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należny blask. Przed 6 laty mia- i powodowało to zupełne zniesto rozpoczęło renowację ścian kształcenie proporcji w stosunku
wewnętrznych
średniowiecznej do bryły zamku. Stąd podwyższono
wieży, wtedy wyburzono również ją o 2,5 metra i teraz wraz z dachem
drewniane schody znajdujące się mierzy 33 m. Na szczycie wieży jest
w środku. Natomiast w ubiegłym przygotowane miejsce widokowe
roku rozpoczęły się zewnętrzne o powierzchni 70 m kw., z którego
prace remontowe, które wciąż jesz- można podziwiać piękną panoramę
cze możemy obserwować. Ich za- Oświęcimia, dolinę Soły, a przy dokończenie planowabrej widoczności
ne jest na czerwiec. 33 m to wysokość
znacznie dalsze
Później wieża zo- wieży po podwyższeniu okolice. Miejstanie udostępniona
sce widokowe,
dla zwiedzających. Kończące się które z każdej strony ma po cztery
prace na wieży miały uzasadnie- okienka, to bezsprzecznie dodatkonie konserwatorskie, ponieważ jej wa atrakcja dla najstarszego zabytwysokość była mniejsza od histo- ku obronnego w Małopolsce. Śrerycznej o około dwie kondygnacje dniowieczną wieżę wzmocniono
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Cierpliwości
Otwarcie Galerii „Zasole” zapowiadano na
pierwszy kwartał 2010 roku. Nadal w miejscu, gdzie ma ona stanąć przy ul. Legionów,
jest szczere pole. Co się dzieje?
negocjowania z bankami warunków finansowania budowy. Prace
budowlane nie zostaną rozpoczęte
dopóki etap negocjacji nie będzie
zakończony. Chcielibyśmy podkreślić, że rozumiemy frustrację
mieszkańców Oświęcimia, oraz zaznaczyć, iż jest to sytuacja niekomfortowa również dla nas. Wszystko,
co możemy zrobić na dzień dzisiej-
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gotycka
wieża obronna

Mieszkańcy Oświęcimia będą podziwiać wkrótce widok miasta
i okolicy rozpościerający się z zamkowej wieży. Reporterka „Głosu”
już tam była.

– Przyczyną opóźnienia w realizacji inwestycji jest obecna sytuacja
na rynku finansowym, w wyniku
której banki niechętnie i bardzo restrykcyjnie podchodzą do przyznawania finansowania. Jednocześnie
pragniemy potwierdzić, iż budowa
Galerii „Zasole” jest sprawą otwartą i wciąż jak najbardziej aktualną.
Jednakże nadal jesteśmy na etapie
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Witkiewicz
i Orłowski w zamku

Wieża z widokiem
„…Ma zamek oświęcimski dość
wysoką i ciężką wieżę z wypalanych
cegieł. Ponieważ ze wszystkich
stron wystaje ona nad zamkiem,
ten, kto by ją zdobył, mógłby łatwo
przejąć pod swoje panowanie cały
zamek…” – tak w 1457 r. Jan Długosz opisywał wieżę.
Dawniej obronna, dzisiaj pełni już
tylko rolę cennego zabytku. Wzbudza zainteresowanie mieszkańców
i coraz liczniej odwiedzających Stare
Miasto turystów.
Po remoncie zamku przyszedł
czas na wieżę. Najcenniejszy średniowieczny niesakralny zabytek
Oświęcimia należało odpowiednio zabezpieczyć i przywrócić mu

Czerwiec 2009

w 35 punktach tzw. ściągami, czyli
stalowymi prętami, położono także nowy dach. Przejście do wieży
z zamku planowane jest z ostatniego piętra, potem schodami będzie
można dostać się na szczyt. Inwestycja będzie kosztować ok. 2,5 mln zł,
z czego 1 mln zł miasto otrzymało
w ubiegłym roku z budżetu państwa
za pośrednictwem Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego.
– In
szy, to prosić o cierpliwość. Zapewniamy, iż na bieżąco będziemy
informować o kolejnych etapach
realizacji projektu „Galeria Zasole” – powiedział nam Padraic Coll,
prezes zarządu Irlandzkiej Grupy
Inwestycyjnej, odpowiadającej za
powstanie Galerii.
Tymczasem Maria Prażuch, country manager w Master Management – inwestora Galerii Niwa poinformowała, że otwarcie centrum
handlowego zaplanowane jest na
wrzesień tego roku. Wynajęto już
85 proc. powierzchni jeszcze budowanej Galerii Niwa. Wiadomo,
że znajdzie się tam Carrefour, Mix
Electronics, Reserved, Cropp Town,
House, Mohito, Oxide, Komputronik, Drogeria Natura, Orange, Era
GSM, Play i Kolporter.
– In

(stołp) zwana jest też wieżą
piastowską. Budowę rozpoczęto
w 1241 roku w ramach odbudowy drewnianego grodu, spalonego przez Tatarów. Wyróżnia się
na tle innych baszt z okresu średniowiecza materiałem, z którego została wykonana. Wieże
na Węgrzech czy w Czechach
budowane były z kamienia, podczas gdy oświęcimska została
wzniesiona z cegły. To najcenniejszy zabytek architektury
obronnej z okresu średniowiecza. W opracowaniu autorstwa
Tadeusza Szydłowskiego znaleźć
można informację, że wieża jest
jedyną ocalałą gotycką budowlą
zamku, powstałą w II połowie
XIII wieku, z uwagi na wendyjskie wiązania cegieł, charakterystyczne dla tego okresu.
Co ciekawe, do wieży nie było
dostępu z poziomu dziedzińca,
co może sugerować, że przejście
znajdowało się w górnej strefie
dawnego budynku zamkowego.
Ta pierwotnie wolno stojąca
budowla, pełniąca funkcję
obronną, jest bardzo ciekawa
wewnątrz. Do wysokości 10 m
znajduje się w niej loch, jakby
wpuszczony w ziemię, czyli
częściowo położony poniżej
poziomu dziedzińca. Nie ma
z niego ani wejścia z zewnątrz,
ani ciągu komunikacyjnego we
wnętrzu. Stąd był doskonałym
miejscem do przetrzymywania
więźniów. Można było się do
niego dostać tylko przez otwór
w podłodze sali mieszkalnej,
położonej na wyższej kondygnacji, na wysokości 10 m.
Pierwotnie do wieży prowadziło
wejście z dziedzińca, zwieńczone kamiennym, średniowiecznym portalem, z zewnętrznymi,
drewnianymi schodami. Dopiero
w XIX wieku wykuto wejście w murze, na wysokości
dziedzińca. W czasie wojny ze
Szwedami wieża została zniszczona i ponad 200 lat stała bez
dachu, w stanie bliskim ruiny.
Na początku XX wieku ówczesny
właściciel zamku Karol Kaszny
przeprowadził jej remont. Wtedy
wieżę przykryto dachem namiotowym, nie podejmowano próby
odtworzenia jej pierwotnego
wyglądu.
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OŚWIĘCIMSKIE TARGI „DOM I OTOCZENIE” ZAPRASZAJĄ!
22–24.05.2009, godz. 10:00–18:00 hala Zespołu Szkół Mistrzostwa
Sportowego i Technicznych, ul. J. Bema 8 (popularny „Chemik”)
Bezpłatny BILET RODZINNY na stronie 3.
Materiały budowlane, okna, instalacje, najnowsze projekty domów i trendy
układania kostki brukowej, liczne elementy betonowe mogące upiększyć
Twój ogród, producenci kotłów służyć będą radą, czym palić, aby było
tanio, ekologicznie i skutecznie, liczne prezentacje i profesjonalne porady.

UWAGA KONKURS! Do wygrania kocioł c.o. firmy STALMARK Oświęcim.
Patronat medialny: Głos Ziemi Oświęcimskiej, Dziennik Polski, Pegaz,
oswiecimskie24.pl. Zdjęcia z poprzednich edycji można obejrzeć na stronie
www.promocja-targi.pl.
ORGANIZATOR TARGÓW: Agencja – Informacyjno-Reklamowa
„Promocja” s.c. z Wadowic, tel./faks 033 873 11 70, 033 873 17 06,
biuro targów 0 505 137 672.
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Znacząca wizyta

Tadeusz Gabor

– inż. architekt, jako fotograf działający w klubie PTTK
utrwalił papieską pielgrzymkę do Oświęcimia.
Fot. Zofia Łoboda

Robert Trzop
– pracownik OCK.

Byłem ministrantem w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Dobrze
śpiewałem i wraz z pięcioma kolegami
zostałem wybrany przez księdza Jana
Steca do odśpiewania psalmu na mszy
celebrowanej przez Ojca Świętego. Miałem wtedy prawie 12 lat. Traktowałem
to jako prezent na moje imieniny, które
przypadają dokładnie 7 czerwca. Było
to dla mnie duże wyróżnienie i ogromne
przeżycie. Stojąc na ambonce długo czekaliśmy na to, aż organista zacznie nam
grać. Przed nami rozpościerało się morze
ludzi. W końcu usłyszeliśmy melodię
i zaintonowaliśmy „Ufność miałem nawet
wtedy, gdy mówiłem: jestem w wielkim
ucisku i zalękniony wołałem: każdy człowiek jest kłamcą” – słowa tego psalmu
pamiętam do dzisiaj, chyba nigdy ich nie
zapomnę. Wysłuchałem kazania, które
zrobiło na mnie duże wrażenie. Ludzie
klaskali, co mnie wtedy bardzo dziwiło.
Nigdy nie zapomnę emocji towarzyszących mi przy przyjmowaniu komunii
świętej z rąk Jana Pawła II. Fragmenty
tej mszy jeszcze tego samego dnia
wyemitowała telewizja. Ci, którym nie
udało się uczestniczyć osobiście w tym
wydarzeniu, mogli śledzić przebieg
uroczystości w telewizji. Wiadomo, jakie
to były czasy. Moi rodzice w obawie
przed grożącymi restrykcjami napisali mi
usprawiedliwienie nieobecności tego dnia
w szkole z powodu „złego samopoczucia”. Ale wszystko się wydało, ponieważ
w telewizji byłem wyraźnie widoczny.
Koledzy z klasy opowiadali mi, że mnie
widzieli. Sam nigdy nie obejrzałem tego
materiału, jakoś nie miałem okazji...
A szkoda, bo nie mam żadnej pamiątki
z tego wydarzenia.

Wkrótce pacjenci z kardiologicznymi chorobami będą mieli możliwość fachowej opieki
i leczenia na miejscu.

Rok 2009 obchodzony jest w Oświęcimiu jako
Rok Papieża Jana Pawła II, na pamiątkę 30. rocznicy wizyty w KL Auschwitz-Birkenau.
Obchody zainaugurowała polowa msza św. na placu przy kościele
w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Brzezince odprawiona
pod przewodnictwem biskupa ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusza Rakoczego i innych polskich biskupów.
Zachęcamy do zobaczenia przygotowanych z okazji rocznicy wystaw:
od 29 maja do 21 czerwca w OCK „Nie mogłem tu nie przybyć jako
Papież” – fotografie Tadeusza Gabora i Ryszarda Kozłowskiego z wizyty Jana Pawła II w 1979 r., a od 7 do 24 czerwca w galerii „Tyle światów” OCK – wystawa fotografii Tomasza Szarka „Bóg bogaty w miłosierdzie”, dokumentująca pobyt Ojca Świętego w Polsce w 2002 r.
We mszy, której przewodniczył Jan Paweł II w Brzezince w 1979 roku,
brało udział około milion osób. Niektórym udało się być blisko Ojca
Świętego, niektórym uwiecznić na fotografiach i filmach to podniosłe wydarzenie.

Wiesław Biernat oraz Jan Chylaszek

– służyli jako lektorzy we mszy św. odprawianej przez Jana Pawła II
na terenie byłego obozu w Brzezince.

