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Nie ustają dyskusje wokół tematu zagospodarowania płyty Rynku
Głównego w Oświęcimiu. Tymczasem jest opóźnienie w terminie
wykonania operacji „Tęcza”.
– Zgadzamy się na wyprowadzenie ruchu samochodowego z rynku, ale pod warunkiem stworzenia
alternatywnych miejsc parkingowych na terenie Starego Miasta. W innej sytuacji trudno nam
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Liderzy filmów
niezależnych

Końcowe odliczanie.
I co dalej?
Mieszkańcy coraz bardziej się niecierpliwią. Rynek miał być pusty
do końca listopada, teraz wiadomo, że stanie się to w drugiej dekadzie grudnia.
– Jedno jest pewne, że wieloletnie
starania ludzi z naszego miasta,
w tym z Klubu „Oświęcimska Starówka” nie pójdą na marne. Prace
wyburzeniowe szpecącej oświęcimski rynek „Tęczy” rozpoczną
się 26 listopada, do tego czasu będą
prowadzone prace przygotowawcze. Po wyburzeniu górnej części
pawilonu małopolski wojewódzki
konserwator zabytków Jan Janczykowski obiecał wydać decyzję na
wyburzenie bunkra. Bardzo ważne jest dla nas, aby zniknął jeszcze
w tym roku. Chcą tego mieszkańcy
miasta, którym bunkier przypomina trudny okres II wojny światowej. Dodatkowo pozyskaliśmy
środki z OSPR w wysokości 750
tys. zł, które niewykorzystane trzeba będzie zwrócić – tłumaczy Jan
Korzeniowski, zastępca prezydenta
Oświęcimia.
Teren w sercu miasta będzie zabezpieczony, a prace wyburzeniowe
będą wykonywane w sposób niekolidujący z życiem codziennym
Starego Miasta. Obecnie trwają badania geofizyczne oraz prace związane z inwentaryzacją korytarzy,
znajdujących się pod płytą. Pokażą
one, w których miejscach należy
prowadzić prace archeologiczne.
Przy trwającym opracowywaniu koncepcji zagospodarowania
Rynku Głównego władze miasta
przeprowadzają liczne konsultacje społeczne z oświęcimianami.
Pomysłów jest wiele. Fontanna,
ratusz, pomnik, studnia to te najczęściej powtarzane. W trakcie
dyskusji przeważa stanowisko
historycznej koncepcji zagospodarowania rynku, przywracającej wygląd tego miejsca z czasów
międzywojennych. Nie oznacza to
jednak, że rynek straci na funkcjonalności – pod tym względem ma
być on nowoczesny. Kluczowym
tematem stało się także wyprowadzenie ruchu kołowego.

Oświęcim

będzie prowadzić działalność –
twierdzi Renata Adamus, przedsiębiorca z Oświęcimia.
– Trzeba przywrócić temu miejscu charakter dawnej świetności
sprzed czasów II wojny światowej.
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Na całym świecie rynek jest symbolem miasta. Nie można zostawić
tam samego bunkra, nam, starszym mieszkańcom Oświęcimia
źle kojarzy się czas jego funkcjonowania – mówi Jadwiga Sekunda, mieszkanka Starego Miasta.
– Kamienice wokół rynku są tak
zbudowane, że przy każdym przejeździe samochodu drgają ściany,
co z czasem zapewne narusza ich
konstrukcję. Poza tym nie można
otworzyć okien, bo jest hałas – dodaje Jadwiga Sekunda.
– Chcielibyśmy, aby rynek stał
się na nowo wizytówką miasta,
miejscem chętnie odwiedzanym,
przystosowanym do codziennej
aktywności mieszkańców, jak
i okazjonalnych wydarzeń kulturalnych – mówi Janusz Marszałek,
prezydent Oświęcimia.
– In
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Niebezpieczne dwa kółka

O

święcim odkorkowany, nareszcie wróciła normalność!
I aż się obawiam powiedzieć, że efekt remontu taki
sobie, bo wyjdę na totalną malkontentkę… Ale przecież na świecie jest ciekawiej, gdy ktoś zetrze nieco
różowej mgiełki z okularów wiecznych optymistów.
Przy radosnej okazji otwarcia ruchu na moście Jagiellońskim
chcę poruszyć temat rowerzystów. Pamiętam, jak przed remontem wielu pokonywało most, jadąc po drodze, której pobocze
było mocno pofałdowane. W zimie dochodziły złogi śniegu lub
błota pośniegowego. Wyprzedzanie takiego rowerzysty zawsze
wiązało się ze wzmożoną czujnością, bo wypadek murowany,
gdyby się lekko poślizgnął lub zjechał po muldzie. Niewielu
korzystało z szerokiego wówczas chodnika, co było znacznie
bezpieczniejsze. Teraz jest ścieżka rowerowa. Świetnie, że
o tym pomyślano! Tylko dlaczego nie pomyślał o tym rowerzysta, który, zmierzając w kierunku ronda, znalazł się pod
kołami samochodu? Nie da się ukryć, że w wielu przypadkach
jeździmy na pamięć lub po prostu bezmyślnie. Rowerzyści często są bardzo beztroscy. Wiele manewrów świadczy o nieprzewidywaniu konsekwencji. Sama też poruszam się po mieście
na rowerze, ale robię to w miarę możliwości po ścieżkach lub
chodnikach, ze względu na to, że większość dróg jest niebezpieczna i nie posiada poboczy. Jestem jednocześnie kierowcą
i może dlatego mam świadomość pewnych spraw. Wiem też
z osobistych doświadczeń, że w przypadku kolizji z samochodem, rowerzysta ma niewielkie szanse lub w ogóle nie przeżyje.
Nie wystarczy być uprawnionym użytkownikiem drogi, chronionym przez przepisy. Trzeba być świadomym, jaka to jezdnia,
jakie są zagrożenia. Niekorzystanie z przygotowanych ścieżek
rowerowych, które są bezpieczną alternatywą, jest po prostu
głupotą. Niebezpieczną w skutkach głupotą…

Świadectwo dobra
Do ukończenia budowy Pomnika-Hospicjum
Miastu Oświęcim potrzeba jeszcze ponad
4 mln złotych.
Prezes fundacji realizującej tę inwestycję ma nadzieję na znalezienie kolejnych sponsorów. Cel
jest szczytny, hospicjum będzie
bowiem miejscem pomocy dla
chorych i cierpiących w końcowej
fazie chorób nowotworowych.
– Musimy przeprowadzić prace
wykończeniowe wewnątrz budynku. Wybudować drogi dojazdowe,
chodniki, place, a także wykonać oświetlenie. Dlatego staramy
się o następne granty. Chcemy
też zachęcić do wsparcia tej idei
mieszkańców Oświęcimia i okolicy – podkreśla Helena Wisła,
prezes zarządu Fundacji PomnikHospicjum Miastu Oświęcim.

– Środki finansowe potrzebne do
wybudowania zwykłego pomnika
byłyby o wiele mniejsze, łatwiej byłoby je pozyskać. Ale kilka milionów
złotych na wybudowanie hospicjum
to już o wiele trudniejsze przedsięwzięcie – dodaje Helena Wisła.
Rok po powołaniu fundacji teren
pod budowę tego nietypowego
pomnika przy ul. Wysokie Brzegi
przekazało oświęcimskie Starostwo
Powiatowe. Fundacja zainteresowała swoją działalnością Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, a także
ambasady rządów Włoch, Japonii
oraz firmy z powiatu oświęcimskiego. Dzięki staraniom wielu ludzi
fundacja otrzymała, poprzez UKIE,

grant rządu włoskiego w wysokości 1,6 mln zł. Przy zaangażowaniu
fundacji Polska Wspólnota Pokoju,
hospicjum uzyskało grant rządu japońskiego w wysokości 600 tys. zł.
na wyposażenie w sprzęt medyczny,
jednak jego wykorzystanie będzie
możliwe dopiero po zakończeniu
budowy. Od rządu szwajcarskiego
w 2007 r. pozyskano 400 tys. zł.
Honorowy patronat nad fundacją przyjął metropolita krakowski
ks. kard. Stanisław Dziwisz. Jego
pełnomocnikiem w fundacji jest
ks. Jan Nowak, dyrektor Centrum
Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.
Na rzecz budowy Pominka-Hospicjum zarząd i rada fundacji pracuje charytatywnie.
Hospicjum powstało dla uczczenia
mieszkańców Oświęcimia i okolic,
którzy ratowali życie więźniom byłego KL Auschwitz-Birkenau.
Numer konta:
Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S A o/Oświęcim
70 1020 2384 0000 9402 0009 1876

– In
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S1 w szóstym wariancie
Małopolscy i śląscy samorządowcy jednogłośnie opowiedzieli się
za VI wariantem drogi ekspresowej S1, dzięki któremu mieszkańcy
Oświęcimia zyskaliby dużo lepsze połączenie z S1, a także autostradą A4.
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W Urzędzie Marszałkowskim
w Katowicach przedstawiciele
gmin, przez które ma przebiegać
ekspresówka z Mysłowic do Bielska-Białej, spotkali się z minister
rozwoju regionalnego Elżbietą
Bieńkowską i członkami zarządów
obu województw.
– To bardzo korzystny dla naszego
miasta wariant tej trasy – podkreśla Janusz Marszałek, prezydent
Oświęcimia. Przebieg drogi już
wcześniej budził kontrowersje.
Protestowało m.in. UNESCO, gdy
według wcześniejszej koncepcji
droga miała przebiegać w pobliżu Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Swoje niezadowolenie wyrazili samorządowcy ponieważ wybrany
przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad piąty wariant przewidywał całkowite ominięcie powiatu oświęcimskiego.
– W planowanym wariancie VI
uwzględnione zostały zalecenia
ekspertów UNESCO dot. ochro-

ny Miejsca Pamięci AuschwitzBirkenau. Niewiele jest inwestycji
mogących pogodzić zarówno wymogi związane z ochroną miejsc
najistotniejszych wydarzeń historycznych, jak i ochroną środowiska oraz potrzebami współcześnie
żyjących oraz przyszłych pokoleń.
Interesy te godzi wynegocjowana,
przez wszystkich partnerów dialogu społecznego – trasa przebiegu
drogi S1 w wariancie VI. Odstąpienie od budowy drogi S1 przez teren
Powiatu Oświęcimskiego zniweczy
wiele lat starań, prac i uzgodnień
– można przeczytać w proteście
podpisanym przez władze powiatu,
miasta, gminy, posłów ziemi oświęcimskiej, przedstawicieli władz województwa małopolskiego, Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
Samorządowcy zarekomendowali
GDDKiA wariant VI. Ostateczna
decyzja o przebiegu trasy będzie
znana wiosną przyszłego roku.
Droga ekspresowa S 1 jest położo-

na na obszarze województwa śląskiego i częściowo małopolskiego.
Jej łączna długość wynosi ok. 130
km. Zgodnie z planami ma łączyć
podkatowickie Pyrzowice (A1)
z przejściem granicznym polskoczeskim w Cieszynie oraz czeską
drogą ekspresową R48. Część trasy stanowi wschodnia obwodnica
GOP. Odcinek Kosztowy – Oświęcim–Brzeszcze–Bielsko-Biała jest
planowany do realizacji w 2012.
Na przełomie maja i czerwca 2008
roku istniało jedynie pięć wariantów drogi. Na wspomniany odcinek wybrano wtedy wstępnie
wariant IV, który miał biec m.in.
wzdłuż linii kolejowej Brzeszcze–Oświęcim. Jednakże na ten
wariant nie zgodzili się eksperci
z UNESCO, argumentując decyzję
obawą lokalizacji trasy zbyt blisko
Państwowego Muzeum Auschwitz
-Birkenau w Oświęcimiu.
– In
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Niezwykła kartka z kalendarza
Mieszkańcy miasta uczcili 91. rocznicę odzyskania niepodległości.

