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Oświęcim otwarty na pielgrzymów
Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe wydarzenie organizowane przez
Kościół katolicki, któremu przewodniczy Ojciec Święty. W tym roku odbędzie się
w Krakowie w dniach od 26 do 31 lipca 2016. Poprzedzą je Dni w Diecezjach, które potrwają od 19 do 25 lipca. Do Oświęcimia także przybędzie wielu wiernych.

Młodzi ludzie bawili się podczas ubiegłorocznego Święta Patrona. W lipcu będą
w Oświęcimiu na Diecezjalnych Dniach Młodzieży

Szacuje się też, że podczas Dni
w Diecezjach do Oświęcimia
trafi 10 tys. młodych ludzi. Będzie to doskonała okazja do promocji. Z myślą o pielgrzymach
miasto przygotowuje specjalne
centra – parkingi, pomoc medyczną, informacje, toalety itp.,
które będą na bulwarach i w rejonie Oświęcimskiego Centrum
Kultury (parkingi będą przy ul.
Tysiąclecia i Szustera). Uruchomione zostaną dwa punkty
informacyjne – w rejonie dworca kolejowego i w Rynku Głów-

nym. Dla gości z diecezji Urząd
Miasta w Oświęcimiu przygotuje pięć tras zwiedzania miasta,
które będą dostępne od 20 do
22 lipca. W sobotę, 23 lipca, dla
gości Diecezjalnych Dni Młodzieży odbędzie się na rynku
koncert pt. „Oświęcim – Miasto
Pokoju Młodym”. Na stronie
internetowej Urzędu Miasta
Oświęcim będzie uruchomiona zakładka z informacjami
dla młodzieży i pielgrzymów,
jak również bezpłatna mobilna
aplikacja.

Z kolei Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau w ramach
Światowych Dni Młodzieży ma
odwiedzić aż 300 tys. pielgrzymów! Dlatego muzeum będzie
w tym okresie dostępne dla odwiedzających na szczególnych
zasadach. W dniach 20–28 lipca
oraz 1–3 sierpnia 2016 r. Miejsce
Pamięci zwiedzać będą mogli
wyłącznie uczestnicy Światowych Dni Młodzieży, którzy zarejestrują się w stworzonym do
tego celu serwisie internetowym.
Wyznaczona dla nich zostanie

specjalna trasa zwiedzania, którą
przejdą z „papierowym” przewodnikiem.
– Misją i jednym z podstawowych zadań muzeum jest udostępnianie terenu i edukacja.
Dlatego zawsze staramy się, by
Miejsce Pamięci było dostępne
w możliwie najszerszym wymiarze czasowym. Także i w tym
przypadku. Dlatego dla grup
uczestników Światowych Dni
Młodzieży muzeum będzie dostępne od wczesnych godzin
rannych, aż do późnych godzin
wieczornych – informuje Bartosz Bartyzel, rzecznik prasowy
Muzeum Auschwitz.
– Trasa zwiedzania Miejsca Pamięci dla pielgrzymów została
zaplanowana w taki sposób,
aby młodzi pielgrzymi mogli
poznać najważniejsze miejsca
zarówno na terenie byłego obozu Auschwitz I, jak i Auschwitz
II-Birkenau. Najistotniejsze zagadnienia z historii obozu przybliży specjalnie przygotowana
na tę okazję wystawa plenerowa.
Ze względów na ogromne zainteresowanie i wymogi ochrony
konserwatorskiej, zwiedzanie to
nie będzie obejmować wnętrz
historycznych budynków – dodaje Bartyzel.
– Auschwitz jest niezwykle
ważnym miejscem, w którym
młodzi ludzie mogą dowiedzieć
się tego, do czego dekady temu
doprowadziła nienawiść, antysemityzm oraz pogarda dla
człowieka i jego praw. Jednak
Auschwitz jest także punktem
odniesienia dla wielu uniwersalnych pojęć, przede wszystkim
przestrzenią, w której można
podjąć refleksję na temat na-

Cennik:
Pakiet podstawowy (marker/maska/mundur/100 kul) = 35 zł/os
Kolejne 100 kul = 15 zł/os
Pakiet SILVER 300 kul + (marker/maska/mundur) = 60 zł/os
Pakiet GOLD 500 kul + (marker/maska/mundur) = 80 zł/os
Przy zakupie pakietu GOLD kolejne 100 kul = 10 zł/os
32-625 Przecieszyn, ul. Szybowa,

tel. 698 914 403
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szej indywidualnej i zbiorowej
odpowiedzialności – zaznacza
dr Piotr M.A Cywiński, dyrektor
Muzeum Auschwitz.
– Mam ogromną nadzieję, że
dla tych setek tysięcy młodych
ludzi, którzy przyjadą na Światowe Dni Młodzieży, aby zadawać ważne pytania i poszukiwać
odpowiedzi na nie, przejście
przez Miejsce Pamięci będzie
nie tylko ważną lekcją historii,
ale też wyjątkowym osobistym
doświadczeniem – dodał.
– Były obóz koncentracyjny
Auschwitz-Birkenau, położony aktualnie na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, stanowi
miejsce wyjątkowej refleksji.
W przypadku wielu ludzi stał się
punktem zwrotnym w patrzeniu
na świat, zwłaszcza w kontekście istniejącego w nim zła. Dla
człowieka wierzącego to miejsce
cierpienia i śmierci tysięcy osób
woła jak krew Abla, zaś odpowiedzią na to wołanie jest modlitwa, refleksja i szukanie dróg
pojednania i przezwyciężania
nienawiści – mówi biskup Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.
– We właściwym przeżywaniu
dramatu śmierci i heroizmu
w oparciu o przesłanie tego
miejsca może pomóc program
edukacyjny, przygotowany przez
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Centrum Dialogu
i Modlitwy w Oświęcimiu i Wydział Katechetyczny naszej diecezji. Ufam, że z elementów tego
programu skorzystają przybywający do muzeum uczestnicy
ŚDM – dodał biskup.
Znany jest już i potwierdzony dzień wizyty Ojca Świętego
Franciszka w Muzeum Auschwitz – to 29 lipca, jednak
program wizyty ogłoszony zostanie w późniejszym terminie.
– Marzena Wilk
Reklama

Reklama
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Rejestracja
przez Internet

Dla pielgrzymów Dni w Diecezjach są zaproszeniem do
odkrywania bogactwa chrześcijaństwa i kraju, do którego
przyjeżdżają. To też spotkanie
z rodzinami i rówieśnikami,
którzy chcą ich ugościć. Dla
gospodarzy to szansa udziału w święcie wiary i radości
razem z młodymi ludźmi ze
wszystkich stron świata. Są
przygotowywane w 43 diecezjach – 41 rzymskokatolickich
i 2 greckokatolickich. Diecezja
bielsko-żywiecka i Oświęcim
także przygotowują się na to
wydarzenie. Ponad 50 grup,
które razem liczą około 10 tys.
pielgrzymów, będzie gościło
w domach parafian diecezji
bielsko-żywieckiej.
– Najliczniejszą grupę stanowią Francuzi – ok. 5 tys. osób,
Włosi – ok. 2 tys., Słowacy i Kolumbijczycy – po ok. 800 osób.
Oprócz tego przyjadą też pielgrzymi z bliższych i dalszych zakątków globu: Holandii, Danii,
Hongkongu, Kenii, Tanzanii,
Namibii, Timoru Wschodniego,
Tajwanu, Wysp Wielkanocnych,
RPA, Botswany, Kanady, Stanów
Zjednoczonych, Chile, Boliwii,
Brazylii i Peru – mówi ks. Piotr
Hoffmann diecezjalny duszpasterz kurii bielsko-żywieckiej.
Korzystając z gościny oświęcimian, w naszym mieście zatrzyma się stu Słowaków z Żyliny.

Oświęcim
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Ważne daty

Patriotyczny długi weekend

W kwietniu przypadają dwie
Co roku w Oświęcimiu majowe święta pańważne rocznice.
21 kwietnia odbędą się uroczystości upamiętnia- stwowe są uroczyście obchodzone. Dajmy
jące 76. rocznicę zbrodni dokonanej na polskich wyraz swojego patriotyzmu i świętujmy
jeńcach wojennych w 1940 r. w ZSRR. Tego dnia
o godz. 9:00 w Zespole Szkół Salezjańskich od- razem!
będzie się spotkanie młodzieży szkolnej z Prezesem Federacji Rodzin Katyńskich w Polsce oraz
z przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej Oddział
w Krakowie.
Główna uroczystość rocznicowa rozpocznie się
o godz. 10:30 przy tablicy pamiątkowej w przedsionku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP.
O godz. 11:00 uroczysta msza święta w intencji
ofiar zbrodni katyńskich i ich rodzin, a po niej
koncert pieśni religijno-patriotycznych w wykonaniu chóru Auxilium i chóru działającego przy
parafii św. Maksymiliana M. Kolbego. Na uroczystości zapraszają Prezydent Miasta Oświęcim, Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski
Południowej – Koło w Oświęcimiu oraz Parafia
Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu.
Natomiast 10 kwietnia obchodziliśmy 6. rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Kwiatami złożonymi na Grobie Nieznanego Żołnierza
władze miasta i powiatu uczciły pamięć 96 osób,
w tym Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
8 kwietnia w kościele pw. św. Maksymiliana
oświęcimianie wzięli udział w mszy św., po której
złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową.
– ekt

1 maja o godz. 10:00 na placu Tadeusza Kościuszki przedstawiciele
organizacji i stowarzyszeń złożą
kwiaty przed Grobem Nieznanego
Żołnierza z okazji Święta Pracy.
Organizatorzy – Rada Powiatowa
SLD w Oświęcimiu i OPZZ Oświęcim zapraszają do wzięcia udziału
w obchodach mieszkańców miasta
i powiatu.

2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej, dlatego zachęcamy wszystkich
do wywieszenia flagi narodowej
w oknie mieszkania, domu czy też
na balkonie.
3 maja odbędą się uroczystości
225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody rozpoczną
się o 9:30 wspólnym śpiewaniem
pieśni patriotycznych prowadzone

Kształt współczesnej Europy
Wybitni prelegenci – naukowcy, dyplomaci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, publicyści spotkają się w Oświęcimiu podczas
III Międzynarodowej konferencji Europa wobec wyzwań XXI wieku,
organizowanej w ramach Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka.

Temat konferencji, która odbędzie
się 12 i 13 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki
w policyjnym skrócie
w Oświęcimiu brzmi: Europejczyk/
Europejka – czyli kto? Uczestnicy
2 kwietnia na ulicy Powstańców Śląskich 23-let- będą próbowali odpowiedzieć na
ni kierowca mazdy usiłował wręczyć policjantom nurtujące współczesny Stary Konpieniądze, by uniknąć mandatu karnego za jazdę tynent pytania, m.in.: Co oznacza
bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Dzień
być obywatelem Unii Europejskiej?
później 40-letni mieszkaniec gminy Oświęcim,
Jak patriotyzm, nacjonalizm ma się
kierujący pod wpływem alkoholu oraz posiadado uniwersalnych praw człowieka?
jący zakaz kierowania pojazdami, kilkakrotnie
Czy chrześcijaństwo w Europie jest
proponował korzyści materialne za odstąpienie
zagrożone? Czym jest europejska
od zatrzymania. Policjanci przypominają, że
próba wręczenia korzyści majątkowej funkcjona- solidarność? Dlaczego uchodźcy
budzą taki strach?
riuszowi jest przestępstwem, za które grozi kara
– Jak co roku pragniemy porozdo 8 lat pozbawienia wolności.
mawiać o kształcie politycznym,
Oświęcimscy policjanci zatrzymali 35-letniego
kulturowym i religijnym współczemężczyznę podejrzewanego o pedofilię, który
snej Europy oraz – w tym kontekście
Wystawa fotografii z biennale
pracował jako wychowawca w jednej ze świetlic
terapeutycznych w naszym mieście. Zatrzymane- – miejscu Polski – mówi dr Alicja Bar- „Kochać człowieka”, odbywajątuś, pełnomocniczka Prezydenta Mia- cego się w OCK, będzie towarzymu postawiono zarzut poddania innym czynnosta Oświęcim ds. organizacji OFPC.
szyła konferencji
ściom seksualnym małoletnich poniżej 15 roku
życia. Mężczyzna trafił do aresztu tymczasowego
na trzy miesiące. Za popełnione czyny grozi kara
do 12 lat pozbawienia wolności.

