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Jak sobie radzimy?
Kryzys – w ostatnim czasie to słowo pobrzmiewa przy każdej okazji. Stało się
wytrychem do tłumaczenia wszystkiego, co dzieje się wokół nas – na rodzimym
podwórku, a także na skalę krajową i globalną. Jak sytuacja kryzysu wpływa na
życie oświęcimian, czy jest odczuwalna? Czy w ogóle można mówić o nim w naszym mieście?

Reklama

już jego skutki w obszarze pomocy społecznej, czy też pogłębiają istniejące już ubóstwo
wśród osób objętych wsparciem. Z opinii naszych pracowników socjalnych wynika,
iż dotychczas nie zaobserwowano wzrostu liczby świadczeń odbiorców w odniesieniu
do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Wiele osób, które
w ostatnim czasie utraciły pracę
aktualnie otrzymuje zasiłek dla
bezrobotnych oraz wykorzystuje
własne możliwości i oszczędności, poszukuje nowego zatrudnienia. Gdy starania te nie przyniosą
wymiernych efektów przewiduje
się, że w rezultacie osoby te zwrócą się o pomoc społeczną. Istnieją obawy, że wówczas w najtrudniejszej sytuacji znajdą się
rodziny wielodzietne i osoby
samotnie wychowujące dzieci –
wyjaśnia Halina Waligóra, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Oświęcimiu.
Psycholodzy alarmują
Nie świadczy to jednak o tym, że
wszystkim rodzinom dobrze się
wiedzie. Niektórym przyszło się
już borykać z widmem zwolnień
grupowych. Standard ich życia
znacznie się obniżył. Smutne
jest to, że redukcje często dotyczą osób w wieku przedemerytalnym, którym ciężko jest
znaleźć ponownie zatrudnienie,
a przecież wiele z nich ma na
utrzymaniu rodziny.
Ta sytuacja może wywołać stany lękowe czy depresyjne. Może
być im też trudno dostosować
się do wymogów rynku pracy,
alarmują psycholodzy.
Pracodawcy zaś nie przyjmują
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Piłkarze
„w kratkę”

„głos” pyta mieszkańców naszego miasta

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Oświęcimiu dotąd nie zauważyli wzrostu liczby osób szukających u nich wsparcia. Choć
zastrzegają, że za wcześnie jest
jeszcze na to, żeby móc mówić
o widocznym kryzysie gospodarczym.
– Nie można jednoznacznie
stwierdzić, czy odczuwalne są

Oświęcim

sport
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– Ogółem w okresie ostatnich
dziewięciu miesięcy firmy
działające w powiecie oświęcimskim planowały zwolnić
grupowo 441 pracowników.
Po negocjacjach pracodawców
ze związkami zawodowymi
według stanu na koniec marca
bieżącego roku zwolnieniami
grupowymi objęto 318 osób.
Może po dalszych negocjacjach
plan zwolnień grupowych ulegnie zmniejszeniu – informuje
Wiesława Drabek-Polek, dyrektor PUP w Oświęcimiu. Urząd
pracy otrzymał niedawno środki finansowe na pomoc w złagodzeniu skutków zwolnień
grupowych.
Zaobserwować
też można, że ludzie nie boją
się ryzykować i zakładają własną działalność gospodarczą,
czego przykładem jest większa
ilość firm w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
i Miejskiej Strefie Aktywności
Gospodarczej (więcej s.4).
Czy kryzys puka do naszych
drzwi? O opinie na ten temat
zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta.
– In
– Wydaje mi się, że
tak. Szczególnie podczas zwykłych zakupów zauważam, że
coraz więcej kosztuje
codzienne życie. Słyszałam
też o zwolnieniach grupowych
pracowników – Agnieszka
Pomietlak, bibliotekarka.

nowych pracowników, tłumacząc to koniecznością utrzymania płynności firmy. Natomiast
coraz częściej ekonomiści i finansiści podkreślają, że kryzys
jest sztucznie podtrzymywany
przez pracodawców.
Kurczy się rynek pracy
Według danych Powiatowego
Urzędu Pracy w Oświęcimiu
w naszym mieście zwolnienia grupowe przeprowadzono
w Synthos Dwory Sp. z o.o.
w Oświęcimiu. Początkowo planowano zwolnić 135 pracowników, później zredukowano do
80, by ostatecznie zwolnieniami
objąć 27 osób. Z kolei w firmie

Synthos SA w Oświęcimiu –
zamiar zwolnienia dotyczył 35
osób, następnie został zmniejszony do 20 pracowników.
Dla porównania w powiecie
oświęcimskim do PUP zwolnienia grupowe zgłosiło pięć firm.
W sumie objęto nimi łącznie
188 pracowników w okresie od
lipca 2008 roku do marca tego
roku. Kolejna firma z naszego
powiatu zamierza zwolnić grupowo 130 osób. Do urzędu pracy wpłynęły także dane o zwolnieniach mieszkańców naszego
powiatu pracujących w firmach
działających poza jego terenem.
W trzech takich firmach już
osiem osób straciło pracę.

– Nie. Kryzys jest za
bardzo nagłaśniany,
sztucznie nakręcany. Nie dostrzegam
większych problemów, które można by nazywać
jakimś wielkim kryzysem.
Rozwój gospodarczy kiedyś
musiał zwolnić tempo – Marlena Zwarycz, finansistka.
– Ja nie czuję na
co dzień objawów
kryzysu. Moim
zdaniem jest on
niepotrzebnie
rozdmuchany i ktoś na tym
korzysta. Informacje o kryzysie
są przesadzone – Katarzyna
Danilewicz, pracownica administracji.

– oprac. Karo
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Nepomucen poszukiwany

Filmowy człowiek
Jak się robi chińskich mistrzów
olimpijskich, kto ma prawo być
człowiekiem we współczesnym
świecie, jak wygląda angielski
rasista, czy komunizm jest tylko historycznym przeżytkiem
– to problemy, o których dyskutowano podczas 7. Objazdowego Festiwalu Filmowego
WATCH DOCS „Prawa człowieka w filmie”.
– Na całym świecie nadal na
masową skalę łamie się prawa
człowieka. Dlatego już po raz
drugi organizujemy festiwal
w Oświęcimiu, aby z jednej
strony wyraźnie opowiedzieć
się za obrońcami praw, z drugiej zaś zapoznać z tą tematyką
szerszą publiczność i zachęcić
ją zarówno do podjęcia dyskusji, jak i konkretnych działań
zmierzających do obrony praw
istot ludzkich – mówi Joanna
Zawada z Koła Naukowego
Studentów Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.
Miłośnicy dobrego dokumentu
obejrzeli projekcje filmowe poprzedzone krótkim wstępem
przygotowanym przez pracowników naukowych i studentów
PWSZ oraz żaków z Rzeszowa.

Dr Krzysztof Żarna, absolwent Szkoły Praw Człowieka
(HFPC), poprowadził także
warsztaty „Prawa człowieka
we współczesnym świecie”.
Zainteresowana tą tematyką
młodzież może pogłębiać wiedzę o Zagładzie, Holokauście
w czasach II wojny światowej,
działaniach na rzecz zapobiegania konfliktom i polityce
pogwałcenia praw człowieka,
wybierając jedną z nowych
specjalności na kierunku Politologia w oświęcimskiej PWSZ
– Pamięć o Zagładzie i prawa
człowieka. Studia kończą się

„Głos Ziemi Oświęcimskiej” rozpoczy- Trwa dyskusja o przyszłości Tęczy. Organizowane są debaty
na akcję społeczną pn. „Szukamy św. i spotkania. Większość mieszkańców opowiada się za wyJana Nepomucena".
burzeniem pawilonu handlowego, zajmującego centralne
miejsce w Rynku Głównym.

uzyskaniem tytułu licencjata,
przygotowują do podjęcia pracy w instytucjach rządowych,
pozarządowych, fundacjach,
stowarzyszeniach działających
na rzecz ochrony praw człowieka. W ofercie jest też: Polityka
międzynarodowa i europejska, Polityka bezpieczeństwa,
Media i komunikowanie międzynarodowe, a także kierunki z zakresu zarządzania oraz
filologii obcych. Szczegóły na
www.pwsz-oswiecim.edu.pl/.
– MKB

Wiemy, że pomnik Jana Nepomucena stał na Rynku Głównym od XVIII lub też XIX wieku. Miał chronić ówczesnych
mieszkańców miasta od zalania
kapryśnej Soły, strzec pól i plonów oraz bram miasta.
Postać świętego Jana Nepomucena była naturalnej wielkości
około 1,7 m, ale przez to, że stał
na cokole miał wysokość ok. 5
metrów, wyraźnie więc górował
nad rynkiem. Podczas II wojny

Zbiory eksponatów mającego powstać
oświęcimskiego muzeum w zamku stają się coraz bogatsze.
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cimiu. Dokładne okoliczności
i czas odkrycia tych zabytków
pozostają obecnie nieustalone,
choć przypuszczamy, że mogło
to być jeszcze w latach 80. XX
wieku. Wtedy służby konserwatorskie nie przywiązywały wagi
do wąskich i płytkich wykopów
instalacyjnych. Dziś możemy
jedynie ubolewać, iż zabrakło
wówczas fachowego nadzoru archeologicznego – mówi
Grzegorz Mądrzycki, archeolog
z „Oświęcimskiej Starówki”.
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Członkowie Klubu „Oświęcimska Starówka” przekazują cenne
eksponaty dyrektorowi OCK Piotrowi Matusiakowi

Zbiory wzbogacone zostały
o cztery topory, fragment grotu
włóczni oraz o narzędzia: tak
zwaną gwoździownicę i żelazko
górnicze, inaczej kilof.
Reklama

światowej, na polecenie władz
okupacyjnych, zdjęto postać św.
Jana Nepomucena z pomnika.
Prawdopodobnie został złożony w rejonie obecnego cmentarza parafialnego. Klub „Oświęcimska Starówka” podejmował
próby odnalezienia Nepomucena, jednak nie przyniosły one
rezultatów. Być może Państwo
dysponujecie informacjami na
temat losów świętego. Czekamy
na sygnały od Państwa.

Strona południowo-zachodnia Rynku Głównego. Karta wydana
w 1915 roku, pochodzi ze zbiorów Tadeusza Firczyka

Topory z zamkowego wzgórza

Klub „Oświęcimska Starówka”
przekazał do Zbiorów Historyczno-Etnograficznych zestaw siedmiu militariów i narzędzi żelaznych z okresu średniowiecza.
– Odzyskany przez Klub
„Oświęcimska Starówka” zestaw
zabytków, według zebranych
informacji, został znaleziony
podczas bliżej nieokreślonych
prac ziemnych – być może wykopów instalacyjnych – w rejonie wieży i bastei obronnej na
wzgórzu zamkowym w Oświę-

Rynek jak za dawnych lat

– Przekazane przedmioty mają
dużą wartość poznawczą zarówno dla naukowców, jak
również mieszkańców Oświęcimia zainteresowanych historią

naszego miasta. Z pewnością
odpowiednio wyeksponowane
będą w stanie przyciągnąć i zaciekawić odwiedzających miasto turystów. To zamek i powstające w nim muzeum jest
najwłaściwszym miejscem dla
takich i podobnych eksponatów. To także sygnał dla wszystkich osób posiadających jakiekolwiek przedmioty, pamiątki
czy znaleziska z przeszłości
pochodzące z Oświęcimia, że
teraz jest miejsce, gdzie można
je przekazać i mieć pewność, że
przysłużą się one do wzrostu
zainteresowania naszym miastem wśród turystów i miłośników naszej ziemi – przekonuje
Bogusław Sobala z „Oświęcimskiej Starówki”. Eksponaty zostaną przekazane do ekspertyzy
historycznej i konserwacji.
– In

Warto zajrzeć
Powiatowy Zespół nr 4 Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych
w Oświęcimiu, czyli popularny
„Ekonomik” otwiera drzwi dla
zainteresowanych tym, co dzieje
się w szkole, a także jej historią.
Uczniowie będą pokazywać
szkolne pracownie, mają też
przygotowane ciekawe prezentacje. Zapraszamy na „Dzień
otwarty” 30 kwietnia w godz.
od 9:00 do 12:00.
– In

Oświęcimianie chcą nie tylko likwidacji Tęczy, ale także
bunkra, na którym stanęła.
Podobnego zdania jest prezydent Oświecimia Janusz
Marszałek, który podkreśla,
że wtedy rynek odżyje i zyska
dawny blask. Wyeksponowane zostaną też kamieniczki
wraz z historycznym układem ulic, a jeśli znajdzie się
inwestor, wtedy rynek stanie
się miejscem tętniącym życiem. – Tym bardziej że jest
inwestor zainteresowany wybudowaniem w rejonie ulicy
Bulwary centrum biurowohandlowo-gastronomicznego,
w którym znalazłoby się miejsce również dla Urzędu Miasta – mówi Janusz Marszałek.
Prezydent zastanawia się też,
czy skorzystać z podpowiedzi
niemieckich gości, przybywających z wizytą do miasta
i spróbować pozyskać finanse
od Niemców na wyburzenie
bunkra. Zwłaszcza że został
on wybudowany przez okupanta w centralnym miejscu
rynku w 1943 r. Innego zdania jest Mirosław Ganobis,
kolekcjoner pamiątek związanych z Oświęcimiem. Popiera
pomysł wyburzenia Tęczy, jest
jednak za pozostawieniem
bunkra. Jego zdaniem odrestaurowany bunkier idealnie pasowałby do centrum,
a w schronie można by urządzić wystawę o życiu mieszkańców Oświęcimia w czasie
okupacji. Ponadto od bunkra
do dawnego ratusza prowadzi podziemny tunel, który
powinno się odtworzyć. Z zewnątrz zabytek może zostać
okryty siatkami ochronnymi,
które przedstawiałyby lustrzane odbicie przedwojennych
kamienic Rynku Głównego.
Póki co, nic nie jest przesądzone, a specjalny zespół złożony
z kierownictwa Urzędu Miasta, przedstawicieli Klubów
Rady Miasta i Rady Osiedla
Stare Miasto ma przygotować
plan konsultacji społecznych
w sprawie przyszłości obiektu.
O tym, jakie będą dalsze losy
Tęczy będziemy informować
Państwa w kolejnych numerach „GZO”.