– 11 listopada to nigdy nie była,
nie jest i nigdy nie będzie kolejna,
zwykła kartka z kalendarza. Jest to
dzień szczególny w historii naszego narodu – mówił na placu Kościuszki prezydent Janusz Marszałek. Przypomniał też wydarzenia
jakie miały miejsce w pierwszych
dniach odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Uroczystości poprzedził apel poległych. Wcześniej mieszkańcy miasta spotkali się w kościele księży
salezjanów, by uczestniczyć w mszy
św. za Ojczyznę.
– In

Nowoczesna strażnica
Do zakończenia budowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Oświęcimiu wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą, zlokalizowanej przy ul. Zatorskiej oraz zakupu wyposażenia potrzeba
jeszcze 7,5 mln zł.
Dlatego z inicjatywy Wojewody
Małopolskiego podpisana została
deklaracja pomiędzy Województwem Małopolskim, Państwową
Strażą Pożarną, miastem Oświęcim oraz Powiatem Oświęcimskim
dotycząca
współfinansowania
tej inwestycji. Miasto Oświęcim
wsparło budowę komendy kwotą
500 tys. zł, komendant główny PSP
ze środków programu modernizacji służb MSWiA kwotą 1,5 mln zł,
a powiat oświęcimski w budżecie
na rok 2010 uwzględni kwotę 1,5
mln zł. Pozostałe środki zostaną
uzupełnione z budżetu Wojewody Małopolskiego. Warte podkreślenia jest także, że prezydent
Oświęcimia zadeklarował ponadto
wykonanie w przyszłym roku zjazdu z drogi krajowej 44 oraz rozwiązanie kwestii kanalizacji wód
opadowych w rejonie inwestycji.
Zakończenie całości budowy zaplanowano na przyszły rok.
Dodatkowo w nowej siedzibie komendy straży pożarnej znajdzie się
miejsce na Centrum Powiadamia-

„Glob” na mieszkania
Niegdyś dobrze prosperujący,
oferujący ponad sto miejsc noclegowych, teraz niszczejący budynek
szpecący okolice oświęcimskiego
dworca kolejowego – hotel „Glob”.
Jest szansa na zrewitalizowanie
tego obiektu. Władze miasta myślą o pozyskaniu go na mieszkania
socjalne. Dawny hotel „Glob” jest
własnością Polskich Kolei Państwowych, które są zainteresowane pozbyciem się przydworcowego
budynku. – Rozmowy z PKP dobrze rokują. Jednak konieczna jest
jeszcze zgoda wojewody i akceptacja radnych – informuje Janusz
Marszałek, prezydent Oświęcimia.
Na razie trudno mówić o kosztach
przedsięwzięcia. Więcej będzie
wiadomo, gdy kolej przygotuje

oświęcimski, chrzanowski i wadowicki. Zakres obsługi zgłoszeń
z numeru alarmowego 999 oraz
dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego zostały uzgodnione z Sabiną Bigos-Jaworowską, dyrektorem ZZOZ-u w Oświęcimiu.
Całkowite wdrożenie systemu powiadamiania ratunkowego w województwie małopolskim ma
zostać zakończone do listopada 2012 r.
– In

Po 111 latach od przybycia do Oświęcimia turyńskich salezjanów, przybyła tutaj, również
stamtąd, firma samochodowa Fiat.

Zenon Latawiec, dyrektor Zespołu
Szkół Towarzystwa Salezjańskiego.
Pracownia projektu została wyposażona w dwa samochody, komputery, rzutniki, silniki i skrzynie biegów, urządzenia komputerowe do
diagnozy elektronicznej oraz komplet narzędzi specjalnych, które
używane są w samochodach marki Fiat. Całe wyposażenie sali do

ćwiczeń praktycznych jest zgodne
ze standardem wymaganym dla
autoryzowanych warsztatów naprawczych.
– Ważną część stanowi przekazanie najbardziej aktualnej wiedzy
technicznej. Oprócz podręczników
i materiałów dydaktycznych całej
dokumentacji technicznej, dostarczanych przez Internet dodatkowo w centrum szkoleń Fiat Auto
Poland został zorganizowany specjalny kurs dla nauczycieli zawodu
– cieszy się ks. Zenon Latawiec.
Uroczystość otwarcia projektu
„TechPro²” to dla oświęcimskich salezjanów moment historyczny. Jest
to wydarzenie, które dokonało się
w roku jubileuszowym, 150 lat od założenia zgromadzenia salezjańskiego.
– Pozostaje mieć tylko nadzieję,
że współpraca ze znaną na całym
świecie Firmą Fiat zaowocuje dobrem w życiu młodzieży, tak jak
chciał tego św. Jan Bosko i pomoże
wychować ją na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli – podsumowuje ks. Latawiec.
– In

operat szacunkowy obiektu.
– Na tym etapie trudno mówić
o konkretach. Na pewno jest to
ciekawy projekt – dodaje prezydent miasta, podkreślając, że
oprócz mieszkań socjalnych w
byłym „Globie” miałyby siedzibę
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejska.
– In

Ponowny pochówek
Remont zabytkowej kaplicy
Hallerów, wzniesionej pod koniec
XVIII wieku w zespole parkowym
w Dworach, ma zakończyć się
jeszcze w tym miesiącu. Pochłonie ponad 300 tys. zł z budżetu
miasta. Nie ograniczył się jedynie
do wykonania robót remontowobudowlanych, ale także konserwatorskich. I właśnie podczas prac
konserwatorskich przy krypcie
okazało się, że trumny z ciałami
członków rodziny Hallerów zostały
zbeszczeszczone. Prawdopodobnie
sprawca szukał w środku kosztowności. Okoliczności profanacji
grobów ma wyjaśnić prokuratura.
– Konserwator, który nadzoruje
Reklama

nia Ratunkowego. Według koncepcji opracowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie
i przedstawionej do zatwierdzenia
Wojewodzie Małopolskiemu, na
terenie województwa małopolskiego ma funkcjonować pięć Centrów
Powiadamiania Ratunkowego, mają
się one znajdować w: Krakowie,
Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu oraz Tarnowie. Zgodnie
z koncepcją, CPR w Oświęcimiu
obsługiwać będzie trzy powiaty:

Fiaty dla salezjanów

W ramach projektu „TechPro²” będzie współpracowała z Zespołem
Szkół Zawodowych Towarzystwa
Salezjańskiego w duchu św. Jana
Bosko w wychowaniu i kształceniu
zawodowym młodzieży.
Projekt „TechPro²” jest efektem
porozumienia zawartego pomiędzy Fiat Auto Poland a Towarzystwem Salezjańskim Inspektorii
Krakowskiej, o specjalistycznych
szkoleniach technicznych w sektorze samochodowym.
– To, co chcemy osiągnąć za pośrednictwem „TechPro²”, to dać
młodzieży szansę, tworząc pomost
pomiędzy szkołą a pracą. W tym
projekcie połączono kompetencje z zakresu salezjańskiego wychowania i kształcenia oraz myśl
techniczną i wsparcie ekonomiczne firmy Fiat Auto Poland – mówi

W skrócie

remont kaplicy zlecił przeniesienie
szczątków do nowych trumien
i ponowny godny pochówek –
powiedział Jan Korzeniowski,
wiceprezydent Oświęcimia.
– In
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Partnerstwo
Oświęcim–Arezzo
Ratyfikacja umowy o partnerstwie z miastem Arezzo
była powodem pobytu delegacji z Oświęcimia w tym
włoskim mieście. Podobna ceremonia miała miejsce
także w Oświęcimiu 15 czerwca tego roku.
W reprezentacyjnej sali obrad
prowincji Arezzo ze strony miasta Oświęcim umowę podpisali
prezydent Janusz Marszałek oraz
przewodniczący Rady Miasta
Piotr Kućka, a w imieniu Arezzo prezydent Giuseppe Fanfani
i przewodniczący Rady Giuseppe
Caroti. W ceremonii oprócz gości
z Oświęcimia i gospodarzy uczestniczyli m.in. przewodniczący Rady
Prowincji Arezzo, pełnomocnik
biskupa ordynariusza Arezzo oraz
Marijke Vanbiervliet, dyrektor
włoskiej sekcji Rady Gmin i Regionów Europy (AICCRE). To za
jej przyczyną doszło do nawiązania kontaktów pomiędzy Arezzo
i Oświęcimiem.
– Otrzymałem od Marijke informację o trzech miastach, z którymi mogliśmy nawiązać kontakt.
Wybrałem Oświęcim. Urzekło
mnie to miasto i jego bogata historia. Dla nas ważny był też czas
II wojny światowej, gdy Oświęcim
stał się Auschwitz. Nasze europejskie i katolickie korzenie miały też
duże znaczenie – powiedział podczas ceremonii podpisania umowy burmistrz Giuseppe Fanfani,
którego wuj Amintore Fanfani był
przez wiele lat kluczowym włoskim politykiem.
Oświęcimska delegacja wzięła
udział w konferencji na temat

partnerstwa miast jako sposobu
na rozwój przyjaźni pomiędzy
narodami i pokoju oraz jako warunku rozwoju ekonomicznego
i ludzkiego. Burmistrzowie włoskich gmin omawiali swoje doświadczenia dotyczące współpracy międzynarodowej, a prezydent
Oświęcimia Janusz Marszałek
mówił o roli mieszkańców w kontaktach międzynarodowych.
– Pierwsze kontakty z naszym
niemieckim partnerem w Kerpen nawiązała Helena Wisła,
z ukraińskim Samborem radny
Włodzierz Paluch, z Ballan-Mire
Tadeusz Szczerbowski, a z niemieckim Breisach oświęcimscy
sportowcy. Kontakty są bardzo
dobre i dzisiaj możemy realizować wiele wspólnych projektów
z myślą o młodych mieszkańcach
miasta – powiedział. Współpraca
przełoży się na wymianę młodzieży. Naszym partnerom z Arezzo bardzo zależy na wspólnych
kontaktach młodzieży i zwykłych
mieszkańców, chcieliby, aby ich
młodzież mogła mieszkać w domach swoich polskich rówieśników.
Oświęcimska delegacja była
niezwykle ciepło przyjęta przez
Włochów. Organizatorzy przygotowali zwiedzanie miasta, występ
znanej w całym świecie grupy

„Sbandieratori”, która zaprezentowała taniec z flagami charakterystyczny dla tego regionu. Z kolei Włochom podobał się występ
grupy tanecznej ze szkoły tańca
„Prestiż” Romy Szostak. W katedrze S. Donato i S. Pietro odprawiona została msza święta w języku polskim i włoskim, podczas
której nawiązywano do związków
Oświęcimia z Arezzo korzeni katolickich obu krajów. Prezydentów Oświęcimia i Arezzo przyjął
na audiencji biskup ordynariusz
Arezzo.
Koszty przelotu oraz pobyt
w Arezzo oświęcimskiej delegacji, w której uczestniczyli oprócz
prezydenta miasta radni Rady
Miasta, prezesi spółek miejskich,
dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytucji kultury, urzędnicy,
działacze sportowi i młodzież ze
Szkoły Tańca „Prestiż”, został pokryty ze środków Unii Europejskiej pozyskanych przez miasto
Arezzo. Na przyjęcie 49-osobowej
grupy z Arezzo w Oświęcimiu
w czerwcu tego roku miasto pozyskało grant z Komisji Europejskiej w ramach programu „Europa dla obywateli” w wysokości
ponad 100 tys. euro na spotkania
i konferencje miast partnerskich
w Oświęcimiu, niemieckim Breisach i włoskim Arezzo.

Reklama

Kolejne wydanie
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
już od
14 grudnia
„Głos Ziemi Oświęcimskiej”
dostępny także w wersji
elektronicznej na stronie
www.ock.org.pl
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mechaników

W skrócie

Remont zamkowej bastei

Popularne OZNS-y liczą już pół wieku. Z okazji jubileuszu pracownicy Powiatowego Zespołu nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu przygotowali uroczyste obchody.
– Szkoła zawsze była dumna ze
swych absolwentów, których, podobnie jak i wszystkich sympatyków, serdecznie zapraszamy na
obchody 50-lecia. Rozpoczną się
one w środę 13 stycznia 2010 r.
na cmentarzu parafialnym wmurowaniem tablicy poświęconej
zmarłym nauczycielom i pracownikom naszej szkoły. Następnego
dnia, czyli 14 stycznia w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się uroczysta akademia,
a później, już w budynku szkoły
„Spotkanie po latach” wszystkich
osób związanych z naszą szkołą –
zaprasza Teresa Piskorska, dyrektor PZ nr 3 w Oświęcimiu.
OZNS-y rozpoczęły swoją działalność w 1959 roku jako Zasadnicza
Szkoła Zawodowa Międzyzakładowa dla pracujących otwarta
przy Technikum Chemicznym w
Oświęcimiu. Niedługo później
szkoła usamodzielniła się administracyjnie, a od 1963 roku, dzięki
staraniom ówczesnego dyrektora
Józefa Czarneckiego, pozyskała
na swą siedzibę część budynku
OZNS (Oświęcimskich Zakładów

Naprawy Samochodów). Pierwsza grupa absolwentów, licząca 34
osoby, opuściła szkolne mury w
1961 roku.
Z początku istnienia lekcje odbywały się popołudniami. Szkoła
kształciła wówczas w wielu zawodach, takich jak: tokarz, ślusarz,
mechanik samochodowy, elektromonter, piekarz, farbiarz, krawiec,
szewc, laborant, elektryk, złotnik,
zabawkarz i innych. Z biegiem
czasu poszerzała swoją działalność i ofertę kształcenia.
Siedem lat po powstaniu szkoły
otwarto pierwszą klasę Technikum
Mechanicznego dla pracujących o
specjalności naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych,
która liczyła 48 uczniów. A w roku
szkolnym 1971/72 szkoła prowadziła już 24 klasy szkoły zasadniczej i 3 klasy technikum – w sumie
900 uczniów. W następnym roku
otwarto w technikum nową specjalność – budowę maszyn, a od
1983 roku w szkole zaczęło funkcjonować dzienne technikum.
Z pięćdziesięcioletniej historii szkoły warto przypomnieć

również to, że w roku szkolnym
1976/77 klasy szkół zasadniczych
otrzymały nową nazwę – Zespół
Szkół Zawodowych, a od 1 września 1980 roku placówka stała się
szkołą przyzakładową, nazywającą się Zasadnicza Szkoła Zawodowa Oświęcimskich Zakładów Naprawy Samochodów. Tak było do
roku 1991, kiedy budynek stał się
własnością kuratorium. Mimo że
OZNS-ów dawno już nie ma, do
dzisiejszego dnia powszechna jest
właśnie taka nazwa szkoły.
Kolejni dyrektorzy dbali o rozwój placówki i swoich uczniów.
Szkoła otworzyła liceum zawodowe i ogólnokształcące. Oferowała
swym uczniom możliwości czynnego rozwijania różnorodnych
zainteresowań poprzez udział
w licznych zajęciach pozalekcyjnych, zawodach sportowych,
konkursach
przedmiotowych,
wymianach międzynarodowych,
wycieczkach i wielu innych zajęciach. Tak jest do dzisiaj.
– In

Reklama

Na dodatkowe prace prowadzone
na wzgórzu zamkowym miasto
przeznaczy 745 tys. zł. Środki
są niezbędne, ponieważ podczas
prowadzenia prac ziemnych
w rezerwacie archeologicznym
wzgórza zamkowego okazało się,
że mur obronny przy bastei jest
bardzo płytko posadowiony, co
w połączeniu ze złym stanem
technicznym (rozwarstwienia na
całej wysokości, pękniętych cegieł)
uniemożliwiało dalsze działania.
W zaistniałej sytuacji konieczne
jest wzmocnienie konstrukcji muru
obronnego oraz podłoża gruntu
pod murem i basteją. Najpierw
przewidziano prace wzmacniające,
czyli palowanie i kotwienie muru,
a następnie roboty konserwatorskie. Końcowym etapem będzie
wykonanie zadaszenia całego
rezerwatu archeologicznego.