Na osiedlu Chemików został zatrzymany 25-letni
mężczyzna podejrzany o posiadanie oraz rozprowadzanie narkotyków. Podczas przeszukania
zabezpieczono ponad 120 tabletek ecstasy,
marihuanę oraz amfetaminę, z której diler mógł
sporządzić ponad tysiąc porcji narkotyków.
Za popełnione przestępstwa grozi kara do 10 lat
pozbawienia wolności.
– oprac. ekt
Reklama

– Potwierdzeniem trafnie wybranego tematu i doboru prelegentów
jest bardzo duże zainteresowanie
konferencją. Mamy zgłoszenia
chętnych do udziału w niej z całej Polski. Wybiera się też do nas
spora grupa dziennikarzy, co da
z pewnością okazję promocji samego miasta jako ośrodka edukacji na rzecz praw człowieka – podkreśla dr Alicja Bartuś.
Wśród prelegentów z Polski, Niemiec, Węgier i Francji znajdą się
takie osoby, jak prof. Andrzej
Zoll, prof. Mariusz Wołos, prof.
Sławomir Kapralski, prof. Monika
Płatek, Anda Rottenberg, Adam
Bodnar, red. Bernard Margueritte,
dr Marek Lasota, dr Stephan Lehnstaedt, Ewa Junczyk-Ziomecka,
Wacław Oszajca, Jan Piekło, Ziyad
Raoof, dr Miklós Mitrovits.

przez Chór Auxilium w sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych. Pół godziny później zostanie tam odprawiona msza św. za
Ojczyznę od mieszkańców Oświęcimia. Po niej nastąpi przejście
uczestników uroczystości na plac
Tadeusza Kościuszki i tam odbędą
się główne obchody. Będzie wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, uroczyste wciągnięcie flagi na
maszt i składanie kwiatów na płycie
Grobu Nieznanego Żołnierza.
Od godz. 9:00 do 12:00 na Rynku
Głównym czynne będzie patriotyczne stoisko z malowaniem twarzy w biało-czerwone barwy oraz
bezpłatnymi chorągiewkami. Organizatorem obchodów Święta Konstytucji 3 Maja jest Urząd Miasta
Oświęcim.
– In
Konferencji towarzyszyć będzie
wystawa najciekawszych fotografii
z odbywającego się od lat w Oświęcimskim Centrum Kultury Biennale Fotografii „Kochać człowieka”.
Patronat honorowy nad konferencją objął Rzecznik Praw Obywatelskich.
Organizatorem
Oświęcimskiego
Forum Praw Człowieka jest Miasto
Oświęcim, a partnerami są: Miejska
Biblioteka Publiczna Galeria Książki w Oświęcimiu, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu,
Dom Spotkań z Historią w Warszawie, Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego, Fundacja na rzecz MDSM
w Oświęcimiu, Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej (PAUCI), Fundacja Dialog-Pheniben,
Instytut Historii i Archiwistyki UP
im. KEN w Krakowie, Oświęcimskie Centrum Kultury, Katedra Nauki o Polityce WSB w Chorzowie,
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, PWSZ im. rtm. Witolda
Pileckiego w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Romów w Polsce.
Szczegółowy program konferencji
można znaleźć na stronie internetowej www.ofpc.pl/.
– In

POD PATRONATEM „GZO”

Manifestacja katolickich wartości
„Chrześcijańska rodzina opoką Polski” – tak brzmi hasło tegorocznego Marszu dla Życia i Rodziny, który 15 maja przejdzie ulicami
Oświęcimia.
– Spotkamy się podczas radosnego
marszu, żeby opowiedzieć się za życiem i rodziną, promując wartości
najistotniejsze dla każdego człowieka. Tym razem chcemy podkreślić
znaczenie rodziny w historii naszego państwa, w związku z obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski
– mówi Dorota Kinalczyk z oświęcimskiej Akcji Katolickiej.
Organizatorzy zapraszają rodziny
z dziećmi i zachęcają do przebrania się na pochód w stroje z okresu
początków historii Polski, a dla najładniej przebranych uczestników,
których ubiór najlepiej będzie oddawać charakter epoki przewidują
nagrody.
Wydarzenie rozpocznie się o godz.
13:15 mszą św. pod przewodnic-

twem ks. biskupa Piotra Gregera w kościele św. Maksymiliana
Męczennika. Po jej zakończeniu,
ok. godz. 14:30 nastąpi przemarsz
ulicami osiedla Chemików, wiodący al. Tysiąclecia, ul. Nojego,
ul. Matejki, ul. Zawidzkiego, ul.
Łukasiewicza, ul. Śniadeckiego, ul.
Olszewskiego, al. Słowackiego, ul.
Dąbrowskiego, ul. Śniadeckiego
i al. Tysiąclecia. Jego zakończenie,
połączone z rodzinnym piknikiem,
będzie na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4. Uczestnicy będą mogli zobaczyć inscenizację Chrztu Polski,
przewidziano też konkurs strojów
historycznych i inne zabawy oraz
koncert Magdy Anioł z zespołem
o godz. 17:30.

Organizatorzy nie tylko niedzielnym marszem zamierzają nawiązać do rocznicy Chrztu Polski, ale
też organizując 16 maja w Oświęcimskim Centrum Kultury sesję
pt. „1050 lat chrześcijańskiego
dziedzictwa siłą narodu i polskiej
rodziny”. Będzie ona poświęcona
znaczeniu chrześcijańskich korzeni
i systemu wartości dla kształtowania się wspólnoty rodzinnej i narodowej na przestrzeni 1050 lat.
– Ma ona pokazać wpływ przełomowego wydarzenia, jakim był
Chrzest Polski, a następnie ponad
tysiąc lat chrześcijaństwa, na kształtowanie się i losy państwa, a szczególnie rodziny stanowiącej zawsze
o sile i trwałości wspólnoty narodowej, na przykładzie trzech momen-

tów odniesienia w całym tysiącleciu: początku, historii tysiąclecia
i teraźniejszości – zaznacza Dorota
Kinalczyk.
Sesja jest adresowana do mieszkańców Oświęcimia, w szczególności do
młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego.
Wydarzenia honorowym patronatem objęli: Premier Rzeczypospolitej
Polskiej, Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Prezydent Miasta
Oświęcim i Starosta Oświęcimski.
Organizatorami
oświęcimskiego
Marszu dla Życia i Rodziny są środowiska działające przy parafii św.
Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu: Akcja Katolicka, Bractwo
Trzeźwości, Domowy Kościół Ruch
Światło-Życie i Stowarzyszenie „Abstynencja”, we współpracy z Miastem
Oświęcim, Powiatem Oświęcimskim
i Szkołą Podstawową z Oddziałami
Integracyjnymi nr 4 w Oświęcimiu.
– In
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Rejestracja przez Internet
Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu i Szpital
Powiatowy w Oświęcimiu uruchomiły możliwość rejestracji
do lekarzy za pomocą Internetu.

chodni, w której przyjmuje
wybrany przez nas lekarz. Aby
w rejestracji przychodni wydano hasło dostępu powinniśmy
podać nasze dane kontaktowe
– numer telefonu, adres zamieszkania i adres e-mail. Po
zalogowaniu do własnego profilu można dowolnie zmienić
hasło dostępu.
Musimy pamiętać o tym, że
korzystając z usługi e-pacjent
można zaplanować wizytę tylko dla siebie (zalogowanego
użytkownika konta) i dotyczy
to wyłącznie wizyty u zadekla-

rowanego lekarza. Zalogowanie
się do rejestracji internetowej
umożliwia zaplanowanie wizyty w przychodni, jej odwołanie,
przeglądanie zaplanowanych
wizyt i dostępnych terminów,
jednak ZLA udostępnia do rejestracji internetowej ograniczoną
liczbę wizyt do poszczególnych
lekarzy. Pacjent korzystający
z e-rejestracji ma prawo zarejestrować się tylko na jeden termin do danej poradni, a kolejna
może nastąpić po zrealizowaniu
wizyty lub po rezygnacji z wcześniejszej rejestracji.

Wspomogą hospicjum
Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim
„Hajduki” zatańczy w Oświęcimskim Centrum Kultury
na rzecz Fundacji Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim.
Tancerze i muzycy występujący
w zespole „Hajduki” mają wielki zapał i zamiłowanie nie tylko
do folkloru, ale też do czynienia dobra na rzecz innych. Liczą na to, że ich koncert charytatywny pn. „Muzyka serc”
spotka się z dużym zainteresowaniem widzów, a przy okazji
przyczyni się do zapełnienia
puszek, które będą wystawione
podczas występu.
Zebrane podczas zbiórki publicznej środki zostaną przekazane Fundacji Pomnik-Ho-

spicjum Miastu Oświęcim.
Hospicjum funkcjonuje od
lutego 2012 roku. Dysponuje
dwudziestoma trzema miejscami całodobowej opieki stacjonarnej, gabinetami rehabilitacyjno-zabiegowymi i poradnią
medycyny paliatywnej. Chorymi opiekuje się wyszkolony
zespół medyczny z wieloletnim
doświadczeniem w opiece paliatywnej, a także grupa przeszkolonych wolontariuszy. Placówka powstała z inicjatywy
Augusta Kowalczyka, byłego

więźnia KL Auschwitz jako podziękowanie byłych więźniów
Auschwitz dla niosących im
pomoc okolicznych mieszkańców podczas okupacji.
Początki zespołu „Hajduki”
działającego pod patronatem
Oświęcimskiego Centrum Kultury sięgają 1968 roku. Grupa
skupia w swoich szeregach dzieci, młodzież i dorosłych. Składa
się z czterech grup tanecznych:
Mini Hajduki, Małe Hajduki,
grupa reprezentacyjna i grupa
oldboys oraz kapeli muzycznej.
Jest członkiem polskiej sekcji
C.I.O.F.F. Ma w swoim repertuarze polskie tańce narodowe
– poloneza z mazurem i kujawiaka z oberkiem oraz pieśni
i tańce z regionu: krakowskiego, żywieckiego, rzeszowskiego, lubelskiego, opoczyńskiego,
kujawskiego, nowosądeckiego,
kurpiowskiego oraz widowisko
muzyczne „Piosenki o Starej
Warszawie” i mazura z opery
„Halka” Stanisława Moniuszki.
Koncert charytatywny „Muzyka serc” odbędzie się 29 kwietnia o godz. 19:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury.
– In

w skrócie
Przebudowa
na Zasolu

Szeregi potencjalnych dawców szpiku
zasiliły 142 osoby z oświęcimskiego
„Chemika”.

Fot. PZ nr 2 w Oświęcimiu

Dzięki systemom e-rejestracji
oraz e-pacjent użytkownicy
mają możliwość rejestracji do
lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej oraz poradni specjalistycznych przez Internet.
W celu zarejestrowania się do
swojego lekarza ogólnego trzeba wejść na stronę internetową
Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu www.
zlaoswiecim.pl, a następnie
kliknąć w zakładkę e-pacjent
i zalogować się na postawie
numeru PESEL i hasła dostępu, które otrzymamy w przy-

W przypadku e-rejestracji
do poradni specjalistycznych w Szpitalu Powiatowym
w Oświęcimiu wygląda to podobnie. Aby móc skorzystać
z funkcji oferowanych przez
nowy portal szpitalny, należy
wejść na stronę www.szpital.
oswiecim.pl/ i wybrać opcję
Zarejestruj się, by założyć i aktywować konto w systemie.
Instrukcja zakładania konta
znajduje się pod adresem www.
szpital.oswiecim.pl/pl/pages/
instrukcja/.
Szpitalny system umożliwia
rejestrację do poradni specjalistycznych Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Oświęcimiu
bez konieczności wychodzenia
z domu za pomocą Internetu
oraz zarządzanie zarezerwowanymi terminami. Konto w systemie posiada też komunikator
SMS przypominający o zbliżających się terminach wizyt,
odbiór wyników badań laboratoryjnych, informacje na temat
zaleconych leków czy też szacunkowe dane dotyczące kolejki
oczekujących do danej poradni.
Usługi te dają też możliwość
dostępu do dokumentacji medycznej, pobierania jej w formie elektronicznej i innych
funkcji. Aby móc z nich korzystać należy założyć i aktywować swoje konto w systemie.
– In

Z potrzeby serca

Dawcy byli rejestrowani podczas spotkania z przedstawicielami
Fundacji Przeciwko Leukemii, które odbyło się w Powiatowym
Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. Fundacja bezpłatnie i bezinteresownie pomaga ludziom chorym na nowotwory krwi. Oferuje
wszechstronną pomoc pacjentom i ich rodzinom. Prowadzi też
działalność edukacyjną, propagując wiedzę na temat różnych rodzajów białaczek i sposobów ich leczenia. Z młodzieżą z PZ nr 2,
z którego w bazie dawców szpiku zarejestrowanych jest łącznie prawie 900 osób, spotkali się już po raz szósty.
– ekt
Ogłoszenie płatne

Oświęcim, dnia 14.04.2016 r.

