soły zmieniały się niczym w kalejdoskopie.
Najpierw przyszło przeżyć gorycz porażki w wyjazdowym
spotkaniu z Wisłą, a później
była wielka radość. Drużyna
z Plant pokonała trzeci w tabeli
Granat, zadając rozstrzygający
cios w samej końcówce.
W starciu na szczycie, czyli w potyczce lidera (Wisła Sandomierz)
z wiceliderem (Soła Oświęcim),
lepsi okazali się wiślacy. Drużynie z Sandomierza udał się zatem rewanż za jesienną porażkę
w Oświęcimiu 1:3. Miejscowi
objęli prowadzenie krótko po
zmianie stron, kiedy Jarosław
Piątkowski wyprowadził swój
zespół na prowadzenie. Na odpowiedź gości – nieliczni kibice
Soły, którzy zasiedli na trybunach obiektu Wisły – czekali do
70. minuty. Wówczas kapitalnym
uderzeniem z dystansu popisał
się Kamil Szewczyk. Wydawało
się, że solarze pójdą za ciosem.
Tymczasem po chwili Wisła

„ukłuła za trzy punkty”. Po klasycznej kontrze Jarosław Piątkowski po raz drugi wpisał się na
listę strzelców, pogrążając definitywnie zespół z miasta nad Sołą.
– Czasem warto szanować remis
– komentuje Sebastian Stemplewski, grający trener solarzy.
– Graliśmy przecież na stadionie
lidera i podział punktów miałby swoją wartość. Za wszelką
cenę chcieliśmy jednak wygrać.
Zabrakło chłodnej kalkulacji.
Nadzialiśmy się na kontrę i wracaliśmy do domu w minorowych
nastrojach. Nasz bramkarz wiele
razy ratował nas z opresji, a przepuścił piłkę, która nie powinna
wpaść do siatki. Szkoda, ale nie
poddajemy się i dalej walczymy

Oświęcimscy solarze pokonali na swoim stadionie Granat Skarżysko-Kamienna 1:0
Fot. mac

Wynik medalowy niewątpliwie
napawa optymizmem przed zawodami Pucharu Europy Oyama
IKF, które w tym roku rozegrane
zostaną w Wieliczce – powiedział Mariusz Pawlus.
Wyniki oświęcimian podczas zawodów w Rzeszowie:
Złoty medal – Szymon Dębski w kat.
młodzik do 45 kg
Złoty medal – Adam Dzięgiel w kat.
junior młodszy ponad 50 kg
Złoty medal – Dominika Chylińska
w kat. juniorek młodszych do 50 kg
Złoty medal – Katarzyna Kotapka w
kat. juniorek młodszych ponad 50 kg
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a ze zwycięstwa 27:23 cieszyli się
gracze SP nr 1.
Odczuwająca zmęczenie reprezentacja SP nr 9 niespodziewanie wysoko uległa kolejno SP
z Polanki Wielkiej 28:10 i dzięki
tej wygranej uczniowie z Polanki
Wielkiej zapewnili sobie drugie
miejsce w turnieju. W ostatniej
potyczce SP nr 1 zwyciężyła SP
nr 4, pieczętując zwycięstwo
w całym turnieju. MVP wybrano Zdzisława Adamczyka, zaś
najskuteczniejszy w turnieju był
Jakub Kała.
Klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 Oświęcim
2. Szkoła Podstawowa Polanka Wielka
3. Szkoła Podstawowa nr 9 Oświęcim
4. Szkoła Podstawowa nr 4 Oświęcim
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o pierwsze miejsce – dodaje Sebastian Stemplewski.
Kolejnym rywalem oświęcimian był Granat ze Skarżyska-Kamiennej. Spotkanie miało
olbrzymi ciężar gatunkowy
w kontekście walki o mistrzostwo i udział w barażach. Jesienna konfrontacja oświęcimian
w Skarżysku zakończyła się zwycięstwem gospodarzy 1:0. Gola
na wagę kompletu punktów dla
miejscowych strzelił Bartosz
Gębura. W poprzednim sezonie
Soła zremisowała z Granatem
u siebie po prawdziwym horrorze 4:4, zaś na wyjeździe górą
byli rywale (2:1). Teraz znowu
mecz był niezwykle wyrównany
i wszystko wskazywało na to, że
zakończy się bezbramkowym
remisem. Oświęcimianie zdołali jednak „rozbroić Granat” tuż
przed końcem. Po dograniu Adama Janeczki z lewej strony, piłkę
do siatki przy przeciwległym
słupku posłał Paweł Cygnar.
– Nigdy wcześniej nie udało nam
się wygrać z tym zespołem, dlatego radość jest podwójna – mówi
Sebastian Stemplewski. – Pokazaliśmy charakter. Do końca szukaliśmy zwycięskiego gola i za to
spotkała nas nagroda.
WISŁA Sandomierz – SOŁA Oświęcim 2:1 (0:0)
Bramki: Piątkowski 48, 73 – Szewczyk 70. Sędziował: Marek Śliwa
(Kielce). Żółte kartki: Piątkowski –
Skrzypek, Janeczko. Widzów: 400.
SOŁA Oświęcim – GRANAT Skarżysko-Kamienna 1:0 (0:0)
Bramka: Cygnar 89. Sędziował: Paweł Kukla (Kraków). Żółte kartki:
Jamróz, Szewczyk, Snadny – Mianowany. Widzów: 350.
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