Udostępnienie wieży dla mieszkańców i turystów będzie możliwe
po przekazaniu obiektu do przyszłego Muzeum „Zamek w Oświęcimiu”.
– In

Internetowe punkty dostępu
Zapowiadane od dłuższego
czasu przez Janusza Marszałka,
prezydenta miasta hot spoty mają
działać pod koniec tego roku. Sieć
Internetu bezprzewodowego ma
objąć najważniejsze punkty
w Oświęcimiu: przy ulicy Solskiego – zasięgiem obejmie Rynek
Główny, przed Oświęcimskim
Centrum Kultury, przy S-Centrum
i w rejonie Szarych Szeregów.
Lokalizacja bezprzewodowej
sieci uzależniona jest od miejsca,
dostępu do Internetu oraz dopływu
prądu. Oświęcim miał otrzymać
jeszcze kolejne dwa hot spoty od
Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Mało-

polska Sieć hot spotów. Jednak
termin realizacji przedsięwzięcia
został przesunięty na przyszły rok.
Podstawowym elementem hot
spotu jest AP (ang. Access Point)
– punkt dostępu. Jest to urządzenie dokonujące konwersji sygnału
cyfrowego na sygnał radiowy
w paśmie ISM, umożliwiając
w ten sposób świadczenie określonych przez administratora usług
np. udostępnianie połączenia
internetowego. Do skorzystania
z dostępu do Internetu konieczne
jest urządzenie pracujące w standardzie IEEE 802.11a/b/g.
– In

Młodzież seniorom
Podobnie jak w poprzednich latach, także
w tym roku szkolnym uczniowie Liceum Konarskiego w Oświęcimiu ze szkolnego ruchu
wolontariuszy rozpoczęli akcję nosząca nazwę „Herbatka u staruszka”.
Działalność w tym obszarze prowadzona jest we współpracy z Dziennym Domem Pomocy w Oświęcimiu.
Głównym celem akcji jest pomoc
osobom starszym.
– Wbrew pozorom można zrobić
bardzo dużo. Czasami wystarczy
pomoc w zrobieniu drobnych zakupów, towarzyszenie w spacerach,
zwyczajna rozmowa, przeczytanie
książki lub czasopisma – opowiada
Lidia Sumisławska, pedagog z LO
Konarskiego, od tego roku koordynator „Herbatki u staruszka”.
– Młodzi ludzie nawiązują kontakty z seniorami na wielu płaszczyznach. Bywa, że są pomocni
osobom starszym w nawiązywaniu kontaktów ze światem nowoczesnych technologii, jakim jest
Internet lub też obsługa telefonu
komórkowego. Osoby w jesieni życia cały czas są ciekawe świata, nowości, poszerzania wiedzy. Można
im w tym pomagać. Wolontariusze
czerpią natomiast z doświadczeń
seniorów, poznają historię ich
życia i niejednokrotnie zyskują

nowego dziadka czy nową babcię – informuje Agata Lorek, dyrektor Dziennego Domu Pomocy
w Oświęcimiu.
Zazwyczaj do jednego podopiecznego udają się 1–3 osoby. Wizyty
dostosowane są do potrzeb i możliwości obu stron. To oni wspólnie
decydują jak często się spotykają,
ile czasu będą wspólnie spędzać
oraz co w tym czasie będą razem
robić. Wszystko zależy od chęci,
inwencji, pomysłowości, potrzeb,
jak i ograniczeń.
W tym roku szkolnym do pracy
w tym zakresie zgłosiło się 18 osób.
W grupie są też tacy uczniowie,
którzy pracowali na rzecz wolontariatu już w szkole podstawowej czy
w gimnazjum. Na początku współpracy odbyło się szkolenie, podczas
którego uczniowie dowiedzieli się,
na czym polega praca w ramach
wolontariatu oraz przyjrzeli się
samym sobie pod kątem własnych
umiejętności i możliwości psychospołecznych.
– In
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Kamień z miasta krwi
na kopiec
Ks. biskup Marian Buczek z diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie przekazał prezydentowi Oświęcimia Januszowi Marszałkowi
cztery kamienie na przyszły kopiec Pamięci
i Pojednania.

Są to: kamień z katedry w Charkowie, która w 1938 roku została zamieniona na biuro. Cenzurowano
w nim filmy produkcji radzieckiej.
Katedra została zwrócona wiernym dopiero w 1991 roku. Kamień
z konkatedry w Zaporożu, które
było siedzibą kozactwa zaporoskiego, przez wieki walczącego z Polakami. Kamień z cmentarza katyńskiego w Charkowie. Cmentarz
ten jako tzw. III cmentarz katyński
kryje prochy prawie 4 tys. polskich
oficerów pomordowanych z obozu
w Starobielsku. Kamień z cmentarza żołnierzy armii niemieckiej
z czasów II wojny światowej.
– Charków jest miastem krwi,
wokół niego jest wiele mogił
bezimiennych, pomordowanych
przez reżim sowiecki – powiedział
podczas uroczystego przekazania
symbolicznych kamieni ks. biskup
Marian Buczek.
– Niech te kamienie, pochodzące
z miejsc, w których ginęli niewinni ludzie będą dla współczesnego
pokolenia natchnieniem do budowania pokoju w świecie i sercach
wszystkich ludzi na ziemi – dodał
biskup Marian Buczek.

Uczczono pamięć bohatera
walk o Westerplatte
Na cmentarzu komunalnym odbyła się uroczystość zamontowania tablicy na grobie śp.
Franciszka Wolasa, informującej o bohaterskiej postawie mieszkańca Oświęcimia podczas wojny obronnej we wrześniu 1939 roku.

Wzięła w niej udział wdowa pani
Irena Wolas oraz rodzina.
Prezydent Janusz Marszałek podkreślił, że pamięć o takich bohaterach powinna być zachowana
i przekazywana młodym pokoleniom. Pani Irena Wolas dziękowała za upamiętnie bohaterstwa męża

w roku 70. rocznicy wybuchu II
wojny światowej.
Śp. Franciszek Wolas był bohaterem walk o Westerplatte, pośmiertnie w 1991 roku został odznaczony
Krzyżem Virtuti Militari.

ku muru berlińskiego i dotyczył
współpracy partnerskiej w zbliżaniu Europejczyków. Moderatorem
tej części dyskusji był Andrzej
Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich. Dyskutowano o roli kontaktów partnerskich
w zbliżaniu krajów Europy Środkowej i Wschodniej z krajami zachodnimi po przemianach w roku
1989. Rozważano, w jaki sposób
proces integracji europejskiej dał
obywatelom poczucie przynależności do wspólnoty oraz jakie ce-

chy współpracy partnerskiej mogą
pomóc w przekonaniu obywateli
do zwiększenia poczucia przynależności do Unii Europejskiej.
W tej części konferencji swoje referaty przedstawili: Unda Ozolina,
wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Valka na Łotwie, Toivo Riima, z-ca
dyrektora Związku Miast Estonii,
Reinhard Stahel, CEMR Sekcja
Szwajcarska, były burmistrz Winterthur.
Trzeci panel poświęcony był pojednaniu w dzisiejszej Europie
i roli twinningu i dialogu międzykulturowego. Prowadził go Jeremy
Smith, sekretarz generalny CEMR.
Rozmawiano o kontaktach partnerskich, które ułatwiają życie obywatelom Unii i pozwalają zachować
różnorodność kulturową i narodowościową. W tej części seminarium głos zabrali: Pavel Tychtl,
przedstawiciel DG ds. Edukacji
i Kultury w Komisji Europejskiej,
Anders Knape, wiceprzewodniczący CEMR, były przewodniczący
Grupy ds. Współpracy Partnerskiej
CEMR, przewodniczący Szwedzkiego Związku Władz Lokalnych
i Regionalnych, Riva Kastoryano,
dyrektor ds. Badawczych CNRS
(Francuskie Krajowe Centrum Badań Naukowych).

O współpracy i pojednaniu
Goście z kilkunastu krajów europejskich: Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga, Belgii, Holandii, Danii, Chorwacji, Finlandii, Grecji, Szwecji, Wlk. Brytanii, Włoch, Francji, Łotwy, Czech, Estonii, Izraela przebywali pod koniec października w Oświęcimiu.
Powodem wizyty w naszym mieście było seminarium „Współpraca
partnerska i pojednanie” 70 lat po
wybuchu II wojny światowej, 20 lat
po obaleniu Żelaznej Kurtyny organizowane przez sekcję twinngową Rady Gmin i Regionów Europy
Europejska Sekcja United Cities
and Local Governments.
Seminarium otworzył prezydent
Oświęcimia Janusz Marszałek, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Grupy ds. Współpracy Partnerskiej CEMR.
Pierwszy panel dyskusyjny –1939–
2009 – 70 lat później: wojna, pokój,
pojednanie: rola współpracy partnerskiej – był okazją do dyskusji
o tym, jak współpraca partnerska
przyczyniła się do budowy Wspólnoty Europejskiej po wojnie. Rozmawiano też o roli kontaktów partnerskich w procesie pokojowym na
Bałkanach. Nie zabrakło również
rozmów o wpływie przeszłości na
dzisiejszą Europę i jakie wsparcie
w tym zakresie dają kontakty partnerskie. Moderatorem tej części
był prezydent Janusz Marszałek.

Wśród prelegentów byli: Reza Salami, zastępca mera, odpowiedzialna
za współpracę partnerską i zagraniczną, Brest we Francji,
Ljubo Bešlić, burmistrz Mostaru
Yoel Lavi, burmistrz Ramla z Izra-

ela, Marek Miros, burmistrz Gołdapii oraz Andreas Rieckhof, burmistrz Stade z Niemiec.
Drugi panel dyskusyjny obejmował lata 1989–2009 – 20 lat po
zwycięstwie Solidarności i upad-
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podatki i opłaty lokalNE na 2010 rok

50 wniosków mieszkańców Oświęcimia zostało zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji (PONE).
Najwięcej, bo aż 39 dotyczyło wymiany kotła węglowego na węglowy
niskoemisyjny. Czterech mieszkańców zainstaluje w swoich domach
kotły gazowe, a dwóch chce się podłączyć do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na zabudowę układu solarnego
było pięć zgłoszeń. Dofinansowanie
z Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
wynosi od 60 do 70 proc. i będzie
kosztować budżet miasta ponad 401
tys. zł. – Chcemy, by program był w
kolejnych latach współfinansowany
z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
– mówi Janusz Marszałek prezydent Oświęcimia. W programie
mogą brać udział mieszkańcy miasta Oświęcim będący właścicielami,

współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi budynków mieszkalnych po spełnieniu określonych
warunków. Celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)
jest ograniczenie uciążliwości zjawiska niskiej emisji szkodliwych
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, emitowanych do atmosfery
z procesów spalania paliw stałych
oraz wyeliminowanie możliwości
spalania odpadów w paleniskach
domowych. To z kolei wpłynie na
poprawę warunków życia mieszkańców oraz polepszenie walorów
estetycznych miasta.
Całością przedsięwzięcia z ramienia miasta zajmuje się spółka miejska Przedsiębiorstwo Eneregetyki
Cieplnej, tel. 33 842 61 43.