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka”
w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Bałandy 1 32-600 Oświęcim ogłasza przetarg w formie pisemnego konkursu ofert
na nabycie lokali mieszkalnych.
Nabycie lokalu mieszkalnego uprawnia nabywcę do zawarcia umowy notarialnej na wyodrębnienie własności lokalu mieszkalnego.
Powierzchnia
użytkowa w m²,
Kwota
charakterystyka
lokalu

Uwagi

34,55 m²,
III piętro

77.400,- zł

bez
obciążeń

Chełmek
2. ul. Piłsudskiego 6/6 35,93 m²,
I piętro

85.800,- zł

bez
obciążeń

L. Adres lokalu
p. mieszkalnego
Oświęcim
1. ul. Fika 5/11

Lada dzień ruszy przebudowa ulicy Krzywej na osiedlu
Zasole. W ramach inwestycji zaplanowano wymianę
nawierzchni jezdni i chodników, przebudowę kanalizacji
deszczowej i sanitarnej.
Wymienione zostanie oświetlenie uliczne, a nowe wiaty
śmietnikowe staną w miejscu
starych i zniszczonych.
Środki przeznaczone na realizację zadania to ponad milion
złotych. Zakończenie prac
przewidziane jest na sierpień.
– ekt

Oferty na ww. lokale mieszkalne należy składać w zamkniętej kopercie z zaproponowaną ceną ofertową
w sekretariacie Spółdzielni adres jw. w terminie do dnia
4.05.2016 r. do godz. 15.00.
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 5.05.2016 r.
o godz. 10.00.
Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mieszkalnego
składające ofertę przetargową zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu.
Wpłaty wadium należy dokonać przed otwarciem ofert.
Kasa Spółdzielni czynna jest w godzinach: poniedziałek od
7.30 do 13.00; czwartek od 12.00 do 16.00; pozostałe dni od
10.30 do 13.00.
Wyżej wymienione lokale można oglądać w dni robocze
w godz. od 8.00 do 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu
z Działem GZM-u, tel. 33-84-305-15; 33-84-316-55.
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących ww.
lokali mieszkalnych udziela Dział Członkowski Spółdzielni
(pok.14, 15, tel. 84-314-48).
Zasady przeprowadzenia przetargu określa szczegółowo
Regulamin Przetargów dostępny w siedzibie Spółdzielni,
z którym każdy oferent winien się zapoznać.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do odstąpienia
od przetargu bez podania przyczyny.
Za Zarząd MSM „Budowlanka”
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Na europejskim poziomie
Za nami ósma już edycja „Ogólnopolskiego Konkursu Modeli Kartonowych o Puchar Prezydenta Oświęcimia”, czwarty raz została zorganizowana w gościnnych progach Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta. Nad całością czuwał główny
pomysłodawca – Dariusz Pawlica.
– Konkurs był na bardzo wysokim
poziomie – podkreśla Dariusz Pawli-

ca z Oświęcimskiego Klubu Modelarzy Kolejowych „Piętrusek”.
– Najlepiej świadczy o tym obecność
modelarzy i modelarni biorących
udział w podobnych imprezach na
terenie Polski i Europy. To znakomita

promocja Oświęcimia. Niewątpliwą
atrakcją wystawy były makiety kolejek elektrycznych oraz symulator jazdy pociągiem zaprezentowane przez
Oświęcimski Klub Modelarzy Kolejowych – dodaje Dariusz Pawlica.

Pamiątkowa fotografia nagrodzonych w ósmej edycji „Ogólnopolskiego Konkursu Modeli Kartonowych
o Puchar Prezydenta Oświęcimia”
Fot. mac

Podstawą jest miłość cz. 2
W polskiej tradycji jubileusze złotych i diamentowych godów par małżeńskich są świętowane
uroczyście i wyjątkowo.
W tym roku dwadzieścia par obchodziło 60-lecie zawarcia związku małżeńskiego, a siedemdziesiąt osiem
par 50-lecie. Cztery okolicznościowe spotkania z udziałem prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta
w Oświęcimskim Centrum Kultury
podkreśliły doniosłość ważnej rocznicy w życiu małżonków. W tym wydaniu prezentujemy zdjęcia szacownych jubilatów z dwóch ostatnich
spotkań.
Odznaczenia i nagrody przyznawane są małżeństwom, które jubileusz
obchodziły w poprzednim roku.
Dlatego pary mieszkające obecnie
w Oświęcimiu, które zawarły związek małżeński w 1966 roku poza
naszym miastem, powinny zgłosić
ten fakt do Urzędu Stanu Cywilnego
w Oświęcimiu, nr tel. 33 842 94 17
do 31 maja br. Uzyskane informacje
będą pomocne przy przygotowaniu
w przyszłym roku jubileuszu Złotych
Godów.
W Urzędzie Stanu Cywilnego
w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły 25 są
do nabycia komplety pamiątkowych
zdjęć z tegorocznych marcowych
uroczystości diamentowych i złotych
godów w cenie 25 zł.
– In

Przypomnijmy, iż „Piętrusek” z Oświęcimia prezentował już swoje makiety na
wystawach makiet kolejowych w Krakowie, Piotrkowie Trybunalskim, Sosnowcu, Toruniu oraz podczas trzech
ostatnich edycji WOŚP w Oświęcimiu.
Kolejną atrakcją było zaprezentowanie
wystawy starego sprzętu RTV i AGD
przygotowanej przez hobbystów z terenu ziemi oświęcimskiej – Zbigniewa
Bromnika i Dariusza Pawlicę.
Puchar Prezydenta trafił do Krzysztofa Seweryna, który zaprezentował
model lotniskowca USS Saratoga.
Odebrał go on z rąk zastępcy prezydenta miasta Andrzeja Bojarskiego.
Młodzi modelarze z Oświęcimia zajęli bardzo wysokie miejsca. Krzysztof
Dawidziuk (MDK Oświęcim) wygrał
w grupie młodzików w kategorii budowli oraz pojazdów gąsienicowych.
Zdobył także pierwsze miejsce wśród
najlepszych modeli w tej samej kategorii. Kolejnymi nagrodzonymi
modelarzami z miasta nad Sołą byli
Jakub Kamyk, Jan Dylik, Przemysław
Chylaszek, Natalia Klimek (MG nr 2
Oświęcim), którzy w grupie juniorów
startowali w kategorii budowli oraz
budowli kolejowych. Instruktorem
modelarzy jest Dariusz Pawlica.
Na terenie naszego miasta działa Pracownia Modelarska Młodzieżowego
Domu Kultury w Oświęcimiu. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek (16–
17:30) w sali nr 17 w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu. Szkoła ta

prowadzi także zajęcia innowacyjne
z techniki z elementami modelarstwa.
Atrakcję wystawy stanowiły makiety
kolejek elektrycznych, przy których
chętnie zatrzymywali się zarówno
dorośli, jak i dzieci. Także stoiska na
których można było nabyć modele
i akcesoria modelarskie. Wielu zwiedzających podkreślało, że takie imprezy są bardzo potrzebne w naszym
mieście słynącym z tradycji modelarskich. Wystawę obejrzało około 800
osób. Konkursem zainteresowały się
wiodące sklepy modelarskie z Łodzi,
Kielc, Rybnika, Jaworzna, które przyjechały w tym roku do Oświęcimia.
W imprezie brało udział 100 uczestników. Zaprezentowali oni około
330 modeli. Byli to modelarze indywidualni, jak i modelarze działający
w klubach modelarskich m.in. Bielska-Białej, Krakowa, Jaworzna, Mikołowa, Myszkowa, Czańca, Porąbki,
Rudy Śląskiej, Gilowic, Przeciszowa,
Tychów, Polanki Wielkiej, Oświęcimia, Mazańcowic, Świdnika, Kielc
i Gliwic. Uczestniczyli także modelarze indywidualni z Oświęcimia, Libiąża, Chrzanowa, Krakowa, Kęt oraz
z Sosnowca. Rywalizowano w trzech
kategoriach wiekowych – młodzików,
juniorów i seniorów.
Organizatorami i sponsorami imprezy byli: Urząd Miasta Oświęcim,
Oświęcimskie Centrum Kultury,
Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, Miejskie Gimnazjum nr 2
w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska i Oświęcimski Klub Modelarzy Kolejowych
„Piętrusek”.
– mac
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Nie dla cyrków ze zwierzętami
W Oświęcimiu nie będzie pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt. W odpowiedzi na apel oświęcimskiego oddziału OTOZ Animals prezydent Oświęcimia wydał zarządzenie w tej sprawie.

Tekst sponsorowany

– Standardową techniką szkolenia
zwierząt jest stosowanie kar cielesnych – nikt bowiem nie zmusiłby
żadnego z nich, aby wykonywało
sztuczki, które nie mają nic wspólnego z ich naturalnymi zachowaniami. Zwierzęta są silne, więc do
sprawowania nad nimi kontroli
wykorzystuje się środki pełne przemocy psychicznej i fizycznej oraz
leki uspokajające. Ponieważ tresura
odbywa się poza zasięgiem wzroku
publiczności, prawda o jej przebiegu pozostaje w większości nieznana widzom. Widok kręcącego się
w klatce jak w hipnotycznym transie czy kiwającego się godzinami
zwierzęcia świadczy o chorobach
psychicznych
spowodowanych
brakiem odpowiedniej przestrzeni
i możliwości ruchu, a jest to zjawisko niestety nagminne – tłumaczy
Katarzyna Kuczyńska.
– Uważamy, że cyrk z udziałem
zwierząt pozbawiony jest walorów
edukacyjnych. Co więcej, uczy on
dzieci przedmiotowego stosunku
do zwierząt, potencjalnie szkodliwego dla rozwoju dzieci, co
potwierdził Komitet Psychologii
Polskiej Akademii Nauk w marcu
2015 roku. Pod płaszczykiem edukacji pokazuje się dzieciom zwierzęta zniewolone, zachowujące się

wbrew własnej naturze, złamane
psychicznie, ośmieszone – podkreśla prezes OTOZ Animals.
Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia zdaje sobie sprawę z tego, że
organizacja widowisk cyrkowych
z tresurą zwierząt budzi wiele
emocji w całym kraju, również
w Oświęcimiu. W odpowiedzi na
apel oświęcimskiego OTOZ Animals wydał zakaz dzierżawienia
gruntów miejskich dla widowisk
cyrkowych z udziałem zwierząt.
– Chcę podkreślić, że jestem przeciwnikiem takiego traktowania

kamila drabek

Na cztery

zwierząt i zmuszania do zachowań,
które nie leżą w ich naturze. Wydałem więc stosowne zarządzenie
o wprowadzeniu zakazu udostępniania gruntów miejskich dla objazdowych pokazów cyrkowych
z udziałem zwierząt. Uważam
jednak, że te kwestie powinny być
uregulowane na poziomie całego kraju. Dlatego skierowałem do
parlamentarzystów pismo o podjęcie prac legislacyjnych w sprawie
wprowadzenia ustawowego zakazu tresury zwierząt w działalności
komercyjnej – informuje Janusz
Chwierut.
Członkowie OTOZ Animals liczą na to, że postawa prezydenta
Oświęcimia stanie się przykładem
dla kolejnych miast w Polsce.
– Marzena Wilk

Fot. www.otozanimalsoswiecim.pl

– Najwyższy czas, by zaprotestować
przeciwko niehumanitarnym pokazom cyrkowym z udziałem zwierząt
w naszym mieście. Byłoby wręcz
kuriozalne gdybyśmy nie złożyli
na ręce prezydenta miasta pisma
z prośbą o wprowadzeniu zakazu
w naszym mieście pokazów cyrkowych. Nasze stanowisko poparły
także inne oświęcimskie organizacje
prozwierzęce i ekologiczne – Towarzystwo na rzecz Ziemi i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz
lekarze weterynarii – mówi Katarzyna Kuczyńska, prezes OTOZ
Animals Oddział Oświęcim.
Inspektorzy OTOZ Animals zaznaczają, że cyrki są prowadzone nie
z miłości do zwierząt, ale z chęci
zysku, który jest osiągany ich kosztem. Zwierzęta w cyrkach przebywają często w obcym dla nich
klimacie, oderwane są od stada
i pozbawione możliwości nawiązywania właściwych dla nich relacji
z innymi przedstawicielami swojego gatunku. Przez całe życie przetrzymywane są w stalowych klatkach lub na niewielkich wybiegach,
które opuszczają tylko na czas występów. Co więcej, są nieustannie
przewożone z miejsca na miejsce,
co staje się dla nich źródłem dodatkowego, nieustającego stresu.

felieton

K

wiecień plecień, bo przeplata, trochę
zimy, trochę lata. Warto przypomnieć
sobie to stare przysłowie, zanim się
zacznie psioczyć na nagłe zmiany pogody,
na duże różnice temperatur, na słońce i deszcz.
Niedawno zapanowały na chwilę letnie
temperatury, a kurtki i szale poszły w kąt. Wielu
przypłaciło te szaleństwa aury przeziębieniem. Ja
niestety też. Nad południową Polską unosił się
saharyjski pył… A to niespodzianka! Po wysłuchaniu
wiadomości zrozumiałam, skąd ten osad na
samochodzie. Teraz się nieco ochłodziło i pada
deszcz. Niezbyt lubię taką pogodę, ale nie pozwalam
narzekać ani sobie, ani znajomym, bo ziemia
potrzebuje wody. Śniegu było jak na lekarstwo,
a roślinki się jakoś muszą napić, żeby potem pięknie
rosnąć.
Na marginesie przyrody wspomnę o kotach,
których internetowa popularność nie przestaje mnie
zaskakiwać. Są wdzięcznym tematem rozmów na
forach oraz różnego rodzaju zdjęć, filmików, animacji
– koty wszelkiej maści, domowe, dachowe, dzikie.
Mam wrażenie, że ani psy, ani inne zwierzaki nie
mają tak dobrej prasy. Na fali tej popularności
i rychłego nadejścia efektów kociego marcowania
warto pamiętać, że decyzja o wzięciu zwierzęcia do
domu jest wiążąca na wiele lat, że kociak dorasta
i bywa trudnym towarzyszem życia. A może panem
i władcą domu, jak raczej trzeba byłoby powiedzieć,
bo kot do funkcji podległej czy partnerskiej raczej
się nie nadaje, o czym wiedzą ci, którzy koty znają
i kochają.
Kotów nie ma w jednym z moich ulubionych seriali,
ale są smoki, a już niebawem rozpoczyna się kolejny
sezon „Gry o tron”. Niby fantasy, a jakże adekwatne
do rzeczywistości. Niekończąca się opowieść o żądzy
władzy. Miało być spokojnie i leniwie, o pogodzie,
o kotach, które spadają na cztery łapy, a skończyło
się na polityce, w której zdarza się głosować na cztery
ręce… A ty całuj mnie – to taka piękna gra!

wieści z ratusza
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Kolejna droga
wyremontowana

Ważny krok w kierunku
kolejowego połączenia z Tychami

Dobiegła końca przebudowa ulicy M. Skłodowskiej-Curie na osiedlu Pojawiają się szanse na usprawnienie połączeń kolejowych ze Śląskiem. Sześć
samorządów: Oświęcim, Tychy, Bieruń, Orzesze, Łaziska Górne i Wyry oraz PKP
Chemików.
Polskie Linie Kolejowe podpisały w Bieruniu porozumienie dotyczące finansowania i stworzenia dokumentacji przedprojektowej rewitalizacji linii kolejowej.