W.B. – Przygotowania do tej pamiętnej mszy świętej były czynione
znacznie wcześniej. To znaczy wtedy, gdy wiedzieliśmy na pewno, że
Ojciec Święty będzie w Oświęcimiu
i kiedy zapadła decyzja o miejscu
w byłym obozie, w którym miał
powstać ołtarz.
J.Ch. – Pamiętam, że były
zaproszenia do poszczególnych
sektorów. My mieliśmy wejście do
sektora „papieskiego”, czyli w bezpośrednim otoczeniu papieża.
W.B. – Był to teren zamknięty,
znajdowała się tam zakrystia,
w której Jan Paweł II miał się
przygotowywać do mszy. Mogło
tam przebywać jedynie grono najbliższych biskupów i księży, którzy
mieli wstęp na ołtarz.
J.Ch. – Wtedy to mieliśmy zaszczyt
ucałować pierścień Ojca Świętego.
Pogłaskał nas po głowach i dostaliśmy od niego pamiątki: okolicznościowy medal z wizerunkiem Matki

Pamiętam, że był to piękny, słoneczny dzień, najważniejszy
w historii naszego miasta. Wśród mieszkańców Oświęcimia
wyczuwało się ogromne podniecenie, rosnące z każdą godziną
przybliżającą przylot papieża do naszego miasta. Dzięki uprzejmości władz kościelnych i świeckich udało mi się zarejestrować na kliszy fotograficznej to wydarzenie. Około godz. 13:00
helikopter z Ojcem Świętym wylądował na betonowym placu
bazy PKS (...). Ołtarz w Brzezince był ustawiony na rampie
kolejowej, w miejscu gdzie odbywała się segregacja więźniów.
Mszę św. o pojednanie narodów papież celebrował z kapłanami, byłymi więźniami, przybranymi w czerwone ornaty. Papież
poświęcił kamienie węgielne pod nowe kościoły, m. in. kościół
św. Maksymiliana Kolbe na osiedlu Chemików. Po mszy udał
się pod pomnik Męczeństwa Narodów, gdzie oddał hołd nad
tablicami pomordowanych.
GZO nr 7/277, lipiec 2004

Leczenie serca
niezawodne jak Ferrari

Boskiej Jasnogórskiej i na odwrocie
z popiersiem Jana Pawła II oraz
różaniec.
W.B. – Przy tym spotkaniu
słowa uwięzły nam w gardle. Ale
pamiętam, że kiedy uklęknęliśmy
przed papieżem i ucałowali pierścień, głaskając nas po głowach,
powiedział: „Nie trzeba, wstańcie
chłopcy”. Podczas drogi do ołtarza,
nacierający w stronę papieża tłum
spowodował, że byliśmy prawie
zepchnięci na Ojca Świętego
i zwartą trójką dotarliśmy do ołtarza. Stykaliśmy się ramię w ramię
z papieżem.
J.Ch. – Uderzyła mnie właśnie ta
skromność papieża. Był ciepłym
człowiekiem z uśmiechem na
twarzy, bezpośredni i bardzo
serdeczny.
W.B. – Po wizycie Ojca Świętego
miałem nieprzyjemne przeżycia. Moi
rodzice zostali wezwani do dyrektora
szkoły, ze względu na to, że brałem

udział w oświęcimskiej wizycie
papieża. Na czas tej pielgrzymki
wprowadzono zakaz wychodzenia
uczniów z domów i moja obecność
na mszy św. była traktowana
w szkole jako jawna dezercja.
J.Ch. – Spojrzenie papieża czuję
do dzisiaj. To są przeżycia, które
trudno opisuje się słowami, ale
zostają w pamięci na długie lata.
Nie zważało się wtedy na konsekwencje dyscyplinarne, które nam
groziły. Pamiętam, że straszono
nas niezaliczeniem praktyk zawodowych, gdy w tym dniu będziemy mieli nieusprawiedliwioną
nieobecność w szkole. Ale wtedy
nie brało się tego w ogóle pod
uwagę, ważniejszą dla nas sprawą
było uczestnictwo w tej wielkiej
uroczystości.
W.B. – Ile papież był w Brzezince,
tyle my byliśmy z papieżem. Było
to dla nas przede wszystkim przeżycie duchowe. Mieliśmy wówczas
po 18 lat. Teraz pozostały nam
wspomnienia i wrażenie ciepłej
ręki od trzymania papieskiej dłoni.
GZO nr 5/286, maj 2005

Fot. Lidia Foryciarz

Lidia Foryciarz

– z zawodu fotografik, były pracownik Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, obecnie przewodniczka muzeum, odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
Aleksandra Kwaśniewskiego Złotym Krzyżem Zasługi. Dokumentowała zarówno na taśmie filmowej, jak i kliszy fotograficznej
przebieg wizyty Jana Pawła II w Oświęcimiu. Film „Nie mogłem
tu nie przybyć jako papież” powstały po tej wizycie nagrodzono
podczas pierwszego Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka” w 1985 roku.

Spodziewaliśmy się tej wizyty od
momentu, kiedy Karol Wojtyła
został papieżem. Wtedy mówiliśmy sobie: na pewno przyjedzie
do Oświęcimia! I tak też się stało.
Jan Paweł II miał odwiedzić były
obóz Auschwitz-Birkenau, dlatego
wraz z kilkoma moimi kolegami
z Amatorskiego Klubu Filmowego
„Chemik” oraz pracownikami
muzeum postanowiliśmy stworzyć
zespół do rejestracji tej wizyty.
Moja koleżanka Zofia Łoboda
i ja postanowiłyśmy pracować
na terenie muzeum Auschwitz,
natomiast Józefa Mostowik,
Marian Koim i Stanisław Foryciarz
w byłym obozie Birkenau, gdzie
przygotowywana była msza święta
z udziałem wiernych z całej Polski.
Mieliśmy kamery filmowe i aparaty fotograficzne, bardzo jeszcze
niedoskonałe.
Oczekiwanie na Ojca Świętego
w byłym obozie Auschwitz dłużyło
się, emocje rosły, było bardzo dużo
fotografujących. Wreszcie podjechał samochód z Ojcem Świętym.
Powitał go przy bramie „Arbeit
macht frei” dyrektor muzeum
oraz lokalne władze. Jan Paweł II
swobodnie, raźnym krokiem

szedł, rozmawiając z dyrektorem
Kazimierzem Smoleniem, byłym
więźniem Auschwitz. Kiedy zbliżyli się do Ściany Śmierci wszyscy
odstąpili od papieża. Samotnie
podszedł do Ściany Straceń, złożył
kwiaty, ukląkł i bardzo długo modlił
się. A my, fotografowie i filmowcy,
ustawieni po prawej stronie dziedzińca, zamarliśmy w bezruchu.
Napięcie, z jakim wtedy pracowaliśmy było ogromne.
W moim odczuciu moment, kiedy
Ojciec Święty klęczał i modlił się
trwał bardzo długo. Była to wyjątkowa chwila, robiąca na wszystkich tam obecnych duże wrażenie.
Później Ojciec Święty przeszedł
do Bloku 11 do celi Maksymiliana
Kolbe. Tam zszedł tylko jeden fotograf z Polskiej Agencji Prasowej.
Stamtąd papież przeszedł z powrotem do samochodu stojącego
przy bramie.
Już z auta odwrócił się do fotografujących i pobłogosławił nas.
Moment ten uchwyciła na zdjęciu
moja koleżanka Zofia Łoboda.
Zdjęcie to jest dla nas wszystkich
bardzo cenną pamiątką, ponieważ
ten uśmiech i gest był naprawdę
dla nas.

W budynku IIIA Szpitala Powiatowego im. św. Maksymiliana
w Oświęcimiu, gdzie niegdyś mieścił się oddział zakaźny, powstało
Centrum Kardiologii Inwazyjnej,
Elektroterapii i Angiologii, utworzone przez krakowską spółkę
G.V.M. Carint. Odbyło się już
oficjalne otwarcie i poświęcenie
centrum, podczas którego honorowym gościem był prezydent Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Roberto Ferrari.
Kiedy będą przyjmowani pierwsi
pacjenci?
– Wszystko od strony technicznej jest gotowe, czekamy jedynie na odbiory. Myślę, że od 10
czerwca zaczniemy przyjmować
pierwszych pacjentów. Wszystkie
usługi będą refundowane z NFZ.
Leczenie w centrum jest bezpłatne. Ważna jest też świadomość,

Zabierz Głos
w sprawie
„Tęczy”
Poniżej drukujemy ankietę. Prosimy
Państwa o jej wypełnienie i przekazanie lub przesłanie do redakcji „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”,
Oświęcim ul. Śniadeckiego 24
w terminie do 26 maja 2009 r.
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Nie
Postaw krzyżyk w odpowiednim
okienku.

że każdy człowiek, bez względu
na to, czy jest ubezpieczony, czy
nie, obywatel Polski i pozostałych
krajów UE oraz każdego innego
kraju na świecie, który ma chorobę
wieńcową i ostry zawał serca ma
prawo do bezpłatnego leczenia na
całym świecie. Powodem powsta-

nia Centrum w Oświęcimiu była
duża liczba pacjentów z poważnymi schorzeniami serca, których
trzeba było hospitalizować w różnych szpitalach, w szczególności
w Krakowie. Byli to najczęściej
chorzy, którzy niestety przez całe
lata nie mogli dostać się do tego
typu placówek specjalistycznych.
W tej chwili mamy do dyspozycji
11 łóżek, może z czasem uda nam
się zwiększyć tę liczbę – zapowiada
Stanisław Bartuś, prezes zarządu
G.V.M. Carint w Krakowie.
Powstanie ośrodka maksymalnie
skróci czas oczekiwania pacjentów
z powiatu oświęcimskiego oraz powiatów ościennych na zabiegi ratujące życie przeprowadzane według
najnowszych standardów, które
nie wymagają długich hospitalizacji, umożliwiając w ten sposób
szybką rehabilitację i w większości przypadków powrót do pełnej
aktywności życiowej i zawodowej.
W ramach świadczeń medycznych wykonywane będą zabiegi:
wszczepiania rozruszników serca, koronarografii i koronaroplastyki. W centrum wyodrębniono
część administracyjno-biurową,
11‑łóżkowy oddział szpitalny z salą
intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz część zabiegową
z pracownią hemodynamiki oraz
wysokiej klasy angiografem firmy
Siemens.
– In

Matury w toku
Zakwitły kasztany, symbol trwających od
dwóch tygodni egzaminów maturalnych.
1.066 absolwentów z pięciu oświęcimskich
szkół ponadgimnazjalnych przystąpiło w tym
roku do egzaminu dojrzałości. Emocje już
opadły, teraz trzeba poczekać na wyniki.
– Matura z języka polskiego była
łatwa, spodziewałam się tematów
związanych z „Chłopami” albo
„Panem Tadeuszem”. Jestem zadowolona z ustnej prezentacji, dostałam 19 punktów. Angielski mnie
zaskoczył, myślałam, że trzeba będzie napisać oficjalną formę listu,
a zadanie polegało na przygotowaniu prywatnej wypowiedzi. Trudna
okazała się geografia, szczególnie
pytania dotyczące Bangladeszu...
Ale poradziłam sobie. Teraz pozostaje czekać na wyniki – podsumowuje Elżbieta Żądło, maturzystka
PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu.
Dla uczniów kończących technika to nie koniec egzaminacyjnego
stresu, bowiem w czerwcu czeka
ich jeszcze egzamin potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe,
a w tym zakresie od tego roku są
wprowadzone pewne zmiany.
– W tym roku po raz pierwszy
w zawodzie technik ekonomista
absolwenci będą zdawać egzamin praktyczny na stanowiskach
komputerowych z wykorzystaniem pakietu CDN Optima do
wspomagania operacji finansowo-księgowych, gospodarki ma-

gazynowej, zatrudnienia i płac,
z którym pracowali w ramach
zajęć dydaktycznych w szkole. Na
wniosek absolwenta, do dyplomu
potwierdzającego
kwalifikacje
zawodowe będziemy dołączać Europass – suplement do dyplomu
potwierdzający kwalifikacje zawodowe we wszystkich krajach
UE – informuje Bogusława Bebak,
dyrektor Powiatowego Zespołu
nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu.
– In
Reklama
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4 wiadomości
20. rocznica wyborów
4 czerwca 1989
W poprzednim numerze przedstawiliśmy plakat z programem
obchodów, który teraz można zobaczyć na mieście. Plakat zwraca na
siebie uwagę dzięki dominującemu
na nim logo obchodów. Spotkaliśmy się już z pytaniami – jak odczytywać jego symbolikę, a w szczególności, co oznaczają te procenty: 0%,
35%, 100%... Otóż logo obchodów
w Oświęcimiu to po prostu jeden
z plakatów wyborczych „Solidarności” 1989 roku. Jednakże to, co
przed 20 laty dla każdego, a przynajmniej dla potencjalnego wyborcy „Solidarności", było w nim
oczywiste, dzisiaj oczywistym być
nie musi. Zwłaszcza 35 proc. budzić
może zupełnie zrozumiałe zdziwienie, ale – mamy taką nadzieję – także chęć rozszyfrowania tej liczby.
A właśnie to 35 proc. trafia w istotę
wyborów czerwcowych '89, gdyż
były one tylko w trzydziestu pięciu
procentach wolne! Oznaczało to, że
strona opozycyjno-solidarnościowa
stanęła do walki wyborczej o 161
(35 proc. z 460) mandatów do Sejmu PRL X kadencji. Pozostałe 299
mandatów (65 proc.) ordynacja
uzgodniona przy Okrągłym Stole,
uchwalona przez Sejm 7 kwietnia
89r. zapewniała kandydatom obozu
rządzącego. Faktycznie rządząca
Polską partia komunistyczna pod
nazwą Polska Zjednoczona Partia
Robotnicza miała z tego dla siebie 171 mandatów, a 128 mieli zagwarantowane kandydaci z partii

satelickich względem PZPR: ZSL
(dzisiejsze PSL), SD, PAX, UChS
i PZKS. Oczywiście wolne w 35
proc. wybory do Sejmu PRL – choć
decydujące o przyszłych fundamentalnych zmianach – nie były jedyne
w roku owym 1989. Równocześnie
z nimi odbyły się całkowicie wolne
wybory do nowo powstałego Senatu
PRL. Historyczne wybory '89 to także ich druga tura – 18 czerwca. Jednak zasadnicze rozstrzygnięcie padło już 4 czerwca. Wyniki pierwszej
tury wyborów stanowiły olbrzymi
sukces Komitetu Obywatelskiego,
a równocześnie druzgocącą klęskę
koalicji rządzącej. Porażki doznali
także przedstawiciele opozycji niesolidarnościowej. 294 kandydatów
koalicji (w tym 33 najważniejszych
z listy krajowej) nie uzyskało wymaganych 50 proc. głosów. Zagwarantowane im mandaty zdobyli w II
turze wyborów. Kandydaci Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”
przy Lechu Wałęsie uzyskali 160
mandatów do Sejmu (jeden mandat
w II turze), a więc wszystkie możliwe i 92 mandaty (7 w II turze),
a więc 99 na 100 możliwych. W naszym okręgu wyborczym z pięciu
mandatów do Sejmu dwa zdobyli
kandydaci „Solidarności” Michał
Caputa i Andrzej Sikora, a obydwa mandaty do Senatu – Andrzej
Kralczyński i Maciej Krzanowski.
Rywalizację z Sikorą (73 proc. głosów) przegrał dyr. ZChO Jan Babiarz (13 proc.). W II turze man-

wiadomości 5
Historia wyklętych
żołnierzy

daty zagwarantowane dla koalicji
zdobyli w 55 przypadkach kandydaci, na których wskazała „Solidarność”. Wejście tych ludzi do Sejmu
osłabiło znacznie spójność koalicji
i przyspieszyło jej rozpad. W naszym okręgu takimi kandydatami z
list koalicji rządzącej byli Stanisław
Bibrzycki (PZPR) i Edward Baścik
(ZSL). W następnym numerze opowiemy, jak to się stało, że 35 proc.
posłów „Solidarności” – które symbolizuje również w naszym logo
35 proc. niepodległości na dzień
4 czerwca (0 proc. w przeszłości)
– sprawiło, że później dokonały się
takie zmiany, jakby ich było 100
proc., że 35 proc. przejdzie w 100
proc. niepodległości, co właśnie
wieścił profetyczny plakat w kampanii wyborczej roku 1989.
Wiesław Konrad Czarnik
przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Obchodów