Stanowisko Radnych Lewicy

Stanowisko Klubu Radnych PiS

Jako radni Klubu
Lewicy uważamy,
iż przejęcie udziałów przez miasto od
prywatnych właścicieli w nieruchomości zabudowanej pawilonem
„Tęcza” otwiera drogę do jak
najszybszej fizycznej likwidacji wspomnianego pawilonu.
Wszelkie przeciąganie w czasie
decyzji dotyczącej powyższego
pawilonu uważamy za zbędne
i blokujące szybką rewitalizację płyty rynku. Uważamy
także, iż należy jak najszybciej
ogłosić konkurs architektoniczny na stworzenie nowej
wizji tego miejsca, a w drugiej
kolejności (po wyborze projektu) przystąpić do montażu
finansowego wspomnianego
przedsięwzięcia.
Kazimierz Łakomy
przewodniczący klubu

Odnośnie przyszłości
pawilonu „Tęcza”
oraz bunkra, informuję, że radni PIS
są zdecydowanie
za wyburzeniem
wspomnianych obiektów oraz
zrewitalizowaniem płyty rynku.
Krzysztof Kuczek
przewodniczący klubu

Zdaniem mieszkańców
Oświęcimia:
– Z pewnością jest
to zabytek sztuki
militarnej. Niemniej
z tą nadbudówką
na wierzchu traci na
swej atrakcyjności. Myślę, że
mimo wszystko szpeci rynek
i warto pokusić się o odzyskanie jego dawnego wyglądu.
Proponuję wyburzyć – Jerzy
Sterczewski, policjant.
– Najważniejsze, to
zastanowić się nad
wyglądem całego
rynku. Owszem,
można wyburzyć „Tęczę”, ale i tak na płycie zostaną
kawiarenki i piwne budki.
Moim zdaniem rynek powinien
być miejscem, gdzie można
usiąść, odpocząć, pospacerować. Niekoniecznie wśród
budynków usługowych – Anna
Gębiś, nauczycielka.
– „Tęcza” zasługuje,
by ją odremontować,
zachować kształt
historycznego bunkra,
którym przecież jest.
Oczywiście wygląd wymaga
poprawy, upiększenia. Poza
tym to centrum miasta, warto
by wykorzystać dobrą lokalizację pod wynajem biur i lokali
użytkowych – Adam Kalitowski, elektryk.
– oprac. Karo

Stanowisko Klubu Radnych
„Samorządny Oświęcim”
Klub Radnych „Samorządny Oświęcim”
z ogromną ulgą przyjął
fakt odzyskania pełnych praw własności
do obiektu „Tęczy”. Ta nadbudowa poniemieckiego bunkra nigdy
nie przydawała i nie przydaje
splendoru naszemu miastu,
bowiem szpecąca konstrukcja
nijak nie przystaje do oświęcimskiej Starówki. Przez długie lata
„Tęcza” znajdowała się w rękach
prywatnych, poza kompetencyjnym zasięgiem samorządu miejskiego, ulegając wraz z biegiem
lat coraz większej degradacji.
Dziś dalszy los obiektu zależy
od mieszkańców Oświęcimia.
Wyburzyć w całości, wyburzyć
tylko nadbudowę i pozostawić
bunkier czy też pozostawić konstrukcję, zmieniając jej wygląd?
Ze wstępnych sondaży wynika,
że wyburzyć w całości i przywrócić rynkowi jego przedwojenny
charakter. Ta opinia jest zbieżna
z naszymi oczekiwaniami. Uważamy, że płyta rynku powinna
zyskać charakter staromiejski,
wpisując się tym samym w kontekst otoczenia: fontanna, rzeźby,
letnie kawiarenki, świąteczne
kiermasze etc. Oczywiście bez
ruchu samochodowego w tle.
Można również zagospodarować
podziemną część rynku, restaurując wejście do podziemi i lokalizując tam na przykład galerie
z wykorzystaniem prac lokalnych
artystów, minigalerie handlowe
czy kawiarenki. Wiele polskich
miast taką właśnie ofertę kieruje
do mieszkańców i turystów.
Powyższa koncepcja z pewnością wzbudziłaby zainteresowanie potencjalnych inwestorów.
Tym bardziej że istnieje już inwestycyjna wizja zagospodarowania
terenów nad Sołą, od ulicy Berka
Joselewicza począwszy. Dopóki
jednak mieszkańcy nie zdecydują o losie „Tęczy”, dopóty można
tylko żywić nadzieję na urzeczywistnienie przedstawionego
wyżej „pomysłu na rynek Starego
Miasta”.
Małgorzata Margol
przewodnicząca klubu

felieton

Tu trzeba mieć jajca...

M

inął czas spotkań przy zastawionym stole, odwiedzin
bliskich, którzy na co dzień bywają daleko. Rozmowy o życiu tu i gdzieś tam, dokąd poniosła ludzi fala
emigracji. Coraz częściej pojawia się pytanie, dokąd się
wraca? Czy tu, do Polski, do rodzinnego domu? Czy tam, gdzie
powoli powstaje nowe zadomowienie, inna codzienność?
– Wiesz, ja do Polski nie wrócę. Tu mi się powiodło, mam firmę,
jest hajs – mówi znajomy, który od lat mieszka na emigracji we
Francji. – Po co mam coś zmieniać?
– A ja mówię „wracam”, gdy wylatuję z Polski – dodaje koleżanka
z emigracyjnej fali poprzedniego stulecia. Moje dzieci nie chcą jeść
zup, ale polubiły ogórkową i pomidorową – robią dla nich wyjątek.
Słucham ich uważnie i rozumiem. Sama szybko się zadomawiam
w nowych miejscach. Jestem trochę jak ślimak, który dom ma
zawsze ze sobą. Jednak mówię o bliskich i przyjaciołach, których
niełatwo się zostawia, o tym, że z biegiem lat coraz trudniej jest
nawiązać trwałe dobre relacje, że za granicą pojawia się bariera
językowa, kulturowa i mentalna. Przytakują, dodając, że zawsze
jest coś za coś. Jednak jeśli się chce, to wszędzie można znaleźć
przyjaciół. To fakt… jeśli jest czas na pielęgnowanie nowych znajomości, jeśli człowieka całkowicie nie pochłania praca.
Pijemy bordeaux supérieur. Oświęcimscy paryżanie tłumaczą, że
najlepsze są wina za parę euro, że nie ma sensu się snobować
na coś droższego. Jemy mule polane sosem z pleśniowego sera,
krakowską i kaszankę przegryzamy bagietką. To dobry podkład dla
filozofowania i refleksji.
– Lubię podróżować, ale jak dotąd cieszy mnie, że wracam do
Polski, do Oświęcimia, o którym wielu mówi, że to martwe miasto.
I myślę, że mamy w sobie, Polacy, odrobinę pozytywnego szaleństwa, takiego, które pozwala sobie radzić z najtrudniejszymi
sytuacjami. Bo żeby tu uczciwie i godziwie żyć, trzeba nieźle główkować – słuchają mnie przez chwilę w zamyśleniu, aż pojawia się
puenta znajomego, który wcześniej mówił o hajsie – Bo żeby żyć
w Polsce, trzeba mieć jajca.
– kid
Reklama
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Buduje porozumienie

wieści z oświęcimskiego ratusza
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Budynek Urzędu Miasta przy ul. JaKonsul generalny RFN w Krakowie giełły 23 po rewitalizacji zyskał nową
dr Thomas Gläser otrzymał Medal Mia- estetyczną elewację.
sta Oświęcim za działalność na rzecz
Dodatkowo został podświetlo- oświetlenie. Podobnie będzie na
społeczności miasta.
ny. Prezydent Janusz Marszałek rewitalizowanym obecnie placu

Plac Skarbka
kryje pamiątki

Doceniona została pomoc konsula w pozyskaniu niemieckojęzycznego księgozbioru dla
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, włączanie się w przedsięwzięcia podejmowane przez
Międzynarodowy Dom Spotkań
Młodzieży, Centrum Dialogu
i Centrum Żydowskie, które
pozytywnie wpływają na budowanie porozumienia łączącego
naród polski i niemiecki w wymiarze lokalnym, a także zaangażowanie w działania na rzecz
dialogu
międzynarodowego,
międzyreligijnego i miedzykulturowego. Uroczystość odbyła
się podczas sesji Rady Miasta,
a medal miasta wręczył konsulowi Thomasowi Gläserowi prezydent Janusz Marszałek.

Cenne eksponaty – szczątki średniowiecznej ceramiki i monetę z 1816 r.
znaleziono w ziemi podczas przebudowy placu ks. Jana Skarbka.
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Fragment historycznej studni na placu ks. Jana Skarbka

Natrafiono także na fragmenty
historycznej studni, która znajdowała się przed laty w tym
miejscu. Służby miejskie zastanawiają się teraz nad odpowiednim wyeksponowaniem
zabytkowej studni. Archeolodzy nadzorujący prace remontowe są zdania, że cennych

Przybywa firm w inkubatorze
+1��14+1�- H� 04�I2�38� �0,J5�01�,1K

W Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, który jest integralną cześcią
Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” działają już 32 firmy,
z czego kilka wynajmuje lokale na zasadach komercyjnych, a pozostałe objęte są
programem pomocowym.
Zatrudnienie znalazło w nich blisko 200 osób. Do dyspozycji firm
lokujących swoją działalność w
OIP jest 30 pomieszczeń, głównie
produkcyjnych lub usługowych
oraz wszystkie dostępne media.
Firmy mogą też liczyć na obsługę
administracyjno-biurową.
Okres wsparcia ze strony inkubatora jest ograniczony do
trzeciego roku prowadzenia
działalności gospodarczej. To
czas, w którym przedsiębiorca
rozwija technologicznie i organizacyjnie własną firmę. Później jedną z dróg rozwoju jest
samodzielne inwestowanie np.

w Miejskiej Strefie Aktywności
Gospodarczej „Nowe Dwory"
lub pozostanie w inkubatorze,
jednak już na komercyjnych warunkach. Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej ma kluczowe znaczenie dla Oświęcimia,
zwłaszcza w zakresie wzrostu poziomu inwestycji komercyjnych,
zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej regionu czy rozwijania
przedsiębiorczości i kreowania
nowych miejsc pracy. W sumie
znalazło w niej pracę 311 osób
w 25 firmach. Projekt Miejskiej
Strefy Aktywności Gospodarczej
„Nowe Dwory” wraz z inkuba-

wykopalisk może być więcej,
bo u zbiegu ulic Kościelnej
i Wysokiej mogą znajdować się
fragmenty murów obronnych
średniowiecznego grodu. Jeśli
udałoby się je odnaleźć, to kolejnym krokiem będzie właściwe zabezpieczenie, a później
udostępnione.
torem był jednym z ok. 60 zgłoszonych do programu unijnego
Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2003. W Małopolsce
pieniądze otrzymały tylko dwie
gminy – Oświęcim i Niepołomice. Na Miejską Strefę Aktywności
Gospodarczej, w tym adaptację
dawnego budynku fabrycznego
na potrzeby inkubatora Oświęcim otrzymał blisko 10 mln zł.
W Oświęcimiu funkcjonuje też
Specjalna Strefa Ekonomiczna
obejmująca tereny miejskie, będące częścią Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe
Dwory”. W podstrefie mogą lokować swoje inwestycje firmy
usługowe i produkcyjne. Dla
przedsiębiorców, którzy zdecydują się zainwestować w strefie
dużym udogodnieniem jest odzyskanie do 50 proc. poniesionych kosztów inwestycji do 2020
roku. Miasto rozważa możliwość
budowy kolejnego inkubatora
przedsiębiorczości z udziałem
środków unijnych.