Położono nową nawierzchnię,
wybudowano chodniki. Przebudowano również oświetlenie
uliczne. Są miejsca parkingowe i nowe altany śmietnikowe.
Pracownicy wydziału zieleni
ZUK obsadzają teraz teren
wokół, w tym również przy ul.
Partyzantów, drzewami, krzewami i kwiatami. W ramach
inwestycji przebudowano sieć

kanalizacji deszczowej, remontowane były przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz ścieżki i opaski wokół
budynków. Wybudowano również altany śmietnikowe.
W ubiegłym roku przebudowano ulicę Partyzantów.
Kompleksowa modernizacja
obu ulic kosztowała ponad
1,4 mln zł. 		

Posprzątają Oświęcim
18 kwietnia rozpoczęła się akcja „Sprzątanie świata – Oświęcim 2016 r.”.
W kampanii jak co roku biorą
udział: uczniowie oświęcimskich szkół podstawowych,
średnich i gimnazjów, Ochotnicza Straż Pożarna, Związek

Pszczelarzy, Świetlica Socjo-Terapeutyczna na Błoniach,
Świetlica Terapeutyczna na
Zasolu, Świetlica Sióstr Serafitek, Rada Osiedla Monowice
i Rada Osiedla Pod Borem.
Do 28 kwietnia posprzątane
zostaną m.in.: bulwary nad
Sołą, tereny wokół jezior Kruki, cmentarzy, tereny zielone
na osiedlach i boczne ulice.
Najmłodsi uczestnicy będą porządkować miejsca wokół swoich szkół czy przedszkoli.
Do dyspozycji uczestników
akcji będą worki i rękawice
jednorazowe dostępne w Zakładzie Usług Komunalnych.

Teraz na tej trasie kursują pociągi towarowe, które ze względu na zły stan torowiska i całej
infrastruktury kolejowej nie
mogą rozwijać dużych prędkości. Po remoncie mają tą trasą
jeździć pociągi pasażerskie
z prędkością do 100 km/h.
Jak podkreślali samorządowcy
porozumienie udało się osiągnąć dzięki wieloletniej i konsekwentnej współpracy.
– To jest kolejny etap działań
związanych z połączeniem naszego miasta z Tychami, ale też
całą aglomeracją Śląską. Chcemy to wykorzystać dla rozwoju
gospodarczego i podniesienia
znaczenie Oświęcimia w makroregionie
śląsko-małopolskim – podkreśla Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.
– Zyskają na tym osoby, które
dojeżdżają do pracy czy szkoły.
Przedłużenie linii do Oświęcimia pozwoli mieszkańcom
Tychów jechać dalej w kierunku Krakowa. Oczywiście tę
możliwość daje rewitalizacja
odcinka kolejowego na trasie

Trzebinia–Oświęcim. Są zaplanowane pieniądze w ramach
Kontraktu Województwa Małopolskiego na modernizację linii pomiędzy Trzebinią
i Oświęcimiem, aby trasę do
Krakowa pokonać w godzinę
czy godzinę i piętnaście minut.
Pomysł parkingu wielopoziomowego w miejscu obecnego hotelu Glob jest więc jak
najbardziej uzasadniony, bo
z czasem Oświęcim stanie się
ważnym ośrodkiem w zakresie
komunikacji kolejowej – wyjaśnia.
Podpisany dokument umożliwi
zakończenie budowy odcinka
linii kolejowej o łącznej długości 48 km. PKP Polskie Linie Kolejowe SA jeszcze w tym
miesiącu ogłoszą przetarg nieograniczony na opracowanie
dokumentacji przedprojektowej. Wartość szacunkowa studium to ponad 1,5 mln zł, na
którą samorządy przeznaczyły
łącznie 250 tys.
Dokumentacja będzie gotowa
w pierwszym kwartale 2018

roku i pozwoli na wybranie odpowiedniego wariantu przebudowy linii. Następnie w trybie
„projektuj i buduj” ogłoszony
będzie przetarg na budowę.
Zakończenie przewidziane jest
najwcześniej w drugiej połowie
2020 roku.
Łączny koszt całego przedsięwzięcia to ok. 170 mln. Jego realizacja pozwoli na stworzenie
sprawnego połączenia pasażerskiego z aglomeracji śląskiej do
Krakowa – alternatywnego do
linii E30 Katowice–Trzebinia–

Kraków. To także krótszy czas
przejazdu, integracja transportu kolejowego z systemem
komunikacyjnym regionu, poprawa bezpieczeństwa ruchu
kolejowego oraz zmniejszenie
negatywnego oddziaływania
transportu na środowisko.
Deklaracja dalszej woli współpracy samorządów pozwoli na
podejmowanie kolejnych działań w reaktywacji przewozów
kolejowych i wnioskowanie
o środki Unii Europejskiej na
lata 2014–2020.		

Powstają nowe mieszkania
W Oświęcimiu widać coraz więcej inwestycji w budownictwie mieszkaniowym.
Nowoczesną zabudowę wielorodzinną realizuje Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz prywatni deweloperzy.

Jeszcze w tym miesiącu OTBS
planuje rozpocząć budowę kolejnego bloku, bo zainteresowanie mieszkaniami jest znacznie
większe niż pierwotnie przewidywano.
– Lokator będzie mógł stać się
właścicielem po upływie określonego czasu, wykupując go
na własność – wyjaśnia TybeDyżury rady seniorów
riusz Kornas prezes OTBS.
Członkowie Oświęcimskiej Rady Seniorów dyżurują w każdą
– W dalszym ciągu na tym osiedrugą środę w budynku Biura Rady Miasta Oświęcim przy
dlu budujemy domy w zabudoul. Jagiełły 25 w godzinach od 11 do 12.
wie szeregowej. Właścicielem
można już zostać od kwoty 300
tys. zł – zachęca prezes.
AMAZONKI ZAPRASZAJĄ
Stowarzyszenie Amazonek z Brzeszcz pełni dyżur w Oświęcimiu. Spółka inwestuje też w kamieW pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 10 do 12, nice na Starym Mieście. W noa w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godzinach od 15:30 do wym budynku przy ul. Mic18:00 w siedzibie przy ul. Sienkiewicza 2 spotkać można osoby, kiewicza 5 będzie 6 mieszkań
które udzielają porad i wsparcia paniom po leczeniu raka piersi. czynszowych.

Prywatni deweloperzy podjęli
również inwestycje w Oświęcimiu. Jak podkreślają o mieszkania starają się nie tylko
mieszkańcy Oświęcimia, ale

również osoby z okolicznych
miejscowości. Dwa apartamentowce powstaną w Starym
Mieście: na bulwarach i przy
ul. Chopina. Łącznie zamiesz-

ka w nich blisko 100 rodzin.
Nowością jest oferta budownictwa wielorodzinnego, które
ma powstać na Zasolu. Przy
ul. Więźniów Oświęcimia prywatny inwestor ma wybudować
dwa budynki z 49 mieszkaniami i 3 lokale usługowe.
– Ruch w budownictwie mieszkaniowym bardzo nas cieszy.
Idzie on w parze z naszymi
działaniami i inwestycjami
w infrastrukturze drogowej,
technicznej właśnie po to, aby
jak najwięcej wolnej przestrzeni zabudować domami jednorodzinnymi czy nowoczesnymi blokami – podsumowuje
prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut.		

wieści z ratusza

KWIECIEŃ 2016

O problemach mniejszości

Pieniądze unijne
na rewitalizację

Posłowie, przedstawiciele sejmowej komisji ds. mniejszości
narodowych i etnicznych przebywali na początku marca
Prezydent Oświęcimia zdecydował
w Małopolsce.
o przedłużeniu terminu naboru projekW trakcie dwudniowej sesji wystawę o historii i kulturze Sporo uwagi poświęcono eduwyjazdowej zajmowali się ak- romskiej. Pobyt w Oświęcimiu kacji młodego pokolenia. Roz- tów rewitalizacyjnych. Wnioski przyjtualnymi problemami, z jaki- zakończyli w Międzynarodo- mawiano też o Oświęcimskim mowane będą do 20 maja.
mi mierzą się te grupy, ale też
m.in. edukacją. W drugim dniu
gościli w Oświęcimiu. Najpierw
zwiedzili Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau,
później
byli w Stowarzyszeniu Romów
w Polsce, gdzie oglądali nową

wym Domu Spotkań Młodzieży.
Z parlamentarzystami spotkał
się prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, który wspólnie
z dr Alicją Bartuś przedstawił
projekty edukacyjne realizowane przez miasto.

Forum Praw Człowieka i organizowanej w maju Międzynarodowej konferencji Europa
wobec wyzwań XXI wieku czy
też o projekcie skierowanym
do młodzieży „Małopolska pamięta”. 			
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HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH

BIURO RADY MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 338429433
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig

wtorek w godz. 16:00–17:00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos
poniedziałek
w godz. 14:30–15:30

4.05 w godz. 13:00–15:00
Piotr Kućka
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
11.05 w godz. 13:00–15:00
Waldemar Łoziński
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

Członkowie komisji parlamentarnej podczas spotkania w MDSM

Masz pomysł?
Zgłoś go do realizacji
W Małopolsce odbywają się spotkania dotyczące Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W Oświęcimiu przedstawiciele urzędu marszałkowskiego będą
28 kwietnia.
O godzinie 17 w Oświęcimskim Centrum Kultury spotkają się z mieszkańcami, by
przedstawić szczegóły projektu. Odpowiedzą na pytania:
jak zgłosić zadanie w ramach
BO, czy wypełnić wniosek. Do
podziału w ramach kilku regionów Małopolski jest 6 mln zł.
Projekty, które będą realizowa-

ne zostaną wyłonione w drodze
głosowania.
– To pierwszy tego typu budżet partycypacyjny w Polsce
wprowadzany na skalę regionu. Jego głównym celem jest
otwarcie się na głos mieszkańców, aktywne zaangażowanie
społeczności lokalnej w proces
opracowania budżetu obywa-

telskiego oraz efektywnego
wydawania wspólnych środków z budżetu. Zapraszam
wszystkich Państwa do udziału w spotkaniach dotyczących
Budżetu Obywatelskiego oraz
współdecydowania o naszych
małych ojczyznach – mówi
marszałek Jacek Krupa.

Ujęcie w tym programie daje
różnym podmiotom możliwość ubiegania się o środki
pomocowe Unii Europejskiej
w latach 2014–2020.
Rewitalizacja jest procesem następujących po sobie działań,
których celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego
obszarów
zdegradowanych.
Prowadzona jest w sposób
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane
terytorialnie,
prowadzone przez podmioty
zainteresowane rewitalizacją
na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji.
Oznacza to, iż rewitalizacja
składa się z kilku elementów.
Nie jest to jedynie renowacja
czy modernizacja istniejącej
zabudowy. Zadaniem rewitalizacji jest przede wszystkim
odwrócenie
negatywnych
trendów, takich jak: degradacja przestrzeni, występowanie
patologii społecznych, zanik
funkcji obszaru czy brak dostosowania tych funkcji do
potrzeb mieszkających na tym
obszarze ludzi lub znajdujących się tam jednostek gospodarczych.
I. Przykładowe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych:
– przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja
obiektów infrastrukturalnych
z przeznaczeniem na cele społeczne,
– budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury
kulturalnej,
– działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów,
– zagospodarowanie przestrzeni publicznej, modernizacje,
renowacje budynków użytecz-

18.05 w godz. 13:00–15:00

ności publicznej poprawiające
Łukasz Nowak
ich estetykę zewnętrzną,
Komisja Oświaty, Kultury,
– modernizacje, renowacje częSportu i Rekreacji,
ści wspólnych wielorodzinnych Komisja Ochrony Zdrowia, Śrobudynków mieszkalnych,
dowiska i Pomocy Społecznej
– projekty społeczne m.in. kursy edukacyjne, sportowe, kulturalne, staże, praktyki zawoSESJA RADY MIASTA
dowe, poradnictwo.
30 marca odbyła się sesja
II. Potencjalni beneficjenci
Rady
Miasta. Treść uchwał
oraz grupy docelowe:
dostępna na stronie interne– jednostki samorządu terytotowej www.um.oswiecim.pl
rialnego, ich związki i stowaw zakładce Samorząd/Rada
rzyszenia,
Miasta.
Również w tej zakład– jednostki organizacyjne jednoce znajdują się nagrania video
stek samorządu terytorialnego
z sesji Rady Miasta.
posiadające osobowość prawną,
– instytucje kultury,
– osoby prawne i fizyczne bęinformacje na
dące organami prowadzącymi
www.um.oswiecim.pl
szkoły i placówki,
– partnerzy społeczni i gospoStrona miasta Oświęcim
darczy (w tym organizacje powww.um.oswiecim.pl znajduje
zarządowe),
– kościoły i związki wyznanio- się na portalach społecznościowe oraz osoby prawne kościo- wych Nasza Klasa i Facebook.
łów i związków wyznaniowych,
– spółdzielnie i wspólnoty Wieści z Oświęcimia
mieszkaniowe,
towarzystwa
w lokalnej TV
budownictwa społecznego,
– parki narodowe i krajobraProgram informacyjny „Wieści
zowe,
z Ratusza” można oglądać
– PGL Lasy Państwowe i jego
w każdy piątek o godzinie
jednostki organizacyjne,
– inne jednostki sektora finan- 18:00. Wiadomości są powtasów publicznych posiadające rzane przez cały weekend, co
trzy godziny. Możecie się więc
osobowość prawną,
Państwo dowiedzieć o nowych
– szkoły wyższe, przedsiębiorinwestycjach, o tym, co ciecy, administracja rządowa.
kawego słychać w kulturze,
Grupę docelową wsparcia sta- oświęcimskim sporcie, a także,
nowić będą mieszkańcy rewita- a może nawet przede wszystlizowanych obszarów.
kim o aktywności samych
oświęcimian.