Jedyna
i najważniejsza

Serdecznie zapraszamy na sesję popularnonaukową „Spotkania z Polską. Żołnierze wy- Jan Ledwoń z Oświęcimia i Alicja Choła
klęci”, która odbędzie się 3 czerwca w Oświę- z Olkusza, studenci Wydziału Architektury
cimskim Centrum Kultury.
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, zwyciężyli w słoweńskim konkursie międzynarodoWcześniej, o godz. 9:00, delegacje „Janusz Krasiński. Cenzurowany
uczestników spotkania złożą kwia- życiorys”, będącego świadectwem wym „Trimo Urban Crash”.
ty pod Ścianą Śmierci na terenie
Państwowego Muzeum Auschwitz‑Birkenau, a o godz. 10:00 w kościele
pw. św. Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu odbędzie się msza św. w intencji
obrońców ojczyzny.
Sesja „Spotkania z Polską. Żołnierze wyklęci” rozpocznie się o godz.
11:00. W jej programie znajdą się
referaty: „Rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik do Auschwitz”
dr. Adama Cyry, „Tadeusz Cieśla
1919–1952, więzień Auschwitz
i ofiara stalinizmu” mgr Jadwigi
Dąbrowskiej oraz projekcja filmu

Rekonstrukcja
zwycięstwa
Dzięki staraniom Stowarzyszenia
„PRO FORTALICIUM” i Urzędu
Gminy Wyry po raz piąty zostanie
odtworzona bitwa, jaka rozegrała się pod Wyrami 1 i 2 września
1939 r. Rekonstruowane wydarzenia mają pokazać zwycięskie dla
strony polskiej walki, w których

Międzynarodowy
poziom sceny

szczególną sławą okrył się oświęcimski II batalion 73 pułku piechoty. Natarciem dowodził stary
frontowiec i weteran wielu wojen,
komendant garnizonu „Oświęcim”,
kawaler orderu Virtuti Militari za
rok 1920, ppłk Władysław Kiełbasa. Niestety w trakcie ataku został

Janusza Krasińskiego, żołnierza
AK, więźnia obozów Auschwitz,
Flossenbürg, Dachau, więźnia politycznego w latach 1947–1956,
honorowego Prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Po sesji zaplanowano otwarcie wystawy „Rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik
do Auschwitz”.
Organizatorami są: Prezydent
Miasta Oświęcim, Oświęcimskie
Centrum Kultury i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Chrystiana”.
– In

śmiertelnie raniony odłamkiem
w głowę i zmarł w tym samym dniu
w szpitalu w Mikołowie. Awansowano go pośmiertnie do stopnia
pułkownika i ponownie odznaczono za bój pod Wyrami orderem
Virtuti Militari.
Rekonstrukcja bitwy wyrskiej odbędzie się 23 maja o godz. 15:00 na
skraju Gostyni i Wyr przy ul. Tęczowej, nieopodal odnowionego polskiego ciężkiego schronu bojowego.
– In

Konkurs dotyczył projektu obiektu
dla przestrzeni miejskiej: miejsca
spotkań, współczesnego punktu
informacyjnego albo alternatywnej
sceny dla wydarzeń kulturalnych.
O wygranej Polaków zadecydowały równocześnie głosy internautów
i jednomyślna decyzja jury.
Konkurs „Trimo Urban Crash”
skierowany jest do studentów architektury – stwarza im ciekawe
możliwości wykazania się umiejętnościami, a także do wzięcia osobistego udziału w dokonywaniu
zmian architektonicznych w centrum stolicy Słowenii, Ljubljanie.
Scena zbudowana według zwycięskiego projektu Polaków stanie
w dzielnicy Metelkova, kulturalnej
i artystycznej strefie Ljubljany. Uroczyste otwarcie tego obiektu będzie
towarzyszyć organizowanym co
dwa lata „Dniom Architektury Trimo”, które w tym roku odbędą się
od 4 do 6 czerwca.
– Już sama lokalizacja była dla nas
stymulująca. Kiedy patrzy się na
nią staje się jasne, że jest to miejsce
idealne dla różnego rodzaju zgro-

madzeń: kulturalnych, oficjalnych
i nieoficjalnych, planowanych lub
spontanicznych. Projektując scenę
nie trzymaliśmy się sztywno tradycyjnej struktury składającej się
z podestu, ścian i dachu, ale nadaliśmy jej rzeźbiarską formę, która
jest niepodzielną całością, nie ma
początku ani końca. Kształt ten
powstał w procesie wyginania wirtualnej kartki papieru. Chcieliśmy
uniknąć niepotrzebnej komplikacji konstrukcji oraz nadać scenie
taką formę, by jej przeznaczenie
nie było oczywiste na pierwszy
rzut oka, ale by jednocześnie scena spełniała wszystkie wymogi
funkcjonalne koncertów, pokazów
i innych wydarzeń kulturalnych.
Dzięki temu, nawet kiedy na scenie nie odbywa się żadne wydarzenie, nie sprawia ona wrażenia
tworu zbytecznego, niepasującego
do otoczenia. Zdecydowaliśmy się
na lekką stalową konstrukcję wykonaną z paneli Trimoterm FTV
INVISIO. W wersji pierwotnej są
one białe, ale biorąc pod uwagę
charakter miejsca, zakładamy, że

26 maja
– tego dnia dzieci – zarówno te malutkie, jak
i już całkiem dorosłe – składają życzenia swoim Matkom, Mamom, Mamusiom; wręczają
im kwiaty i prezenty, w podziękowaniu za ich
trud, poświęcenie oraz miłość. Święto ustalono po to, by przypominało, jak ważna jest rola
Mamy w naszym życiu. Mama – jedyna i najważniejsza. Kobieta-anioł.

za jakiś czas scena może zostać pokryta graffiti – mówią Alicja Choła
i Jan Ledwoń.
Kurator konkursu Milos Florijančič wyjaśnił, że jury szukało
projektu, który wejdzie w relacje
z otoczeniem, wprowadzi do niego
nową jakość, a jednocześnie spełni
wymagania techniczne i względy
bezpieczeństwa. Zdaniem jury najlepiej tym wymaganiom odpowiadała koncepcja Alicji Choły i Jana
Ledwonia, która zyskała poetyckie
miano „białego tancerza”.
Drugie miejsce zajęli studenci ze
Słowenii, a trzecia nagroda powędrowała do Mediolanu. Dla zwycięskiej pary dodatkową nagrodą będzie uczestnictwo w letnim kursie
w Architectural Association w Londynie, gdzie spędzą trzy tygodnie
w lipcu.
– In

Dzień Matki jest to święto obchodzone corocznie w ponad 40 krajach, w Polsce po raz
pierwszy obchodzono je w 1923 roku w Krakowie. Historia święta sięga czasów starożytnych. Obchodzono je już w starożytnej Grecji.
Było to wiosenne święto Matki Natury, podczas
którego składano hołd Rei, która była matką
wszechświata i wszystkich bóstw. W Rzymie
czczono święto bogini Cybele, również uważanej za matkę bogów, było ono obchodzone
prawdopodobnie pomiędzy 15 a 18 maja.
W czasach nowożytnych, mniej więcej
w 1600 r. w Anglii pojawiła się tradycja świętowania tzw. Matczynej Niedzieli. Inaczej
historia tego święta przedstawia się w USA.
W 1858 amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej Pracy,
w 1905 jej córce udało się ustanowić Dzień
Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił
się na niemal wszystkie stany, zaś w 1914
Kongres USA uznał przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe.
Wszystkim Mamom z okazji ich święta
a także ich pociechom
z okazji Dnia Dziecka
najlepsze życzenia składa
redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”.

Półroczna Maja Gębiś
jeszcze nie potrafi
sama złożyć życzeń,
ale dla jej mamy Karoliny najpiękniejszym
prezentem jest zdrowy
uśmiech córeczki.

Kochana mamusiu
powiem Ci w sekrecie,
że jesteś najlepszą
mamą na świecie!
– mamie Agnieszce
wyznaje trzyletni
Kubuś Pomietlak

Reklama

Przeszłość w butelce
Zakorkowana 20 września 1944 roku butelka
pozwoliła odczytać fragment historii siedmiu
więźniów KL Auschwitz.
Znaleziono w niej list napisany
ołówkiem na skrawku cementowego worka – zawierał nazwiska
więźniów, którzy budowali schron
przeciwlotniczy: Bronisław Jankowiak z Poznania, Stanisław
Dubla z Łaskowic, Jan Jasik spod
Radomia, Wacław Sobczak spod
Konina, Karol Czekalski z Łodzi,
Waldemar Białobrzeski z Ostrołęki i Albert Veissid z Lyonu –
wszyscy w wieku od 18 do 20 lat.
Zabetonowaną w ścianie butelkę
odkryli pracownicy prowadzący
prace wyburzeniowe w pomieszczeniach piwnicznych remontowanego drugiego budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Oświęcimiu.
– Będąc w obozie, budowałem baraki, piekarnię. Na dwa tygodnie
zostałem przydzielony do innego
komanda i rozpocząłem budowę
schronu dla SS-manów. Nie pamiętam dobrze moich kolegów, bo
nigdy wcześniej z nimi nie pracowałem. Wiem, żeśmy się umówili,
że spiszemy nasze nazwiska i numery, a kartkę ukryjemy w ścianie.
Ja sam albo kładłem tę butelkę, albo
ją zamurowywałem. Dlaczego?
Myśleliśmy że wszyscy umrzemy
i że nic po nas nie zostanie – mówił 86-letni Wacław Sobczak, który
uczestniczył w uroczystości przekazania dokumentu Państwowemu
Muzeum Auschwitz-Birkenau. Au-

Wacław Sobczak wskazuje
miejsce ukrycia butelki w remontowanym budynku PWSZ

torem niezwykłego przesłania był
nieżyjący już Bronisław Jankowiak.
Po ukończeniu adaptacji gmachu
władze PWSZ zamierzają wystawić
wierną kopię listu w miejscu jego
odnalezienia oraz odsłonić pamiątkową tablicę.
– Na ogół w zbiorach muzeum
mamy dokumenty opisujące pracę
komend sporządzane przez SSmanów. Tu mamy odwrotną sytuację – świadectwo więźniów Auschwitz. Odnaleziony dokument to
kolejny element układanki, który
pozwoli lepiej poznać przeszłość,
choć nigdy zapewne nie zgłębimy
jej całej – powiedział podczas uroczystości dr Piotr Cywiński, dyrektor PMA-B.
– Karo

Raport „głosu”

Zapobiec grypie
Groźba pandemii grypy wywołanej wirusem
A/H1N1 zdominowała ostatnie posiedzenie
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu.
Na szczęście w powiecie oświęcimskim nie odnotowano takiego przypadku. W skład sztabu weszło dwunastu członków, głównie dyrektorów
powiatowych jednostek, inspekcji,
komendantów straży i policji. Według zapewnień Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego jest przygotowany do walki z ewentualnymi
skutkami świńskiej grypy. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna pełni całodobowy dyżur, a do jej

obowiązków należy przyjmowanie
zgłoszeń o przypadkach zachorowań
na grypę. W przypadku stwierdzenia
zagrożenia świńską grypą w powiecie lub konieczności bieżącej analizy
sytuacji sztab natychmiast będzie się
zbierał i podejmował decyzje, zgodnie z opracowanymi procedurami.
Duża odpowiedzialność spoczywa
na lekarzach podstawowej opieki
zdrowotnej – to oni oceniają stan
pacjenta i analizują stopień ryzyka