Światłem po zabytkach

Uczczą pamięć
ofiar zbrodni
katyńskiej
Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej – Koło
w Oświęcimiu, Parafia Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu,
Parafia MBWW, Zakład Salezjański im. ks. Bosko w Oświęcimiu, Urząd Miasta Oświęcim
zapraszają na uroczystości
69. rocznicy wojennej zbrodni
ludobójstwa na polskich jeńcach
Charkowa, Katynia, Miednoje
w dniu 24 kwietnia 2009 r. Uroczystości rozpoczną się o godz.
9.30 spotkaniem młodzieży
szkolnej z przedstawicielami
Zarządu Stowarzyszenia Rodzin
Ofiar Katynia – Polski Południowej z Krakowa w sali kościoła
MBWW w Oświęcimi. O 11.00
w kościele WNMP w Oświęcimiu odprawiona zostanie msza
św. w intencji ofiar „Zbrodni
Katyńskich”. Poźniej będzie
można wysłuchać koncertu
pieśni żałobno-patriotycznych
w wykonaniu chóru Auxillium
i chóru przy parafii św. Maksymiliana M. Kolbe.

Z obrad rady miasta
14 kwietnia radni podjęli uchwałę
o podziale samorządowej instytucji kulturalnej – Oświęcimskiego
Centrum Kultury. Oznacza to, że
Zbiory Historyczno-Etnograficzne znajdujące się obecnie w posiadaniu OCK, będą przekazane
do tworzonej nowej instytucji pn.
Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Treść uchwał dostępna na stronie http://www.um.oswiecim.pl
w zakładce Rada Miasta.

zapowiada iluminację innych
obiektów zabytkowych, które,
podobnie jak zamek, można
„wydobyć z mroku”. W niedługim czasie średniowieczna wieża
zamkowa, której remont jest już
na ukończeniu zyska atrakcyjne

ks. Skarbka. Z pewnością podniesie to atrakcyjność tej części
Starego Miasta, a turyści i mieszkańcy będą mogli podziwiać
podświetlone zabytki i miejsca
podczas wieczornych spacerów
czy spotkań.

Wieczór papieski
Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga oraz Młody Kolping
zorganizowały Wieczór Papieski w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego, poświęcony pontyfikatowi
i nauczaniu Jana Pawła II. Gościem honorowym spotkania był kuzyn naszego wielkiego rodaka Bronisław
Wojtyła wraz z córką Bronisławą i synem Sylwestrem,
który podzielił się z zebranymi wspomnieniami o Janie
Pawle II. – Spotkanie było dla nas bardzo ważne, gdyż
jest to obchodzony w naszym mieście Rok Jana Pawła II, miesiąc śmierci Ojca Świętego i 30. rocznica Jego
pobytu w Oświęcimiu, o czym chcemy ciągle pamiętać
– mówi Urszula Trojańska ze Stowarzyszenia Rodzina
Kolpinga.

Obchody XX rocznicy wyborów
4 czerwca ’89 w Oświęcimiu

Przedstawiony plakat z programem obchodów już wkrótce będzie można zobaczyć na mieście. Konieczny jest krótki
komentarz do niego:
1. Logo obchodów w Oświęcimiu to po
prostu jeden z plakatów z 1989 roku.
2. Spotkanie wspomnieniowe zorganizowano dla tych 300 osób, o których pisałem w poprzednim numerze. A więc dla
osób, które wzięły udział – 20 lat temu –
w czynie wyborczym 89 roku, jako członkowie obwodowych komisji wyborczych
lub jako mężowie zaufania kandydatów
na posłów i senatorów „Solidarności",
a także w jakimkolwiek innym charakterze np. w sztabie niezależnej akcji liczenia głosów.
3. W Komitecie Honorowym Obchodów
widzimy m.in. włodarzy Chełmka, Zatora, Osieka, Przeciszowa, Polanki Wielkiej i gminy Oświęcim. Reprezentują oni
w obchodach te gminy, które obejmował
organizacyjnie w kampanii wyborczej 89
roku Komitet Obywatelski „Solidarność”
w Oświęcimiu.
4. Spotkanie pokoleń w Chełmku jest
prostą konsekwencją wynikającą nie tylko z jego przynależności do wspólnoty
lokalnej, czyli do naszej małej ojczyzny,
ale z tego, o czym już w poprzednim numerze o Chełmku napisałem.
5. Udział w Komitecie Honorowym Rektora PWSZ w Oświęcimiu, a także konferencja i wystawa w naszej uczelni symbolizują najdobitniej to, jak Oświęcim
korzysta z szans otworzonych przed nim
4 czerwca 89 roku i jak ważne jest to, co
wyraża idea spotkania pokoleń.
Wiesław Konrad Czarnik
przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Obchodów
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Prezydent Miasta Oświęcim,
działając na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.)
oraz uchwały Nr XXXIX/402/08 Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie: określenia warunków
i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Oświęcim, ogłasza w dniu
22 kwietnia 2009 r. konkurs ofert na realizację zadań
w zakresie wsparcia sportu kwalifikowanego.
I. Rodzaj zadań objętych konkursem
i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje:
1. Konkurs ofert dotyczy zadań z zakresu:
a) szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym,
b) organizacji imprez o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.
2. Całkowita kwota przeznaczona na
dotację zadań objętych konkursem to
232.000 zł.
II. Termin i warunki realizacji zadań:
1. Termin realizacji zadań powinien
obejmować okres między 1 lipca a 31
grudnia 2009 r.
2. Warunki realizacji zadań:
2.1. Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym – wsparcie finansowe może zostać przeznaczone na:
a) ½ kosztów wynagrodzenia trenera,
b) koszty obsługi sędziowskiej,
c) koszty ochrony, obsługi technicznej
i medycznej zawodów,
d) koszty spikera,
e) wynajem obiektów, sal i boisk,
f) koszty noclegów i wyżywienia w trakcie
uczestnictwa we współzawodnictwie organizowanym poza miastem Oświęcim,
g) transport – koszty dojazdów na zawody,
h) poligrafię – druk plakatów, biletów,
zaproszeń,
i) zakup sprzętu sportowego,
j) zakup napojów,
k) wynagrodzenie za obsługę księgową
związaną z realizacją zleconego zadania, przy czym może być ono pokryte
z dotacji w kwocie nie większej niż 2%
całości dotacji w zadaniach, na które
zostanie udzielona dotacja w wysokości
10.000 zł i wyższej.
2.2. Organizacja imprez o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym –
wsparcie finansowe może zostać przeznaczone na:
a) wynajem obiektów,
b) ubezpieczenie imprezy,
c) obsługę sędziowską,
d) ochronę, obsługę techniczną i medyczną zawodów,
e) koszty spikera,
f) poligrafię – druk plakatów, biletów,
zaproszeń,
g) zakup nagród rzeczowych, pucharów,
medali, dyplomów,
h) zakup napojów,
i) wynagrodzenie za obsługę księgową
związaną z realizacją zleconego zadania
może być pokryte z dotacji w kwocie nie
większej niż 2% całości dotacji w zadaniach, na które zostanie udzielona dotacja w wysokości 10.000 zł i wyższej.
3. Wsparcie finansowe może zostać
udzielone pod warunkiem udziału
środków własnych w realizacji zadania
w wysokości minimum 30%.
4. Zadanie nie może być jednocześnie
dofinansowane dotacją udzieloną na
warunkach i w trybie niniejszej uchwały
oraz dotacją udzieloną z budżetu miasta
Oświęcim na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.).
III. Zasady przyznawania dotacji
Do podmiotów uprawnionych mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zaliczają się kluby
sportowe, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) nie zaliczają się do sektora finansów
publicznych,
2) posiadają licencję wydaną przez właściwy związek sportowy uprawniającą do
uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym,
3) zrzeszeni zawodnicy posiadają licencję zawodnika uprawniającą do uczest-

nictwa w sporcie kwalifikowanym,
4) zajęcia prowadzone są przez trenerów
i instruktorów posiadających licencje,
5) uczestniczą we współzawodnictwie
sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub
podmioty działające z jego upoważnienia, w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych na szczeblu ogólnopolskim
w kategorii seniorów,
6) prowadzą działalność na terenie miasta Oświęcim,
7) nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także
podatków oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.
IV. Terminy i sposób składania ofert
1. Oferta i załączniki.
Warunkiem przystąpienia do konkursu
jest złożenie oferty realizacji zadania razem z załącznikami.
a) oferta realizacji zadania:
Wzór oferty realizacji zadania dostępny
jest: na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP), w Urzędzie Miasta
Oświęcim, ul. Zaborska 2 w Wydziale
Promocji Miasta – pokój nr 51
Uwaga!
W ofercie należy, w sposób czytelny,
udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.
Wnioskodawca jest zobowiązany określić wkład środków własnych w realizację zadania (innych niż dotacja miasta
Oświęcim) w wysokości nie mniejszej
niż 30% wartości zadania.
W kalkulacji kosztów oferty nie należy
wyceniać pracy wolontariuszy.
b) załączniki do ofert (obowiązkowe):
– aktualny wypis z Krajowego Rejestru
Sądowego lub innej właściwej ewidencji,
potwierdzającej status prawny podmiotu i prowadzonej działalności (ważny do
3 miesięcy od daty wystawienia),
– sprawozdanie merytoryczne za rok
2008 (w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności),
– sprawozdanie finansowe za 2008
r. składające się z: bilansu, rachunku
wyników lub rachunku zysków i strat,
informacji dodatkowej sporządzonej
na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.),
– statut klubu (z pieczęcią organizacji, aktualną datą, potwierdzeniem „za
zgodność z oryginałem” i podpisem –
na każdej stronie),
– oświadczenie o niezaleganiu z tytułu
zobowiązań cywilno-prawnych, a także
podatków oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym,
– lista zawodników z licencjami,
– kserokopia licencji uprawniającej do
udziału we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez właściwy
związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia (potwierdzona
„za zgodność z oryginałem”).
c) dokumenty dodatkowe:
Do oferty załączone mogą być również
inne dokumenty potwierdzające doświadczenie i osiągnięcia Wnioskodawcy.
2. Złożenie oferty.
Oferty wraz z załącznikami należy
składać w zamkniętych, oznaczonych
kopertach (pocztą lub osobiście) na
Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600
Oświęcim, pok. 1 – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2009 r.
do godz. 15.30. Dla ofert wysłanych
drogą pocztową decyduje data stempla
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Poparcie dla fabryki
Niedawno prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek oraz
dr Jan Babiarz, pełnomocnik prezydenta ds. gospodarczych, spotkali się z byłym premierem prof. Jerzym
Buzkiem w sprawie budowy
w Oświęcimiu fabryki paliw
i metanolu.
Prof. Jerzy Buzek wyraził pełne poparcie dla tego przedsięwzięcia. Rozmowy w sprawie
inwestycji prowadzone są
w różnych kręgach i środowiskach, m.in. z pracownikami
naukowymi Polskiej Akademii Nauk i potencjalnymi inwestorami.

Oświęcimska łączniczka

co i gdzie może załatwić
oświęcimski senior? cz. 1

Zofia Gabryś-Domasik, bohaterska
łączniczka Armii Krajowej, zmarła
3 kwietnia 2009 roku. Miała osiemdziesiąt siedem lat.

Od lewej: prof. Wiesław Blaschke z PAN, dr Jan Babiarz, Zeev Baran,
Konsul Honorowy RP w Jerozolimie, eurodeputowany prof. Jerzy Buzek i prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek

pocztowego. Oferty przesłane drogą
elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Oferty należy składać odrębnie dla każdego zadania. W przypadku składania
kilku ofert wystarczy złożyć tylko jeden
komplet załączników.
3. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udzielają
pracownicy Wydziału Promocji Miasta
Urzędu Miasta Oświęcim: Krystyna
Płachta tel. 033 842 91 51, Marek Tarnowski, 033 842 91 82,
V. Terminy, tryb i kryteria stosowane
przy wyborze oferty
1. Złożone oferty będą weryfikowane
pod względem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzeniu podlegać będzie
także oferta, która została zgłoszona do
konkursu jako jedyna. Oferty złożone
po terminie nie będą rozpatrywane.
a) Oceny formalnej dokonuje zespół
złożony z pracowników Urzędu Miasta
Oświęcim.
Zespół po dokonaniu oceny przedkłada protokół Prezydentowi Miasta
Oświęcim. Dopuszcza się uzupełnienie
braków formalnych w terminie do 3
dni od powiadomienia. Kryteria oceny
formalnej:
– poprawność terminu i formy złożenia,
– ustalenie, czy oferta została podpisana
przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta,
– kompletność, poprawność i zgodność
oferty oraz wymaganych załączników,
określonych w warunkach konkursu.
b) Oceny merytorycznej dokonuje Komisja konkursowa.
Komisja konkursowa ocenia oferty według niżej zamieszczonych kryteriów

oceny. Protokoły ze spotkań komisji
wraz z proponowanymi kwotami dotacji
na realizację poszczególnych projektów,
przedkłada się Prezydentowi Miasta.
Prezydent Miasta akceptuje przedstawiane protokoły lub wnosi do nich
uwagi.
W przypadku akceptacji protokołu
przez Prezydenta Miasta, oferenci, którym zaproponowano kwotę dotacji niższą od wnioskowanej, zobowiązani są
do złożenia na Dzienniku Podawczym
Urzędu Miasta Oświęcim zaktualizowanej części merytorycznej i finansowej oferty, w terminie do 7 dni od dnia
powiadomienia. Zakres merytoryczny
i finansowy oferty można pomniejszyć
proporcjonalnie do zaproponowanej
przez Komisję zmniejszonej kwoty dotacji.
Komisja konkursowa dokonuje ponownej oceny zaktualizowanych ofert.
Protokół ze spotkania przedkłada się
Prezydentowi Miasta, który ostatecznie
podejmuje decyzję w sprawie wysokości
dotacji.
Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej:
a) znaczenie promocyjne i społeczne
zadania dla Miasta Oświęcim,
b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
c) budżet zadania, w tym wysokość
środków budżetowych oraz środków
pozabudżetowych,
d) sposobu realizacji zadań podobnego rodzaju zleconych w roku ubiegłym
z uwzględnieniem poprawności i terminowości rozliczeń dotacji,
e) kontynuacja zadania.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do

Szybki PIT
Nowe ceny
za wodę i ścieki Oświęcimski Urząd
Od 1 maja 2009 roku w Oświęcimiu obowiązują nowe opłaty
za wodę i ścieki.
Dla gospodarstw domowych oraz
gospodarstw domowych rozliczanych indywidualnie w budownictwie
wielorodzinnym
cena wody za 1 m sześc. wynosić
będzie 3,15 zł brutto, a ścieków
4 zł brutto. Z kolei podmioty
prowadzące działalność gospodarczą za 1 m sześc. wody
zapłacą 3,15 zł brutto, a za ścieki 4,87 zł brutto. Szczegółowe
informacje na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji www.pwik.
oswiecim.pl/.