Nabór przedsięwzięć rewitaWiadomości można oglądać
lizacyjnych jest prowadzony na portalu internetowym www.
do 20 maja 2016 r., a odbywa faktyoswiecim.pl i www.oswiesię za pomocą karty projektu,
cimonline.pl/.
która znajduje się w Urzędzie
„Wieści z Ratusza” są też
Miasta i stronie internetowej.
dostępne w Internecie
Szczegółowe informacje: Biuro
na stronie www.ostv.pl
Rozwoju Miasta Urzędu Miasta
oraz www.um.oswiecim.pl
Oświęcim e-mail: brm@um.
oswiecim.pl, 33 842 91 28.

wieści z oświęcimskiego ratusza
przygotowała katarzyna kwiecień
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Jubileuszowy akcent

Taneczni mistrzowie

Wystawa malarstwa i rysunku Elżbiety
Kuraj i Janusza Karbowniczka pt. „Harmonia/Dysonans” to jeden z elementów
obchodów jubileuszu 30-lecia Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu.

Formacja Tańca Nowoczesnego „Contra” oraz duet „Contra” – Iwona Bryzek
i Klaudia Żmuda reprezentujące Oświęcimskie Centrum Kultury wywalczyły
podczas XIX Mistrzostw Polski Cheerleaders Gdynia Cup 2016 srebrne i złote
krążki.

Ekspozycja będzie czynna do
13 maja br., jej otwarciu towarzyszył koncert zespołu Acoustic Acrobats z Krakowa.
Elżbieta Kuraj
Urodziła się w 1956 roku
w Sosnowcu. Jest absolwentką
katowickiego Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w Pracowni Projektowania Książki
prof. S. Kluski w 1982 roku.
Aneks z malarstwa zrealizowała w Pracowni Malarstwa
i Rysunku prof. Jerzego Dudy-Gracza. Od 1999 roku pracuje
w Instytucie Sztuki Wydziału
Artystycznego w Cieszynie
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, od 2012 roku na
stanowisku profesora. W latach 1986–2015 zorganizowała 55 indywidualnych wystaw
malarstwa. Brała udział w ok.
250 wystawach zbiorowych
i konkursach, w kraju i za granicą, na których otrzymała
21 nagród i wyróżnień.

Janusz Karbowniczek
Urodził się w 1950 r. w Przemyślu. Studiował na Wydziale
Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1975 r.
w Pracowni Plakatu prof.
T. Grabowskiego i w Pracowni Książki prof. S. Kluski. Od
1977 r. jest pedagogiem na
macierzystej uczelni. Obecnie,
będąc profesorem, prowadzi
Autorską Pracownię Rysunku
na Akademii Sztuk Pięknych w
Katowicach. Brał udział w ponad 300 wystawach zbiorowych
rysunku i malarstwa w kraju i za
granicą, na których uzyskał szereg nagród i wyróżnień.
Wystawę zorganizował Międzynarodowy Dom Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu we
współpracy z Fundacją Judaica
– Centrum Kultury Żydowskiej
w Krakowie, Galerią Destillarta w Buchschwabach oraz Amt
für Internationale Beziehungen
w Norymberdze.
– In

Emocje na wystawie
W Galerii Przechodnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu prezentowane są prace uczniów Powiatowego
Zespołu nr 2, popularnego „Chemika”.

Fot. PZ nr 2 w Oświęcimiu

Na wystawie zatytułowanej
„Emocje zmienne jak w teatrze” można zobaczyć prawie
czterdzieści prac autorstwa
uczniów klas I–IV o profilu
technik cyfrowych procesów
graficznych, które powstały za
pomocą grafiki komputerowej.
– Nasi uczniowie w zaskakujący i odkrywczy sposób zilustrowali całą gamę uczuć i emocji.
Różnorodność ujęcia tematu,
technik graficznych i kolorystyki sprawiły, iż wystawa
przyciąga wzrok. Przy tej okazji można nie tylko zobaczyć

wrażliwość, talent plastyczny,
ale także sposób postrzegania
otaczającego świata przez młode pokolenie – mówi Andrzej
Matras, nauczyciel z Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego i Technicznych
w Oświęcimiu.
Jest to już druga wystawa
uczniów „Chemika” z klas
technik cyfrowych procesów
graficznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki
w Oświęcimiu.
– In

W zawodach będących dla
wielu zawodniczek najważniejszą imprezą w sezonie wzięło
udział 105 zespołów z całej
Polski, które rywalizowały
w trzech dywizjach tanecznych:
Pom Dance, Cheer Dance
i Cheer, podzielonych na pięć
kategorii wiekowych i dziewięć
kategorii tanecznych.
Formacja Tańca Nowoczesnego „Contra” wywalczyła tytuł
Wicemistrzów Polski w dywizji Pom Dance w kategorii senior/freestyle, a rywalizowała
z dziewięcioma formacjami ze
Słupska, Tyczyna, Tarnowa,
Gdańska, Garwolina, Płocka
i Torunia. Iwona Bryzek i Klaudia Żmuda, czyli duet „Contra”
zdobyły tytuł Mistrzów Polski
w dywizji Pom Dance w kategorii senior/freestyle. Miały one
rywalki z Gdańska i Łochowa.
Polski cheerleading to kuźnia
młodych talentów oraz efekt
pracy ludzi z pasją: trenerów,
najzdolniejszych choreografów
i wspierających rodziców i placówek, a gdyńskie mistrzostwa
dają szansę na udział polskich
tancerzy na arenie międzynarodowej.
Układ, jaki w tym sezonie
tańczy formacja, trwa 2,5 min
i jest naszpikowany wymagającymi, trudnymi elementami.
Taniec duetu trwa o minutę
krócej, jednak nie oznacza to,
że jest dla tancerek łatwiejszy.
Dziewczęta muszą się wykazać
nie tylko ogromną sprawnością
fizyczną i siłą, ale też kondycją.
– Jadąc na tegoroczne mistrzostwa Polski nie nastawialiśmy
się na taki sukces, ponieważ
w formacji od września jest
sporo nowych tancerek, a to
utrudnia szybkie zgranie się zespołu na parkiecie. Brałem pod
uwagę awans do finału i tyle
– mówi skromnie Paweł Kaźnica, trener formacji „Contra”
z Oświęcimskiego Centrum
Kultury.

Wicemistrzynie Polski Pom Dance – Formacja Tańca Nowoczesnego „Contra”
Fot. zbiory formacji

Formacja Tańca Towarzyskiego „Elita New Team”
Fot. zbiory formacji

– Bardzo chciałyśmy się zaprezentować z jak najlepszej
strony podczas mistrzostw. Na
co dzień dużo trenujemy, nie
tylko podczas spotkań, ale też
indywidualnie – tak po prostu
trzeba, aby trzymać wysoki poziom. Na mistrzostwa Polski
przyjeżdżają przecież najlepsze
zespoły w kraju. Dlatego chciałyśmy się z nimi skonfrontować, zobaczyć, czy udało nam
się poprawić w porównaniu
z poprzednim sezonem. I przekonałyśmy się – mamy srebrne

medale i jesteśmy wicemistrzyniami Polski – cieszy się Izabela Spadek z „Contry”.
– Sądzę, że o naszym zwycięstwie zadecydowała pełna synchronizacja dziewczyn, duża
trudność układu, walory strojów
i muzyki. Po ogłoszeniu wyników w naszej ekipie zapanowała
radość, ale pojawiły się też łzy
szczęścia – dodaje trener.
Wyjazd Formacji Tańca Nowoczesnego „Contra” na mistrzostwa Polski był możliwy dzięki
wsparciu OCK.

To nie jedyne sukcesy tancerzy
z OCK. Podczas odbywającego się w Purkersdorf w Austrii
Turnieju Formacji Tanecznych
„Dance-Trophy” 2016 Formacja Tańca Towarzyskiego „Elita New Team”, którą trenuje
Paweł Kaźnica zajęła I miejsce
w drugiej lidze. Jako zwycięzcy
drugiej ligi tancerze „Elity New
Team” zostali zakwalifikowani
do udziału w półfinale pierwszej ligi.
– In

Uwaga Konkurs!!!

KUPON KONKURSOWY

Do wygrania dwa pojedyncze bilety do „Naszego
Kina” w Oświęcimskim Centrum Kultury.

Odpowiedź: .......................................................................

Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Jaki tytuł
nosi film, w którym swoją ostatnią rolę zagrał Robin Williams?

Numer tel.: ........................................................................

Prawidłowo wypełniony kupon naklejony na kartę
pocztową należy dostarczyć do 29 kwietnia 2016 r.
do Informacji OCK. Ze zwycięzcami losowania
skontaktujemy się telefonicznie.

kwiecień 2016

Imię i nazwisko: ................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym kuponie na potrzebny niezbędne do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych
osobowych; tekst jednolity; Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
			

.................................................
Czytelny podpis

kultura
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150 lat temu w Oświęcimiu

Taneczny protest

Jak zaczęła się tradycja nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim, kto został pierwszy wpisany na tę zaszczytną listę i dlaczego oraz jakie dokumenty zachowały się z tamtych czasów i okoliczności – to wszystko prezentuje
na wystawie czasowej Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

„Out Cry” to spektakl dyplomowy studentów IV roku Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Wydziału Teatru Tańca
w Bytomiu, który zaprezentują oświęcimskiej widowni.

starł się 5. szwadron 1. pułku
ułanów dowodzony przez rotmistrza Maurycego von Lehmanna. Niestety, mimo bohaterskiej postawy austriaccy
żołnierze musieli się wycofać,
tym bardziej iż w trakcie walki
zginął pchnięty piką ich dowódca. Momentem krytycznym
starcia było przekroczenie przez
cały pruski pułk ułanów linii
torów kolejowych i zagrożenie
zajęcia zarówno dworca, jak
i samego miasta Oświęcimia.
W tych decydujących dla bitwy
chwilach niezwykle odważną
i, jak się później okazało, przełomową decyzję o przesunięciu
na wzgórze zamkowe dwóch
z czterech austriackich armat,
podjął podporucznik hrabia
Aleksander Kalnoky. Pruska kawaleria rażona celnym
ogniem dział ze wzgórza zamkowego rozpoczęła odwrót,
kończąc tym samym nieudaną
próbę przejęcia Oświęcimia.
Potyczka wojsk pruskich i austriackich pociągnęła za sobą
trudne do jednoznacznego
określenia straty z obu stron.
W materiałach źródłowych
(w zależności od ich pochodzenia) dane te wahają się od:
Fot. Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Dziedzictwo historii miasta
Oświęcimia ma różnorodne
i wielokierunkowe oblicza. Jednym z nich są niezwykłe i mało
znane zabytki cmentarza parafialnego w Oświęcimiu. Do
najstarszych znajdujących się
w tym miejscu obiektów należą pomniki żołnierzy pruskich
i austriackich poległych w potyczce stoczonej 27.06.1866 r.
w trakcie tzw. wojny siedmiotygodniowej. Bitwa, jaka się rozegrała w okolicach oświęcimskiego dworca kolejowego jest
jednym z mniej znanych epizodów wojny prusko-austriackiej
1866 r. Co prawda w koncepcjach sztabowców obu armii
batalia na pograniczu śląsko-małopolskim miała charakter
drugorzędny, to jednak odegrała ważną rolę w strategii
działań zaczepnych. Ze strony
pruskiej Górnego Śląska broniły oddziały landwery dowodzone przez generała-majora
Wilhelma von Stolberga. Do
ich wspierania zostały wydzielone z VI korpusu: 62. pułk

piechoty, 2. pułk ułanów oraz
bateria dział dowodzone przez
generała Karla Hermanna von
Knobelsdorffa. Po austriackiej
stronie granicy zachodniej Galicji broniła brygada generała Trentinaglia składająca się
z 4. batalionu piechoty, 1. pułku
ułanów i czterofuntowej baterii
z 4. pułku artylerii. Dla efektywniejszej obrony całej granicy siły zostały podzielone na
dwie półbrygady. Jedną z nich
stacjonującą w Oświęcimiu
dowodził płk Ziegler. Do decydującego starcia wrogich sił
doszło 27 czerwca 1866 r. Wojska pruskie skoncentrowane
wcześniej w okolicach przygranicznej miejscowości Jedliny
rozpoczęły przeprawę przez
Wisłę, uderzając na pozycje austriackie w rejonie Oświęcimia.
Ważnym punktem obronnym,
przede wszystkim ze względów
komunikacyjnych, był teren
dworca kolejowego broniony przez trzy kompanie meklemburskie. Dodatkowo dla
wzmocnienia sił austriackich
w pobliżu rozlokowano cztery
działa armatnie. W pierwszej
tego dnia potyczce z nacierającymi siłami kawalerii pruskiej