Raport „głosu”

Wodne zagrożenia
W Oświęcimiu nie ma żadnych
miejsc naturalnych, w których
dozwolona jest kąpiel, nie ma też
kąpielisk strzeżonych, co jest powszechnie bagatelizowane. Dlatego
wciąż zdarzają się w takich miejscach wypadki, często kończące się
tragedią. Tak jak ostatni przypadek
utonięcia 17-letniego Damiana K.,
który ratując koleżankę wpadł do
Soły w Broszkowicach. Przechodzili po betonowym elemencie
progu wodnego.
– W sytuacjach zagrożenia pomoc
jest ograniczona, często dochodzi

do paniki i ucieczki osób towarzyszących ofierze. Świadkowie nie
potrafią w racjonalny i opanowany
sposób pomóc w takich sytuacjach.
Zdarza się też, że osoby niepotrafiące pływać rzucają się na ratunek i same stają się ofiarą, tak jak
w przypadku Damiana K. – mówi
Małgorzata Jurecka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Oświęcimiu.
Ważne jest, żeby dzieci nie pozostawały nigdzie bez opieki. Rodzice powinni uczyć swoje pociechy
i wyrobić w nich nawyk wcze-

na podstawie przeprowadzonego
wywiadu. W przypadku zarażenia
świńską grypą najważniejsze będzie
zapobieganie przeniesienia zakażenia na innych pacjentów lub personel
medyczny. Każdy przypadek, który
lekarz pierwszego kontaktu uzna za
potencjalną infekcję wywołaną wirusem A/H1N1, będzie konsultowany
na szczeblu województwa z lekarzem
specjalistą chorób zakaźnych.
Jeśli podejrzenie zostanie uznane za
realne, pacjent będzie umieszczony
w najbliższym szpitalu na oddziale
zakaźnym. Przewóz chorego odbędzie się specjalnie do tego celu
wydzielonym ambulansem, znajdującym się w dyspozycji Szpitala
Powiatowego w Oświęcimiu. Gdy
choroba się nasili i pojawi się u pacjentów wiele przypadków stwierdzonej świńskiej grypy, wówczas
zostaną uruchomione specjalne
procedury.
– In
śniejszego powiadamiania o tym,
gdzie, z kim się wybierają oraz
kiedy planują powrót. – Miejsca
zagrożenia w Oświęcimiu to brzegi
Soły, Kruki i Broszkowice, głównie
progi wodne, jazy, śluzy oraz różne
elementy betonowe. Obserwujemy, że staje się coraz bardziej popularne i modne przechodzenie na
drugi brzeg rzeki właśnie po tych
stromych progach. Jest to bardzo
niebezpieczne, bo nawet jeśli w
danym momencie nie płynie tam
woda, to w każdej chwili może być
ona spuszczona z Porąbki. Wtedy
nurt staje się natychmiast rwący,
przychodzi duża fala – ostrzega
Małgorzata Jurecka.
– In
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Jest absolutorium
Rada Miasta podjęła uchwałę o udzieleniu
absolutorium z wykonania budżetu za 2008
rok prezydentowi Oświęcimia Januszowi
Marszałkowi.
Budżet 2008 roku został wykonany po stronie dochodów w wysokości ponad 114 mln złotych tj.
ponad 103 proc. planu dochodów
po zmianie, zaś po stronie wydatków w kwocie ponad 113 mln
złotych tj. ponad 97 proc. planu
wydatków po zmianie. Udało
się osiągnąć dodatni wynik wykonania budżetu za 2008 rok w
postaci nadwyżki budżetowej
w kwocie ponad 393 tys. zł. W
porównaniu do 2007 roku, gdzie
wykonanie dochodów wynosiło
ponad 111 mln zł, rok 2008 wyróżnia się wzrostem zrealizowanych dochodów do kwoty ponad
114 mln zł, wyższym o około
3 mln zł w stosunku do wykonanych dochodów 2007 roku.
Wykonane dochody 2008 roku
wzrosły o ok. 3 proc. w stosunku do dochodów 2007 roku. Zaś
wydatki w 2007 roku wynosiły
ponad 104 mln zł, a w 2008 roku
zrealizowano wydatki w kwocie ponad 113 mln złotych, co
stanowi 97 proc. planu. Wykonane wydatki 2008 roku wzrosły
o 9 mln zł, tj. o 9 proc. w stosunku do wydatków 2007 roku.
W 2008 roku poziom realizacji inwestycji był największy od wielu lat
i wyniósł ponad 21 mln złotych,
tj. 19 proc. wydatków budżetu
ogółem.
– Bardzo ważne jest, że tak wysoki poziom inwestycji 2008 roku
udało się wypracować bez zaciągania nowego zadłużenia przez
miasto – podkreśla prezydent
Janusz Marszałek. Rok 2008 był
drugim rokiem po 2007, gdzie nie
zaciągnięto żadnych kredytów,
pożyczek i zobowiązań z tytułu
wyemitowanych papierów warto-

ściowych. – W zeszłym roku wykonano wiele ważnych inwestycji.
Przebudowaliśmy ul. Sienkiewicza, Sadową, wybudowaliśmy dwie
nowe ulice – Chełmońskiego
i Malczewskiego. Rozpoczęliśmy
też modernizację ul. Bulwary,
Kościelnej i pl. ks. Jana Skarbka,
przebudowę wieży zamkowej. Powstał też nowy budynek socjalny
KS Soła. Kontynuowaliśmy prace
aranżacyjne na zamku. Wiele pieniędzy zostało przeznaczonych na
budowę kanalizacji sanitarnej w
Monowicach, na os. Dwory Kruki
oraz przy ul. Nowe Stawy – dodaje
prezydent. Wspólnie z powiatem
miasto współfinansowało takie
inwestycje jak: przebudowa części
ulicy Zwycięstwa, ul. Dworcowej,
dofinansowanie zakupu sprzętu
i wysokospecjalistycznej aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
ZZOZ w Oświęcimiu, budowa
boiska sportowego – Moje Boisko – Orlik 2012. Miasto współfinansowało z Samorządem Województwa odnowę nawierzchni
drogi wojewódzkiej nr 948 od
ronda na skrzyżowaniu ul. Jagiełły
z Zatorską w kierunku Kęt wraz
z remontem istniejących chodników i budową nowego łącznie
z kanalizacją opadową. W szkołach i przedszkolach wykonano
prace modernizacyjne. Podobnie
jak w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego, gdzie wyremontowano przychodnie nr 1 i 4. Pod
koniec 2008 roku Miejski Zakład
Komunikacji został przekształcony w spółkę prawa handlowego,
gdzie miasto wniosło wkład pieniężny w wysokości 850 tys. zł.

Galeria Ratusz
na plantach
Wiele wskazuje na to, że w Oświęcimiu może powstać nowy budynek Urzędu Miasta, który byłby
elementem
trzykondygnacyjnej
galerii handlowo-usługowej.
Inwestycja powstałaby w rejonie
ul. Bulwary i Berka Joselewicza.
W zamian za działkę w tej części
miasta prywatny przedsiębiorca
jest skłonny wybudować siedzibę

nowego ratusza. Radni wyrazili
wolę przystąpienia do opracowania wielowariantowej koncepcji
funkcjonalno-przestrzennej
dla
tego miejsca. Zatwierdzona przez
Radę koncepcja będzie stanowiła
podstawę podpisania listu intencyjnego z partnerem prywatnym
na realizację inwestycji.

Z obrad rady miasta
29 kwietnia 2009 roku odbyła się sesja Rady Miasta. Treść uchwał dostępna na stronie http://www.um.oswiecim.pl w zakładce Rada Miasta.

W Oświęcimiu uczcili
rocznicę Konstytucji 3 maja
Jak co roku mieszkańcy miasta, władze miasta, radni, posłowie,
przedstawiciele władz samorządowych województwa małopolskiego, wojska, policji, instytucji, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, organizacje, stowarzyszenia, młodzież zebrali się na placu Kościuszki, by uczcić 218. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych mszą św. za Ojczyznę. Poprzedziło ją wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych,
przy udziale Zrzeszenia Ludzi
z Gór. Później uformowana kolumna przeszła ulicami miasta,
by oddać hołd poległym w walce
o niepodległość pod pomnikiem
Niepodległości i przed Grobem
Nieznanego Żołnierza. Prezydent
Oświęcimia Janusz Marszałek
przypomniał znaczenie Konstytucji 3 maja. Odniósł się także do
obchodzonych w tym roku ważnych uroczystości.
– Konstytucja 3 maja daje nam
również dzisiaj poczucie, że w zjednoczonej Europie nie musimy mieć
kompleksów. Nauczyliśmy się już
wiele, a z perspektywy tych 5 lat
obecności w Unii Europejskiej
widzimy, ile wnieśliśmy do niej,
wzbogacając wielką rodzinę narodów europejskich. W tym miejscu
nie można zapomnieć o wkładzie
w przemiany Europy naszego wybitnego rodaka papieża Jana Pawła
II. Rok 1989 był początkiem nowej
Europy, zjednoczonej w demokracji. Upadek muru berlińskiego
był konsekwencją wcześniejszych
przemian w Polsce, które zapoczątkował w 1979 roku nasz wielki rodak, doprowadzając do powstania

dotyczący zaświadczeń o prawie
do głosowania, dopisywania się
wyborców do spisu wyborców
oraz dopisywania się wyborców
niepełnosprawnych do wybranego obwodu głosowania
Urząd Miasta Oświęcim uprzejmie informuje, że w Wydziale
Spraw Obywatelskich można:
1. Złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców – 28
maja 2009 r.
Do spisu wyborców mogą dopisać
się wyborcy przebywający czasowo
w Oświęcimiu w okresie obejmującym dzień głosowania oraz wyborcy nigdzie niezamieszkujący, ale
przebywający w Oświęcimiu.
2. Złożyć pisemny wniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego
do wybranego obwodu głosowania
– do 28 maja 2009 r.
Wyborcy niepełnosprawni zamieszkali na stałe w Oświęcimiu
mogą dopisać się do wybranego
przez siebie obwodu głosowania,
w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
3. Pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania – do 5 czerwca 2009 r.
Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się na żądanie
wyborcy zmieniającego miejsce
pobytu przed dniem głosowania.
Wyborca odbiera zaświadczenie
osobiście albo przez upoważnioną
pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano numer ewidencyjny PESEL wyborcy.
UWAGA:
Powyższe sprawy załatwia się
w Wydziale Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Solskiego 2 pok. 4 i 9, w godzinach
pracy Urzędu.

ruchu „Solidarność”. Ruchu, który
rozprzestrzenił się także na Węgrzech, w Czechosłowacji i innych
krajach z tzw. bloku komunistycznego. Wkrótce będziemy obchodzić
30. rocznicę wizyty Ojca Świętego
na ziemi oświęcimskiej. Zbiega się
ona z inną, ważną dla naszej Ojczyzny rocznicą – 20-leciem pierwszych, wolnych i demokratycznych
wyborów. Przy okazji dzisiejszego
święta powinniśmy wyrazić uznanie dla wszystkich mądrych i odważnych ludzi, którzy przed 20 laty

tworzyli Komitet Obywatelski „Solidarność” na ziemi oświęcimskiej,
mając swój udział w historycznych
przemianach w naszym kraju, powiecie i mieście.
8 maja w 64. rocznicę zakończenia II wojny światowej uczczono
pamięć ofiar wojny uroczystym
złożeniem kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza i żołnierzy polskich poległych w dwóch wojnach
światowych oraz żołnierzy września na cmentarzu parafialnym.

Wymieniali się doświadczeniami
W Oświęcimiu spotkali się samorządowcy z grupy wymiany doświadczeń
sektora komunalnej gospodarki mieszkaniowej Związku Miast Polskich.

Przedstawiciele miast: Bolesławiec, Jaworzno, Kutno, Mielec, Szklarska Poręba odpowiedzialni za gospodarkę mieszkaniową rozmawiali o przyjętych rozwiązaniach w tym
zakresie w Oświęcimiu. Podczas dwudniowego pobytu goście zapoznali się też z planami
utworzenia Centrum Integracji Społecznej
i funkcjonowaniem mieszkań chronionych
przy ul. St. Leszczyńskiej. Mieli okazję zobaczyć mieszkania wybudowane w systemie
Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego oraz Wioskę Dziecięcą im. Janusza Korczaka. Samorządowcom bardzo
podobało się miasto, które po wcześniejszej
prezentacji multimedialnej zwiedzili z przewodnikiem. Była również wizyta w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Podobne spotkanie odbyło się w ubiegłym roku
w Oświęcimiu. Wtedy o aktywnych formach
pomocy społecznej i usługach opiekuńczych
dyskutowali członkowie grupy wymiany doświadczeń sektora pomocy społecznej.