Skarbowy
w ramach akcji „Szybki PIT”
zorganizował „Dni Otwarte” –
przed nami ostatni, który odbędzie się 25 kwietnia. Podatnicy
będą mieli wtedy okazję złożyć zeznanie podatkowe oraz
rozwiać wszelkie wątpliwości
i problemy dotyczące rocznego
rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, głównie z zakresu możliwości skorzystania z ulg podatkowych,
rozliczenia dochodów z pracy
za granicą, przekazania 1 proc.
podatku na rzecz organizacji

60 dni od upływu terminu składania
ofert.
3. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w
rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
Wykazy zdań, na które udzielono lub
nie udzielono dotacji opublikowane
zostaną:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Oświęcim,
b) na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl – w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP).
Organizacje, którym dotacja nie została
przyznana, zostaną o tym powiadomione pisemnie.
4. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania określonego w pkt. I, zobowiązuje się do jego wykonania w trybie
i na zasadach określonych w umowie.
Umowa zostanie sporządzona w formie
pisemnej.
5. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania zmian
w umowie i załącznikach na podstawie
pisemnego uzasadnienia konieczności
wprowadzanych zmian i podpisania
aneksu do umowy. Wniosek o dokonanie zmian musi być sporządzony na
piśmie wraz z uzasadnieniem i wpłynąć
do Urzędu Miasta Oświęcim minimum
na 14 dni przez wystąpieniem zmian.

pożytku publicznego, a także
dotyczących składania wniosków o zwrot części podatku
VAT za materiały budowlane.
Co ważne, oświęcimska „skarbówka” w dniach 27–30 kwietnia wydłuża godziny pracy do
18:00, a w czwartek 23.04 będzie otwarta do godziny 17:00.
Urząd Skarbowy w Oświęcimiu
pomyślał także o najmłodszych
– ogłoszono konkurs dla dzieci pod hasłem „Mój przyszły
PIT”, któremu patronuje Izba
Skarbowa w Krakowie. Prace
w dowolnej technice na kartce
formatu A4 lub A3 należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście
do 30 kwietnia 2009 roku.

WIEŚCI Z RATUSZA
PRZYGOTOWAŁA KATARZYNA KWIECIEŃ

Od urodzenia do 1941 roku
mieszkała w Bielanach koło Kęt
wraz z rodzicami i rodzeństwem.
Stamtąd hitlerowcy przesiedlili
ich do pobliskich Łęk. W 1942
r. została łączniczką obwodu
oświęcimskiego AK, przybierając
pseudonim „Wera”. Dostarczała
grypsy kierowane przez swojego
dowódcę por. Jana Wawrzyczka
do różnych miejscowości, między
innymi do: Zatora, Czechowic,
Katowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Ostrzegała przyobozowych
konspiratorów przed grożącym
im aresztowaniem. Niosła pomoc
więźniom KL Auschwitz, zbierając dla nich żywność, lekarstwa,
odzież i przekazując potajemnie
do obozu. Przewoziła broń, brała udział w organizacji ucieczek
więźniów z KL Auschwitz, przejmowała uciekinierów i odprowadzała ich w bezpieczne miejsca.
10 listopada 1944 r. gestapo
aresztowało około siedemdziesiąt osób zaangażowanych

w konspiracyjną działalność,
w tym także „Werę”. Jej ojca zamordowano na miejscu w Łękach, brata i matkę aresztowano. Sama była nieludzko bita,
maltretowana i kaleczona przez
gestapo w Oświęcimiu. W czasie
przesłuchań wielokrotnie traciła
przytomność, wybito jej zęby.
Okrutnie zbitą i skrępowaną
wraz z szesnastoma innymi osobami pędzono z aresztu gestapo
w mieście do obozu, prosto do
bloku nr 11. Tam nadal ją maltretowano, by wymusić od niej
zeznania. Jej organizm był na
tyle silny, że przetrwała wszystkie tortury. Zofia Gabryś miała
być sądzona podczas zaplanowanego kolejnego posiedzenia
„sądu doraźnego” 17 stycznia
1945 r., ale dr Johannes Thümmler nie przyjechał w tym dniu do
KL Auschwitz. Odgłosy zbliżającego się frontu były bowiem zbyt
bliskie. Nocą z 17 na 18 stycznia
1945 r. rozpoczęła się piesza ewa-

Pomoc na wagę złota
„Gorączka złota” to akcja prowadzona przez oświęcimski
zarząd Polskiego Czerwonego
Krzyża na terenie naszego powiatu. Polega ona na zbiórce
„złotych” monet o nominałach
1, 2 i 5 groszy. Zebrane monety
będą przeznaczone na zorganizowanie letniego wypoczynku
w ośrodku w Mszanie Dolnej
dla dzieci z najbiedniejszych
rodzin. „Gorączka złota” jest
skierowana do uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych

oraz ponadgimnazjalnych, a jej
celem – aktywizacja środowiska dziecięco-młodzieżowego
i uwrażliwienie uczniów na
krzywdę drugiego człowieka.
Akcja potrwa do 15 maja. Zebrane monety należy przekazać
do biura Zarządu Rejonowego w
Oświęcimiu PCK mieszczącego
się przy ulicy M. K. Skłodowskiej 8. Dla szkół, które przyłączą się do „Gorączki złota” przewidziano nagrody i upominki.
– In

I kasztanowiec może mieć imię
Wzorem słynnego „Bartka”, dębu
rosnącego w Zagnańsku w województwie świętokrzyskim, tak
i nasz kasztanowiec z przystanku
głównego przy ulicy Śniadeckiego
może doczekać się swego imienia.
Uczniowie z Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu wraz
z nauczycielami ogłosili konkurs
„Imię dla kasztanowca”, czyli na
nazwę dla rosnącego od dziesiątków lat wspomnianego wyżej
drzewa. Może w nim wziąć udział
każdy mieszkaniec naszego miasta. Głównymi celami przyświecającymi tej akcji są: przybliżenie
twórczości literackiej oświęcimianina, Jana Ptaszkowskiego,
który w swoich wierszach pisał

także o leciwym kasztanowcu,
ocalenie od zapomnienia wyjątkowych miejsc i obiektów naszego miasta, zwrócenie uwagi na
lokalną historię i tradycje oraz
wzmocnienie więzi z miastem,
w którym żyjemy. Konkurs trwa
do 10 maja bieżącego roku.
Propozycje nazwy można
przesyłać na adres organizatora: Miejskie Gimnazjum nr 2
w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 2a, a także e-mailowo:
libragim2@wp.pl. Regulamin
konkursu jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie
internetowej www.republika.pl/
gimnazjum_nr2_oswiecim/.
– In

Poradnik seniora

kuacja więźniów KL Auschwitz
do Wodzisławia Śląskiego.
Zofia Gabryś uciekła z koszmarnego transportu ewakuacyjnego na terenie Jastrzębia Zdroju.
Z pomocą wielu ludzi dotarła
do Jawiszowic, przebywała tam
trzy tygodnie u swojego brata
Władysława, niezdolna ruszyć
się z łóżka.
Po wojnie długi czas pozostawała pod obserwacją Urzędu
Bezpieczeństwa. Zofia GabryśDomasik została uhonorowana
Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Złotym Krzyżem
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski oraz
Krzyżem Oświęcimskim.
Zofia Gabryś-Domasik zmarła
3 kwietnia 2009 r. Miała osiemdziesiąt siedem lat. Jej pogrzeb
odbył się na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu 6 kwietnia 2009 r.
oprac. In na podstawie
materiału Adama Cyry

POMOC INSTYTUCJONALNA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 15 B
tel. 033 847 90 00, 847 90 01, 847 90 02
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00
Oferuje: pomoc finansową, rzeczową (darowizny i użyczanie sprzętu
rehabilitacyjnego), uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego, poradnictwo
prawne, socjalne i psychologiczne
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Bema 4
tel. 033 842 23 29, 842 42 27
Czynny od poniedziałku do piątku
Oferuje: ustalenie stopnia niepełnosprawności, dofinansowanie do
turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, likwidacja barier architektonicznych i technicznych
OŚRODKI AKTYWIZACYJNE
Dzienny Dom Pomocy ul. Czecha 8
tel. 033 841 17 81, 0 783 434 107
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30–15:30
Oferuje: pobyt dzienny w ośrodku wsparcia: zajęcia aktywizujące,
terapię zajęciową, rehabilitację, wyżywienie, usługi opiekuńcze
i rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania, poradnictwo, wsparcie,
informację o formach pomocy dla osób starszych
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Oświęcimskim Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24
tel. 033 842 44 61, 842 44 63
Dyżury: poniedziałki i środy od godz.12:00 do 18:00,
we wtorki od godz.12:00 do 20:00
Oferuje zajęcia aktywizujące: wykłady, język angielski, zespół wokalny, ćwiczenia rehabilitacyjno-ruchowe, sekcja tkactwa artystycznego
„Osnowa”
Reklama

MAJ 2009

MAJ 2009
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Krystaliczny wieczór z duchami
Tradycyjnie, wraz z nastaniem wiosny, w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbyło się
kolejne z corocznych Spotkań Dobrych Duchów, Przyjaciół
i Darczyńców MDSM.
Motywem przewodnim tegorocznego wieczoru był kryształ,
dlatego każdy z przybyłych gości
obdarowany został „magicznym”
kryształem, a sale MDSM-u
zmieniły się na ten wieczór w
bajkową kopalnię kryształów.
– Może nie dosłownie, ale przecież kryształ to prawie brylant,
a brylant, jak wszyscy wiedzą,
to oszlifowany diament. Byłoby
nadużyciem twierdzenie, że w
Polsce, a konkretnie w Oświęcimiu, a dokładniej w MDSM,
mamy kopalnię diamentów!
Ale czy aby nie kryształów? To
właśnie w naszym Domu krzyżują się drogi młodych ludzi,
którzy przyjeżdżają z całego
świata, by właśnie tu, w oparciu
o jego tragiczną historię, podjąć wyzwanie, które niesie pojęcie „Auschwitz” we wszystkich
aktualnych przejawach. Młodzi
ludzie przyjeżdżają tu również,
by spotkać się ze swoimi rówieśnikami z Polski, Europy, świata.