na starych stawach

Plan do korekty...
Emocje wśród mieszkańców osiedla Stare
Stawy wywołało wyłożenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
Starego Miasta.
Ujęto w nim budowę trzeciego mostu na Sole, a dalej obwodnicę mającą połączyć w przyszłości Oświęcim
z drogą ekspresową S1. Przyjęcie
przebiegu trasy, zgodnie z założeniami planistów, narusza interesy
mieszkańców i koliduje z obowiązującym porządkiem. Prezydent
miasta Janusz Marszałek studzi
emocje i przypomina, że budowa
mostu i obwodnicy dla miasta ma
swoją długoletnią historię.
– Po raz pierwszy taki zapis znalazł
się w planie zagospodarowania miasta pod koniec lat 70., a w 1998 roku
Rada Miasta zatwierdziła przebieg
obwodnicy w studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu
– mówi. Również w planach zagospodarowania i studium uwarunkowań gminy wiejskiej Oświęcim ta
trasa została ujęta. Obecny projekt
przygotowywany jest w innej niż
dotychczas skali i wskazuje bardziej
szczegółowo przebieg planowanej
drogi. Stąd wywołało to zaniepokojenie mieszkańców ul. Pod Olszyną

perspektywą sąsiedztwa z ruchliwą
drogą, a w niektórych przypadkach
nawet wyburzeniem domów. Odbyły się już spotkania z udziałem
mieszkańców, prezydenta i radnych
oraz posłów i samorządu dzielnicy.
– Na pewno podejmę działania, by
spróbować znaleźć rozwiązanie zaistniałego problemu. Wierzę, że kompromis jest tu możliwy. Być może
uda się uzgodnić przeprojektowanie
spornego fragmentu drogi biegnącej
w rejonie stawu Adolfin. Dlatego
spotkam się nie tylko z projektantem
drogi, ale też wójtem gminy Oświęcim, bo trasa przebiegu drogi jest na
styku dwóch samorządów miasta
i gminy wiejskiej Oświęcim – uspokaja prezydent Janusz Marszałek. –
Obwodnica do węzła trasy S1 jest
ważna dla wszystkich mieszkańców
miasta. Szanuję interesy protestujących. Nie wyobrażam sobie jednak
zaniechania tej inwestycji z jakiegokolwiek powodu, gdyż jest ona
bardzo ważna dla przyszłości miasta – dodaje.

HARMONOGRAM DYŻURÓW
RADNYCH
RADY Miasta Oświęcim

16.12 w godz. 13.00–15.00

Kazimierz Łakomy
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Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
Komisja Rewizyjna

2.12 w godz. 13.00–15.00

23.12 w godz. 13.00–15.00

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu i Rekreacji
Komisja Ochrony Zdrowia,
Środowiska i Pomocy Społecznej

Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu i Rekreacji
Komisja Ochrony Zdrowia,
Środowiska i Pomocy Społecznej

9.12 w godz. 13.00–15.00

30.12 w godz. 13.00–15.00

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego

Grażyna Kopeć

Elżbieta Kos

Waldemar Łoziński

Małgorzata Margol

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

Prezydent Miasta Oświęcim 17 listopada 2009 r.
ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
niżej wymienionych zadań:
1. Wypoczynek dzieci i młodzieży
– 57.742 zł
2. Turystyka i krajoznawstwo –
8.291 zł
3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 214.510 zł, w tym:
– 3 a. realizacja procesu szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży –
176.000 zł
– 3 b. organizacja imprez, turniejów, festynów sportowo-rekreacyjnych – 38.510 zł
4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i tradycji – 25.698 zł

5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami; w szczeg.
współpracy z miastami partnerskimi, – 10.000 zł
6. Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów alkoholowych –
300.000 zł
7. Promocja zdrowia – 14.000 zł
8. Opieka i rehabilitacja osób
chorych w domu – 62.186 zł
9. Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełno-

sprawnych – 112.452 zł
10. Opieka nad bezdomnymi
zwierzętami – 5.058,00 zł
Termin składania ofert –
17 grudnia 2009 r.
Ostateczne kwoty zostaną ustalone po uchwaleniu przez Radę
Miasta Oświęcim budżetu miasta
Oświęcim na 2010 rok.
Szczegóły na stronie
www.um.oswiecim.pl/.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości
ogłoszenia
1. ul. Mendelejewa 3/1 – przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego o łącznej
powierzchni użytkowej 82,31 m2
– cena wywoławcza –190.325 zł
– przetarg odbędzie się w dniu 7
grudnia 2009 r. o godzinie 10.00 w
siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim,
ul. Zaborska 2, I. piętro, sala nr 15.
– wadium w wysokości 20.000 zł
należy wpłacać do dnia 1.12.
2009 r.
– dodatkowych informacji można
zasięgnąć pod nr. tel. 033 842
92 17 lub na stronie internetowej
www.um.oswiecim.pl/ zakładka
Nieruchomości – ogłoszenia.
2. ul. Mickiewicza 5 – przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż

udziału w nieruchomości obejmującej działkę pgr 2372 o pow.
272 m2 zabudowaną budynkiem
mieszkalno-użytkowym
– cena wywoławcza – 350.000 zł
– przetarg odbędzie się w dniu 10
grudnia 2009 r. o godzinie 11.00 w
siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim,
ul. Zaborska 2, I piętro, sala nr 15
– wadium w wysokości 50.000 zł należy wpłacić do dnia 4 grudnia 2009 r.
– dodatkowych informacji można
zasięgnąć pod nr. tel. 33 842 92
18 lub na stronie internetowej
www.um.oswiecim.pl/ zakładka
Nieruchomości – ogłoszenia.
3. ul. Solskiego 8 – przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 10290/29936
części nieruchomości obejmującej

działki: pgr 2367 pow.162 m2
zabudowaną budynkiem mieszkalnym 3-kondygnacyjnym oraz
działkę pgr 341/2 pow.309 m2
stanowiącą podwórze posesji.
cena wywoławcza – 110.000 zł
– przetarg odbędzie się w dniu
2 grudnia 2009 r. o godzinie
11.00 w siedzibie Urzędu Miasta
Oświęcim, ul. Zaborska 2, I piętro,
sala nr 15
– wadium w wysokości 20.000 zł
należy wpłacić do dnia 26 listopada 2009 r.
– dodatkowych informacji można
zasięgnąć pod nr. tel. 33 842 92
18 lub na stronie internetowej
www.um.oswiecim.pl/ zakładka
Nieruchomości – ogłoszenia.

WIEŚCI Z RATUSZA PRZYGOTOWAŁA KATARZYNA KWIECIEŃ
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8 kultura
23.11 godz. 9:00 „Tango” – spektakl dla młodzieży szkolnej
25.11 godz. 9:30 „Tajemniczy
ogród” – spektakl dla młodzieży
szkolnej w wykonaniu artystów
Teatru im. Aleksandra Sewruka
w Elblągu
26.11 godz. 18:30 Projekcja
filmu „Zniknięcie” w ramach
DKF „Reksio”, prod. norweskoszwedzko-niemiecka, 2008 r.,
reż. Erik Poppe, 115 min.
27.11 godz. 9:00 „Dziady” –
spektakl dla młodzieży szkolnej
27.11 godz. 18:00 „Henryki
2009” – przegląd filmów zrealizowanych w Amatorskim Klubie
Filmowym „Chemik” w 2009 roku
29.11 godz. 16:00 „Grand Off”
– Światowe Nagrody Filmowe
Niezależnych 2009 – pokaz
nagrodzonych filmów
2.12 godz. 17:00 „Pójdźmy wszyscy do stajenki” – otwarcie wystawy szopek krakowskich z Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa
(Zamek – Zbiory Historyczno-Etnograficzne, ul. Zamkowa 1)
3.12 godz. 8:30 i 10:30 „Dzieci
Ireny Sendlerowej”, prod. amerykańsko-polska, 2009 r., reż. John
Kent Harrison, 95 min.
3.12 godz. 18:30 Projekcja filmu
„Przerwane objęcia” w ramach
DKF „Reksio”, prod. hiszpańska,
2009 r., reż. Pedro Almodóvar,
128 min.
4.12 godz. 17:00 „Jak w mozaice” – program poetycki – wieczór
Barbary Siwek
4.12 godz. 17:00 Wieczór autorski Marcina Wolskiego przygotowany przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Oświęcimiu
6.12 godz. 16:00 „Kolęda do św.
Mikołaja” – impreza mikołajkowa dla dzieci w wykonaniu „The
Clown Circus Show”
7.12 godz. 11:00 „Mikołajkowy
statek baśni” – przedstawienie
w wykonaniu grupy teatralnej
„Wyobraźnia bez granic”

10.12 godz. 18:30 Projekcja
filmu „Mniejsze zło” w ramach
DKF „Reksio”, prod. polska,
2009 r., reż. Janusz Morgenstern,
110 min.
11.12 godz. 16:00 55 lat działalności Koła nr 33 im. Aleksandra
Orłowskiego Polskiego Związku
Filatelistów – spotkanie jubileuszowe
12.12 godz. 17:00 i 20:00 10 lat
Kabaretu „Ani Mru-Mru” – program jubileuszowy
16.12 godz. 20:30 „Smak
Mamrota” – spektakl komediowy
w reżyserii Wojciecha Adamczyka
z udziałem Ewy Kuryło, Bogdana
Kalusa, Sylwestra Maciejewskiego,
Piotra Pręgowskiego
17.12 godz. 18:30 Projekcja
filmu „Galerianki” w ramach DKF
„Reksio”, prod. polska, 2008 r.,
reż. Katarzyna Rosłaniec, 82 min.
18.12 godz. 17:00 Z cyklu: „Czas
na słowo” – wieczór piąty – wiersze ks. Jana Twardowskiego
Galeria „Tyle światów”
1–27.12 „Tęsknoty” – wystawa
prac Piotra Pandyry
Wystawy
do 6.12 „Deja vu” – wystawa grafiki i rysunku Edyty LuzarowskiejKozak, Moniki Kołodziejczyk
i Joanny Kozłowskiej
2.12–7.02 „Pójdźmy wszyscy
do stajenki” – wystawa szopek
krakowskich z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (zamek –
Zbiory Historyczno-Etnograficzne,
ul. Zamkowa 1)
do 13.12 „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 (zamek – Zbiory
Historyczno-Etnograficzne,
ul. Zamkowa 1)
Uniwersytet Trzeciego Wieku
24.11 godz. 16:00 Spotkanie
z Janem Ptaszkowskim

„Jak w mozaice”
4 grudnia o godzinie 17:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury odbędzie się
program poetycki
Barbary Siwek.
Barbara Siwek związana jest
od 1997 roku z grupą żywego
słowa Infinitas działającą
w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Nie tylko mówi
wiersze, również je pisze.
– Czasem próbuję coś tam
popisać, starając się
poukładać jakoś w głowie
swoje myśli, spostrzeżenia,
pytania – mówi.
Jest autorką większości
wierszy, które zostaną
zaprezentowane podczas
programu pt. „Jak w mozaice”.
Barbarze Siwek towarzyszyć
będą: Paulina Gawęda,
Agnieszka Klima, Marzena
Śliwka oraz Henryk Piróg
z grupy żywego słowa
Infinitas.
– adam

Jubileuszowe

„Ani Mru-Mru”

Doskonale znany popularny kabaret, który właściwie nie wymaga
przedstawiania i rekomendacji –
Kabaret „Ani Mru-Mru” liczy już
dziesięć lat. Tworzą go: Marcin
Wójcik, Michał Wójcik i Waldemar Wilkołek. 12 grudnia o godzinie 17:00 i 20:00 w Oświęcimskim
Centrum Kultury „Ani Mru-Mru”
zaprezentuje występ przygotowany
z okazji 10-lecia swego istnienia.
Cena biletu: 40 zł.
– In

Przygody z Mikołajem
Przybywa zawsze 6 grudnia, niepostrzeżenie
i po cichutku albo z dźwiękiem dzwoneczków i okrzykami radości w saniach. Święty
Mikołaj.
Dzieci mocno w niego wierzą, piszą starannie listy z prośbą o podarowanie wymarzonych prezentów.
Niecierpliwie wyczekują Mikołajowej wizyty.
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza 6 grudnia, o godzinie
16:00 na spotkanie z Bałwankiem
i Mikołajem podczas imprezy mikołajkowej pn. „Kolęda do św. Mikołaja”. Wspólna zabawa połączona
będzie z wręczaniem pociechom
prezentów, przygotowanych przez
rodziców.
„Kolęda do św. Mikołaja” to impreza w wykonaniu „The Clown Circus
Show”. Grupa jest zdobywcą wielu

prestiżowych nagród na festiwalach sztuki cyrkowej, przeglądach
teatrów ulicznych i konkursach
cyrkowych. Wykonawcy przez
niepowtarzalną zabawę przynoszą uśmiech wszystkim dzieciom.
Ich show wypełnione jest wesołymi piosenkami, konkursami,
wspólnymi działaniami z dziećmi
i rodzicami, deszczem baniek mydlanych i confetti oraz wieloma
niespodziankami...
Informacje o spotkaniu z Mikołajem uzyskać można w OCK, gdzie
również dostępne są bilety w cenie
8 zł. Ilość miejsc ograniczona.
– In