Będą głosowali w dwóch W Oświęcimiu o pokoju
obwodach
i prawach człowieka
Mieszkańcy osiedla Stare Stawy w wyborach
do Parlamentu Europejskiego będą głosowali w dwóch obwodach głosowania.
Ta zmiana wynika z przepisów
ustawy Ordynacja wyborcza, która
określa górną liczbę mieszkańców
przypisanych do danego obwodu. Ponieważ liczba mieszkańców
osiedla zwiększyła się i przekroczyła ustawowy próg, konieczne
było utworzenia nowego obwodu do głosowania. Tak jak do tej
pory mieszkańcy ulic Ceglanej,
Głogowej, Jagiełły (numery nieparzyste od 47 i parzyste od 40),
Kamieniec, Kościeleckiej, Łęgowej,

Nowe Stawy, Pod Olszyną, Zajazdowej głosować będą w obwodzie
numer 10, czyli przedszkolu przy
ul. Kościeleckiej. Z kolei wyborcy
z ulic św. Barbary, Chełmońskiego,
Gajowej, Kossaka, 11 Listopada,
Malczewskiego, Nad Młynówką,
Sadowej, Willowej, Zagrodowej
i Zatorskiej będą głosować w obwodzie numer 24, czyli w siedzibie Oświęcimskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego przy
ul. 11 Listopada.

Szanowni Mieszkańcy miasta Oświęcim,
7 czerwca 2009 roku po raz kolejny będziemy mogli wybrać naszych przedstawicieli do Parlamentu
Europejskiego, którzy będą reprezentować nasz kraj
i nasze miasto na europejskim forum. Nie zmarnujmy tej szansy. Udział w wyborach to przecież nasz
obywatelski obowiązek. Gorąco zachęcam Państwa
do uczestnictwa w tych szczególnych wyborach. Bądźcie Państwo aktywni w zachęcaniu członków rodzin,
znajomych!
Pięć lat temu przy referendum unijnym osiągnęliśmy najlepszy wynik w wojewodztwie. Frekwencja w Oświęcimiu wyniosła
68,5 proc. Był to rekord w Małopolsce. Na 33.994 uprawnionych do głosowania swoje głosy oddało 23.141 mieszkańców, w tym 19.911 było za przystąpieniem Polski do Unii. Prawie wszyscy jesteśmy przekonani, że był to dobry
wybór. Sami możecie Państwo zobaczyć ,jak wiele zmienia się w otoczeniu
naszego miasta, w Małopolsce i w całym kraju. Może uda się nam uzyskać
jeszcze lepszy wynik niż w referendum unijnym? Może osiągniemy najlepszy
wynik w kraju? To zależy od Państwa. Dobrze byłoby znowu znaleźć się
w grupie liderów demokracji w Polsce i zjednoczonej Europie.
Gorąco zachęcam do zagłosowaniu na kandydata, który Państwu najbardziej odpowiada. Obwieszczenia o listach kandydatów zostaną zamieszczone w ustawowym terminie na słupach ogłoszeniowych.

Możesz kupić mieszkanie

LOKALE MIESZKALNE
– lokal przy ulicy Słowackiego
58/7, przetarg 25.05.09 r. (wpłata vadium do 20.05.09r.);
– lokale na osiedlu Pileckiego nr:
23/1, 23/2, przetargi: 22.06.09 r.
(wpłata vadium do 16.06.09 r.);
– lokale na osiedlu Pileckiego nr: 22/1b, 24/1, przetargi:

23.06.09r. (vadium należy wpłacić do 17 .06.09 r.);
– lokal przy ulicy Śniadeckiego
9/1 przetarg 29.06.09 r. (wpłata
vadium do 23.06.09 r.);
kontakt w sprawie oferty Wydział
Mienia Komunalnego,
tel. 033/842 92 17
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
NIEZABUDOWANA NA CELE
MIESZANIOWO-USŁUGOWE
– położona przy ulicy Wysokiej
12, przetarg 16.06.09r. (wpłata
vadium do 10.06.09r.);
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA
BUDYNKIEM MIESZKALNYM
PARTEROWYM
– położona przy ulicy Jagiełły
112, przetarg 17.06.09r. (wpłata
vadium do 10.06.09 r.);
kontakt w sprawie oferty Wydział
Mienia Komunalnego,

tel. 033/842 92 18
Szczegółowe informacje na stronie
internetowej www.um.oswiecim.pl
zakładka Nieruchomości – ogłoszenia, oraz na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta Oświęcim.
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
NIEZABUDOWANA POŁOŻONA W SPECJALNEJ STREFIE
EKONOMICZNEJ, PODSTREFA
OŚWIĘCIM
– trwają przygotowania do sprzedaży, przetarg planuje się na przełomie sierpnia i września 2009 r.
kontakt w sprawie oferty Wydział
Mienia Komunalnego,
tel. 033/842 92 19
Szczegółowe informacje na stronie
internetowej www.um.oswiecim.
pl zakładka Oferta inwestycyjna –
MSAG Nowe Dwory.

Nepomucen poszukiwany
Wiemy, że pomnik Jana Nepomucena stał na Rynku Głównym od XVIII
bądź XIX wieku. Podczas II wojny
światowej na polecenie władz okupacyjnych pomnik został usunięty z płyty rynku. Nie wiadomo dokładnie, co
później stało się z figurą świętego. Po
ogłoszonej w ostatnim numerze Głosu

i zrozumienia między obywatelami
w zjednoczonej Europie nie tylko
pod względem ekonomicznym,
ale także w aspekcie politycznym.
Uczestnicy spotkania oprócz poznania miasta będą mieli możliwość udziału w 69. rocznicy pierwszej deportacji do KL Auschwitz
polskich więźniów politycznych.

Partnerstwo miast
w nowej perspektywie
Prezydent Oświęcimia wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym Rady Gmin i Regionów
Europy (CEMR), które odbyło się pod koniec
kwietnia w MalmÖ.

Janusz Marszałek
Prezydent Oświęcimia

Wydział Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Oświęcim

Mieszkańcy miasta, zwłaszcza Ci,
którzy poszukują własnego mieszkania, mają okazję nabyć lokal
mieszkalny na własność. Urząd
Miasta ogłosił bowiem przetarg na
mieszkania komunalne przy
ul. Pileckiego, Słowackiego
i Śniadeckiego. Mieszkania przy
ul. Pileckiego mają powierzchnię
ponad 40 m kw., 61 m kw., ponad 70 i 71 m kw. zaś przy
ul. Słowackiego o pow. 36 m kw.

Włoska sekcja Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) i Związek Miast Polskich organizują
w Oświęcimiu w dniach 14–15
czerwca 2009 r. konferencję pn.
„Miasta bliźniacze dla pokoju
i praw człowieka”. To wydarzenie
będzie koncentrować się na partnerstwie miast jako najistotniejszym elemencie tworzenia więzi

akcji społecznej pn. „Szukamy św. Jana
Nepomucena” otrzymaliśmy ciekawe
sygnały. Pani Rogóż z Poręby Wielkiej
przekazała informację, że figury należałoby szukać w parku przy szkole w
Porębie w 2 alejce. Natomiast pan Bzibziak z Oświęcimia zasygnalizował, że
figura Nepomucena może być zakopa-

na w okolicach ul. Solskiego, nieopodal
Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu.
Gdzie jest naprawdę figura św. Jana
Nepomucena?

Uczestniczyło w nim ponad tysiąc
przedstawicieli miast, prowincji i regionów z 40 krajów. Prezydent Janusz
Marszałek jako przewodniczący grupy ds. współpracy partnerskiej CEMR
przewodniczył sesji plenarnej dla
upamiętnienia 20. rocznicy wsparcia
Unii dla ruchu miast bliźniaczych.
Wygłosił referat na temat „Nowych
horyzontów dla współpracy partnerskiej w zmieniającej się Europie".

Delegaci zgromadzenia przyjęli
ostateczny tekst deklaracji i rezolucji. Deklaracja przedstawia
podstawowe zasady, które Europa
powinna podjąć. Rezolucja z kolei określa opinie władz lokalnych
i regionalnych na szereg kwestii,
takich jak zmiany klimatyczne,
zmiany demograficzne, stosunki
międzynarodowe i równość płci.

Pięknieje plac ks. Jana
Skarbka
Ekipa remontowa przebudowała
już plac przed Centrum Żydowskim, schody na parking przy ul.
Zamkowej i w stronę Urzędu Gminy. W najbliższym czasie zostaną
nasadzone duże tulipanowce amerykańskie w specjalnie przygotowanych miejscach oraz zainstalowane
zostanie nowoczesne oświetlenie.
Trwają również uzgodnienia nad
sposobem wyeksponowania historycznej studni, która została odkryta podczas robót remontowych.
Równolegle prowadzone są roboty na ul. Kościelnej, gdzie oprócz
nowej nawierzchni położony zostanie chodnik. Przy usuwaniu

nawierzchni z ulicy natrafiono na
stare kostki brukowe. Przebudowa
tej ulicy wymaga także wyburzenia budynku przy ul. Kościelnej 11
z uwagi na zły stan techniczny.

WIEŚCI Z RATUSZA PRZYGOTOWAŁA KATARZYNA KWIECIEŃ
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8 kultura
1.06 godz. 17:00 impreza
plenerowa z okazji Dnia Dziecka
(estrada obok OCK)
3.06 godz. 11:00 „Spotkania
z Polską. Żołnierze wyklęci” –
sesja popularno-naukowa
4.06 godz. 18:30 „Tatarak”, prod.
polska z 2009 roku, 85 min.,
reż. Andrzej Wajda w ramach
DKF „Reksio”
14.06 „Darujmy światu pokój” –
otwarcie pokonkursowej wystawy
VIII Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego
27.06 godz. 21:30 V Oświęcimski Kinowy Ogródek Plenerowy
– nocne kino plenerowe: „To nie
tak, jak myślisz, kotku”, prod.
polska z 2008 roku, reż. Sławomir
Kryński, 95 min. oraz „Zamiana”,
prod. polska z 2009 roku,
reż. Konrad Aksinowicz, 110 min.
(parking obok OCK)
28.06 godz. 17:30 Letnie Koncerty Organowe – koncert w wykonaniu Nilsa Larssona (organy
– Sztokholm/Szwecja) i Chóru
Mieszanego Katedry Wawelskiej
pod dyrekcją Andrzeja Korzeniowskiego (Kraków) – kościół św.
Maksymiliana, pl. Maksymiliana 2
Galeria „Tyle światów”
do 24.05 VI Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka” Oświęcim 2009 – wystawa
pokonkursowa
7–24.06 „Bóg bogaty w miłosierdzie” – wystawa fotografii Tomasza
Szarka, dokumentująca pobyt Ojca
Świętego Jana Pawła II w Polsce
w 2002 roku, w ramach obchodów Roku Papieża Jana Pawła II

Zamek – Zbiory Historyczno-Etnograficzne, ul. Zamkowa 1
21.05–5.06 „Wybory 4 czerwca
1989 w materiałach Archiwum
Państwowego w Katowicach,
Oddział w Oświęcimiu”
15.06–31.08 „Zapach luksusu, czyli modny świat flakonów
perfumowych i akcesoriów
toaletowych” – wystawa z kolekcji
Katarzyny Sosenko
do 1.10 „Wszędy są drogi proste,
lecz i manowce są wszędy...”
– motyw drogi w malarstwie
polskim przełomu XIX i XX wieku –
wystawa ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Krakowie
i Muzeum w Bielsku-Białej

W legendarnej „Piwnicy pod Baranami” oraz
w Nowohuckim Centrum Kultury odbędą
się koncerty laureatów XXII Małopolskiego
Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych
„Talenty Małopolski” 2009.
narodowego Festiwalu Piosenki
„Majowa Nutka” w Częstochowie.
Pierwszą nagrodą w tej kategorii
zostali uhonorowani: Anna Daczyńska i Karolina Wawrzusiszyn
z Oświęcimia, natomiat wyróżnieniem: Joanna Kaczmarczyk i Magdalena Stańczyk z Zatora oraz Natalia Michalak z Osieka.
Tytuł „Talent Małopolski 2009”
w kategorii form tanecznych otrzymały zespoły: „Wow” i „Prima”
z Oświęcimia, „Szalone Małolaty”
z Brzeszcz i „Laskowiacy” z Zatora. Laureatami pierwszych nagród
zostały grupy: „Shake” i „Finezja”
z Oświęcimia oraz „Contra” reprezentująca OCK. Zespoły te zostały
zaproszone do udziału w koncercie laureatów w Nowohuckim
Centrum Kultury. Wyróżnieniami
w tej kategorii zostały uhonorowane zespoły: „Fantazja”, „Metro”, „Freedom Factor” i „Slap up”
z Oświęcimia, „Laskowiacy” z Zatora i solista – Ricardo Pawłowski
z Osieka.

jącego przedstawicieli miast,
w których odbywają się koncerty i imprezy towarzyszące.
Spraw do załatwienia jeszcze
sporo, ale też już wiele zostało
przygotowane, zrobione, ustalone. Zespoły z całego świata
przesyłają zgłoszenia do udziału w tegorocznej edycji TKB, by
przed wielotysięczną publicznością pochwalić się swoim dorobkiem artystycznym i umiejętnościami, a przede wszystkim

zaprezentować własną kulturę
poprzez taniec, śpiew i muzykę.
W tegorocznej imprezie, trwającej od 1 do 9 sierpnia, oprócz zespołów z Podbeskidzia i innych
regionów Polski będą uczestniczyły m.in. grupy z: Kolumbii,

– adam

Amor
kocha poezję
W dniach 22–23 maja w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędą się XVII Ogólnopolskie
Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję
„Amor sprawił...”.
„Amor sprawił...”, pod patronatem
Prezydenta Miasta Oświęcim jest
konkursem adresowanym do młodzieży i dorosłych pragnących w
maju mówić i śpiewać o miłości.
Uczestników konkursu każdego
roku słucha zacne grono specjalistów od mówienia i śpiewania. Jurorzy słuchają, oceniają, bardzo chętnie rozmawiają. Dzielą się swoimi
doświadczeniami, spostrzeżeniami,

Witkiewicz i Orłowski
w zamku

Do rozpoczęcia prezentacji artystycznych
w ramach 46. Tygodnia Kultury Beskidzkiej
pozostało już niewiele czasu. Przygotowania W siedzibie Zbiorów Historyczno-Etnograficznych OCK w zamku oświęcimskim
do imprezy trwają od wielu miesięcy.
otwarto uroczyście wystawę czasową, nosząNa początku maja odbyło się Ekwadoru, Korei, Indonezji, cą nazwę „Wszędy są drogi proste, lecz i makolejne spotkanie Komitetu Kanady, Francji, Serbii, Ukrainy,
Koordynacyjnego TKB skupia- Łotwy, Włoch, Turcji, Grecji, nowce są wszędy...”.