Bartek Szafrański „Duszek” w towarzystwie artystek Beaty Paluch
i Ewy Kaim
Fot. Tomasz Mól

Pojawiają się niczym minerały,
nie zawsze „czyste”, wykrystalizowane, by właśnie tutaj otrzymać szlif z wrażliwości, empatii
i otwartości na innych. Metaforycznie myśląc, mamy wrażenie, że często wyjeżdżają stąd,
błyszcząc szlachetnym blaskiem
zdobytych tu doświadczeń,

wiedzy i umiejętności. Potwierdzeniem tej tezy są biografie
naszych ochotników, młodych
oświęcimian współpracujących
od lat z MDSM i uczestników
seminariów, z których wynika,
że czas spędzony w Domu był
dla nich życiowo ważny. Ważny w kształtowaniu ich postaw

obywatelskich,
krystalizacji
poglądów na otaczający świat
– mówił Leszek Szuster, dyrektor Międzynarodowego Domu
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
Zgodnie z kilkuletnią już
tradycją, podczas spotkania
wręczono statuetki Dobrego
Ducha MDSM. W tym roku
otrzymali je Paweł Warchoł w
kategorii Artysta za wieloletnią
współpracę z MDSM w zakresie organizacji wystaw i innych
przedsięwzięć artystycznych,
za niezachwianą wiarę w siłę
oddziaływania
artystycznej
wypowiedzi na rzeczywistość,
której owocem jest Międzynarodowe Biennale Plakatu
Społeczno-Politycznego oraz
za wkład w kształtowanie wizualnej identyfikacji MDSM-u.
W kategorii Darczyńca Anna
Śpiewak z Austrotherm za głębokie zrozumienie idei Domu
i wieloletnie wspieranie podejmowanych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych i za
wyjątkową umiejętność łączenia postawy menadżera z obywatelską wrażliwością, a także
Helena Wisła za unikatową realizację obywatelskiego poczucia współodpowiedzialności,

pod patronatem „głosu”

wyrażającego się wieloletnim
indywidualnym wspieraniem
inicjatyw Domu, za szczególną wrażliwość na piękno
poezji oraz za entuzjazm dla
edukacyjnych i artystycznych
przedsięwzięć Domu. Po raz
pierwszy statuetkę przyznano
w kategorii Duszek, otrzymał
ją Bartek Szafrański za wieloletnią, czyli niemal całe życie
trwającą współpracę z Domem,
za ożywczy powiew młodszej
młodości wśród młodych domowników, za twórcze obalanie stereotypów o „dzisiejszej
młodzieży” oraz za otwartość,
zaangażowanie i solidną pracę.
Spotkanie Dobrych Duchów
było także okazją do podsumowania ubiegłorocznej działalności instytucji. Wyrazem
wdzięczności dla przybyłych
tego wieczoru gości był występ
artystek krakowskiego Teatru
Starego: Ewy Kaim i Beaty Paluch, którym akompaniował na
pianinie Janusz Butrym. Zaprezentowany program składał się
z piosenek Kabaretu Starszych
Panów z repertuaru Kaliny Jędrusik przeplatanych zabawnymi dialogami, w które aktorki
z wdziękiem włączały gości.
– In

Miłość w kadrze
VI Ogólnopolskie Biennale Fotografii
programowo nawiązuje do Festiwalu
Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać
człowieka”. Odbywa się od 1999 roku
co dwa lata i przenosi ideę festiwalu na
inne formy artystycznego wyrazu.
Biorą w nim udział twórcy z całej Polski legitymujący się wieloma osiągnięciami, jak również
osoby stawiające pierwsze kroki
w sztuce uwieczniania postaci
i zdarzeń.
Do udziału w szóstej edycji biennale napłynęła rekordowa ilość
zdjęć – aż 144 autorów nadesłało 813 fotografii. Komisja
konkursowa w składzie: Andrzej
Zygmuntowicz – przewodniczący Rady Artystycznej Związku
Polskich Artystów Fotografików,
Andrzej Baturo – wiceprzewodniczący tejże rady oraz Wojciech
Plewiński – członek krakowskiego okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików, przyznała I,
II i III nagrodę, sześć wyróżnień
oraz zakwalifikowała do udziału

Andrzej Zygmuntowicz,

Sztuka o prawach człowieka

juror VI Ogólnopolskiego Biennale
Fotografii „Kochać człowieka” Oświęcim 2009

Prezentowana w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
wystawa „Prawa człowieka w oczach artysty” jest plonem artystycznego sympozjum, które odbyło się w Patras w Grecji we wrześniu ubiegłego roku.
Na zaproszenie Panajotisa Zervasa, kierującego tamtejszym
Zervas Art Production International do Patras przyjechało ponad trzydziestu artystów
z całego świata: Albanii, Syrii,
Libanu, Meksyku, Nigerii, Holandii, Turcji, Litwy oraz Polski, by rozmawiając, tworząc
i poznając wzajemnie swoją
twórczość zastanowić się nad
zagadnieniem praw człowieka w dzisiejszym świecie. Do
podjęcia tego tematu przyczyniła się, obchodzona w zeszłym
roku, 60. rocznica uchwalenia
Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka przez ONZ.
– Zderzenie różnych kręgów
kulturowych, nie tylko w zakresie artystycznym, ale też
politycznym i obywatelskim
sprawiło, że wystawa jest wielowątkową rozmową o dzisiejszym świecie widzianym z
perspektywy jednostki. Dzieło
artystyczne bardziej niż jakikolwiek tekst może dziś mówić

o człowieku, jego postrzeganiu
i funkcjonowaniu w zbiorowości, począwszy od najbliższego otoczenia, przez kraj, po
szeroko rozumiany region czy
krąg kulturowy. Subiektywizm
przypisany aktowi tworzenia
pozwala na oderwanie się od
politycznej poprawności, która
dzisiaj tworzy nowe tabu, ugłaskuje rzeczywistość, stawiając
na piedestale tak zwane kraje
demokratyczne, tworząc z nich
swoiste wzorce dla „reszty
świata”. Prace prezentowane na
wystawie ujawniają iluzoryczność wolności i przestrzegania praw człowieka w systemie
demokratycznym.
Pokazują
mechanizmy współczesnego
zniewalania jednostek w „wolnym świecie”, takie jak uprzedmiotowienie człowieka poprzez
system nadawania mu kolejnych instytucjonalnych numerów, „niezbędnych” do funkcjonowania w społeczeństwie,
polityczne obietnice, których

spełnienia nie zakładają nawet
ci, którzy dla celów propagandowych je głoszą, model traktowania dzieci – objaśnia Wacław Kuczma, dyrektor Galerii
Miejskiej bwa w Bydgoszczy.
W pracach artystów pochodzących z krajów spoza zachodniego kręgu podejmowany jest
temat wzajemnych relacji pomiędzy kulturami, dyskredy-

w pokonkursowej wystawie 56
fotografii 19 autorów.
Po raz pierwszy w historii biennale
główną nagrodę przyznano oświęcimskiemu fotografikowi. Ryszard
Kozłowski otrzymał ją za zestaw
„Pamięć, czy pamiątka?”, II nagrodę zdobył Krzysztof Gołuch z Knurowa za zestaw „Turyści”, III także
K. Gołuch za zestaw „Rugbiści”.
Wyniki konkursu dostępne są na
stronie www.ock.org.pl.
24 kwietnia o godzinie 18:00
w Oświęcimskim Centrum Kultury zostanie podsumowane VI
Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka”, a pokonkursowa wystawa prezentowana
będzie w galerii „Tyle światów”
do 24 maja. Serdecznie zapraszamy!
– In

towania mieszkańców krajów
między innymi trzeciego świata
oraz społeczności islamskiej,
na niemal wszystkich płaszczyznach życia. Artyści zauważają
i uwrażliwiają widza na fakt, że
proces ten toczy się po cichu,
ponieważ otwarta dyskryminacja jest dziś niepoprawna, a nawet niedopuszczalna w oficjalnym języku.

Wystawa „Prawa człowieka w oczach artysty” prezentowana
w MDSM-ie

– W artystycznej wypowiedzi
na temat praw człowieka nie
mogło również zabraknąć tematu Auschwitz, które staje się już
nie tylko okrutną lekcją historii,
ale także symbolem ostatecznego podeptania praw człowieka. Pojawia się on na przykład
w obrazach nasyconych brutalną symboliką tureckiego artysty Lütfi Özdena, który przed
przyjazdem do Patras studiował historię obozu Auschwitz.
Artystycznym wytworem zgłębienia tego zagadnienia są płótna przedstawiające kontenery
na śmieci symbolizujące los
więźniów obozu, także w kontekście współczesnego łamania
praw człowieka – mówi Joanna
Klęczar z MDSM.
Wystawa „Prawa człowieka
w oczach artysty” prezentowana była wcześniej w Galerii
Miejskiej bwa w Bydgoszczy.
W MDSM można ją oglądać do
24 kwietnia.
Organizatorami wystawy są:
Zervas Art Production International, Galeria Miejska bwa
w Bydgoszczy i Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu.
– In

Skąd pomysł na przedstawienie problematyki biennale w taki sposób?
Oglądając kilka edycji wystaw z tego cyklu doszedłem
do wniosku, że fotografia na
tym konkursie jest zbyt jednostronnie pokazywana. Skojarzyło mi się, że gdyby ktoś
z zewnątrz na to popatrzył to
pomyślałby, że w Polsce są tylko ludzie upośledzeni, biedni,
bezdomni, a tak przecież nie
jest. Miłość człowieka nie
polega na tym, żeby albo kogoś tylko postponować, albo
uwielbiać w taki właśnie sposób. W Muzeum AuschwitzBirkenau bywam często, po
prostu lubię sobie popatrzeć,
jak przyjezdni tam chodzą
i zwiedzają. Od lat zwracam
uwagę na to, że ludzie zachowują się tam różnie. Będąc
w okresie tegorocznej zimy
obserwowałem, jak niektórzy
zachowywali się zbyt głośno
czy nawet wyzywająco. Wtedy też pomyślałem, że miłość
człowieka jest także pamięcią
o nim. Niestety widzę, że ludzie, zwłaszcza młodzi, więcej
wagi przykładają do zabrania
sobie pamiątki z Auschwitz
niż uczczenia tego miejsca.
Zastanawiam się, czy ludzie
przyjeżdżają tutaj bo chcą

mieszkańcem Oświęcimia, artystą fotografikiem, członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, miłośnikiem turystyki. Urodził
się w Zakopanem, gdzie spędził dzieciństwo. Do dziś uprawia
narciarstwo. Już 50 lat spogląda na świat poprzez obiektyw aparatu fotograficznego. Uczestniczył w 155 wystawach krajowych
i międzynarodowych, miał 59 wystaw indywidualnych. Brał udział
w konkursach, m.in. w Rumunii, Rosji, Holandii, Niemczech, Brazylii, Singapurze, Australii, Hiszpanii, Hongkongu, uzyskując 738
akceptacji oraz 72 nagrody i wyróżnienia.

Spodziewał się Pan pierwszej
nagrody w biennale „Kochać
człowieka”?
Nie chciałem wyciągać z moich prac jakiegoś przesłania,
po prostu zauważyłem takie
zjawisko i postanowiłem to
sfotografować. Pomyślałem
sobie, że może ten temat kogoś zainteresować, zwłaszcza
że konkurs organizowany jest
w Oświęcimiu. Absolutnie nie
spodziewałem się tej nagrody,
liczyłem jedynie na to, że ktoś
zwróci na moje prace uwagę.
Czy brał Pan udział w tym
biennale w poprzednich
edycjach?
Tak, raz. Ponieważ bywam
w ośrodkach pomocy dla
chorych ludzi, zrobiłem tam
parę zdjęć, które zgłosiłem do
którejś z poprzednich edycji
konkursu. Nic wówczas nie
osiągnąłem, ale doszedłem
do wniosku, że to jest właśnie
to, co robią inni i przestałem
do tego tematu wracać. Więc
tegoroczne biennale to mój
drugi raz.
Jak zaczęła się Pana przygoda z fotografią?
Było to tak dawno, że nie
pamiętam (śmiech). To były
czasy, w których fotografia

rystycznych, a więc pamiątką,
którą możemy porównywać z piramidami, wieżą Eiffla, placem św.
Marka, czyli miejsc należących do
jakiegoś zbioru rytualnych
obiektów turystycznych
do zaliczenia. Ten materiał
jest dobrą analizą tego, na
ile jesteśmy w stanie przypomnieć sobie historię Auschwitz i tego, co tam się
wydarzyło. Gdzieś miłość
ludzka w tle tego miejsca
na pewno istniała. To jest
pytanie o wartości: czy to,
co kiedyś było tworzone
jako podstawa naszej moralności trwa dalej? Od
każdej strony: intelektuFotografia Ryszarda Kozłowskiego z nagrodzonego cyklu „Pamięć,
alnej, emocjonalnej, oraz czy pamiątka?”
fotograficznej praca jest
pamiętać i pamiętają, czy była trudnym rodzajem sztubardzo dobra. Nie mieliśmy cienia
tylko ze zwykłej ciekawości. ki, nie było sprzętu, materiawątpliwości przy wyborze pierwChciałem na zdjęciach poka- łów, warunków do robienia
szej nagrody.
zać miejsca, które są najczę- zdjęć. Nie było wielkich możściej odwiedzane w muzeum liwości, nie wszędzie można
i oczywiście ludzi, którzy nie się było pokazać z aparatem.
omieszkują robić sobie przy To był koniec lat 50. XX wiePatroni medialni:
tej okazji „zdjęć-pamiątek”. ku, zacząłem fotografować na
Projekt zrealizowano przy
Z reguły wybieram się do przełomie lat 1958/59. Z tym,
wsparciu finansowym Wojemuzeum wtedy, kiedy po- że jeśli chodzi o działalność
wództwa Małopolskiego
goda nie jest najlepsza, bo twórczą i wystawienniczą, to
wówczas można stworzyć datuję ją od 1962 roku. WtePatronat
nastrój zadumy i powagi.
dy nie każdy miał nawet apaOrganizator