Liderzy filmów niezależnych
„Grand Off” – Światowe Nagrody Filmowe
Niezależnych to wrota do magicznego świata
filmu niezależnego, najważniejsze przedsięwzięcie promujące kino niezależne w Polsce
i jedna z najważniejszych tego typu inicjatyw
na świecie.
21 listopada podczas gali w Teatrze
Kamienica w Warszawie nagrodzono najlepsze filmy niezależne
wybrane spośród 700 zgłoszonych
z całego świata. Będzie je można
obejrzeć podczas specjalnego pokazu już 29 listopada o godz. 16:00
w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Wszystkie filmy obcojęzyczne posiadają napisy w języku polskim.
Przed trzema laty filmy z całej Europy nominowane były w 9 kategoriach: reżyseria, scenariusz, zdjęcia,
montaż, aktor, aktorka oraz najlepsza fabuła, najlepszy dokument
oraz najlepsza animacja. Rok później powstała dodatkowa kategoria
– najlepszy film pozaeuropejski.
W obliczu ogromnego powodzenia,
jakim cieszyła się nowa kategoria,
organizatorzy z Fundacji „Cinema
Art” postanowili otworzyć podwoje
honorowych nagród „Grand Off ”

na filmy nadsyłane z całego świata.
W ten sposób „Grand Off ” – Europejskie Nagrody Filmowe Niezależnych (2007–2008) przekształciły się
w 2009 roku w „Grand Off ” – Światowe Nagrody Filmowe Niezależnych. Modyfikując swoją formułę
w 2009 r., kapituła przyznała także
nagrodę za całokształt twórczości
dla filmowca, który wiernie realizował ideę kina niezależnego. Twórczość honorowego laureata festiwalu
może stać się dla innych twórców
niezależnych kierunkiem, którym
warto podążać. Kim jest laureat tego
nobilitującego wyróżnienia można będzie zobaczyć między innymi
podczas oświęcimskiego pokazu.
„Grand Off ” to projekt realizowany
we współpracy ze znaczącymi ludźmi filmu z kraju i zagranicy doskonale zorientowanymi w specyfice,
charakterze, historii i wartości kina

Fantastyczny wieczór
Wieczór autorski Marcina Wolskiego uświetni rozstrzygnięcie trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „Techniką czy
magią?”.
Organizatorem wieczoru jest Filia
nr 4 oświęcimskiej książnicy.
„Techniką czy magią” to konkurs
na opowiadanie fantastyczne lub
science fiction, w którym może
wziąć udział każdy amator w wieku powyżej 12 lat. Oficjalne podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu będzie połączone z wieczorem
autorskim Marcina Wolskiego –
satyryka, prozaika, poetę, autora
piosenek kabaretowych.
Marcin Wolski z wykształcenia jest
historykiem. Debiutował w roku
1966 w piśmie „Szpilki”. Otrzymał
wiele nagród za teksty satyryczne, a także był trzykrotnie nomi-

nowany do Nagrody im. Janusza
A. Zajdla za satyryczne utwory
fantastycznonaukowe. Jest stałym
felietonistą w „Gazecie Polskiej”

niezależnego w dorobku kulturalnym poszczególnych krajów. Inicjatywa ta ma na celu budowanie
platformy współpracy pomiędzy festiwalami filmowymi, instytucjami
i organizacjami, a także niezależnymi filmowcami. W jury zasiadają
reprezentanci środowisk filmowych
z 24 krajów świata. Wśród nich aktorzy, reżyserzy, szefowie festiwali
filmów niezależnych, przedstawiciele UNICA – Światowej Unii
Kina Nieprofesjonalnego, profesjonalni filmowcy, jak również najlepsi twórcy kina niezależnego.
Tegorocznej edycji „Grand Off” towarzyszą projekcje nagrodzonych
filmów w ponad 20 miastach Polski,
w tym również w naszym mieście.
Serdecznie zapraszamy 29 listopada
o godzinie 16:00 do OCK. Wstęp na
projekcję wolny.
– In
i „Wprost”. Przez wiele lat współpracował z Programem 3 Polskiego Radia, gdzie od około 1974 roku do 13
grudnia 1981 roku prezentowana
była audycja satyryczna „60 minut
na godzinę”. W latach 2006–2007
był dyrektorem Programu I Polskiego Radia. Jest twórcą pamiętnego
programu satyrycznego „Polskiego
zoo”, autorem wielu humorystycznych powieści o wartkiej akcji, łączących klasyczną science fiction
z innymi gatunkami literackimi.
Wydał ponad 40 książek. Najbardziej znane z nich to: „Agent dołu”,
„Numer”, „Antybaśnie”, „Alterland”,
„EuroDżihad”, „Nieprawe łoże”,
„Noblista”, „Kaprys historii”. Jest
członkiem Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich i Stowarzyszenia Wolnego
Słowa.
Wieczór z Marcinem Wolskim,
przygotowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu,
odbędzie się 4 grudnia o godzinie
17:00 w OCK.
– In
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kultura 9
Historia w obrazkach
„Epizody z Auschwitz” to powstająca seria historycznych komiksów o życiu w Auschwitz, opowiedzianym poprzez losy konkretnych ludzi.
We współczesnym świecie, w którym panuje kultura obrazkowa,
komiksy stały się na równi popularne z innymi gatunkami literackimi. I choć kojarzą się przede
wszystkim z opowiadaniami humorystycznymi, obecnie tę formę
wykorzystuje się także do przekazywania różnych innych treści.
Twórcom „Epizodów…” zależy
na dotarciu przede wszystkim do
młodych odbiorców, a osiągnięcie
tego celu umożliwia właśnie forma
rzetelnego komiksu historycznego
z atrakcyjną szatą graficzną. Chętnie uczestniczą także w spotkaniach promocyjnych, tak jak miało
to miejsce w Powiatowym Zespole
nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu. Przybyła na nie młodzież z kilku oświęcimskich szkół wraz z opiekunami
oraz członkowie klubu miłośników
komiksu z Chorzowa.
– Seria „Epizody z Auschwitz” powstaje we współpracy z historykami zajmującymi się problematyką
obozów koncentracyjnych, specjalizującymi się w historii Zagłady,
wojskowości i II wojny światowej.
Pracom nad komiksem towarzyszą
konsultacje ze świadkami historii,
przede wszystkim byłymi więźniami KL Auschwitz. Forma komik-

su sama w sobie daje niezwykłą
możliwość wizualizacji wydarzeń
opisanych w relacjach świadków
i opracowaniach naukowych, co
wpływa na wzmocnienie przekazu historycznego i ułatwienie jego
odbioru – twierdzi Beata Kłos, wydawca „Epizodów…”
– W komiksie o Auschwitz przekaz
historyczny wolny jest od ideologicznego zacietrzewienia i szkodliwych
stereotypów. Historia opowiedziana
jest tu rzetelnie i ciekawie. 90 proc.
przedstawianych w komiksie wydarzeń to prawda historyczna oparta
na relacjach byłych więźniów, a 10
proc. to prawdopodobieństwo historyczne – sytuacje i okoliczności,
które miały miejsce w Auschwitz
i zostały opisane w literaturze wspomnieniowej, a niekiedy towarzyszyły
bohaterom i postaciom przedstawionym w komiksie – mówi Jacek Lech,
wydawca serii.
Do tej pory wydano dwa komiksy.
Pierwszy, „Miłość w cieniu zagłady” to opowieść o dwojgu więźniach KL Auschwitz – Żydówce
Mali Zimetbaum i Polaku Edwardzie Galińskim. Komiks opowiada
o łączącym tych dwojga uczuciu,
nieudanej ucieczce i ich tragicznej śmierci w obozie. W komiksie
przedstawiono
skomplikowane

relacje między zwykłymi więźniami a więźniami funkcyjnymi oraz
członkami załogi SS w KL Auschwitz w sposób odbiegający od
powszechnych wyobrażeń na ten
temat. Drugi zeszyt z serii poświęcony jest postaci rotmistrza Witolda
Pileckiego. Osią opowieści o losach
Pileckiego jest przesłuchanie w kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa.
W komiksie szczegółowo przedstawiono okoliczności przybycia rtm.
Pileckiego do KL Auschwitz, jego
ucieczki z obozu oraz rozważane
plany ataku na obóz i odbicia więźniów przez Armię Krajową.
Podczas spotkania w popularnym
„Ekonomiku” wystąpili także Michał Gałek, scenarzysta dwóch części oraz Arkadiusz Klimek, rysownik drugiej części. Przybliżyli oni
młodym ludziom żmudną i trudną
pracę nad komiksem i kolejne etapy jego powstawania.
– W takiej pracy niezwykle istotna
jest współpraca pomiędzy scenarzystą a rysownikiem – podkreślali
oboje.
Spotkanie zakończyło wystąpienie
dr. Adama Cyry, pracownika naukowego Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, który w ciekawy sposób
przedstawił historię Edwarda Lubuscha.
Przy okazji promocji rozstrzygnięto konkurs dla uczniów PZ nr 4 na
plakat pt. „Oblicza miłości w obozowej rzeczywistości”. Nagrody otrzymały: Natalia Ruszkowska, Paulina
Piaskowa i Joanna Górecka.
– In

pod patronatem „głosu”

Upamiętnić dawne
życie
Dzisiaj nie ma po niej śladu, ale przed wielu
laty wokół niej skupiało się życie religijne żydowskich mieszkańców naszego miasta.
Oświęcimska Wielka Synagoga. W nocy z 29 na 30 listopada
przypada 70. rocznica zniszczenia
przez Niemców, położonej przy
ulicy Berka Joselewicza, Wielkiej
Synagogi w Oświęcimiu.
„Pamiętajmy dla przyszłości” to
zorganizowany przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu projekt artystyczny Dariusza Paczkowskiego
z grupy 3fala.art.pl, w którym aktywny udział będzie mogła wziąć
zgromadzona publiczność.
– Serdecznie zapraszamy mieszkańców Oświęcimia i nie tylko na
spotkanie przy ulicy Berka Joselewicza – w miejscu, gdzie przez kilka wieków znajdowała się główna
oświęcimska synagoga. Spotkanie
to, wspominające tragiczną rocznicę, skłania nas z jednej strony do
refleksji nad przeszłością, z drugiej
zaś daje nadzieję na lepszą przyszłość, wolną od uprzedzeń i nietolerancji – mówi Artur Szyndler
z Centrum Żydowskiego.
Pierwsze wzmianki o Wielkiej Synagodze pochodzą z roku 1588,
kiedy to mieszczanin oświęcimski Jan Piotraszewski ofiarował
lokalnej społeczności żydowskiej
swój dom wraz z jego wszystkimi
przyległościami z przeznaczeniem
na synagogę i cmentarz. Na temat dalszych losów synagogi za-

chowało się niewiele informacji.
Najprawdopodobniej początkowo
synagoga była budowlą drewnianą,
w okresie późniejszym murowaną.
Na przestrzeni kolejnych wieków
wielokrotnie ulegała zniszczeniu.
Wielka Synagoga została spalona
przez Niemców w nocy z 29 na 30
listopada 1939 roku, a jej zgliszcza
zostały całkowicie rozebrane.
Projekt artystyczny „Pamiętajmy
dla przyszłości” odbędzie się 29 listopada o godzinie 19:00 przy ulicy
Berka Joselewicza w Oświęcimiu.
Zapraszamy!
– In

Krakowskie szopki
w Oświęcimiu
Podczas spotkania w Powiatowym Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu

Wieczór z Twardowskim
18 grudnia o godzinie 17:00 w OCK odbędzie
się piąte ze spotkań, prezentujących wiersze współczesnych polskich poetów, z cyklu
„Czas na słowo”.
Podczas spotkania miłośnicy poezji będą mogli usłyszeć wiersze ks.
Jana Twardowskiego w interpretacji grupy żywego słowa Infinitas.
Ks. Jan Twardowski (1915–2006)
uważany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli współczesnej liryki religijnej. W jego
poezji znaleźć można świadectwo
głębokiej wiary, ale i wahania,
zwątpienia, strachu i samotności. A prócz tego, dla równowagi,
ciepły humor. Jan Twardowski
zadebiutował poetycko w gimnazjum na łamach międzyszkolnej
gazetki, którą współtworzył. Studiował (w dwóch ratach – studia
przerwała mu wojna) polonistykę
na Uniwersytecie Warszawskim.