Gruzji, Kraju Basków, Węgier,
Macedonii, Chorwacji, Czech,
Słowacji.
Koncerty będą się odbywały na
pięciu głównych estradach –
w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim i po raz
osiemnasty w Oświęcimiu na
estradzie obok Oświęcimskiego
Centrum Kultury, które przygotowuje i realizuje koncerty
w naszym mieście.
Szczegółowy program koncertów
podamy w kolejnym numerze.
– adam

pod patronatem „głosu”

Oświęcimskie talenty

W koncertach finałowych w Olkuszu, pod koniec kwietnia, wzięło udział ok. 1 500 uczestników
wyłonionych podczas eliminacji
powiatowych spośród ok. 20 000
młodych artystów.
Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty
Małopolski” adresowany jest do
dzieci i młodzieży regionu małopolskiego zainteresowanych różnymi formami muzyki i tańca.
W ścisłym gronie laureatów znaleźli się młodzi wykonawcy z terenu powiatu oświęcimskiego. Tytuł
„Talent Małopolski 2009” w kategorii form muzycznych otrzymali i zostali zaproszeni do udziału
w koncercie laureatów w „Piwnicy
pod Baranami”: Katarzyna Merta,
Konrad Merta i Katarzyna Wietrzny z Kęt oraz reprezentanci OCK:
Anna Rybarczyk, Weronika Wronka, Magdalena Piątek, Joanna
Możdżan, Dawid Jurecki. Ponadto
Magdalena Piątek i Dawid Jurecki zostali zaproszeni do udziału
w koncercie galowym Między-

Wystawy
do 25.05 XIII Biennale Twórczości
Plastycznej Dzieci i Młodzieży –
wystawa MDK
do 25.05 „Malarstwo sakralne” –
wystawa malarstwa Józefy Momot
29.05–21.06 „Nie mogłem tu
nie przybyć jako Papież” – wystawa fotografii Tadeusza Gabora
i Ryszarda Kozłowskiego poświęcona wizycie Ojca Świętego Jana
Pawła II w Oświęcimiu i Brzezince
w 1979 roku, w ramach obchodów Roku Papieża Jana Pawła II
1–10.06 „Moje marzenia” – pokonkursowa wystawa dziecięcych
prac plastycznych XIII Powiatowego Konkursu Plastycznego „Moje
marzenia”
14.06–7.07 „Darujmy światu
pokój” – pokonkursowa wystawa
VIII Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Darujmy światu
pokój” Oświęcim 2009

Tancerze nie tylko
z Kolumbii

Fot. Ryszard Kozłowski

18.05 godz. 19:00 „Po obu
stronach wiary” – koncert w wykonaniu zespołu „Krakowskie Przedmieście” w ramach obchodów
Roku Papieża Jana Pawła II
20.05 godz. 17:00 „Atom i jego
tajemnice” – wykład Jana Ryszarda Kurylczyka w ramach UTW
21.05 godz. 17:00 „Wybory 4
czerwca 1989 w materiałach
Archiwum Państwowego w Katowicach, Oddział w Oświęcimiu” – otwarcie wystawy (Zbiory
Historyczno-Etnograficzne)
21.05 godz. 18:30 „Slumdog.
Milioner z ulicy”, prod. angielskoamerykańska z 2008 roku, 120
min., reż. Danny Boyle w ramach
DKF „Reksio”
22–23.05 XVII Ogólnopolskie
Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...”
26.05 godz. 16:00 wykład z psychologii dr. Romana Dorczaka
w ramach UTW
26.05 godz. 17:00 „Tobie Mamo”
– koncert z okazji Dnia Matki
28.05 godz. 18:30 „Jagodowa
miłość”, prod. chińsko-francuska
z 2007 roku, 90 min., reż. Wong
Kar-wai w ramach DKF „Reksio”
30.05 godz. 16:00 spektakl przygotowany przez dziecięcą grupę
teatralną działającą w OCK
31.05 godz. 16:00 „Cziłała
z Beverly Hills”, komedia familijna
prod. USA z 2008 roku, 91 min.,
reż. Raja Gosnell
1.06 godz. 16:30 „Moje marzenia” – otwarcie pokonkursowej wystawy dziecięcych prac
plastycznych XIII Powiatowego
Konkursu Plastycznego

26.06–23.07 „Malarstwo” – wystawa malarstwa Ewy Przybyły

Fot. karo

Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24
tel./faks 033 842 25 75, 033 842 44 61
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

kultura 9

uwagami. Nie szczędzą pochwał,
ale i nie unikają słów krytycznych,
gdy wymagają tego okoliczności.
Nawet gdy uczestnik nie znajdzie
się w gronie laureatów, a wysłucha
cennych wskazówek jury, zyska kolejne nowe doświadczenie przydatne w dalszej pracy artystycznej...
W pracach jury tegorocznego
„Amora” wezmą udział: w kategorii
poezji śpiewanej – Katarzyna Groniec (aktorka, wokalistka), Marcin
Czarnik (aktor), Stefan Sendecki
(muzyk, kompozytor), natomiast
w kategorii recytacji – Edward Żentara (aktor), Anna Nowicka (aktorka), Marta Ledwoń (aktorka). Konkursowi od kilku już lat towarzyszą
koncerty w wykonaniu jurorów. Imprezą towarzyszącą XVII Ogólnopolskim Spotkaniom Recytatorów
i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...” będzie koncert w wykonaniu
Katarzyny Groniec pt. „Listy Julii”.

Program
22.05.2009 piątek
godz. 10:00 Inauguracja Spotkań.
Przesłuchania konkursowe – TYLKO O MIŁOŚCI śpiewają uczestnicy Spotkań
godz. 17:00 Spotkanie z jurorami
godz. 18:30 AMOR dla... nagrody... wyróżnienia... koncert
laureatów
godz. 19:00 „Listy Julii” – koncert
w wykonaniu Katarzyny Groniec
(cena biletu: 30,00 zł)
23.05.2009 sobota
godz. 10:00 Przesłuchania
konkursowe – TYLKO O MIŁOŚCI
mówią uczestnicy Spotkań
godz. 15:30 Spotkanie z jurorami
godz. 17:00 AMOR dla... nagrody... wyróżnienia... koncert
laureatów
Prezentacje konkursowe – wstęp
wolny
XVII Ogólnopolskie Spotkania
Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...” 2009 realizowane są przy wsparciu finansowym Miasta Oświęcim.
Organizator: Oświęcimskie Centrum Kultury.
Patroni medialni: TVP Kraków,
Radio Kraków, Polska Gazeta
Krakowska, Głos Ziemi Oświęcimskiej, portal regionalny oswiecimskie24.pl/.

„Wszędy są drogi proste, lecz i manowce są wszędy...” to wystawa ukazująca motyw drogi w malarstwie
polskim przełomu XIX i XX w.
Znalazły się na niej cenne obrazy
z krakowskiego Muzeum Narodowego, m.in. „Las” i „Kwitnące
jabłonie” Stanisława Witkiewicza,
„Pejzaż” Józefa Ignacego Kraszewskiego, oraz „Droga do Morskiego
Oka” Adama Gorczyńskiego a także obrazy namalowane w pierwszej
połowie XX w., m.in. „Roztopy –
sanie przed chatą” Czesława Wasilewskiego i „Czterokonny zaprzęg
w pejzażu jesiennym” Zygmunta
Rozwadowskiego będące własnością Muzeum w Bielsku-Białej.
– Temat drogi występuje w sztuce
od bardzo dawna. Na tej wystawie ograniczyliśmy się jednak do
okresu, który chcemy pokazywać
w stałej ekspozycji zamkowej, czyli
od końca XIX i początku XX wieku, do wybuchu II wojny światowej.
Wszystkie obrazy prezentowane
na wystawie pokazują pewną nostalgię, tęsknotę i zastanowienie
nad tym, co jest po dojściu do celu.
Godny szczególnej uwagi przy
oglądaniu jest jeden malutki obraz,
mianowicie „Pejzaż” Józefa Ignacego Kraszewskiego, bowiem w ramie
jest umieszczone pióro, którym pisał – mówi dr Katarzyna Barańska,
autorka aranżacji wnętrz oświęcimskiego zamku.
Już przechodząc po klatce schodowej na pierwsze piętro możemy
zobaczyć wielkoformatowe reprodukcje historycznych fotografii
uliczek Oświęcimia, na które nałożono postacie (w realnych wymiarach) dawnych mieszkańców mia-

sta. Efekt jest niezwykle ciekawy.
Tam też znajduje się mała wystawa
przedstawiająca Sołę oraz wydarzenia, które przed laty odbywały się
przy oświęcimskich brzegach rzeki.
– Urządzono już część ekspozycji
stałej, na której będzie pokazane
życie społeczne, czyli przemysł,
handel, wyznania, sport, szkolnictwo – wszystko, czym Oświęcim

Wiosenny żółty deszcz

p

rzez wiele dni było w Oświęcimiu ciepło i słonecznie.
Taka pogoda cieszy, ale w końcu pojawia się tęsknota
za deszczem. Ziemia mocno wyschła, a rozwijające
się rośliny potrzebują wody. Kiedyś pogoda
była logiczniejsza – w maju zaczynały się burze,
nadciągały wieczorkiem, odświeżyły powietrze, a gwałtowny
deszcz spłukał kurz. W nocy też padało, aby rankiem się wypogodzić. Chyba że trafił się jakiś deszczowy tydzień. Ale... dość
idealizowania tego, jak było.
Tej wiosny mamy kolorowe deszcze. Ostatnio na przykład spadł
żółty. Jego kolor był szczególnie widoczny na parkingu, gdzie
pięknie umyte, błyszczące autka zostały nocą upstrzone żółtymi
ciapkami. Rozmawialiśmy z sąsiadami na ten temat – upadła
teoria pyłków roślinnych, bo ileż by ich było w powietrzu, aby tak
skutecznie przyozdobić otoczenie? Ponieważ jednak w Oświęcimiu od dziesięcioleci obcujemy z chemią i widywaliśmy już różnokolorowy śnieg, więc dlaczego nie deszcz? Ta hipoteza została
szybko przyjęta i nawet, jeśli przyczyna nietypowych opadów jest
zupełnie inna, to i tak wielu oświęcimian pokiwa głową i powie
to samo, co mówi się przez dziesięciolecia, że pod osłoną nocy
wypuszczane są w powietrze różne interesujące składniki z okolicznych fabryk. Nihil novi...
Ale co tam jakiś żółty deszczyk... Większa sensacja, gdy do muzeum Auschwitz niespodziewanie przywożą na resocjalizacyjną
wycieczkę terrorystów z Irlandii Północnej, o czym dowiadujemy
się z mediów. Albo gdy nasze rodzime Centralne Biuro Antykorupcyjne bierze na tapetę oświęcimskie interesy, o czym rozmawia
się... na mieście. Nuda nam nie grozi, oj nie...
– kid

nagłaśniamy

Galicyjskie
hrabiny

O

Wioletta Oleś ze Zbiorów Historyczno-Etnograficznych dziękuje Zofii
Gołubiew, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie za dotychczasową współpracę

Książki bez granic
Książka leżąca na półce jest tylko ozdobą, jej
treść nie przynosi nikomu pożytku. Życia nabiera dopiero wtedy, gdy jest w rękach czytelnika, który strona po stronie z zamiłowaniem ją czyta.
– Oświęcimska książnica z okazji
Tygodnia Bibliotek rozpoczyna
akcję „Uwolnij książkę”. Akcja ma
na celu propagowanie idei czytania i ułatwiania dostępu do książek
tym, którzy z różnych powodów
nie mogą sobie pozwolić na ich
zakup. Osoby, które chcą podzielić się swoimi zbiorami mogą to
zrobić za pośrednictwem naszej
biblioteki. Ta „zabawa ludzi kochających książki” będzie rozwijana
przez nasze placówki biblioteczne
– informuje Leszek Palus, dyrektor
oświęcimskiej MBP.
Idea narodziła się osiem lat temu
w USA, swoim zasięgiem objęła już
cały świat. Obecnie po wszystkich