Pierwsza nagroda to cykl czarnobiałych fotografii noszący nazwę
„Pamięć, czy pamiątka?”. To jest
ważna opowieść związana z pamięcią, ponieważ dotyczy dzisiejszego bycia w Muzeum Auschwitz
– miejsca, które ma swoją nieprawdopodobną historię, która w
jakiś sposób podsumowuje Europę i jej tragiczne losy. Jednak teraz
jesteśmy o trzy pokolenia dalej
od tych, którzy tam się znaleźli.
I rodzi się pytanie, czy my o tym
wszystkim pamiętamy? Piękny
jest także tytuł pierwszej nagrody – „Pamięć, czy pamiątka?”.
Zdecydowanie określa właśnie
współczesność tego miejsca: na ile
ludzie tam przyjeżdżają, żeby sobie uświadomić tragedię miejsca
i rodzaju ludzkiego, który potrafił
stworzyć tak nieprawdopodobną sytuację? A z drugiej strony:
na ile jest to dla przybywających
miejscem na mapie wypraw tu-

Projekt wspiera
Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu
i Miasto Oświęcim

rozmawiamy
z Ryszardem Kozłowskim

rat, pierwsze zdjęcia zrobiłem
pożyczonym aparatem na
wyjeździe, od tego czasu „zaraziłem się” i po jakimś czasie
kupiłem sobie swój aparat.
Wówczas jeszcze polegałem
na fotografach, którzy wywoływali zdjęcia, ale jak kiedyś
nie wyszło im to tak, jak się
tego spodziewałem, postanowiłem sobie sam wywoływać.
Mimo przestróg, że nie jest
to takie proste, nie dałem się
zniechęcić i z książką w ręku
pierwszy raz wywoływałem
swoje fotografie. To było całe
„nabożeństwo
fotograficzne”... Dzisiaj jest jedynie dosłownym pstrykaniem, dzisiaj
każdy, komu się palec zgina,
to robi zdjęcia, a później obrabia je na komputerze. Oczywiście trudno żałować tamtych czasów, ale dawniej po
prostu inaczej podchodzono
do fotografii. Zdjęcie, które
ukazywało się na wystawie,
w prasie czy gdziekolwiek
było wynikiem mozolnej i dosyć długiej pracy.
Czy zawsze jest tak, że robi
Pan zdjęcia z zamysłem
zgłoszenia ich do określonego konkursu?
Najczęściej wybiera się zdjęcia na konkursy z tego, co się
już ma. Trudno o sytuację,
w której dzisiaj robi się zdjęcie, a jutro wygrywa pierwszą
nagrodę. Cykl „Pamięć, czy
pamiątka?” to pierwszy taki
przypadek – chciałem wykorzystać swoje przemyślenia.
Przez całe życie szperałem
w swoich archiwach i jeżeli
coś dopasowałem, to wysyłałem na wystawy i konkursy.
Jestem przede wszystkim pejzażystą, przeważnie brałem
udział w wystawach krajobrazowych. Gdy zaczynałem fotografować, pejzaże były najbezpieczniejszym tematem.
Pamiętam, jak w tamtych czasach robiłem kiedyś na plantach zdjęcia chłopcom bawiącym się na lodzie. Urządzili
sobie ślizgawkę. Jeden z nich
mnie zauważył i powiedział
do drugiego: ty uważaj, bo ci
zdjęcia robią! A tamten odpowiada: ale za co? Takie było
wówczas podejście. Jak komuś robiono zdjęcia to oznaczało, że ktoś pewnie gdzieś
podpadł.
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10 kultura
OŚWIĘCIM NA STAREJ FOTOGRAFII
ZE ZBIORÓW TADEUSZA FIRCZYKA

Święty Jan Nepomucen

kultura 11
pejzaż sentymentalny

Czas odpustów
i patriotycznych rocznic

M

Oświęcim, fragment Rynku Głównego z figurą św. Jana Nepomucena w okresie międzywojennym

Karta wydana w okresie okupacji niemieckiej, podczas której oświęcimski rynek nosił nazwę placu Adolfa Hitlera

Fragment Rynku Głównego z widokiem na hotel Herz. Karta wydana przez Jana Kleina, Kraków 1915 r.

Oświęcimski
Rynek Główny,
demontaż figury
św. Jana Nepomucena
w 1940 roku przez
władze okupacyjne

BOGNA WERNICHOWSKA

aj nadchodził wśród
zieleni
budzącej
się do życia natury
i już w pierwszych
dniach przynosił radosne uroczystości patriotyczne. Poczynając od końca lat 50. XIX wieku w całej Galicji obchodzono
hucznie kolejną rocznicę Konstytucji 3 Maja.
W kościołach celebrowano nabożeństwa, podczas których
duchowni wygłaszali kazania sławiące miłość ojczyzny
i przypominające o obywatelskich obowiązkach. Odbywały
się koncerty narodowej muzyki,
chóry amatorskie występowały
z repertuarem patriotycznych
pieśni.
W Krakowie i we Lwowie – na
uniwersytetach, a w mniejszych
miastach w kasynach obywatelskich czy aulach gimnazjów –
urządzano otwarte wykłady poświęcone twórcom najbardziej
demokratycznej
Konstytucji
w dziejach Europy i znaczeniu
tej ustawy dla ówczesnego społeczeństwa. Wieczorem, trzeciego maja, w wielu miastach
odbywały się koncerty orkiestr
na wolnym powietrzu, przy blasku pochodni.
Następnego dnia, 4 maja – przypadał Dzień św. Floriana strzegącego od niebezpieczeństwa
pożaru, patrona straży ogniowej, której oddziały powstawać zaczęły w Galicji w drugiej połowie XIX stulecia. Do
utworzenia pierwszego z nich
– w Krakowie – przyczyniła
się wielce hrabina Zofia Potocka, opiekunka pogorzelców
poszkodowanych w wielkim
pożarze miasta pod Wawelem

w 1850 roku. Za jej przykładem
poszły władze i mieszkańcy innych miejscowości i – jak pisał
„Czas” – w 1878 roku, w maju
„niewiele jest miejsc w Galicji, gdzie brakowałoby rycerzy
św. Floriana gotowych do walki
z ognistym żywiołem”.
Święto ogniowej straży było
w tamtych czasach bardzo radosne i widowiskowe. Defilowały wozy strażackie zaprzężone w piękne wyczyszczone
rosłe konie, orkiestry strażaków
grały dziarskie marsze, tłumnie
uczestniczono w festynach,
gdzie można było wziąć udział
w loterii i wygrać cenne fanty.
Dochód ze sprzedaży losów
przeznaczony był na potrzeby
straży, stąd organizatorzy starali
się, by wygrane były bynajmniej
nie symboliczne. Po festynie
w Krakowie w 1890 roku posiadacze szczęśliwych losów wracali do domu bogatsi o „sztuki
materiału na garnitury męskie,
srebrne zegarki dla pana czy
pani, serwisy porcelanowe na
6 osób, obrusy haftowane, biżuterię z kamieniami półszlachetnymi…”. Główną nagrodą była
„maszyna do szycia marki Singer” – o czym donosił „Czas”.
Te wszystkie cenne rzeczy ofiarowali na strażacką loterię krakowscy kupcy i przemysłowcy.
Już w pierwszych dniach maja
rozpoczynał się też w Krakowie najbardziej uroczyście obchodzony, spośród galicyjskich
odpustów – odpust na św. Stanisława biskupa na Skałce.
W słynnej, ciągnącej przez
stary Kraków procesji, brały
udział kościelne bractwa z Krakowa i wielu miast galicyjskich

– nawet oddalonych od dawnej
stolicy o dobrych kilkadziesiąt
kilometrów. Krakowskie bractwa występowały przy tej okazji
w starodawnych mieszczańskich strojach, przechowywanych w rodzinach od pokoleń:
żupanach, czamarach, sukniach
z aksamitów wytłaczanych
w kwiaty, przetykanych złocistą
nitką czepcach…
Niesiono stare chorągwie i feretrony z postaciami świętych. Po
uroczystej sumie w kościele na
Skałce rozpoczynała się ludowa
zabawa – z tańcami, jazdą na
karuzeli i huśtawkami, w której jednakże – jak pisał „Czas”
– „lepsza publiczność nie brała
udziału, zachowując rolę widzów”.
Natomiast „cały Kraków, bez
różnicy społecznych sfer” gromadził się w drugi dzień „Zielonych Świąt” przypadających
zwykle w maju wokół klasztoru Kamedułów na Bielanach.
Już od rana ciągnęły tam karety, powozy, bryczki, chłopskie
fury, a w późniejszych latach
także cykliści.
Po mszy można było zwiedzać
klasztor i pustelnie pobożnych
mnichów, a później rozłożywszy na trawie pledy i koce biesiadować wśród zieleni.
Krakowskie Bielany były w ten
dzień atrakcją nie tylko dla
mieszkańców dawnej stolicy
– przybywały również tu wycieczki z Bochni, Krzeszowic,
Chrzanowa, Oświęcimia, aby
odwiedzić klasztor otwarty dla
osób świeckich tylko podczas
dwóch dni w roku – w lutym,
na św. Romualda i w drugi
dzień Zielonych Świąt.

Młodzi dbają o ekologię
Przez tydzień, od 22 do 28
kwietnia 2009 roku, uczniowie
szkół
podstawowych
i gimnazjów, Ochotnicza Straż
Pożarna, przedszkolaki oraz
organizacje ekologiczne i młodzieżowe będą prowadzić
prace porządkowe w ramach
kampanii „Sprzątanie świata
– Oświęcim 2009”. To już trzynasta edycja akcji, która tym
razem przebiegać będzie pod
hasłem „Kochasz dzieci – nie
pal śmieci”. Akcja z roku na
rok cieszy się coraz większym
zainteresowaniem
młodych
mieszkańców Oświęcimia. Ma
także duże znaczenie eduka-

cyjne. Przez prace porządkowe
na rzecz własnego środowiska
budowana jest świadomość
ekologiczna oraz promowane
są działania na rzecz ochrony środowiska, poczynając od
sprzątania śmieci przez segregację odpadów aż do rozbudowanych programów ekologicznych. Organizatorzy akcji będą
zachęcać dyrektorów szkół,
by młodzież wyszła również
poza ogrodzenia swoich szkół
i porządkowała tereny zielone w parku Chemików czy na
plantach nad Sołą. Uczestnicy
sprzątania otrzymają worki
oraz rękawice, które wydawane

będą w Zakładzie Usług Komunalnych przy ul. Bulwary.
Uroczyste podsumowanie akcji
oraz wręczenie nagród odbędzie się 21 maja w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Szczegółowych
informacji
odnośnie spraw organizacyjnych udzielają oraz zgłoszenia
przyjmują p. Agata Jezior oraz
p. Magdalena Pogoda z Referatu Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Miejskiej
pod nr tel. 033 842 91 23 oraz
033 842 91 73 w godz. od 8.00
do 15.30 (we wtorki od godz.
8.00 do 18.00).

Kochankowie z Verony
Katarzyna Groniec wystąpi w koncercie zatytułowanym „Listy Julii” 22 maja
o godzinie 19:00 w OCK.
Koncert będzie towarzyszył
XVII Ogólnopolskim Spotkaniom Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...”,
które odbędą się 22 i 23 maja.
W 1992 roku Elvis Costello
wraz z „Brodsky Quartet” nagrał płytę inspirowaną tradycją
odpisywania na listy kierowane
do Julii Capuletti. Za pomocą
dwudziestu piosenek udało mu
się nakreślić diametralnie róż-

Zatańczmy
„Kochaj i tańcz” to pełna namiętności pierwsza polska produkcja taneczna, z porywającą
muzyką, fascynującymi scenami tańca i pierwszorzędnymi
kreacjami aktorskimi, m.in.
Katarzyny Herman, Wojciecha
Mecwaldowskiego, Krzysztofa Globisza, Rafała Królikowskiego, Jakuba Wesołowskiego
i znanego z „Moulin Rouge”
czy „Australii” Baza Luhrmana – Jacka Komana w roli charyzmatycznego mistrza tańca,
Jana Kettlera.
24 i 25 kwietnia w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędą się projekcje filmu „Kochaj
i tańcz”. Seanse o godzinie17:00
i 19:15. Serdecznie zapraszamy!
Cena biletu: 12 zł

Słowo dla
wszystkich
24 kwietnia o godzinie 17:00
w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się drugie ze spotkań,
prezentujących wiersze współczesnych polskich poetów, z cyklu
„Czas na słowo”. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wiersze Anny Kamieńskiej przez grupę
żywego słowa Infinitas.
Anna Kamieńska była poetką,
pisarką, tłumaczką i krytykiem
literackim. Autorką wielu książek
dla dzieci i młodzieży. Przekładała, między innymi z rosyjskiego,
bułgarskiego, białoruskiego, słowackiego, serbsko-chorwackiego, łacińskiego oraz hebrajskiego.
W jej dorobku znajduje się blisko
100 książek.
W osobistej i refleksyjnej liryce,
charakteryzującej się zwięzłością formy, konkretnością obrazowania, częstymi stylizacjami
modlitewnymi poetka przywoływała obrazy ludzkiego cierpienia, samotności i śmierci.
– In