Utalentowani Małopolanie
Wokalne talenty prezentowała w Oświęcimskim Centrum
Kultury uzdolniona muzycznie młodzież z naszego powiatu.
22 marca odbyły się powiatowe
eliminacje dla form muzycznych w XXIX Małopolskim
Festiwalu Form Muzycznych

i Tanecznych „Talenty Małopolski 2016”.
Konkurs przeznaczony jest dla
dzieci i młodzieży w wieku od

6 do 21 lat. Organizatorem przedsięwzięcia jest Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach pod merytoryczną
opieką Stowarzyszenia Sztuki
i Edukacji Artystycznej w Krakowie. Patronat honorowy nad
festiwalem objęła „Piwnica pod
Baranami” w Krakowie.
Jury w składzie: Paulina Karp,
Karolina Leszko i Adrian Kulik
wysłuchało utworów w wykonaniu 63 podmiotów – solistów,
duetów i zespołów. Do finału
wojewódzkiego w Dobczycach
z naszego miasta awansowały:
Kinga Zabawska, Sylwia Piątek
i Aleksandra Dziędziel reprezentujące Młodzieżowy Dom
Kultury w Oświęcimiu.

strona austriacka – 70, strona
pruska – 166 do strona austriacka – 90, strona pruska –
300 żołnierzy. Poległych w walce, jak wspomina ówczesny
proboszcz kościoła parafialnego
ks. Andrzej Knycz „dnia 28 tego
miesiąca pochowano uroczyście na parafialnym cmentarzu
47 poległych tak z naszej, jako
też z pruskiej strony, w przytomności całego oficerskiego
sztabu i bardzo licznej ludności we dwóch obok siebie
przystrojonych grobach..”. Dla
uhonorowania poległych władze obu armii ufundowały pomniki, które do chwili obecnej
upamiętniają tamte wydarzenia.
Wzniesionym obeliskom towarzyszą cztery oddzielne mogiły
austriackich oficerów. Groby
zmarłych wskutek odniesionych
ran pod Oświęcimiem odnajdziemy także na cmentarzach
innych miast, np. Mysłowic,
Wadowic czy Krakowa.
Potyczka wojsk pruskich i austriackich pod Oświęcimiem
w 1866 r. wpisała się w historię
miasta także w innym wymiarze. To właśnie tuż po tej bitwie,
w październiku 1866 r., po raz
pierwszy rada miejska w celu
szczególnego wyróżnienia zasług dla obrony miasta przyznała podpułkownikowi hrabiemu
Aleksandrowi Kalnoky tytuł
„honorowego mieszczaństwa”.
Śmiała decyzja i waleczna postawa oficera austriackiego nie
tylko przyniosła zwycięstwo,
ale dała także asumpt do stworzenia przez następne dziesięciolecia grona osób w sposób
wyjątkowy
nobilitowanych
przez miasto Oświęcim.
– oprac. In
Jury wyróżniło także kilkunastu wykonawców. Z Oświęcimia byli to: Natalia Sikora
i Aleksandra Pławecka przygotowane przez Studio Wokalne
VOICESING, Sonia Nowak
i Oskar Dębski z Młodzieżowego Domu Kultury oraz Marta
Kopacz reprezentująca Powiatowy Zespół nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu.
Finał wojewódzki odbędzie się
w Dobczycach 13 maja dla form
muzycznych, natomiast 14 maja
zaprezentują się zwycięzcy powiatowych zmagań tanecznych.
Koncerty laureatów zaplanowane są na czerwiec.
Oganizatorem eliminacji powiatowych dla form muzycznych
było Oświęcimskie Centrum
Kultury. Eliminacje wsparło finansowo Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu.
Pełna lista nagrodzonych i wyróżnionych dostępna na stronie www.talentymalopolski.pl/.
– ekt

Fot. materiały promocyjne teatru

Wystawa pt. „Potyczka pod
Oświęcimiem. 150. rocznica bitwy wojsk austriackich
i pruskich, 27.06.1866” przybliża mało znany oświęcimski fakt siedmiotygodniowej
wojny prusko-austriackiej. Jest
przygotowana w ramach wydarzeń VII Jarmarku Kasztelańskiego i można ją zwiedzać
do 26 czerwca br. w godzinach
otwarcia muzeum.
O zapomnianym wydarzeniu wojny austriacko-pruskiej
z 1866 roku opowiada Dorota
Mleczko, kustosz z Muzeum
Zamek w Oświęcimiu.

Studenci celowo nie chcą zdradzać, o czym on jest, co przedstawia. To dla nich pewnego
rodzaju manifest. Mówią, że
„Out Cry” jest w nich, istnieje
w ich ciałach i stał się ich małym protestem. Wiedzą przy
tym, że nie zmienią spektaklem
świata, ale liczą na to, że być
może wzbudzi w widzach jakiekolwiek emocje.
Wśród dwudziestu czterech aktorów biorących udział w spektaklu jest oświęcimianka, Anna
Kądziołka.
– Spektakl jest wizją choreografa Edana Gorlickiego. Cały
zespół przeszedł przez proces
jego tworzenia, a ostatnie zdanie zawsze miał choreograf.
W październiku spędziliśmy
tydzień, rozmawiając na tematy związane z naszym spektaklem. Jako przykład mogę
podać dyskusję o otaczającej
nas technologii i uzależnieniu
się od niej. Szukaliśmy artykułów na ten temat, prac malarzy i grafików i dzieliliśmy się
własnymi doświadczeniami.
Z dyskusji choreograf wyciągał
wnioski, które kojarzyły mu się
z danymi jakościami ruchowymi. Na ich podstawie zadawał
nam ćwiczenia improwizacyjne, które nadały właściwy tor
spektaklowi. Zaczęły się w naszych głowach tworzyć wizje
poszczególnych scen w spektaklu – mówi o przygotowaniach
oświęcimianka.

Nauka w szkole teatralnej toczy
się swoim trybem – na IV roku
tworzy się dyplomy artystyczne.
– W moim wypadku, w związku ze specjalnością, mam przyjemność grać w tzw. dyplomie
tanecznym i aktorskim. „Out
Cry” jest dyplomem tanecznym. W tym spektaklu biorą
udział wszyscy z mojego roku.
Jest on podzielony na dwie
obsady, co oznacza, że każdy
ma swojego dublera. Dyplom
dramatyczny, tzw. aktorski, wystawialiśmy już w połowie roku
akademickiego z Wojciechem
Farugą. To „Carson City/sześć
pieśni o koniach w języku obcym”. Okazał się on ogromnym
sukcesem dla nas wszystkich.
Obecnie jesteśmy „z nim” zapraszani na festiwale teatralne.
Mamy w nim możliwość pokazania nie tylko naszych umiejętności aktorskich, ale również muzycznych, wokalnych
i ruchowych. Mam nadzieję, że
uda się go zagrać w Oświęcimiu – dodaje Anna Kądziołka.
Twórcy spektaklu „Out Cry”
zostali nominowani do nagrody teatralnej Złote Maski 2016
w kategorii nagroda specjalna.
Spektakl zostanie zaprezentowany 12 maja o godz. 18:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Taniec –
przestrzeń doznań. Koszt biletu
– 10 zł.
– In
Reklama
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prezentuje Łukasz szymański

Plac Kościuszki w 1945 r.

pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Galicyjska szafa

B

yła jednym z najczęściej używanych mebli w każdym domu
– zasobnym i uboższym… Od połowy XIX stulecia zajmowała ważne miejsce
i w wiejskich chatach, zastępując dawne wyprawne skrzynie,
teraz pełniące funkcje raczej
dekoracyjną.
Solidny mebel – z jesionowego bądź dębowego drewna
wnosiła w posagu panna młoda razem z ubiorami i bielizną,
jakie miały jej wystarczyć na
większą część małżeńskiego
życia. Szafa, zwana też garderobą, musiała pomieścić nie tylko
wiano, ale także bodaj część
ubiorów męża. Odzież w tamtych czasach była wykonana
z solidnych materiałów, a że
starannie o nią dbano, często
wietrząc i przekładając ziołami,
odstraszając mole tudzież inne
domowe szkodniki – wystarczała na lat wiele, a czasem nawet – po przeróbkach – korzystało z niej następne pokolenie.
Nie znaczy to, że w tamtej epoce nie interesowano się
modą – nawet bardzo – eleganckie zakłady krawieckie, tak
w Krakowie i Lwowie, jak i w innych mniejszych miastach sprowadzały z Wiednia czy z Paryża
kolorowe żurnale, których okazałe plansze z barwnymi sylwetkami dam w najmodniejszego
fasonu toaletach umieszczały
w witrynach. Tak aby dbające
o wygląd i odpowiednio zasobne niewiasty mogły zamówić
sobie podobne toalety.
W pamiętnikach Kazimierza Girtlera jest opisany
pierwszy chyba pokaz damskiej mody – z dochodem na
cele dobroczynne. Odbył się on
w piękne majowe popołudnie
w popularnym wśród krakow-

nagłaśniamy

skiej publiczności Ogrodzie
Kremera. Kilkanaście pań i panien i trzy kilkuletnie dziewczynki ubrane w eleganckie
sukienki, narzutki i kapelusze
przechadzały się przez ponad
godzinę aleją wokół klombów
kwitnących tulipanów, przy
dźwiękach orkiestry. Widzowie
stojący na poboczu oklaskiwali
je gorąco. Aplauz publiczności
zdobyły też dwie panny Mieroszewskie jadące na swoich
klaczach. Ubrane były w „wiedeńskiego kroju amazonki –
zieloną i szafirowej barwy, na
głowach – cylinderki z woalami
w odpowiednim do sukni kolorze” – pisał autor wspomnień.
Pochód ten zamykał powozik zaprzężony w… kozły
hiszpańskie. Jechały w nim
trzy wystrojone dziewczynki,
córki hrabiego Wodzickiego –
wszystkie w różowych sukienkach i białych kapeluszach.
Troskliwi rodzice starali się
już kilka lat wcześniej odłożyć
sumę przeznaczoną na garderobę potomstwa wchodzącego w życie… Syn po maturze,
wybierający się na studia czy
urzędniczą posadę, córka wprowadzana w towarzystwo potrzebowali – młodzieniec kilka codziennych surdutów i fraka na
większe okazje, panna – sukienek wizytowych i przynajmniej
dwie toalety na bal.
Młodsze dzieci ubierano skromnie nawet w bogatych domach – Róża Potocka
z Krzeszowic, wspominając
panieńskie lata pisała, że odświętną sukienkę dziedziczyły
po niej kolejno trzy młodsze
siostry, jak również wizytowe
pantofelki… (codzienne ubiory szyła hrabiankom domowa
szwaczka, a buty sporządzał
dworski szewc).

Skromniej sytuowane niewiasty pragnące nadążyć za
modą co roku przerabiały swe
wizytowe i codzienne stroje,
zmieniając fasony kołnierzyków, dodając czy ujmując przybrania, skracając bądź wydłużając suknie… Nieomal każda
zręcznie posługiwała się igłą,
szydełkiem, umiała haftować…
Porzekadło, że „nędzarką jest
niewiasta, co nie umie wziąć
igły do ręki” powtarzały matki
małym dziewczynkom, ucząc
je damskich robótek…
Mężczyźni zanosili swe
ubiory do czeladników krawieckich, którzy za przystępną
cenę odświeżali, nicowali czy
przerabiali surduty, tużurki,
kamizelki i fraki.
Prawdziwym darem losu
było otrzymanie w spadku garderoby co prawda niemodnej,
ale uszytej z dobrych materiałów. Maria z Mohrów Kietlińska pisała w swych wspomnieniach o kuzynce, córce
zubożałych ziemian, która po
śmierci ciotecznej prababki
odziedziczyła szafę pięknych
i wykonanych z kosztownych
jedwabi, atłasów i aksamitów
strojów – sprzed pół wieku,
doskonale zachowanych. Uszyła zeń kilka sukien balowych
i wizytowych, a także płaszcze,
peleryny i żakiety. Prezentowała się w tych toaletach tak
świetnie, że już w następnym
karnawale zwróciła uwagę kilku konkurentów.
Jednego z nich, młodego,
przystojnego i zamożnego ziemianina poślubiła, wykorzystując pozostałe stroje z szafy
prababki do sporządzenia wyprawnych sukien, których, kiedy jako młoda mężatka składała poślubne wizyty, zazdrościły
jej inne damy.		

kamila drabek

Ulice Limy

W

spółczesna Lima to
jedno z megamiast
Ameryki Południowej, liczy ok. 9 mln
mieszkańców. Wielu przybyło
do stolicy Peru z zaniedbanej
prowincji w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Trafili do lunares, barrios marginales, czyli
dzielnic biedoty. Migranci żyją
w większości na dziko. Nie posiadają dokumentów, dowodów
osobistych, budują prowizoryczne schronienia, które stają
się ich domami bez adresów.
„Ulica mnie woła. Życiorysy z Limy” to zbiór reportaży
Beaty Szady, publicystki, badaczki i doktorantki w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Wrocławskiego. Jak żyją migranci? Niewidzialni, bez tożsamości, nieobecni w państwowym systemie. Wykluczeni. Jak
żyją dzieci pozbawione opieki