żył dawniej. Każde urządzone już
pomieszczenie opowiada pewną historię. Poprzez salon wchodzimy do
gabinetu Aleksandra Orłowskiego,
w którym zgromadziliśmy autentyczne meble i pamiątki po kompozytorze. Są też urządzone dwie sypialnie, mieszkania roboczo zwane
katolickim i żydowskim, pokazujące,
że kultury te niewiele różniły się od
siebie i zgodnie współżyły na tych
ziemiach. Jest też pokazana kuchnia
i salon – mówi dr Barańska.
W skład ekspozycji wchodzą muzealia z Muzeum w Chrzanowie,
Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa, Zbiorów Historyczno-Etnograficznych oraz obiekty pozyskane od prywatnych kolekcjonerów.
– In

Felieton

kontynentach krąży ponad 650 tys.
uwolnionych książek. W Polsce akcja
jest koordynowana szósty raz przez
Fundację Bookcrossing.pl i bydgoski
oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
– Bookcrossing, czyli uwalnianie
książek to idea nieodpłatnego przekazywania woluminów, najczęściej
przez zostawianie ich w specjalnie
oznaczonych miejscach, zwanych
półkami bookcrossingowymi, by
ktoś inny mógł je zabrać, przeczytać i znów zostawić w tym samym bądź innym wyznaczonym
do tego miejscu. Bookcrosserzy
– ludzie popierający tę ideę, tłumaczą ją tym, że książki nie lubią

być więzione w domu na pólkach,
lecz wolą krążyć z rąk do rąk i być
wciąż czytane. Biblioteka Pedagogiczna w Oświęcimiu zaprasza do
swojej siedziby przy ul. Bema 4
wszystkich zainteresowanych tą
ideą. Od czerwca na czytelników
czekać będzie półka bookcrossingowa – mówi Marzena Tadeusz
nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki
Pedagogicznej w Oświęcimiu.
– Chcemy zachęcać do popularyzowania akcji bookcrossingu
szkoły, instytucje, media, sklepy,
kawiarnie, aby było jeszcze więcej
uwolnionych książek i zaczytanych
ludzi. Jeżeli pod wpływem naszych
działań po książkę sięgnie ktoś, kto
normalnie by tego nie zrobił, to
znaczy, że było warto – stwierdza
Leszek Palus.
W razie jakichkolwiek problemów
bibliotekarze na miejscu odpowiedzą na wszystkie pytania związane
z „uwalnianiem” książki. Każdy
zainteresowany może dodatkowo
zarejestrować się na stronie www.
bookcrossing.pl i śledzić drogę
uwolnionej przez siebie książki.
– In

otwieram najnowszą książkę Bogny Wernichowskiej
„Kardy i kokardy”. Pięknie wydaną*, ilustrowaną starymi
fotografiami i reprodukcjami opowieść o hrabinach
Potockich.
Czytam pierwsze zdania i czuję, że zaczarował mnie
świat, którego już nie ma. Pozostały tylko jego ślady, pieczołowicie zebrane, zbadane i opisane przez autorkę. Prowadzą one do
Rosji, do czasów carycy Katarzyny II...
Matka Zofii Potockiej to Aleksandryna Branicka, z domu Engelhardt. Jednak tajemnica poliszynela głosiła, iż jej prawdziwymi
rodzicami byli: caryca Katarzyna II i jej faworyt, Grigorij Potiomkin. Niemowlę oddano Engelhardtom, szlachcie ze Smoleńszczyzny. Po 18 latach dziewczyna powróciła na carski dwór, stając się
faworytą obsypaną zaszczytami i bogactwem. Zaaranżowano dla
niej korzystne małżeństwo z hetmanem Branickim, a jedną z ich
córek była Zofia. Matka nazywała ją Sophinetką i uwielbiała, jednak pozostawała surowa i konsekwentna, kiedy wymagała tego
sytuacja. Zofia Branicka została w 1816 roku żoną hrabiego Artura Potockiego, wnosząc ogromny posag. Bogna Wernichowska
opisuje jego szczegóły – dziś trudno sobie wyobrazić te wszystkie
piękne rodowe klejnoty, suknie, majątki ziemskie i wiele innych.
Po wspaniałej podróży poślubnej państwo młodzi wybrali na
swoją posiadłość Krzeszowice – tam miał powstać rodowy pałac,
ale wybudował go dopiero ich syn, Adam. Potoccy wiele podróżowali po Europie, mieszkali przez kilka lat w Paryżu, ale w 1822
roku kupili kamienicę Pod Baranami w Krakowie, wyremontowali
ją, upiększyli i pałac pozostawał w rękach rodziny do II wojny
światowej. Kwitło w nim życie rodzinne i towarzyskie, odbywały
się wspaniałe bale, których opisy warto przeczytać w książce.
Kolejnymi hrabinami Potockimi były: żona Adama, Katarzyna oraz
jej synowa, Krystyna z Tyszkiewiczów, która po wojnie wyjechała
z Polski do Afryki, zmarła w Kenii.
Galicyjskie arystokratki opisane przez Bognę Wernichowską to kobiety z krwi i kości. Wykształcone, obyte w świecie, przygotowane
do prowadzenia wielkiego majątku, dobre matki, angażujące się
w sprawy społeczne. Kobiety, dla których priorytetem było trwanie polskiego domu i rodziny. Ich losy pokazują, jak zmieniał się
świat, jak przyspieszał... Czytając podobne opowieści, nie mogę
się oprzeć refleksji, jak bardzo ulotne jest wszystko to, do czego
na co dzień przywiązuje się wagę.
Polecam „Kardy i kokardy” czytelnikom lubiącym podróże w przeszłość, miłośnikom galicyjskiej rzeczywistości i wielbicielom
opowieści Bogny Wernichowskiej, które od lat publikowane są
w Głosie Ziemi Oświęcimskiej.
– kid
* Wydawnictwo Małopolski Instytut Kultury organizuje XI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, 16–17 maja 2009 r.
http://www.dnidziedzictwa.pl/.
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BOGNA WERNICHOWSKA

Klucz do dorosłości

K

iedy w 1912 roku najbardziej poczytny z galicyjskich dzienników „Czas”,
zwrócił się do pięćdziesięciu prominentnych
obywateli prowincji z pytaniem,
jakie z wydarzeń młodości najgłębiej zapadło im w pamięć i miało
znaczący wpływ na dalsze życie,
nieomal 2/3 wyższych urzędników,
profesorów uniwersytetów, znanych
artystów i najbogatszych przemysłowców – odpowiedziało, że
matura. Rzeczywiście, również
w świetle pamiętników z tamtej
epoki, egzamin dojrzałości kończący ośmioletnie gimnazjum, był
– także z racji wysokich wymagań
stawianych abiturientom – wydarzeniem pierwszorzędnej wagi
w życiu każdego z nich.
Matury odbywały się nieco później
niż obecnie, bo w ostatnim tygodniu maja. Ówczesne galicyjskie
gimnazja dzieliły się na klasyczne i realne. W tych pierwszych
egzamin maturalny składano
w formie pisemnej z języka polskiego, niemieckiego, łaciny i greki.
Egzamin ustny obejmował te same
przedmioty, a także matematykę
i historię. W gimnazjach realnych,
których program nie zawierał języków klasycznych, aby zdać maturę
należało uzyskać pozytywne oceny
z pisemnych egzaminów z matematyki, fizyki, chemii, a także
z języka polskiego. Ustnie zdawano
język niemiecki i francuski, jak również przedmioty objęte egzaminem
pisemnym. Chyba że uczeń uzyskał
z egzaminów pisemnych notę celującą, wówczas zwalniany był
z ustnych odpowiedzi.
Galicyjskie gimnazja starały się, aby
maturalnej komisji przewodniczył
ktoś piastujący wysokie stanowisko – spoza pedagogicznego grona.
Stąd w roku 1895, w klasycznym
gimnazjum w Bochni, wśród
pedagogów zasiadł sam namiestnik
Galicji Stanisław Badeni,
w tym samym roku w gimnazjum
w Oświęcimiu przewodniczącym
był dr Michał Bobrzyński, wiceprezydent Rady Szkolnej Krajowej
ze Lwowa, najwyższej instancji,
jakiej podlegały szkoły w Galicji.
W roku 1900 krakowskie gimnazjum im. św. Jacka zapewniło sobie
przewodnictwo w komisji samego
Stanisława hrabiego Tarnowskiego,
prezesa Akademii Umiejętności, historyka i literaturoznawcę, cieszącego się sławą znakomitego uczonego
w całym cesarstwie.
Egzaminowi dojrzałości towarzyszyła też niezmiernie uroczysta
oprawa – maturzyści po raz ostatni
ubierali galowe szkolne mundury,
grono pedagogiczne występowało
w wizytowych garniturach. Szkolne
aule przybierano dekoracjami
z wiosennych kwiatów. Kiedy na
początku XX stulecia we Lwowie
i w Krakowie powstały pierwsze
gimnazja żeńskie, abiturientki
w dzień matury wkładały czarne
wizytowe suknie jednakowego
kroju, podobnie panny kończące
Wyższe Rządowe Seminarium
Nauczycielskie.
Ci, którzy otrzymali najwyższe
oceny przy maturze, jeżeli również
w ostatnich trzech latach gimnazjum zasługiwali na świadectwa
z celującym postępem, zdawali egzamin dojrzałości z tzw. odznaczeniem, który to fakt zaznaczano nie
tylko na świadectwie, ale również
podawano do publicznej wiado-

mości w prasie. Co roku „Czas”
pod koniec czerwca zamieszczał
wkładkę ze spisem tegorocznych
absolwentów gimnazjów klasycznych i realnych, przy niektórych nazwiskach zamieszczając
w nawiasie cztery literki „odzn.”.
Skrót ten był powodem do dumy
zarówno tak wysoko ocenionego
młodzieńca, jak i całej jego rodziny.
Zaraz po maturze odbywał się
tzw. komers. Zwyczaj urządzania
balów maturalnych z tańcami
upowszechnił się dopiero w latach
dwudziestych. Komers był uroczystą pożegnalną wspólną biesiadą
absolwentów i profesorów, podczas
którego młodzi ludzie występowali po raz pierwszy w dorosłych
wizytowych ubraniach. Niektórzy
podkreślali swą przynależność
do grona dojrzałych obywateli
noszeniem przy tej okazji srebrnych
zegarków z dewizkami, a także sygnetów – czasem herbowych, jeśli
mieli ku temu prawo bądź złotych
pierścieni z monogramem, jakimi
co zamożniejsze rodziny obdarzały
synów po pomyślnie zdanej maturze. Podczas komersu wygłaszano, najpierw oficjalne, a później
bardziej swobodne przemówienia
i toasty. Któryś z najlepszych
uczniów, odznaczający się płynną
wymową, dziękował w imieniu
maturalnej klasy pedagogicznemu
gronu za wiedzę przekazywaną
przez minionych osiem lat. Z kolei
profesorowie życzyli wychowankom
szczęśliwego i owocnego życia,
tudzież spożytkowania nabytej

wiedzy dla ojczyzny i wspólnego
dobra.
Na początku lipca ogłaszano też
rozstrzygnięcie swoistego konkursu świadectw – polegał on na
wytypowaniu spośród wszystkich
galicyjskich maturzystów dwóch
najlepszych, którzy przez osiem
lat nauki otrzymywali świadectwa
z odznaczeniem (tzn. z przewagą
ocen celujących) i równie świetnie
zdali maturę. Ci dwaj młodzi ludzie
dostawali cesarskie stypendium
i prawo wstępu na jakąkolwiek
wyższą uczelnię austriackiego
imperium. Zdarzyło się, że w roku
1879 jednym z dwóch galicyjskich
prymusów był potomek znakomitej rodziny Potockich – Andrzej,
uczęszczający (rzecz w sferach
arystokratycznych bez precedensu)
do Rządowego Gimnazjum im. św.
Anny w Krakowie (dzisiejsze Liceum im. Nowodworskiego). Młody
hrabia, od dzieciństwa uchodzący
za cudowne dziecko, po naradzie
ze swą matką hrabiną Katarzyną
Potocką, przyjął cesarski dyplom,
ale podziękował za stypendium,
uważając, że powinien otrzymać je
zdolny absolwent, niepochodzący
z zamożnej rodziny. Ten dowód
„honoru i szlachetności serca” –
jak określiła decyzję Andrzeja Potockiego ówczesna prasa – spotkał
się z uznaniem i aprobatą, także
samego cesarza. Andrzej Potocki
zrobił później karierę urzędniczą,
zostając namiestnikiem Galicji,
co było najwyższym stanowiskiem
w prowincji.

Sławny gród

pod patronatem „głosu”

W oświęcimskim zamku odbyła się druga część konferencji historyczno-naukowej
pt. „Oświęcim grodem sławny".
Tym razem mieszkańcy miasta
mogli dowiedzieć się jak wyglądały
początki osadnictwa na ziemi oświęcimskiej oraz zapoznać się ze stanem
badań archeologicznych. Prelegentami byli archeolodzy: Ilona Smajek,

Grzegorz Mądrzycki oraz Józef Rochowiak z Klubu „Oświęcimska Starówka”. Konferencję zorganizowali:
prezydent miasta Oświęcim, Oświęcimskie Centrum Kultury i Klub
„Oświęcimska Starówka”.