Fot. Tomasz Kulak

ne charaktery pojawiających
się postaci. Zdradzona kobieta,
dziecko, dziewczyna, żołnierz,
samobójca, starzejący się Romeo czy diabelski sprzedawca
to tylko niektóre z nich. Na potrzeby „Listów Julii” powstały
nowe polskie tłumaczenia oraz
aranżacje. Przekładu na język
polski podjęła się Katarzyna
Groniec, natomiast aranżacje
wykonał Łukasz Damrych.
Więcej o XVII Ogólnopolskich
Spotkaniach Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...”
w następnym numerze GZO.
– In
cena biletu: 30 zł

Plenerowa majówka
Na estradzie obok OCK odbędą się artystyczne prezentacje, przy których będzie można spędzić kilka ciepłych majowych godzin.
3 maja o godzinie 15:00 rozpocznie się „Majówka z OCK”.
Podczas majówki – program
dla dzieci pod tytułem „Yapa
dookoła świata” oraz koncerty zespołów: „Gang Marcela”
i „Turnioki”.
„Gang Marcela” to grupa muzyczna założona na przełomie
1979/1980 roku, przez „szefa
gangu” Marcela Trojana. Zespół
kojarzy się przede wszystkim z
okresem lat 80., kiedy to takie
piosenki jak: „Tyle złamanych
serc”, „Zaświeciła moja gwiazda”, „Znajdziemy pośród trosk”,
„Ojciec żył tak jak chciał”, „Kto
jeśli nie ty”, „Mężczyzna i łzy”
były na stałe obecne na listach
przebojów, a także w wielu telewizyjnych i radiowych progra-

mach oraz koncertach życzeń.
Obecnie zespół przygotowuje
się wydania płyty utrzymanej
w konwencji popowej.
„Turnioki” są zespołem, który od
siedmiu lat doskonale łączy muzykę góralską z innymi gatunkami, przede wszystkim z rockiem,
jazz-rockiem, rapem, reggae.
Nieobce też są im wycieczki
w obszary muzyki klasycznej. Zaowocowało to propozycją współpracy z orkiestrą symfoniczną
kompozytora i dyrygenta Krzesimira Dębskiego. Tak powstał
cykl kilkudziesięciu koncertów,
otwierając przed „Turniokami”
nowe przestrzenie artystyczne
i możliwość dotarcia do publiczności filharmonicznej.
– In

23.04 godz. 18:30 Dyskusyjny
Klub Filmowy „Reksio” – „Obywatel Milk”, prod. USA z 2008 r.,
reż. Gus Van Sant, 128 min.
24–25.04 godz. 17:00 i 19:15
„Kochaj i tańcz”, prod. Polska
z 2008 r., reż. Bruce Parramore,
123 min.
24.04 godz. 17:00 Z cyklu:
„Czas na słowo” – wieczór drugi:
wiersze Anny Kamieńskiej w wykonaniu grupy żywego słowa
Infinitas
24.04 godz. 18:00 VI Ogólnopolskie Biennale Fotografii
„Kochać człowieka” Oświęcim
2009 – otwarcie pokonkursowej
wystawy i wręczenie nagród
26.04 godz. 17:00 Recital
Edyty Geppert
29.04 godz. 18:00 i 20:00
Kabaret pod Wyrwigroszem
30.04 godz. 18:30 Dyskusyjny
Klub Filmowy „Reksio” – „Gomorra”, prod. włoska z 2008 r.,
reż. Matteo Garrone, 135 min.
3.05.2009 godz. 15:00
„Majówka z OCK” – impreza
plenerowa przy Oświęcimskim
Centrum Kultury, w programie
przedstawienie dla dzieci pt.
„Yapa dookoła świata” oraz koncerty zespołów: „Gang Marcela”
i „Turnioki”
7.05.2009 godz. 18:30 Dyskusyjny Klub Filmowy „Reksio”- „Powrót do Brideshead”,
prod. amerykańsko-angielska
z 2008 r., reż. Julian Jarrold,
133 min.
8.05 godz. 17:00 „choćby na
jedną strofkę życia...” – program
poetycki oparty na wierszach
Zofii Wiksel w wykonaniu grupy
żywego słowa Infinitas
14.05 godz. 18:30 Dyskusyjny
Klub Filmowy „Reksio” – „Lektor”, prod. amerykańsko-niemiecka z 2008 r., reż. Stephen
Daldry, 124 min.
21.05 godz. 18:30 Dyskusyjny
Klub Filmowy „Reksio” – „Slumdog. Milioner z ulicy”, prod. angielsko-amerykańska z 2008 r.,

reż. Danny Boyle, 120 min.
22–23.05 XVII Ogólnopolskie
Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...” 2009
22.05 godz. 19:00 „Listy Julii”
– koncert w wykonaniu Katarzyny Groniec
28.05 godz. 18:30 Dyskusyjny
Klub Filmowy „Reksio” – „Jagodowa miłość”, prod. chińskofrancuska z 2007 r., reż. Wong
Kar-wai, 90 min.

w pozornie prostych i swojsko
brzmiących słowach – mówi Ula
Maj, zastępca dyrektora OCK.
I miesce i tytuł „Mistrz ortografii”
2009 zdobył Andrzej Kowtunenko z Gimnazjum Gminnego nr 2
w Zaborzu. II miejsca przypadły:
Dominice Radziun z Gimnazjum
nr 2 w Chełmku, Magdalenie Boneckiej z Powiatowego Zespołu
nr 11 Szkół Ogólnokształcących
w Kętach oraz Katarzynie Sta-

churze z Powiatowego Zespołu
nr 1 Szkół Ogólnokształcących
w Oświęcimiu. Na III miejscu
znalazły się: Anna Lewicka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Zatorze i Anna Lichota z Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego i Technicznych.
Nagrody ufundowało Oświęcimskie Centrum Kultury.
– In

Galeria „Tyle światów”
do 22.04 „Kurs na wiatr” – wystawa malarstwa marynistycznego Agnieszki Zoń
24.04–24.05 VI Ogólnopolskie
Biennale Fotografii „Kochać
człowieka” Oświęcim 2009 –
wystawa pokonkursowa
Wystawy
do 26.04 „Wołek – okruchy historii” – wystawa archeologiczna
w oświęcimskim zamku (Zbiory
Historyczno-Etnograficzne, ul.
Zamkowa 1)
do 27.04.2009 „Szanghaj dwa światy w jednym mieście”
– wystawa fotografii Tomasza
Dziechciarza
do 28.04 wystawa prac uczestników warsztatów – słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
prowadzonych przez Kalinę
Dulko
5.05 godz. 17:00 otwarcie
wystawy malarstwa z przełomu
XIX i XX w. ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Krakowie i Muzeum w Bielsku-Białej (Zbiory
Historyczno-Etnograficzne, ul.
Zamkowa 1)
Uniwersytet Trzeciego Wieku
21.04 godz. 16:00 „Granice
medycyny” – wykład prof. Andrzeja Szczeklika
28.04 godz. 16:00 „Społecznokulturowe aspekty działalności
UTW” – mówi dr Beata Ziembińska

Język zawiłości
XVI Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii” 2009 rozstrzygnięty.
Tytuł mistrza przyznano Andrzejowi Kowtunenko. To on najlepiej
wykazał się znajomością zasad
rządzących polszczyzną podczas
finałowego dyktanda.
– Nie zabrzmi to skromnie, ale
spodziewałem się tego, że zostanę
mistrzem. Tym bardziej że dwa
lata temu brałem udział w tym
konkursie i zająłem wtedy drugie
miejsce. Tekst był trudny, ale nauczyłem się już „automatycznie”
rozpoznawać trudności ortograficzne. Nagroda, którą dostałem,
czyli rower przyda mi się na pewno – mówi Andrzej Kowtunenko.
Konkurs organizowany przez

Oświęcimskie Centrum Kultury
jest adresowany do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu oświęcimskiego. Finałowy tekst napisało 36
uczniów wyłonionych spośród
218 uczestników eliminacji z 12
gimnazjów i 9 szkół ponadgimnazjalnych. Największe trudności
sprawiała uczniom interpunkcja.
– „Mistrz ortografii” od wielu
lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Dla wielu jest formą
sprawdzenia się, zmierzenia
z trudnymi zasadami polskiej
pisowni i wieloma pułapkami językowymi, które czyhają

MAJ 2009

12 reklama

MAJ 2009

reklama 13

MAJ 2009

MAJ 2009

14 reklama

sport 15
Sukcesy oświęcimskiego basketu
Należy podkreślić nietuzinkowy wkład w ten sukces dyrektorki szkoły – Grażyny Korczyk,
która mocno wspiera swoich
koszykarzy. Oni zaś odwdzięczają się wynikami. Do sukcesu
poprowadził ekipę Niwy charyzmatyczny trener Wojciech Porębski – kończy prezes klubu.
Oświęcim powoli staje się miastem, które dominuje w tej dyscyplinie sportu w Małopolsce.
Przypomnijmy, że także Liceum
im. Stanisława Konarskiego
wywalczyło mistrzostwo województwa w swojej kategorii.

Kadeci w półfinale mistrzostw Polski.
Gimnazjum nr 2 najlepsze w Małopolsce.
W Sopocie o ścisły finał mistrzostw Polski powalczą kadeci
Niwy. Podopieczni Wojciecha
Porębskiego przypieczętowali
awans do grona półfinalistów
w Stalowej Woli. Z kolei koszykarska reprezentacja oświęcimskiego Gimnazjum nr 2 wywalczyła tytuł najlepszego teamu
w województwie małopolskim.
Awans do półfinału jest historycznym sukcesem kadetów
Niwy Oświęcim. Ich bilans
drugiego turnieju ćwierćfinałowego w Stalowej Woli to trzy
zwycięstwa i porażka. Dokładnie taki sam osiągnęli wcześniej
w Tarnowie.
– To najlepiej świadczy o tym,
że młodzi koszykarze nie przypadkiem znaleźli się w gronie

nagłaśniamy

Zmienność jest stała

J

ak uchwycić ruch
w ramach wyrazów
i zdań? Jak zamknąć
zmienność w okładkach książki? Może tak, jak zrobiła to Olga Tokarczuk w „Biegunach”?
Być może niektórzy oświęcimianie pamiętają pisarkę ze
spotkania w OCK zorganizowanego przez Iwonę Sobalę w
2003 roku. Zobaczyliśmy wtedy
drobną, skromną kobietę, która
spokojnym głosem opowiadała o swojej twórczości, czytała
fragmenty książki, odpowiadała
na pytania czytelników. Podczas
wywiadu powiedziała „Zwykle
dojrzewa we mnie kilka historii równolegle. Potem trzeba
znaleźć odpowiednią formę –
ona służy treści. Pomysły wciąż
przychodzą, a pisanie zaczyna
się od wewnętrznego monologu,
historii, które opowiada się samemu sobie”. To zdanie oddaje
również sens najnowszej książki
autorki, bo „Biegunów” trudno
nazwać powieścią, początkowo
czytelnik może mieć problem ze
znalezieniem układu, jakby całość składała się z historyjek na
osobnych kartkach, zapisków z
podróży. Taka opinia pojawia się
w wielu recenzjach. Jednak to,
co dla jednych jest przedmiotem
krytyki, dla innych może stanowić plus. „Bieguni” to wielogłosowa opowieść, a jej narratorka

półfinalistów – mówi prezes
klubu, Jan Adamaszek. – Nasi
zawodnicy poza meczem z faworytem i zarazem gospodarzem turnieju, w którym
ponieśli porażkę, nie mieli problemów z odniesieniem pozostałych zwycięstw. Bardzo mądra i inteligentna gra zespołu,
w którym już nie tylko pierwsza „piątka” punktuje, napawa
optymizmem przed turniejem
półfinałowym w Sopocie. Wydaje się, że drużyna dojrzała
w ostatnim okresie. Dobrze zrobił chłopakom zimny prysznic
i wpadka w spotkaniu w Wieliczce, jeszcze podczas rundy
zasadniczej. Od tego momentu
to zupełnie inny team – dodaje
Jan Adamaszek.

Piłkarze w „kratkę”
Horoskop – maj
Baran 21.03–20.04
jest podróżniczką, obserwatorką, która momentami zatraca się
w tłumie lub całkowicie znika
z pola widzenia. Wędruje przez
przestrzeń i czas, pomiędzy znakami, słowami, ludźmi. Wędruje
w głąb człowieka. Jest to podróż
przez makro- i mikrokosmos.
„Bieguni” wymykają się klasyfikacji gatunkowej, choć określa się ich powieścią. Jeśli ktoś
szuka linearnej fabuły, zdarzeń
poukładanych w proste wątki,
to się zawiedzie. Autorka określiła jedynie dziewięć słupów
milowych, zapisanych w Itinerarium (planie podróży) na
końcu książki. Odbiorca sam
tworzy mapę mentalną. Czytam
„Biegunów” fragmentarycznie
i układam puzzle niekończącej
się opowieści o życiu.
– kid

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 4/2009 brzmi: „Chleb otwiera
każde usta”. Nagrodę wylosowała p. Janina Paszek z Oświęcimia.
Prosimy o kontakt z redakcją GZO.

Dobra wiosenna passa trwa.
Warto realizować nawet te najdziwniejsze pomysły. A poza
tym daj się Baranie ponieść
emocjom w romantyczne majowe dni. Nie zaszkodzi czasem
zostawić rozsądek za drzwiami.