W roku 1936 wydał swój pierwszy
– zagubiony później – tom wierszy
pt. „Powrót Andersena”. W czasie
wojny był żołnierzem Armii Krajowej, zaraz po jej zakończeniu
wstąpił do tajnego seminarium
duchownego. W 1948 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od roku
1959 był rektorem kościoła Wizytek w Warszawie. W tym samym
roku ksiądz Twardowski „powtórnie” zadebiutował – tomikiem poezji zatytułowanym „Wiersze”. Od
tego czasu wciąż publikował, wciąż
jest drukowany, wznawiany i tłumaczony.
Jego wiersze gościły na łamach wielu czasopism. W latach 1946–1952
i 1957–1997 miał miejsce corocz-

ny druk jego poezji w „Tygodniku
Powszechnym”. Drukowane były
również w: „Akcencie”, „Kulturze”,
„Liście”, „Literaturze”, „Nowych
Książkach”, a także w pismach:
„Poezja”, „Polonistyka”, „Przegląd
Katolicki”, „Twórczość”, „W Drodze”, „Więź”, „Rzeczpospolita”.
Ks. Jan Twardowski jest laureatem wielu nagród i odznaczeń.
Pierwszą z nich, Nagrodę im. Brata Alberta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki sakralnej,
otrzymał w 1978 roku.
– In

Betlejemskie stajenki, miniaturowe symbole
Krakowa i jego zabytki, postaci historyczne,
a wszystko mieniące się kolorami tęczy i misternie wykonane.
Na wystawie w oświęcimskim
zamku prezentowanych będzie 18
szopek pochodzących ze zbiorów
Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa, wykonanych przez najznakomitszych szopkarzy. Krakowskie muzeum kolekcjonuje szopki
od 1945 roku i obecnie posiada ich
najbogatszą na świecie kolekcję.
Zwyczaj budowania szopek w okresie świąt Bożego Narodzenia wywodzi się z tradycji statycznych
szopek świątecznych oraz jasełek,
niegdyś wystawianych w kościołach w okresie bożonarodzeniowym. Przeważnie były to stajenki
betlejemskie na tle skalistego krajobrazu. W połowie XIX wieku zaczęły powstawać pierwsze szopki
krakowskie. Charakteryzowały się
nagromadzeniem zminiaturyzowanych elementów zabytkowej architektury Krakowa, a tworzyli je
cieśle i murarze z podkrakowskich
okolic. Było to dla nich dodatkowe
zajęcie w czasie martwego sezonu
budowlanego. Od drugiej połowy
XIX wieku wśród murarzy i robotników budowlanych w Krakowie
zaczął powstawać swego rodzaju

odrębny cech szopkarzy. W 1937
roku zorganizowany został po raz
pierwszy konkurs na najpiękniejszą szopkę krakowską.
Od 2 grudnia do 7 lutego w oświęcimskim zamku prezentowana będzie wystawa szopek krakowskich
z Muzeum Historycznego Miasta
Krakowa pt. „Pójdźmy wszyscy do
stajenki”. Wernisaż odbędzie się 2
grudnia o godzinie 17:00.
– In
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Poczta
elektroniczna
nie dla nich
14 grudnia minie 55
lat od chwili powstania Koła nr 33 Polskiego Związku Filatelistów.

Reklama

Z tej okazji 11 grudnia o godzinie
16:00 w Oświęcimskim Centrum
Kultury odbędzie się jubileuszowe
spotkanie filatelistów.
Koło Filatelistyczne nr 9 powstało
pięćdziesiąt pięć lat temu przy Zakładach Chemicznych Oświęcim.
Od chwili oddania do użytku Zakładowego Domu Kultury filateliści znaleźli w nim siedzibę. Początkowo oświęcimskie koło skupiało
niewielu członków, jednak z czasem dołączali nowi entuzjaści filatelistyki. W 1964 r. Koło nr 9 liczyło już 149 osób, a w dalszych latach
osiągnęło liczbę 250 członków.
Obecnie Koło nr 33 im. Aleksandra Orłowskiego skupia ponad 170
aktywnych członków i ma siedzibę
w Oświęcimskim Centrum Kultury. Zmiana numeru koła nastąpiła
w 1978 roku, kiedy oświęcimscy
filateliści przeszli pod Zarząd Polskiego Związku Filatelistów, okręg
Bielsko-Biała.
– W 1990 roku nasze koło zostało odznaczone przez Zarząd Główny Polskiego Związku Filatelistów
„Złotą Odznaką Honorową”. Lata
działalności zaowocowały wieloma
osiągnięciami i wystawami urządzanymi wspólnie z m.in. Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau. Do
najważniejszych z nich należy zaliczyć: Krajową Wystawę Filatelistyczną „Pokój narodom świata”
w 1980 r., na której pokazano zbiory znaczków z całego kraju przedstawiających obozy koncentracyjne, ruch oporu w latach okupacji,
obozy jenieckie w okresie II wojny
światowej oraz dorobek Czerwonego Krzyża, ONZ oraz ruchy wolnościowe na świecie. Z okazji 50.
rocznicy wyzwolenia obozu i miasta Oświęcim nasi filateliści przygotowali ekspozycję „Ku pamięci
narodom świata” – opowiada Józef
Gonciarczyk, prezes oświęcimskiego koła.
Koło nr 33 urządziło ponad 60
wystaw, wydało ponad 60 stempli okolicznościowych wiążących
się z Oświęcimiem i Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau, zebrało 170 woluminów związanych
ze swoją działalnością. Filateliści
z OCK są autorami projektów 60
beznominałowych kart pocztowych. Zaprojektowali również 16
stempli okolicznościowych upamiętniających wydarzenia rocznicowe, społeczne i kulturalne ziemi
oświęcimskiej. We wrześniu 2000
roku, podczas obchodów 50-lecia
Polskiego Związku Filatelistów i 45lecia Koła nr 33 Polskiego Związku
Filatelistów, staraniem oświęcimskich filatelistów została wydana
monografia „Historia Poczty i Filatelistyki w Oświęcimiu”.
Monografię nabyć można w OCK
podczas piątkowych spotkań filatelistów, które rozpoczynają się
o godzinie 16:00.
– In
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BOGNA WERNICHOWSKA

Galicyjscy prorocy

P

ytaniem, na które odpowiedź była niezwykle
istotna nie tylko dla
Galicjan, ale i mieszkańców dwóch pozostałych
zaborów – i to przez całe XIX
stulecie – była kwestia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Doszukiwano się wskazówek na ten
temat w mistycznych utworach
trzech wieszczów albo filozoficzno-mesjanistycznych pismach
Andrzeja Towiańskiego. Pytano
przybyszy z innego wymiaru
podczas seansów spirytystycznych
przy okrągłych stolikach wykonanych bez użycia gwoździ
i klamer…
Odpowiedzi bywały zwykle
mgliste, chociaż pełne kwiecistych
zwrotów i poetyckich przenośni,
a także wieloznaczne – co sprzyjało swobodnym interpretacjom.
Rozważania na ten temat publikowano dość często drukiem, zwykle
w anonimowych broszurkach wydawanych nakładem rozmaitych
stowarzyszeń albo w dodatkach
świątecznych czasopism.
Hrabia i anonimowe medium
W połowie lat 90. XIX wieku i na
początku XX stulecia czytelnicy
w Galicji interesowali się tzw.
„przepowiednią z Tęgoborzy”. Nazwa wsi nad Dunajcem, będącej
własnością wielkiego entuzjasty
wszystkiego co niezwykłe i tajemnicze – hrabiego Władysława
Wielogłowskiego – znalazła się na
łamach krakowskiego „Czasu”,
lwowskiego „Nowego Wieku”
i warszawskiego „Tygodnika Ilustrowanego”. Władysław Wielogłowski w swoim klasycystycznym
pałacyku w Tęgoborzy urządzał

seanse z medialnymi osobami
i skrupulatnie zapisywał ich słowa.
To tam właśnie 23 września 1893
roku nieznana z nazwiska kobieta,
obdarzona medialnymi zdolnościami, nawiązała kontakt z zaświatowym bytem i przepowiedziała
przyszłość Polski na przestrzeni
najbliższych 100 lat. Był to długi
wierszowany utwór, rozpoczynający
się zapowiedzią wybuchu wielkiej
wojny, po której powstać miała
wolna Polska. Dalej, przy użyciu
niejasnej symboliki, niezrozumiałej w świetle wiedzy historycznej
tamtych czasów, poemat opisywał
rozmaite dramatyczne wydarzenia,
jakich widownią stać się miała
Europa w następnym stuleciu…
Kończyła go zwrotka brzmiąca
całkowicie fantastycznie „o trzech
koronach podarowanych przez trzy
rzeki, pomazańcowi z Krakowa”…
Ponad 80 lat od opublikowania
pierwszej wersji przepowiedni
z Tęgoborzy, kiedy kardynał Karol
Wojtyła został powołany na Stolicę
Apostolską, wielu dopatrywało się
w tych słowach zapowiedzi wyboru papieża Polaka. A prognostyczny poemat powstały w wiosce nad
Dunajcem przez długie dziesięciolecia dodawał nadziei Polakom
w czasie burzliwych historycznych
wydarzeń.
Profesor-astrolog, kabalarki
z gminu i jasnowidząca hrabina
Galicyjskie pamiętniki wspominają
niekiedy o rozmaitych przepowiedniach dotyczących losów czasem
autorów albo innych ludzi, które
chociaż w danym momencie
brzmiały niewiarygodnie, sprawdziły się bodaj w pewnej mierze.
Niekiedy prognozy takie stawiali

OŚWIĘCIM NA STAREJ FOTOGRAFII

ludzie mający wiedzę bądź intuicyjne zdolności, ale na co dzień
zajmowali się profesją niemającą
nic wspólnego z metafizyczną
wiedzą.
Na przełomie stuleci na Uniwersytecie Krakowskim wykładał
językoznawstwo profesor Albin
Herbaczewski, który po amatorsku
ale w sposób naukowy zajmował
się astrologią. Horoskopy, jakie
stawiał gronu przyjaciół czy ich
niedawno narodzonym dzieciom,
były niezwykle trafne i sprawdzające się w czasie.
Dorastające siostry Kossakówny
obawiały się profesora-astrologa,
gdyż znając ich daty urodzenia,
bez ogródek odradzał tak jednej,
jak i drugiej zamążpójście przed
ukończeniem lat… 40, co obu
pannom wydawało się głęboką
starością. Jeśli któraś z nich
miałaby zamiar wcześniej stanąć
na ślubnym kobiercu, związek
niechybnie zakończy się rozstaniem. Coś chyba w tym było, gdyż
tak Maria, jak i Magdalena, zanim
w dojrzałym wieku zawarły trwałe
i całkiem szczęśliwe związki, musiały przeżyć rozwody – pierwsze
i drugie małżeństwo poetki Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
zakończyło się w konsystorzu,
a Magdalena, późniejsza znana pisarka, też rozwiodła się ze swoim
pierwszym mężem.
O wiele mniej konkretne, często
pocieszające, choć niekoniecznie
trafne, były wróżby licznych w Galicji kabalarek – zwykle kobiet prostych, ale obdarzonych życiowym
doświadczeniem i pewną intuicją,
które za jedną czy dwie korony
rozwiewały wątpliwości, doradzały, pocieszały…

Miały szeroką klientelę nie tylko
wśród panien i pań, również
mężczyźni – o czym wspominał
Kazimierz Girtler – zasięgali ich
rad, nawet w tak konkretnych
kwestiach jak powodzenie sądowych spraw, kupno koni
czy inwentarza.
Odnotowały też galicyjskie kroniki
towarzyskie z przełomu wieków
pojawienie się parokrotnie w Krakowie jasnowidzącej hrabianki
Romany Steckiej. Ta pochodząca
ze zrujnowanej świetnej niegdyś
rodziny dama, przystojna, inteligentna i z doskonałymi manierami, była jedną z najsławniejszych
wieszczek swoich czasów. Odwiedzali ją przedstawiciele najwyższych sfer, a także gwiazdy sceny,
a prawdziwość jej przepowiedni
była podobno zdumiewająca.
Sławna aktorka Irena Solska twierdziła, że bez sugestii
hrabianki Romany, zarówno jej
kariera artystyczna, jak i sprawy
prywatne mogłyby wyglądać
znacznie gorzej. Odwiedzała więc
arystokratyczną wróżkę co pewien
czas, jeżdżąc za nią do Lwowa,
Zakopanego, Krynicy czy Szczawnicy, gdzie hrabianka Stecka
spędzała lato.
Wróżebne zabawy i prawdomówne pasjanse
Kto jednak nie miał odwagi,
a może i funduszy, aby wybrać się
na seans do hrabianki Romany lub
nawet na spotkanie z cieszącą się
renomą w dzielnicy czy mieście
mądrą kabalarką, mógł – szczególnie jeśli był młodym i stanu
wolnego – zawierzyć kształtom
wosku wylewanego na wodę w
wigilię św. Andrzeja. W tamtych

czasach andrzejkowe spotkania
były przeznaczone wyłącznie dla
panien i raczej nie urozmaicały
ich atrakcje w rodzaju tańców czy
muzykowania. Galicyjska pamiętnikarka Aleksandra Czechówna
wspominała na kartach swych
pamiętników parokrotnie o tego
rodzaju zebraniach w gronie przyjaciółek i kuzynek. Jedna z nich,
nieco starsza od Aleksandry –
Józefina Czechówna, miała ponoć
niezwykłą intuicję w odczytywaniu
przyszłości z kształtów wosku…
W pewien andrzejkowy wieczór
trafnie przepowiedziała młodszej
siostrze Aleksandry – Izie, że
bryłka zastygłego wosku, której
cień rzucony na ścianę przypomina dwa odwrócone od siebie
męskie profile, zapowiada dwóch
mężów, co po latach się sprawdziło. Z kolei wosk wylany przez
Aleksandrę przypominał ułożone
jeden na drugim tomy książek.
Józefina zinterpretowała ten fakt
mówiąc, że kuzynka zostanie
literatką, co rzeczywiście zaistniało
w przyszłości.
Sama panna Aleksandra nieraz
wieczorem, zastanawiając się nad
rozmaitymi nurtującymi ją sprawami, lubiła jak wiele jej współczesnych dam stawiać pasjanse.
Zauważyła też, że niektóre z nich,
raczej trudne do ułożenia, jeżeli
„wyjdą” – zapowiadają pomyślne
rozwiązanie problemu… Szczególnie „Grób Napoleona” – pasjans
modny w tamtej epoce i rzadko
kończący się ułożeniem wszystkich kart na właściwym miejscu
– był zdaniem panny Aleksandry
niezawodny w kwestiach pytań
o przyszłość.