Jak pachnie luksus
Od czerwca do końca sierpnia, w zamku – siedzibie Zbiorów Historyczno-Etnograficznych
unosić się będzie zapach perfum i pomad.
A to za sprawą zaplanowanej na ten
czas wystawy z kolekcji rodziny Sosenków pt. „Zapach luksusu, czyli
modny świat flakonów perfumowych i akcesoriów toaletowych”.
Wystawa jest prezentacją przedmiotów codziennego użytku, które towarzyszyły człowiekowi od
niepamiętnych czasów i są obecne
dzisiaj, choć w nieco zmienionej
formie, czyli akcesoria i opakowania kosmetyczne – małe dzieła
sztuki. Warto przyjrzeć się ocalałym od zniszczenia przedmiotom
– świadkom troski człowieka o higienę i akcesoriom codziennych
rytuałów kosmetycznych. Autorką
kolekcji jest Katarzyna Sosenko, ab-

solwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wywodząca się
z kolekcjonerskiej rodziny, w której
dorastała w niezwykle artystycznej
atmosferze, kreującej pasję poszukiwania i gromadzenia zwykłych –
niezwykłych przedmiotów.

– In

Reklama

Nowe życie
żydowskich oświęcimian
W Centrum Żydowskim w Oświęcimiu otwarto ciekawą wystawę
„Nowe życie”, której motywem przewodnim są powojenne losy
byłych żydowskich mieszkańców naszego miasta zamieszkałych
w Izraelu.
Prezentuje ona poruszające biografie dziewiętnastu osób, które w
różnych okolicznościach opuszczały swój rodzinny Oświęcim
oraz ich współczesne fotografie,
na których prezentują się ze swoimi rodzinami. Adela Huppert,
Wiktor Borger oboje wraz z dziećmi oraz synem innej oświęcimianki, Szalomem Lahatem specjalnie
przylecieli z Izraela na otwarcie
niezwykle ważnej i istotnej dla
nich wystawy „Nowe Życie”. Częścią ekspozycji jest zrealizowany podczas wizyty pracowników
Centrum Żydowskiego w Izraelu
film dokumentalny, w którym
byli mieszkańcy i ich potomkowie wyrażają swoje uczucia wobec
Polski, Izraela i Oświęcimia. Historie bohaterów „Nowego Życia”
są niezwykle różne: wśród nich są
ci, którzy opuścili Polskę po roku
1933, przeczuwając zbliżającą się
katastrofę, Żydzi, którzy przeżyli
Holokaust pod niemiecką okupacją lub w głębi ZSRR, jak również
ludzie urodzeni po wojnie. Łączą

ich wspólne oświęcimskie korzenie oraz nowa ojczyzna – Izrael.
– Przygotowując projekt „Nowe
Życie” mieliśmy świadomość, że
wraz z upływem czasu nieliczni
już świadkowie tamtych wydarzeń odchodzą, a ich niezwykłe
historie niejednokrotnie, poza
gronem rodzinnym, nie miały szansy dotrzeć do szerokiego
grona odbiorców. Obecnie żyje w
Izraelu jedynie około kilkudziesięciu mieszkańców Oświęcimia.
Z tego względu „Nowe Życie”
stara się spełniać również funkcję
dokumentującą i upamiętniającą.
Chcemy, aby wystawa stanowiła
pomost pomiędzy współczesnym
Izraelem i współczesną Polską,
tragiczną historią a teraźniejszością, pokazując osobiste historie
i losy ocalonych, których życie
splotło się nierozerwalnie z tymi
dwoma krajami. Mamy nadzieję,
że „Nowe Życie” będzie poruszającą opowieścią o zwycięstwie,
woli życia, chęci przetrwania i odradzaniu się narodu żydowskiego

po katastrofie – mówi Tomasz
Kuncewicz, dyrektor Centrum
Żydowskiego w Oświęcimiu.
W uroczystościach otwarcia wystawy wzięli udział między innymi przedstawiciele dyplomatyczni
Izraela, Republiki Federalnej Niemiec oraz Stanów Zjednoczonych,
władze miejskie i powiatowe oraz
liczni mieszkańcy Oświęcimia.
Wystawa jest przygotowana w języku polskim i angielskim, częścią
projektu jest także dwujęzyczna
witryna internetowa www.wystawa-nowe-zycie.pl/ oraz katalog.
Wystawa powstała przy finansowym wsparciu Task Force for
International Cooperation on
Holocaust Education, Remembrance, and Research, Ambasady
Izraela w Warszawie, Konsulatu
Generalnego RFN w Krakowie,
Konsulatu Generalnego USA w
Krakowie, Miasta Oświęcim, Powiatu Oświęcimskiego oraz firmy
Nicromet Polska.
– In

Obecny na otwarciu wystawy Wiktor Borger, który przed wojną mieszkał przy ul. Solnej 6, chętnie rozmawiał z mieszkańcami
Oświęcimia
Reklama
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Nowy sezon
Mieszane uczucia
z nowymi elementami Najlepszy sezon w historii oświęcimskich
Oświęcimianka Anna Jurkiewicz spełniła
swoje marzenie i uzyskała olimpijską kwalifikację.
Kanadyjskie Vancouver będzie gospodarzem przyszłorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Na tej
najważniejszej sportowej imprezie
nie zabraknie oświęcimskiej łyżwiarki figurowej. Anna Jurkiewicz
spełniła swoje marzenie.
– Każdy sportowiec, bez względu na uprawianą przez siebie
dyscyplinę, marzy, aby pojechać
na Olimpiadę. Brzmi to jak banał,
ale tak jest naprawdę – uśmiecha
się łyżwiarka UKŁF Unii Oświęcim, Anna Jurkiewicz. – Ja nie jestem wyjątkiem i celem był olimpijski start. Nie ukrywam jednak,
że towarzyszyło mi sporo chwili
zwątpienia. Nawet w tym ostatnim
sezonie – dodaje.

W przyszłym roku Anna Jurkiewicz będzie reprezentowała
biało-czerwone barwy na Olimpiadzie w Vancouver
Fot. (zyg)

Sen stał się jawą w Mieście Aniołów. Wcześniej nie było jednak
tak różowo… Oświęcimianka już
po raz trzeci z rzędu wywalczyła
tytuł mistrzyni Polski seniorek,
ale nie była zadowolona ze swojej
dyspozycji. Jak mówi, złoto zostało zdobyte w kiepskim stylu. Jej
forma była daleka od optymalnej
i stąd decyzja zarządu PZŁF i trenerki Iwony Mydlarz–Chruścińskiej o „odpuszczeniu” mistrzostw
Europy.
– Ten start mógł mi tylko zaszkodzić. Postanowiliśmy najlepiej
jak tylko można przygotować
się do mistrzostw świata, które
rozgrywane były w Los Angeles.
Ranga była olbrzymia, bo mistrzostwa to jednoczesne kwalifikacje
na Olimpiadę w Vancouver. Postawiliśmy wszystko na jedną kartę
– opowiada Ania.
Łyżwiarka UKŁF Unii w Los Angeles pojechała znakomicie. Po shorcie była na wysokim, 20. miejscu,
a po dowolnym przesunęła się
o jeszcze jedną pozycję w górę.
To oznaczało, że Ania „załapała
się” na przyszłoroczne Igrzyska.
Swój występ podczas mistrzostw
świata ocenia wysoko. Było prawie
idealnie. – Oczywiście, to nie sto
procent. Stać mnie na więcej. Wierzę, że kolejny sezon będzie jeszcze
lepszy. Do swojego programu dołączę nowe elementy. To kombinacja
dwóch podwójnych skoków i jeden
potrójny – kończy oświęcimianka.
Anna Jurkiewicz w czerwcu wyjeżdża na obóz przygotowawczy
do Cetniewa. Później czekają ją treningi w Krynicy i Oświęcimiu.
– (zyg)

Matematyczne szanse
Piłkarze oświęcimskiej Unii na finiszu rozgrywek wadowickiej ligi okręgowej
Słabe mecze przeplatają dobrymi.
Biało-niebiescy w rundzie wiosennej grają w „kratkę”. Umiarkowanym
optymizmem powiało po dwóch
zwycięstwach z rzędu. Najpierw
podopieczni Krzysztofa Barcika pokonali na wyjeździe Bolesława Bukowno 3:0, by później ograć u siebie
broniącego się przed spadkiem Nadwiślanina Gromiec 1:0.
Losy pojedynku z Nadwiślaninem
rozstrzygnęły się na niespełna
5 minut przed końcem. Wówczas
Daniel Kornaś zamknął na „długim” słupku dośrodkowanie z rzutu
wolnego Krzysztofa Barcika. Grający trener Unii chwilę wcześniej
sam powinien wpisać się na listę
strzelców. Zamiast decydować się
na strzał, niepotrzebnie szukał
w polu karnym napastników.
– Rzeczywiście mogłem uderzyć – przyznał Krzysztof Barcik.
– To był trudny mecz. Nadwiślanin broni się przed degradacją
i ma nóż na gardle. Byli niezwykle
zdeterminowali, dlatego mieliśmy
kłopoty z wypracowaniem sobie
pozycji bramkowych. Najważniejsze, że udało się „przepchać” wynik
na naszą stronę. Cieszy też dru-

gi z rzędu mecz na zero w tyłach
– podsumował Krzysztof Barcik.
Ten sezon jest szczególny dla drużyn z wadowickiej ligi okręgowej.
Cztery bezpośrednio spadają,
a cztery kolejne z miejsc 9–12 walczyć będą o utrzymanie w barażach z wicemistrzami klas A. Dwie
najlepsze ekipy awansują do V ligi.
Prawie pewna promocji do wyższej
klasy rozgrywkowej jest już Przeciszovia. Zespół prowadzony przez
Sławomira Frączka jest całkowicie poza zasięgiem konkurencji.
Za plecami przeciszowian toczy się
walka o drugą pozycję.
– (zyg)

Kolejne
wydanie
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
już od
29 czerwca

Wojowników.

Oświęcimscy Wojownicy zajęli czwarte miejsce podczas hokejowych mistrzostw Polski amatorów
Fot. zbiory klubu

Zmienne uczucia towarzyszyły
amatorskiej drużynie hokejowej
z Oświęcimia, wracającej z mistrzostw Polski. Radość z najwyższego miejsca w historii drużyny
mieszała się z niedosytem. Wszak
upragniony medal był na wyciągnięcie ręki…
Gospodarzem ósmej edycji krajowego championatu amatorów
w hokeju na lodzie była Krynica. Do uzdrowiskowej miejscowości zjechało 16 teamów, które
podzielono na cztery grupy. Los
przydzielił Wojownikom za rywali

ekipy Nesty Toruń, Globusa Lublin
i Sielec Sosnowiec. – Najbardziej
obawialiśmy się spotkania z sosnowiczanami. To jedna z najlepszych
drużyn amatorskich – przyznaje
kapitan oświęcimskich Wojowników, Paweł Boduch.
Okazało się, że zupełnie niepotrzebnie. Wojownicy pokonali Sielec 4:1,
a komplety punktów wywalczyli
także w dwóch innych grupowych
grach (1:0 z Nestą Toruń, 9:0 z Globusem Lublin). Oświęcimianie zajęli pierwsze miejsce i awansowali
do fazy play off.

– Pełen emocji był ćwierćfinałowy mecz z krynickimi Diabłami.
Po regulaminowym czasie wynik
nie był rozstrzygnięty i dopiero
karne zadecydowały o naszym
awansie. Wygraliśmy 2:1 i w półfinale trafiliśmy na Polonię Bytom.
Lepsi okazali się jednak rywale
(1:4). Pozostał nam „finał pocieszenia”, gdzie spotkaliśmy się z nowotarskim Podhalem. Spotkanie
o trzecie miejsce zakończyło się
remisem 4:4, ale dogrywka rozgrywana do tzw. „nagłej śmierci”
przyniosła sukces góralom. W doliczonym czasie zdobyli gola, który
rozstrzygał o podziale brązowych
medali – dodaje Paweł Boduch.
W mistrzowskim turnieju w Krynicy najczęściej do klasyfikacji
kanadyjskiej z oświęcimskiego
zespołu punktowali: Łukasz Bara,
Piotr Kokoszka i Mateusz Zalewski
(wszyscy po 7 pkt).
Drużyna powstała 10 lat temu. Miniony sezon był najlepszy w historii Wojowników. Oprócz wysokiej
pozycji na mistrzostwach Polski
zdobyli oni brąz podczas pierwszej
edycji zawodów Pucharu Polski.
Na warszawskim Torwarze najlepsi
okazali się kryniczanie.
Drużyna OSHA Wojowników
Oświęcim występuje w składzie:
Paweł Boduch, Adam Krzemień,
Mateusz Zalewski, Łukasz Bara,
Bartłomiej Grabowski, Artur Kołodziej, Piotr Kokoszka, Krzysztof
Drabczyk, Łukasz Adamus, Grzegorz Dzięgiel, Arkadiusz Kmak,
Andrzej Żmuda, Grzegorz Rzemiński, Michał Chrząścik, Damian
Pactwa, Marek Maciborek, Zbigniew Żmuda, Krzysztof Śreniawski, Bartosz Kleta.
– (zyg)
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