B. Szady, Ulica mnie
woła. Życiorysy z Limy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016

rodziców, od najmłodszych
lat uczące się zdobywania jedzenia, kradzieży, odurzania

się, prostytucji i gangsterki?
Dzieci nierejestrowane, więc
niechodzące do przedszkoli,
szkół. Nieistniejące. Z czasem
stają się dorosłymi, w których
zew ulicy jest tak silny, że zagłusza wszystko inne. Autorka
obserwuje, słucha opowieści,
towarzyszy bohaterom w ich
domach z dykty, na ulicach,
w miejscach, do których nie
docierają turyści, nie przyjeżdżają drogie samochody, w innym świecie, który próbują
zmienić pracownicy organizacji pozarządowych, streetworkerzy. Czy to syzyfowa praca?
Narracja
prowadzona
w czasie teraźniejszym stopniowo odkrywa przed czytelnikiem ten inny świat. Komentarze odautorskie są bardzo
oszczędne, dzięki czemu powstaje przestrzeń dla refleksji.
Limska ulica woła, wciąga,
przykuwa uwagę. 		

głośnik kulturalny

KWIECIEŃ 2016

Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów

Noc Muzeów
Noce Muzeów na stałe zagościły w kulturalnej przestrzeni Polski i Europy.
Placówki i instytucje chcą pokazać się
z jak najciekawszej strony, nierzadko
przygotowując ofertę dostępną tylko
w tę jedną noc.
W naszym mieście 14 maja
swoje podwoje otworzą: Muzeum Zamek, Muzeum Żydowskie i Synagoga, Stowarzyszenie
Romów w Polsce, Zakład Salezjański im. ks. Bosko oraz Zgromadzenie Córek Matki Bożej
Bolesnej Siostry Serafitki.

można zwiedzić Muzeum Żydowskie, Synagogę Chewra
Lomdej Misznajot i Dom Klugerów. O godz. 19:00 i 21:00
przewidziano zwiedzanie Muzeum Żydowskiego oraz Synagogi Chewra Lomdej Misznajot
z przewodnikiem.

Muzeum Zamek zaprasza od
godz. 17:00 do 24:00 na zwiedzanie indywidualne stałej
ekspozycji muzeum, wieży
zamkowej oraz wystawy czasowej „Potyczka pod Oświęcimiem.150 rocznica bitwy wojsk
austriackich i pruskich, 1866”.
W godz. 17:00–21:00 zaplanowano warsztaty dla dzieci
pt. „Weselny orszak”, a o 20:30
koncert Kapeli Brodów „Nocne zaślubiny”. Koncert będzie
muzycznym wprowadzeniem
w tematykę zaślubin i obrzędów związanych z weselem.
Natomiast w godz. 18:00–22:00
w fotobudce będzie można zrobić sobie ślubną fotografię wraz
z „gośćmi weselnymi” w stylu
retro (dostępne będą rekwizyty tematyczne, odbiór zdjęć na
miejscu).

W siedzibie Stowarzyszenia
Romów przy ul. Berka Joselewicza 5 w godz. 17:00–24:00
można będzie obejrzeć wystawę stałą pt. „Romowie – historia i kultura”, a o godz. 20:00
pokaz filmu „Zapomniane tabory”, reż. B. Boruta, W. Kwiatkowski, P. Szydło (Polska 2015).

Muzeum Żydowskie i Synagoga „noc” zaczną dość wcześnie,
bowiem już o 11:00 oraz 12:30
oferują zwiedzanie cmentarza
żydowskiego z przewodnikiem.
Zbiórka przy bramie wejściowej
przy ulicy Dąbrowskiego.
O godz. 16:00 odbędzie się
warsztat dla dzieci pt. „Słodka
historia o raju”, który poprowadzi Karolina Jakoweńko
z Muzeum w Gliwicach|Brama
Cukermana. Uczestnictwo wymaga wcześniejszej rezerwacji:
info@ajcf.pl, maksymalna ilość
miejsc: 30.
Café Bergson przy pl. ks.
J. Skarbka 2 planuje uruchomienie plastycznego kącika
dla dzieci w godz. 17:00–20:00.
Od 17:00 do północy będzie

W ubiegłych latach dużym zainteresowaniem cieszyła się
oferta Zakładu Salezjańskiego
im. ks. Bosko. Również w tym
roku salezjanie zapraszają na
zwiedzanie z przewodnikiem
w godz. 17:00, 18:00, 19:00,
21:00, 22:00 i 23.00. Natomiast
o godz. 20:00 w sanktuarium
Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych będzie można wysłuchać koncertu organowego.
Zgromadzenie Córek Matki
Bożej Bolesnej Siostry Serafitki w Oświęcimiu zaprasza
w godz. 17:00–24:00 na zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum bł. Matki Małgorzaty
Szewczyk wraz z wystawą okolicznościową (wejścia do muzeum w odstępach 30-minutowych). Warto także zobaczyć
inscenizację z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia o godz. 18:00 i 20:00.
W każej instytucji biorącej
udział w Nocy Muzeów dostępne będą formularze quizu przygotowanego specjalnie na tę
okazję. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w zabawie i zwiedzania. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

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

KALENDARZ WYDARZEŃ
W bibliotece GALERIA KSIĄŻKI
na maj
MYŚLI WYCZYTANE. CYKL
PLAKATÓW POŚWIĘCONYCH AUTOROWI LITERACKIEGO PAMIĘTNIKA.
WYSTAWA PRAC
MAGDALENY KOBIELSKIEJ
ASP KATOWICE
2–11.05, 14–31.05
Galeria Przechodnia
JUBILEUSZOWA 164. WYSTAWA PRAC ZDZISŁAWA
POŁĄCARZA
2–31.05 II piętro
12.05 godz. 16:00 II piętro
KONWERSACJE W JĘZYKU
ANGIELSKIM
2.05; 9.05; 16.05; 23.05;
30.05 godz. 17:00
Klasopracownia I p.
TEATRZYK ROZWESOŁEK
Zajęcia teatralne dla dzieci
6–12 lat
4.05; 11.05; 18.05; 25.05
godz. 16:30
Klasopracownia I p.
UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
5.05 godz. 17.00 Aula. Obie
grupy
12.05 godz. 17.00 Klasopracownia I p. grupa 1
19.05 godz. 17:00 Klasopracownia I p. grupa 2
PLASTUSIOWY ŚWIAT
Zajęcia plastyczne dla dzieci
do 7 lat
5.05; 12.05; 19.05
godz. 17:30
Mikroświat Zabawy
FINCH CLUB
Zajęcia kodowania w języku
scrach, z wykorzystaniem
robotów finch, dla dzieci
w wieku 7–10 lat na zapisy
w Dziale Multimedia, osobiście
lub tel. 338479805
6.05; 13.05; 20.05; 27.05
godz. 17:00
Klasopracownia parter
PIĄTKOWE BAJANIA
6.05; 13.05; 20.05; 27.05
godz. 17:30
Mikroświat Zabawy
MISTRZOWIE KODOWANIA
9.05; 23.05 godz. 16:15
Klasopracownia parter
CZYTAM SOBIE W BIBLIOTECE
Zajęcia edukacyjne dla dzieci
5–7 lat. Zapisy w Mikroświecie
Zabawy osobiście lub telefonicznie 338479813
9.05 godz. 16:30
Klasopracownia I p.

Noc Muzeów zakończy około godz. 23:00 na Rynku Głównym pokaz teatru ognia w wykonaniu grupy artystycznej Los
Fuegos zorganizowany przez Urząd Miasta Oświęcim
Fot. UM Oświęcim
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INFOGENERACJA. KURSY
KOMPUTEROWE
Grupa 1 wtorki Agnieszka
Tracz
10.05; 17.05; 24.05; 31.05
godz. 8:00 Klasopracownia
parter

Grupa 2 wtorki Jonasz
Brzeźniak
17.05; 31.05 godz. 10:00
Klasopracownia parter

Prowadzi Marzanna Nikliborc
17.05 godz. 17:00–20:00
Aula

Grupa 3 nowa, wtorki Agnieszka Jakubowska
10.05; 17.05; 24.05; 31.05
godz. 13:00 Klasopracownia
parter

KAMPANIA ZACZYTANI
Zbiórka książek dla dzieci
przebywających na Oddziale
Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu

Grupa 4 nowa czwartki
Agnieszka Tracz
2.05; 5.05; 9.05; 12.05;
16.05; 19.05; 23.05; 30.05
godz. 10:00 Klasopracownia
parter
Grupa 5 nowa, czwartki Urszula Kuś
5.05; 12.05; 19.05 godz.
12:00 Klasopracownia parter
Grupa 6 nowa czwartki Mariola Drosd
5.05; 12.05; 19.05 godz.
15:00 Klasopracownia parter

5. MAJOWY
FESTIWAL INSPIRACJI –
BIBLIOTEKA INSPIRUJE!

WYKLIKAJ TO
Zajęcia z edukacji medialnej
dla dzieci w wieku 10–12 lat,
Grupa zamknięta
18.05; 25.05 godz. 17:00
Klasopracownia parter

LEGENDA SZYTA NA MIARĘ
Warsztaty historyczne i filmowe dla młodzieży, zapisy
w Dziale Multimedia, osobiście, telefonicznie 338479805
lub mailowo multimedia@
mbp-oswiecim.pl. Liczba
miejsc jest ograniczona.
7.05 Moja ojczyzna, moje
miasto, moje ulice, czyli spacer
z historią w tle
9.05 Legendarna ścieżka
14.05 Legenda XXI wieku.
Warsztat kreatywnego pisania
Warsztaty filmowe czerwiec,
wrzesień, październik

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

CZYTANIE UZDRAWIA
10.05; 24.05 godz. 13:00
Szpital

ETIOPIA. W KRAJU KAWY
I KADZIDŁA
Spotkanie podróżnicze prowadzi Dawid Sobota
19.05 godz. 18:00 Aula

GIMNASTYKA DLA CIAŁA
I JĘZYKA
Zajęcia ruchowe z elementami
j. angielskiego
Grupa zamknięta
10.05; 24.05 godz. 17:00
Klasopracownia I p.

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„To tak jak w kinie” – spotkania z adaptacją filmową
19.05 godz. 10:00 Multimedia
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
19.05 godz. 17:30
Sala Konferencyjna

PERSPEKTYWA
DLA AMBITNYCH
Zmiany w życiu, czyli jak z etatu przejść do własnej firmy.

Kiermasz rękodzieła
artystycznego

9.05 Informatorium
godz. 12:00–20:00
Wystawcy (biżuteria, wiklina, robótki ręczne, dekoracja
wnętrz itp.)
godz. 12:00–20:00
Strefa zdrowego smaku
– stoisko degustacyjne ze
zdrowymi łakociami przygotowane przez uczniów
PZ nr 4 Szkół EkonomicznoGastronomicznych
w Oświęcimiu
godz. 16:00–20:00
Otwarte stoisko artystyczne,
gdzie każdy uczestnik będzie
mógł przygotować artystyczny drobiazg (breloki,
zawieszki do herbaty itp.)

Biblioteczne
swingowisko

Pokaz tańca w stylu swing
połączony z warsztatami
tanecznymi
10.05 godz. 18:00
Informatorium

Strefa gier stolikowych
i planszowych
11.05 godz. 17:00
Informatorium

Wernisaż. Jubileuszowa
164. wystawa prac
Zdzisława Połącarza

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
Europa wobec wyzwań
XXI wieku EUROPEJCZYK /
EUROPEJKA – czyli kto?
12.05 godz. 13:00–18:00
Aula
13.05 godz. 9:30–16:00 Aula
OD STÓP DO GŁÓW
Zajęcia otwarte dla dzieci do
7 lat uczące rozumienia przestrzeni, świadomości własnego
ciała, wzbogacające zasób
słownictwa. Zajęcia rozwijają
pamięć wzrokową i słuchową
oraz logiczne myślenie.
17.05 godz. 17:00
Klasopracownia I p.

MAMO, TATO, CO WY NA TO?
Zajęcia otwarte dla dzieci
do 7 lat. Poznawanie świata,
rozwijanie inteligencji emocjonalnej i społecznej dziecka
w trakcie gier, zabaw i pracy
w grupie, popularyzacja
czytelnictwa.
31.05 godz. 17:00
Klasopracownia I p.

12.05 godz. 16:00
Hol II piętro

Kryminalna noc
w bibliotece

KOCHANA MAMO, KOCHANY
TATO
Przedstawienie w wykonaniu
dzieci 4-letnich z Miejskiego
Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu. Występ połączony
z warsztatami plastycznymi
i akcją „Kwiaty dla mamy”.
25.05 godz. 13:00, Aula
PSYCHIATRIA, W CZYM
MOŻE POMÓC?
Prowadzi lekarz, psychoterapeuta Krystyn Czerniejewski
27.05 godz. 17:00 Aula

13.05 godz. 18:00–24:00
Aula
godz. 18:00
Rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Tajemnica zbrodni w Bibliotece” połączone
z nagraniem opowiadania
– audiobook
godz. 19:00
Warsztaty muzyczne z zespołem BESIDES, laureatem
programu TV Must Be
the Music
godz. 21:00–24:00
Strefa gier – kryminalne gry
planszowe, literackie bingo
„(Nie)bardzo poważnie
o kryminałach”
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Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 842 25 75
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

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

VII Jarmark
Kasztelański

Amor
sprawi

Tegoroczny Jarmark przeniesie nas do
roku 1866, gdy w okolicach oświęcimskiego dworca kolejowego rozegrała się
potyczka wojsk pruskich i austriackich.