ZE ZBIORÓW TADEUSZA FIRCZYKA

Harcerze w okresie międzywojennym
Oświęcim. Edmund Wilkosz
prowadzi swoją drużynę harcerską na defiladę dawną ulicą Piłsudskiego, obecnie Jarosława
Dąbrowskiego.
Edmund Wilkosz, mieszkaniec
Oświęcimia, dowódca grupy I
3 Dywizji Strzelców Karpackich.
Zginął w bitwie pod Monte Cassino 18 maja 1944 roku, gdzie
znajduje się jego grób. Widnieje
na nim nazwa jego rodzinnego
miasta Oświęcim

Oświęcim, 1934
rok. Grupa harcerek z hufca
Oświęcim
defiluje przez Rynek
Główny z okazji
Święta 3 Maja

Oświęcim, okres międzywojenny.
Grupa
harcerek defiluje przed
mieszkańcami Oświęcimia, zebranymi przed
kościołem Księży Salezjanów

Oświęcim, okres międzywojenny. Harcerze
z Hufca Oświęcim maszerują ulicą Kęcką,
obecnie
Władysława
Jagiełły.
Na zdjęciu brak wejścia
głównego do zakładu księży salezjanów,
bowiem jego budowa
rozpoczęła się na przełomie 1936/37 roku
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reklama 13
Horoskop listopad
Baran 21.03–20.04
Jesienią nie trać czasu na chandrę! Masz wiele energii, którą
możesz spożytkować na życiowe
przemeblowania. Jeśli zastanawiasz się nad jakąś zmianą, to
nie rób tego zbyt długo. Gwiazdy
sprzyjają aktywnym – dostaniesz
to, czego potrzebujesz, jeśli zrobisz
krok do przodu.

Byk 21.04–21.05
Przede wszystkim zdrowy rozsądek – tym powinieneś się Byku
kierować, bo to Twoja mocna
strona. Wiesz, że nie można mieć
wszystkiego, trzeba więc przemyśleć priorytety i zająć się tym, co
dla Ciebie najważniejsze. Pamiętaj, że w sprawach sercowych też
trzeba pójść na kompromis.

Bliźnięta 22.05–22.06
W pracy nerwowo – typowa
końcówka roku, której nie lubisz.
Nie pozwól, aby sprawy służbowe
rzutowały na Twoje życie osobiste
i psuły Ci nastrój. Pamiętaj, że
pracę trzeba zostawić za drzwiami
domu, który teraz jest prawdziwym azylem. Jesień to dla Ciebie
trudny czas, więc się oszczędzaj.

Rak 23.06–22.07
Zauważasz nowe ścieżki kariery?
A może rozglądasz się za interesującymi zajęciami w czasie wolnym? To pewne, że nie chce Ci się
zapadać w zimowy sen… Może
więc jakiś gorący flirt, który ożywi
szarość dnia i rozjaśni wczesny
zmierzch? Pamiętaj, że w stałym
związku też można podgrzać
atmosferę…

Lew 23.07–23.08
Nastroje masz chwiejne, coś się
nie powiodło, trzeba skorygować
plany, może z czegoś zrezygnować. Jednak nie poddawaj się
szarości, jesteś w końcu Lwem,
królem życia! Co tam chwilowe
niepowodzenia… To minie!

Panna 24.08–23.09

Okiem Pepasia

Jesienią trzeba uspokoić rytm,
nie forsować się w pracy, więcej
czasu poświecić domowi i bliskim.
Aktywność towarzyska jak najbardziej wskazana, a jeśli wcześniej
zdarzyło Ci się popełnić jakąś gafę,

to teraz jest czas, aby to naprawić.
Do dzieła!

Waga 24.09–23.10
Pieniądze Cię lubią tej jesieni,
spodziewaj się jakichś dodatkowych wpływów. Może szef uzna,
że Twoja ciężka praca zasługuje
na uznanie? Jesienne wieczory
sprzyjają spotkaniom w miłym
towarzystwie i długim rozmowom
przy herbatce. Nie marnuj czasu
na oglądanie telewizji.

Skorpion 24.10–22.11
W tym roku dość się już napracowałeś Skorpionie i nie podejmuj
się realizacji niepewnych projektów, nie wdrażaj innowacji. To nie
jest dobry czas na siłowanie się z
życiem i ludźmi. Czasem trzeba
pójść na kompromis… przede
wszystkim ze sobą…

Strzelec 23.11–20.12
Dla Strzelca czas życiowych porządków, wyrzucenia na śmietnik
wszystkich niezrealizowanych
planów i spraw, które pokrył kurz.
Również niektóre znajomości czas
zakończyć. W ten sposób powstaje
miejsce na nowe, interesujące
relacje.

Koziorożec 22.12–20.01
Pogoda nadaje się do siedzenia
w miłym towarzystwie, rozmowy
i popijania herbatki, a Ty wciąż
pracujesz. Masz rację - właśnie
teraz rysuje się przed Tobą sukces
i szansa na realizację planów.
Również tych osobistych, wymarzonych…

wodnik 21.01–19.02
Nie pozwól sobie na nostalgiczne nastroje, bo się zagubisz w
przemyśleniach i tęsknotach.
Lepiej przyjrzeć się teraźniejszości
i skupić na tym, co ważne. Tylko
w ten sposób można w pełni żyć i
spotkać podobnych ludzi.

Ryby 20.02–20.03
Dobry czas dla Ryb, zarówno
pod względem zawodowym jak
osobistym. Twój temperament się
odezwie i zaowocuje gorącymi
chwilami z bliską osobą. Wenus
Ci sprzyja!

– Selene
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KAMILA DRABEK

Tęcza na rockowym
firmamencie

W

2009 r. pojawiła się na
polskim rynku monografia oświęcimskiego
twórcy, Adama Szymeczki, poświęcona jego idolom,
grupie Rainbow. Wydawnictwo
WdaxRock zaprezentowało fanom
tej hardrockowej grupy książkę
„Long Live Rock’n’Roll – Zarys
dziejów grupy Rainbow”.
Podtytuł zapowiada zawartość pozycji. Autor częściowo skupia się
na dziejach grupy i szczegółowo
omawia wydawnictwa zespołu.
Poza tym prezentuje sylwetki mu-

Co i gdzie może załatwić
oświęcimski senior?

zyków, szczególnie Blackmoore’a
i Ronnie Dio. Osobny rozdział
został poświęcony ostatniemu projektowi lidera Rainbow – grupie
Blackmoore’s Night. Do książki
dołączona jest dyskografia Rainbow oraz teksty utworów.
Grupa Rainbow już nie istnieje, ale
wciąż ma wiernych fanów i zajmuje ważne miejsce w historii hard
rocka. Pozycja jest sprzedawana
w internetowych serwisach rockowych (m.in. www.rockserwis.pl)
oraz na Allegro (www.wdaxrock.
na.allegro.pl).

STOWARZYSZENIA
I ORGANIZACJE

tel. 33 842 47 88
Dyżury: wtorki, czwartki i piątki od
godz. 17:00

Stowarzyszenie „Pokolenia”
przy Dziennym Domu Pomocy
w Oświęcimiu, ul. Czecha 8
tel. 33 841 17 81, 783 434 107

Klub Seniora „Wrzos”, ul. Bałandy 4 d
tel. 33 843 29 80
Dyżury: środy od godz. 17:00

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło nr 1 w Oświęcimiu,
ul. Olszewskiego 43
tel. 33 842 87 86

Klub Seniora „Krokus”,
ul. Obozowa 43
tel. 33 843 29 94
Dyżury: wtorki, czwartki i piątki
od godz. 16:00

Polski Związek Niewidomych,
Koło Powiatowe Oświęcim,
ul. Dąbrowskiego 125
tel. 33 842 50 20
Dyżury: poniedziałki od godz.
11:30 do 14:30 oraz środy
od godz. 10:00 do 17:00

Reklama

Związek Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych,
Koło Miejskie w Oświęcimiu,
ul. Dąbrowskiego 15
tel. 33 842 27 72
Dyżury: wtorki od godz. 10:00
do 13:00 oraz czwartki od godz.
16:00 do 18:00
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów,
ul. Śniadeckiego 21
tel. 33 842 32 20

KLUBY SENIORA
Klub Seniora przy Radzie Osiedla
Południe, ul. Wyspiańskiego 11
tel. 33 842 31 72
Dyżury: poniedziałki od godz.
17:00 do 18:00 oraz czwartki
od godz. 16:00 do 18:00

Klub Seniora „Dwory-Kruki”,
ul. Zwycięstwa 45
tel. 33 844 22 57
Dyżury: czwartki od godz. 17:00

INNE ORGANIZACJE
Koło Gospodyń Wiejskich „Stare
Stawy” i zespół „Stawowianki”
tel. 33 844 31 09
Dyżury: wtorki od godz. 17:00
Koło Gospodyń Wiejskich
„Dwory”, zespół „Dworzanie”,
ul. Zwycięstwa 45
tel. 33 842 69 14
Dyżury: środy od godz. 17:00
Koło Gospodyń Wiejskich
„Monowice”, ul. Stara Droga 2
tel. 33 842 67 03
Dyżury: pierwsze wtorki miesiąca
od godz. 18:00
Zakład Salezjański im. ks. Bosko
Chór Męski „Auxilium”, ul. Jagiełły 10
Salezjańskie Centrum dla Dorosłych,
ul. Pileckiego 31
tel. 33 843 05 63

Klub Seniora „Stare Miasto”,
Rynek Główny 2

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Kupon nr 11

Poziomo

Pionowo:

1. Krzyżak lub tarantula;
2. Imię Holtz polskiej aktorki;
* Na ciele to tatuaż ;
3. Wodze;
4. Uproszczony rysunek techniczny;
* Postanowienie;
5. Gatunek pszenicy;
6. Owijany wokół rany;
* Siedmiu muzyków;
7. Towar na statku;
8. Hańbiące znamię;
* Społecznik w sądzie;
9. Siedziba Okocimia;
10. Zmniejsza je smar;
* Ogół produktów mlecznych;
11. Miara maku;
12. Komenda, polecenie;
13. Miasto piłkarskiego Piasta;
14. Ostra przyprawa;
15. Kreślarski trójkąt;
16. Król ptaków;
17. Brzeg, kant;

A) Metoda;
* Urwis, łobuziak;
B) Włókno z Torunia;
C) Kopiec jak mogiła;
* Błona fotograficzna;
D) Subwencja;
E) Błękitna planeta;
* Hałas, tumult;
F) Przed przedszkolem;
G) Jesienne okrycie;
* Siana jesienią;
H) Policyjny nad podejrzanym;
I) Japońska walka wręcz;
* Budzi zainteresowanie zoologa;
J) Sprzęt ratownika;
K) Obok gąbki przy tablicy;
* Służba dworska;
L) Ćwiczenie gimnastyczne;
Ł) Ukochana Erosa;
M) Urok, czar;
N) Zaliczany do witamin z grupy B;
O) Śmietanka towarzyska;
P) Astronomiczny kątomierz;

Litery uporządkowane od 1 do 21 utworzą rozwiązanie, które wraz z kuponem konkursowym nr 11 należy dostarczyć do 8 grudnia 2009 r. do redakcji
GZO. Na zwycięzcę losowania czeka nagroda rzeczowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 10/2009 brzmi: „Ukryte piękno jest
lepsze od jawnego”. Nagrodę wylosowała p. Cecylia Biegun z Oświęcimia.
Prosimy o kontakt z redakcją GZO.
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Piłkarze oświęcimskiej Unii mistrzami jesieni w wadowickiej lidze okręgowej!