Byk 21.04–21.05

Słońce w znaku Byka dodaje sił,
pomaga zrealizować zamierzenia. Teraz rozwiążesz wiele problemów. Z pewnością dokonasz
dobrych wyborów. Pamiętaj, że
zamykając jakieś sprawy, tworzysz przestrzeń dla nowych.
Nie wahaj się i działaj!

Bliźnięta 22.05–22.06

Maj to miesiąc szczególnie
szczodry, jeśli chodzi o sukcesy
w pracy i pieniądze. A poza tym
dobry czas dla podsumowania dotychczasowych działań.
Nie wahaj się podjąć trudnej
decyzji, jeśli będzie konieczna.
W uczuciach – strefa stanów
wysokich.

Rak 23.06–22.07

Nie będzie łatwo, Raku. Czeka
Cię huśtawka nastrojów, łatwo
będzie Cię zdenerwować. Pamiętaj, że takie momenty pozwalają
coś w sobie dostrzec i przyjrzyj
się temu, co Cię drażni. W sferze
uczuć pomyśl, czy druga strona

na pewno pragnie tego samego,
co Ty, czy tylko udaje, aby Ci
zrobić przyjemność.

Lew 23.07–23.08

Masz wrażenie, że wszystko
przyspiesza? Zmiany, niespodzianki, nowe wyzwania? Przyda się refleks i elastyczność
– dzięki temu odnajdziesz się
w najtrudniejszych sytuacjach.
Lenistwo zostaw na później.
Nowa znajomość ma szansę
przerodzić się w coś więcej, tylko pamiętaj – bądź sobą.

Panna 24.08–23.09

Irytuje Cię brak logiki w postępowaniu ludzi? Coś idzie
nie tak, jak miało być? Sprawy
ułożą się stopniowo, potrzeba
trochę cierpliwości. Poczekaj,
a pod koniec kwietnia pojawią
się rezultaty Twoich działań.

Waga 24.09–23.10

Wiosna w pełni, w uczuciach
iskrzy. Wykorzystaj każdą chwilę, aby pobyć z bliską osobą.
Pielęgnuj też przyjaźń. W różnych sferach życia możesz podejmować ryzyko – maj to czas
sukcesów.

Skorpion 24.10–22.11

Wiosną warto zrobić mentalne porządki. Zadaj sobie kilka
ważnych pytań, odpowiedzi
mogą Cię zaskoczyć. Nie oglą-

daj się za siebie, pamiętaj, że
trzeba pozamykać wątki, aby
coś nowego i miłego mogło się
rozpocząć. Ktoś w pobliżu czeka na zainteresowanie.

Strzelec 23.11–20.12
Będzie bardzo kreatywnie.
Poddaj się swojej wyobraźni.
Szczęśliwy człowiek to taki,
który może się realizować
tak, jak tego pragnie. Działaj!
A poza tym… umów się na
randkę – pierwszą i kolejną…

Koziorożec 22.12–20.01

Czujesz wiosenne zmęczenie?
Zwolnij tempo i przyjrzyj się
swojemu otoczeniu, bo szykuje
się trochę zamieszania. Może
trzeba będzie skupić uwagę na
kilku istotnych sprawach, aby
obronić swoją pozycję? W uczuciach burzliwie i gorąco…

Wodnik 21.01–19.02

Szykuje się mocno romansowy
czas. Spacery w świetle księżyca, odwiedzanie kawiarenek.
Przy tym wszystkim nie zapomnij o pracy – tam trzeba się
będzie zmobilizować i nie myśleć o niebieskich migdałach.

Ryby 20.02–20.03

Nie jest to dla Ryb czas szczególnych sukcesów. Będzie po
prostu normalnie, bez wzlotów
i upadków. Zdarzy się wydać
trochę za dużo pieniędzy, ale
relacja z bliską osobą osłodzi
wszelkie problemy.
– Selene

Kadeci Niwy Oświęcim powalczą nad polskim morzem o finał
mistrzostw kraju
Fot. zbiory klubu

Znakomicie spisali się także uczniowie Gimnazjum
nr 2 w Oświęcimiu, którzy
podczas turnieju w Wieliczce
sięgnęli po mistrzostwo Małopolski szkół gimnazjalnych.

– Ci zawodnicy na co dzień trenują w klubie Niwa. Jest to już
trzeci triumf w mistrzostwach
województwa w ostatnich czterech latach. Praca od podstaw
przynosi więc wymierne efekty.

Rodzinnie i w gronie
przyjaciół

Zwycięstwo Unii na inaugurację w Regulicach i wpadka u siebie ze Stanisła- Integracyjny turniej brydża sportowego.
wianką.
Po zwycięstwie w pierwszym
meczu rundy rewanżowej
w Regulicach 2:0, kibice białoniebieskich liczyli na kolejny
komplet punktów w spotkaniu
u siebie ze Stanisławianką. Spotkał ich jednak spory zawód…
Gospodarze posiadali przewagę
przez pełne 90 minut, ale tracili
głowy pod bramką przeciwnika.
Przyjezdni nastawili się na grę
z kontrataku i kilka razy Piotr
Surzyn był w poważnych opałach. Wszystko rozstrzygnęło
się na 10 minut przed końcem
pierwszej odsłony. Do długiego
podania doszedł Jacek Koczur
i nie dał najmniejszych szans
bramkarzowi Unii w sytuacji
jeden na jeden. Wcześniej na listę strzelców mógł wpisać się
Daniel Boba i Tomasz Kocoń.
Oświęcimianie powinni doprowadzić do remisu tuż przed
przerwą. Skrzydłem urwał się
Kocoń i zagrał wzdłuż linii
bramkowej. Nikt nie zdążył
jednak zamknąć ostrego dośrodkowania. Po zmianie stron
zmieniło się niewiele. Miejscowi w dalszym ciągu zawodzili
pod bramką rywali. Na 2 minuty przed końcem błąd popełnił
sędzia, który nie dostrzegł faulu
w „szesnastce” na Koconiu. Za-

Henryk Jurecki i Sylwester Zemła wygrali pierwszą edycję
„Integracyjnego Turnieju Przyjaciół Brydża Sportowego”.
O prymat walczyło trzynaście
duetów. Organizatorem okazjonalnego turnieju był Uczniowski Klub Sportowy Jocker i dyrekcja oświęcimskiego Zespołu
Szkół nr 1.
W zawodach wzięli udział uczniowie brydżowych klas funkcjonujących w ZS nr 1, członkowie ich
rodzin oraz zaproszeni goście.

Otwarcia imprezy dokonała dyrektor szkoły, Halina Musiał.
Turniej był formą promocji
klas brydżowych i tej dyscypliny sportu, która w Oświęcimiu
jest szczególnie popularna. Zawody prowadzone były wg systemu Howella, w przeliczeniu
na punkty meczowe. Rozegrano 11 dwurozdaniowych rund.
Turniej zakończył się zwycięstwem pary Henryk Jurecki
i Sylwester Zemła przed Kazimierzem Gawronem i Markiem

Oświęcimianie nieoczekiwanie ulegli na własnym stadionie
Stanisławiance 0:1
Fot. (zyg)

miast „jedenastki” była żółta
kartka za próbę wymuszenia
karnego i świąteczna niespodzianka stała się faktem.
Unia Oświęcim – Stanisławianka 0:1 (0:1)
Bramka: J. Koczur 36. Sędziował: Dyszkiewicz z Olkusza.
Żółte kartki: Kocoń – Rusin.
Widzów: 100.
Unia: Surzyn – Knapik, Trawkowski, Walkiewicz, R. Nalepa
(46 Poręba) – Kocoń, Nowak,
Michał Barciak (77 Błaszak),
Kornaś (66 Malinkiewicz)
– Marcin Barciak (57 Adamczyk), Boba.
– (zyg)

Tabela po drugim turnieju
ćwierćfinałowym kadetów:
1. Stal Stalowa Wola
14 14 0 28
2. Basket Kraków
14 11 3 25
3. Unia Tarnów 14 10 4 24
4. Niwa Oświęcim
14 8 6 22
– (zyg)

13 duetów walczyło brydżowym turnieju w Oświęcimiu
Fot. (zyg)

Gawronem oraz Benitą Busiek
i Ryszardem Zwolakiem.
Całość imprezy przebiegła
w miłej, rodzinnej atmosferze.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe gadżety z logo UKS
Jocker. Trzy pary pary oprócz
nagród rzeczowych otrzymały
pamiątkowe statuetki. Ceremonii wręczenia nagród i zakończenia zawodów dokonali Halina Musiał oraz wiceprezydent
Oświęcimia Mirosław Wasztyl.
– (zyg)
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Papieska Sztafeta
w hołdzie Janowi
Pawłowi II
Trasę z Oświęcimia do Wadowic przemierzyli biegacze,
którzy wyruszyli na czwartą już
Papieską Sztafetę. Start usytuowany był przy kościele pw. św.
Maksymiliana Kolbego.
Po wspólnej modlitwie i odśpiewanej – jak co roku – „Barce”, amatorzy biegania ruszają

trzymane przez biegaczy flagi miasta, powiatu, papieskie,
maryjne i państwowe. Pogoda
jest idealna, a do pokonania
34-kilometrowy dystans. Każdy biegnie tyle, na ile go stać.
Tempo to ok. 6.30 na kilometr
w zwartym szyku. Za nimi
cały czas wolno jedzie auto-

Wspólne zdjęcie przed startem
Fot. (zyg)

Dwa plus dwa
Magdalena Kraszewska najlepszą zawodniczką mistrzostw Polski.
Dwa złote i dwa srebrne medale
walczyli reprezentanci Oświęcimskiego Klubu Karate podczas mistrzostw Polski w kata.
Zawody rozegrano we Wrocławiu, a na starcie stanęło 240 zawodników z 31 klubów.
Świetnie spisała się Magdalena
Kraszewska, która dwukrotnie sięgnęła po tytuł mistrzyni
Polski. Wygrała zawody kata
z bronią i bez broni w kategorii juniorów. Zdobyła też tytuł
najlepszej zawodniczki mistrzostw. Srebrny medal zdobył
Adam Kuś i Monika Paszek,
którzy rywalizowali w grupie
juniorów starszych. Adam Kuś
zajął drugie miejsce w kobudo
(kata z bronią). Z kolei Monika
Paszek w kata.
– Jestem pod wrażeniem występu Magdy Kraszewskiej
– chwali swoją podopieczną
Mariusz Pawlus. – Wygrała
przekonująco i w efektownym
stylu, potwierdzając wszystkie
swoje atuty. Tytuł najlepszej
zawodniczki mistrzostw Polski ma swoją wartość. Teraz

przed Magdą zawody Pucharu
Europy, które odbędą się końcem maja w Bydgoszczy. W tej
imprezie wystartuje także Monika Paszek i Adam Kuś. Nasi
karatecy będą reprezentowali
biało-czerwone barwy – dodaje
sensei Mariusz Pawlus.

Mistrzostwa Polski we Wrocławiu na 1/8 finału zakończyli inni
karatecy z Oświęcimia – Monika Leśniak i Gaweł Główczyk.
Z kolei Katarzyna Koczor i Przemysław Majkut odpali po walkach eliminacyjnych.
– Trudno nie być zadowolonym ze startu naszych karateków. Potwierdzili wysoki poziom wyszkolenia i pokazali się
z bardzo dobrej strony. Najważniejsze, że ciągle chcą się doskonalić i są głodni sukcesów
– kończy Mariusz Pawlus.
– (zyg)

Na najwyższym stopniu podium dwukrotnie we Wrocławiu stanęła Magdalena Kraszewska
Fot. zbiory klubu
Reklama

Biegacze ruszają na trasę czwartej Sztafety Papieskiej
Fot. (zyg)

w trasę. Na starcie melduje
się 50 biegaczy z Oświęcimia,
Chełmka, Gorzowa, Kęt, Zatora, Brzeszcz, Jawiszowic, Przeciszowa, Krakowa i Śląska.
Na sygnał dyrektora biegu – Andrzeja Obstarczyka,
uczestnicy kierują się w stronę rodzinnego miasta Ojca
Świętego. Nad nimi powiewają

Kolejne
wydanie
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
już od
18 maja

kar, do którego można wsiąść
w każdej chwili.
Pod Bazyliką Mniejszą w Wadowicach biegaczy wita proboszcz
ks. infułat Jakub Gil. Ci znów
śpiewają „Barkę”. Cały dystans
przebiegła rekordowa ilość
biegaczy, bo aż dwudziestu.
W tym gronie była jedna kobieta – Danuta Kossak-Machno
z krakowskiego Dystansu.
– To był wspaniały dzień, bez
względu na dystans, który
każdy z nas przebiegł. Daliśmy z siebie tyle, ile mogliśmy.
W ten sposób, co roku, oddajemy hołd Wielkiemu Człowiekowi, któremu sport i zmagania
ze słabościami ludzkiego ciała
były bardzo bliskie – podsumowała Małgorzata Obstarczyk
z oświęcimskiej „Zadyszki”.
– (zyg)