Kanonada na zakończenie
Efektownym 5:0 nad Bolesławem
Bukowno zakończyli rundę jesienną piłkarze Unii. Dzięki tej
wygranej biało-niebiescy utrzymali trzypunktową przewagę nad
Chełmkiem oraz Halniakiem Maków Podhalański i z pozycji lidera
przystąpią do rundy rewanżowej.
Mecz z Bolesławem rozegrano
w Oświęcimiu, ale jego nominalnym gospodarzem była ekipa
z Bukowna.
Bolesław to najsłabsza drużyna
w lidze, która przyjechała na spotkanie z liderem bez zmienników.
Jedyną zagadką pozostawały więc
rozmiary wygranej podopiecznych
Krzysztofa Barcika. A ci potrzebowali zaledwie 45 minut, aby definitywnie rozstrzygnąć losy tej konfrontacji. Bohaterem spotkania był
bezsprzecznie Daniel Boba. Napastnik biało-niebieskich w pierwszych 45 minutach zdobył cztery
gole i zapisał na swoim koncie asystę przy trafieniu Tomasza Koconia. Po przerwie oświęcimianie zlitowali się nad rywalem i więcej goli
nie było. Wcześniej lider okręgówki
wygrał w Brzeszczach z Górnikiem
3:2. Choć na trybunach panowała
sielankowa atmosfera – wszak fani
Unii i Górnika od lat żyją w przyjaźni – to na boisku trwała zacięta
walka. Wynik do końca był sprawą

otwartą. Pełną pulę zgarnęli jednak
oświęcimianie. – Naszą najsilniejszą bronią w tej rundzie była wyrównana kadra – mówi Krzysztof
Barcik, trener Unii. – Nie popadamy jednak w euforię. Jeszcze za
wcześnie, aby mówić o awansie.
Nie ukrywam jednak, że nasza
sytuacja przed rundą rewanżową
jest wyjątkowo dobra. Pierwsze
miejsce po rundzie jesiennej było
naszym celem i cieszę się, że udało się to zadanie wykonać – dodaje
trener Barcik.
– (zyg)
Tabela okręgówki
rundy jesiennej:
1. Unia 		
2. Halniak
3. Chełmek
4. KP Chrzanów
5. Cedron
6. Jubilat		
7. Iskra Brzezinka
8. Brzezina Osiek
9. Iskra Klecza
10. Kalwarianka
11. Zgoda Malec
12. Piliczanka
13. Przemsza
14. Zryw		
15. Górnik
16. Bolesław

Oświęcimianie od początku muszą gromadzić punkty w ekstralidze
Fot. (zyg)

po zakończeniu
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

35
32
32
27
24
24
24
24
22
21
19
19
16
7
6
6

38-21
36-12
36-15
31-23
43-30
27-18
26-21
22-19
21-12
21-19
26-26
24-36
23-33
16-46
11-31
11-50

Szóste zwycięstwo tenisistów stołowych
UKS Polfin Ogrodzenia Biz Oświęcim

Aksam Unia Oświęcim na przedostatnim miejscu po sezonie zasadniczym

Idą jak burza

Beniaminek z Flasarem

W szóstej kolejce drugiej ligi tenisa
stołowego mężczyzn oświęcimska
drużyna odniosła pewne zwycięstwo. Podopieczni Ryszarda Sarny
rozgromili na wyjeździe PKS Kolping Jarosław II 9:1.
– Potwierdziliśmy wysoką formę
i udowodniliśmy, że wcześniejsze
zwycięstwa nie były dziełem przypadku – mówi zadowolony trener,
Ryszard Sarna.
Mecz rozpoczął się po myśli oświęcimian, chociaż nieoczekiwanie
pierwszy mecz po tie-breaku przegrał Wacław Suchecki. Pozostali
już zgodnie punktowali. Marek
Kądziela wygrał 3:1 z Kamilem
Dziukiewiczem, Rafał Długaj 3:2
z Marcinem Wałczyńskim, a Robert Świrk pewnie pokonał 3:0
Damiana Głąba. Deble w takim samym stosunku 3:1 wygrały oświęcimskie duety – Marek Kądziela
i Wacław Suchecki oraz Rafał Długaj i Robert Świrk.

– Dopingowałem naszych chłopców
do wzmożonej koncentracji wiedząc, że kolejny już raz prowadzimy
w takim samym stosunku i trzeba
dalej walczyć z taką samą determinacją jak dotychczas. Moje zabiegi
chyba poskutkowały, bo pozostałe
pojedynki nasi zawodnicy wygrali. Mam na myśli Marka Kądzielę,
Roberta Świrka, Rafała Długaja
i Wacława Sucheckiego. Cały mecz
zakończył się naszym wysokim
zwycięstwem 9:1. Trzeba jednak
przyznać, iż drużyna z Jarosławia
do końca walczyła o poprawienie
niekorzystnego dla siebie rezultatu.
Gospodarze próbowali nas nawet
wybić z uderzenia, reklamując u sędziów rzekomo niedozwolone nasze
okładziny – dodaje trener Sarna. Do
końca pierwszej rundy rewelacyjnie
spisującemu się Polfinowi pozostało jeszcze pięć gier z teoretycznie
słabszymi przeciwnikami.
– (zyg)

KRZYŻÓWKA 10/2009
Przy stole Rafał Długaj
Fot. zbiory klubu

Hokeiści Aksam Unii, już pod
wodzą nowego trenera, rozpoczęli
walkę o jedno z dwóch pierwszych
miejsc w grupie słabszej. Punkty
wywalczone w sezonie zasadniczym zostały wyzerowane i wszystko rozpoczyna się od nowa. Czeski
szkoleniowiec zastąpił na stanowisku trenera swojego rodaka Josefa
Dobosza. Ma 44 lata, a w Polsce
pracował wcześniej z I-ligowym
HC GKS Katowice. W ostatniej
kolejce pierwszego etapu decydowały się losy Stoczniowca Gdańsk
i Naprzodu Janów.
Kto zagra w wyższej, a kto niższej
grupie? Z tej korespondencyjnej
rywalizacji zwycięsko wyszli Ślązacy, a wszystko za sprawą wygranej w Oświęcimiu 6:3 i przy równoległym triumfie sosnowiczan
w Gdańsku 7:5. Mecz z Naprzodem
był najsłabszym w wykonaniu Aksam Unii pod wodzą Alesa Flasara.
Gospodarze popełniali sporo prostych błędów i gdyby nie dobra gra
Zbigniewa Szydłowskiego w bramce, to dużo wcześniej byłoby „po
meczu". Bohaterem spotkania był
Marcin Słodczyk, który ustrzelił
hat-tricka. Aksam Unia uległa janowianom, którzy po meczu promienieli ze szczęścia.
– Jechaliśmy do Oświęcimia z ciężkim sercem. Wiedzieliśmy, że czeka na nas trudny rywal. Mało tego,
nawet jego pokonanie nie dawało
nam gwarancji awansu. Musieliśmy jeszcze nasłuchiwać wieści
z Gdańska. Oba korzystne dla nas
warunki zostały spełnione, więc
radość jest olbrzymia – podsu-

Oświęcimianie będą na wiosnę głównym kandydatem do awansu
Fot. (zyg)

mował mecz w Oświęcimiu trener Naprzodu, Jaroslav Lehocky.
W zupełnie innych nastrojach byli
oświęcimianie, którzy na własne
życzenie jeszcze przynajmniej
trzykrotnie zafundowali sobie podróż do Gdańska.
– Zbyt „luźno" podeszliśmy do
przeciwnika. Przy niemal każdej

akcji byliśmy o ułamki sekund
wolniejsi od zawodników rywala.
Straciliśmy sześć goli, które były
konsekwencją prostych błędów.
Nie chodzi wyłącznie o obrońców.
Ten mecz mają wszyscy na sumieniu – ocenił szkoleniowiec beniaminka, Ales Flasar.
– (zyg)
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Uzbierali 7 tysięcy złotych dla Grzegorza
Błaszaka

Podopieczni Mariusza Pawlusa stawiają na walki w kontakcie

Dziewięć oświęcimskich
krążków
Szymon Dębski w grupie pierwszaków i Adam Kuś w kategorii
otwartej zaawansowanych SEMPAI. Ci zawodnicy z Oświęcimskiego Klubu Karate stanęli na
najwyższym stopniu podium podczas zawodów w Brzeszczach. Tam
odbyła się trzecia edycja otwartych
mistrzostw klubu oyama karate z
Brzeszcz w kata. Największa niespodzianka to tylko drugie miejsce
Magdaleny Kraszewskiej. Aktualna mistrzyni Polski oraz zdobywczyni Pucharu Europy przegrała z
wicemistrzem zawodów Pucharu
Europy – Adamem Kusiem. Złoto
pozostało jednak w oświęcimskim
klubie. – Wygraliśmy punktację
klubową, ale medali nie jest tak
dużo jak podczas tej samej imprezy przed rokiem. Teraz stawiamy
jednak bardziej na walki w kontakcie z rywalem. Odmiana kata,
niejako jest przeznaczona dla najmłodszych – powiedział trener
oświęcimian, sensei Mariusz Pawlus. Organizatorem trzeciej edycji
mistrzostw był KOK Brzeszcze
i Ośrodek Kultury w Brzeszczach.
W zawodach udział wzięli zawodnicy z ośrodków oyama karate
z Andrychowa, Oświęcimia, Olkusza, Katowic i Brzeszcz. – Mistrzostwa stały na wysokim poziomie.
Z roku na rok poprawia się też
frekwencja. W tegorocznym tur-

nieju wzięło udział aż 130 zawodników – podsumował prezes klubu
z Brzeszcz, Rafał Czopek. Medaliści Oświęcimskiego Klubu Karate:
złote medale – Szymon Dębski
w kat. pierwszak, Adam Kuś w kat.
otwartej zaawansowanych SEMPAI
i tytuł najlepszego zawodnika mistrzostw, srebrne medale – Monika
Leśniak w kat. otwartej zaawansowanych, Magdalena Kraszewska

Charytatywnie
w Oświęcimiu

w kat. otwartej zaawansowanych
SEMPAI, brązowe medale – Katarzyna Kotapka w kat. pierwszak,
Przemysław Majkut w kat. kadet,
Gaweł Główczyk w kat. otwartej
zaawansowanych, Katarzyna Koczor w kat. otwartej zaawansowanych SEMPAI i Paulina Sobańska
w kat. otwartej zaawansowanych
SEMPAI.
– (zyg)

Adam Kuś z Oświęcimia został uznany najlepszym zawodnikiem
mistrzostw w Brzeszczach
Fot. (zyg)
Reklama

7 tysięcy. Taki jest efekt charytatywnej akcji ma rzecz młodego piłkarza oświęcimskiej Unii – Grzegorza Błaszaka. Główną atrakcją
imprezy zorganizowanej na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji był towarzyski mecz
między miejscową Unią a pierwszoligowym Podbeskidziem Bielsko-Biała.
Sparing zakończył się zwycięstwem
bielszczan 7:1, ale wynik w tym
przypadku był mało istotny. Liczyło się zupełnie coś innego.
20-letni wychowanek MKP Unii
doznał bolesnej kontuzji podczas
letniego sparingu z Iskrą Brzezinka. Diagnoza lekarska była jednoznaczna – zerwane wiązadła krzyżowe w kolanie. Niezbędna więc
była natychmiastowa interwencja
chirurgiczna. Zabieg wykonano
w Bielsku-Białej, a koszt operacji
– który pokryli rodzice piłkarza –
wyniósł około 10 tysięcy złotych.
Z pomocą koledze z boiska przyszli
zawodnicy lidera ligi okręgowej
– Unii Oświęcim i Podbeskidzia
Bielsko-Biała. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu,
jak i wpływy ze zorganizowanej
podczas meczu loterii, w całości
przekazane zostały na pokrycie
kosztów operacji i rehabilitacji
Grzegorza Błaszaka. Atrakcją loterii był rower górski. Można też
było wylosować m.in. koszulkę
reprezentacji Polski z podpisem
Romana Koseckiego, koszulkę z
podpisami oświęcimskiej drużyny
hokejowej czy np. gaśnice samochodowe.
– Mam nadzieję, że będę mógł
wrócić do gry w piłkę na początku
nowego sezonu – mówi Grzegorz
Błaszak. – Takie są moje plany.
Wierzę, że rehabilitacja będzie
przebiegała prawidłowo. Chciałbym wszystkim podziękować za

Grzegorz Błaszak wierzy, że
nowy sezon rozpocznie już na
boisku z zespołem Unii
Fot. (zyg)

okazane serce w tym trudnym czasie – powiedział piłkarz Unii.
MKP Unia Oświęcim – TS Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:7 (0:6)
Bramki: Matysek 75 – Bagnicki
39, 43, Malinowski 22, 44, Świerblewski 10, Kołodziej 40, Kózka
88. Sędziował: Krzysztof Jakubik
z Oświęcimia. Widzów: 500.
MKP Unia: Kreskowiak – Knapik,
Gajewski, Trawkowski, Rożnawski
– Malinkiewicz, Kocoń, Adamczyk,
Tobik – Michał Nalepa, Mańka oraz
Dziedzic, Drebszok, Rafał Nalepa,
Matysek, Michał Barciak, Marcin
Barciak, Przybyła, Dzidecki.
Podbeskidzie: Góra – Chmiel, Kilber, Pieróg, Patejuk – Malinowski,
Rocki, Jarosz, Matawu – Bagnicki,
Świerblewski oraz Mikler, Cienciała, Kołodziej, Ncube, Kózka, Leśniewicz, Dybał, Suchoń, Wojtas,
Łoś, Byrtek, Kopeć, Wróbel, Kasiński, Janowiec.
– (zyg)

Pamiątkowe sportowe koszulki można było wygrać w okazjonalnej loterii
Fot. (zyg)

Podczas charytatywnego meczu dopisała publika
Fot. (zyg)