W ramach konkursu „Amor sprawił...” wystąpią osoby pragnące w maju
mówić i śpiewać
o miłości.

Fot. mišuda

– Bitwa ta była jedną z wielu,
jakie wówczas miały miejsce
w toczącej się wojnie prusko-austriackiej, jednak nie wszyscy o niej wiedzą, dlatego też
z okazji 150. rocznicy pragniemy ją przybliżyć – mówi Wioletta Oleś, dyrektor Muzeum
Zamek w Oświęcimiu.
W temat Jarmarku wprowadzi
kameralne spotkanie „Wieczór
austriacki na Zamku”, które
odbędzie się w sobotę, 7 maja.
O godz. 18:00 będzie można wysłuchać koncertu muzyki wiedeńskiej w wykonaniu zespołu kameralnego orkiestry im. Telemanna
i zobaczyć pokaz mody z epoki
przygotowany przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej
i Kostiumingu „Krynolina”. Odbędzie się także spotkanie autorskie z Mieczysławem Czumą pt.
„Austriackie gadanie”.
– Niedziela, 8 maja to czas zabawy, koncertów, konkursów
i inscenizacji w wykonaniu grup
rekonstrukcji historycznej. Ten
dzień swym zasięgiem obejmuje
trzy miejsca w przestrzeni Starego Miasta: Zamek, bulwary nad
Sołą oraz Rynek Główny – informuje Wioletta Oleś.
Od godz. 10:00 do 19:00 będzie
można odwiedzać jarmarczne
kramy na Rynku Głównym.
Na oświęcimian czekać będą
m.in.: stoiska z rękodziełem,
militariami, mincerz, drukarnia
polowa, kramy z jadłem, grochówka wojskowa, strefa zabaw
i warsztatów dla dzieci oraz animatorzy z Teatru Gry i Ludzie.
O godz. 10:00 rozpocznie się
gra miejska zorganizowana
przez Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi
Oświęcimskiej.
Również o 10:00 wystąpią finaliści konkursu piosenki wojskowej „Idzie żołnierz borem lasem…” zorganizowanego przez
Muzeum Zamek przy współpracy Klubu Oświęcimska Starówka i Związku Strzeleckiego
„Strzelec” Oświęcim.
W samo południe grupy rekonstrukcyjne w kolorowym pochodzie przejdą z placu T. Kościuszki do Rynku Głównego,
gdzie nastąpi oficjalne otwarcie
Jarmarku.
Aktorzy Teatru Polskiego
w Bielsku-Białej przedstawią
inscenizacje historyczne poświęcone ppłk. hr. Aleksandrowi Kalnoky’emu, który
przyczynił się do zwycięstwa
Austriaków w 1866 r.
Podczas bitwy postanowił wytoczyć dwie armaty na wzgó-

W dniach 20–21 maja w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędą się pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim XXIV
Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję
„Amor sprawił...”.
Uczestników konkursu każdego
roku słucha zacne grono specjalistów. 20 maja w jury w kategorii poezji śpiewanej zasiądą:
Danuta Sendecka – muzyk, wokalistka, pedagog, Joanna Kasperek-Szymonik – wokalistka
i pedagog oraz Robert Kasprzycki – poeta, muzyk, kompozytor
i oczywiście wokalista. Dzień
później recytatorów oceniać
będą: Monika Jakowczuk – aktorka, pedagog, logopeda, Ana
Nowicka – aktorka, reżyser oraz
Michał Kocurek – aktor.
Prezentacje konkursowe rozpoczną się pierwszego i drugiego
dnia spotkań o godzinie 10:00.
XXIV Ogólnopolskim Spotkaniom Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...”
będzie towarzyszył – 20 maja
o godzinie 18:00 – koncert Roberta Kasprzyckiego pt. „Robert
Kasprzycki Trio” w ramach projektu Kultura 50/50. Wielu osobom artysta kojarzy się z popularnym przed laty „Niebem do
wynajęcia”, ale warto wiedzieć,
że Robert Kasprzycki to także
poeta, muzyk, kompozytor, okazjonalny recenzent muzyczny,
felietonista i krytyk literacki.
Podczas koncertu nie zabraknie
najbardziej znanych utworów ze
wszystkich studyjnych albumów
artysty. Bilety w cenie 20 zł.
Konkurs jest realizowany przy
wsparciu finansowym Miasta
Oświęcim.
– adam

rze zamkowe, co pozwoliło na
skuteczny ostrzał zmuszający
wojska pruskie do odwrotu.
W uznaniu zasług w obronie
Oświęcimia po raz pierwszy
w historii naszego grodu Rada
Miejska przyznała hrabiemu
tytuł „honorowego mieszczaństwa” – czyli tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Oświęcimia.
To nie koniec atrakcji na Rynku:
o 12:30 pokaz musztry piechoty,
a o 16:00 koncert Straussowski
w wykonaniu Grohman Orchestra. Natomiast o 17:30 odbędzie się koncert polskich pieśni
wojskowych Magdy Anioł z zespołem oraz pokaz umundurowania.
Tego dnia na bulwarach w godz.
10:00–18:00 swoje obozowisko
rozłoży austriacka piechota, jegrzy, niemieccy landwerzyści,
pruska kawaleria i artyleria obu
stron.
– Jedną z wielu atrakcji będzie
rekonstrukcja potyczki w wykonaniu grup historycznych
z Polski i Czech pn. „Potyczka
pod Oświęcimiem 1866”. Będzie to pierwsza w Polsce rekonstrukcja bitwy z tego okresu
– zachęca Wioletta Oleś.
Rekonstrukcję będzie można
zobaczyć o godz. 14:00, natomiast o 15:30 pokaz kaskaderski pruskiej kawalerii w wykonaniu grupy Stvanci z Brna.
Podczas Jarmarku można bezpłatnie zwiedzić wystawę czasową i stałą w Muzeum Zamek:
w sobotę w godz. 15:00–17:00
oraz niedzielę w godz. 10:00–
18:00. Dodatkowo w niedzielę
ekspozycje oraz wieżę zamkową można zwiedzać z przewodnikiem o godz.10:30 i 16:30.
Honorowy patronat nad Jarmarkiem objął Ambasador Republiki Austrii w Polsce dr Thomas
M. Buchsbaum oraz Prezydent
Miasta Oświęcim. Więcej informacji na stronie muzeum. Orga20 maja o godz. 18:00 wynizator zastrzega sobie prawo do stąpi Robert Kasprzycki
zmian programu.
Fot. M. Świtek

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury
19.04 godz. 9:00, 11:00 „Afera leśna” – spektakle dla dzieci
w wykonaniu Teatru Kultureska
20.04 godz. 17:00 Gala Kultury i Sportu 2016 Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu
21.04 godz. 17:00 Koncert
finałowy IV Szkolnego Powiatowego Konkursu Piosenki Jacka
Kaczmarskiego Oświęcim
2016 organizowanego przez
Powiatowy Zespół nr 4 Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu
22.04 godz. 19:00 Koncert
Sławka Wierzcholskiego
i „Nocnej Zmiany Bluesa”
w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu Muzyka:
źródło skojarzeń

25.04 VIII Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych
„Arlekiny 2016” organizowany
przez Fundację Brata Alberta
27.04 godz. 16:30 „Jesteś cudem” – spektakl w wykonaniu
Teatru „Na Stronie” z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących w Oświęcimiu
28.04 godz. 16:00 IV Dziecięcy Konkurs Tańca Ludowego
„O Puchar Małego Hajduka”
29.04 godz. 19:00 „Muzyka
serc” – koncert charytatywny
w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca
Miasta Oświęcim „Hajduki”

17.05 godz. 17:30 Spotkanie
autorskie z Pawłem Zgrzebnickim – autorem wystawy
fotografii i książki „historie”
20–21.05 godz. 10:00 XXIV
Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję
„Amor sprawił...” 2016
20.05 godz. 18:00 Koncert
Roberta Kasprzyckiego, w ramach projektu Kultura 50/50
czytaj obok
28.05 godz. 9:00 IV Ogólnopolski Festiwal Tańca „Taki
Taniec” 2016
30.05 godz. 17:00 Koncert
w wykonaniu zespołów „Małe
Hajduki” i „Mini Hajduki”
31.05 godz. 17:00 Pokaz
studia baletowego Karoliny
Momot
1.06 godz. 15:00–19:00
„Mapa Marzeń” – Dzień Dziecka z OCK
5.06 godz. 14:00 Spektakl
w wykonaniu grupy dziecięcej
„Budzik teatralny” z Oświęcimskiego Centrum Kultury
12.06 godz. 18:00 Recital
Edyty Geppert
16.06 godz. 18:00 „ABBA
– miłosna opowieść symfoniczna” – koncert w ramach VII Life Festival Oświęcim 2016
17.06 godz. 19:00 „Maria
Callas. Master Class” – spektakl w ramach VII Life Festival
Oświęcim 2016
25.06 godz. 21:00 XII Oświęcimski Kinowy Ogródek Plenerowy (parking obok OCK)

2.05 godz. 17:30 Wyjazd
na koncert w Katowicach
7.05 4. Ogólnopolski Marsz
Nordic Walking. Zbiórka
na bulwarach nad Sołą
o godz. 10:30
10.05 godz. 17:00 „Park Narodowy Ngorangoro w Tanzanii”
– wykład prof. Jerzego Żaby
11.05 godz. 8:00 Wyjazd do
Białki Tatrzańskiej
17.05 Udział słuchaczy w senioriadzie w Łazach. Wyjazd
o godz. 7:00

Lokalny
folklor
Gościem specjalnym II Spotkań
Folklorystycznych
„Sami Swoi” będzie
zespół z Łotwy.

Spotkania odbędą się w dniach
do 3.05 „Malarstwo” – wystawa 6–8 maja w Polance Wielkiej,
Osieku i Oświęcimiu.
malarstwa Grzegorza Giermka
6 maja o godz. 18:00 w Parku
Rekreacyjnym w Polance WielWystawy
kiej wystąpią: Karpikowe Dzieci
do 25.04 „Beskidzkie klimaty”
z Polanki Wielkiej, Małe Haj– wystawa artystów Gminy
duki z Oświęcimia, Bratkowie
Wilamowice
z Monowic, Kotlina z Osieka
do 26.04 Wystawa prac
oraz Jautravina i chór Nokturn
uczniów Liceum Plastycznego
z Krasława na Łotwie.
w Nowym Wiśniczu
7 maja 17:00 w Oświęcimskim
28.04–26.05 „Od BloemCentrum Kultury będzie możfontein
po
Śródziemie
–
życie
6–8.05 II Spotkania Folkloryna zobaczyć zespoły: Hajduki
i inspiracje J.R.R. Tolkiena”
styczne „Sami Swoi”
z Oświęcimia, Holan z Gminy
czytaj obok – wystawa poświęcona życiu
Oświęcim, Dolina Soły Oświęi twórczości Johna Ronalda
cim, Kęty z Kęt, Bratkowie, KoReuela Tolkiena
9.05 godz. 10:00 „Bajkotlina, Jautravina i chór Nokturn.
29.04–17.05
„historie”
–
wy przedszkolak” – turniej
Natomiast 8 maja o godz. 14:00
przedszkoli – spotkanie siódme wystawa fotografii Pawła
na stadionie Ośrodka Sportu
Zgrzebnickiego
– „Smerfy”
i Rekreacji w Osieku zaprezen12.05 godz. 18:00 „Out
tują się: Jautravina i chór NokCry” – spektakl dyplomowy
Uniwersytet Trzeciego
turn, Hajduki, Kotlina, chór
studentów IV roku Państwowej Wieku
Osieczanie, Holan i Andrychów
Wyższej Szkoły Teatralnej im.
19.04 godz. 16:00 „Współz Andrychowa.
Ludwika Solskiego w Krakowie czesna Rosja i jej polityka
Organizatorem przedsięwzięcia
– Wydziału Teatru Tańca w By- historyczna” – wykład prof.
jest Stowarzyszenie Przyjaciół
tomiu – w ramach projektu
Mariusza Wołosa
Reprezentacyjnego Zespołu PieDom otwarty z cyklu: Taniec –
21.04 godz. 12:00 „Portrety
śni i Tańca Miasta Oświęcim
przestrzeń doznań
żydowskich mieszkańców
„Hajduki”, a partnerami projek14.05 godz. 10:00 (grupa
Oświęcimia. Warsztaty rytu: Oświęcimskie Centrum Kulwiekowa 10–12 lat), godz.
sunkowe upamiętniające 75.
tury, Gminne Centrum Kultury
11:30 (grupa wiekowa 6–9
rocznicę wysiedlenia Żydów
w Polance Wielkiej i Gminne
lat) „Czy możemy złapać
z Oświęcimia” – warsztaty
Centrum Kultury, Czytelnictwa
światło?” – wykłady prof. dra
historyczno-artystyczne w Cen- i Sportu w Osieku. Wstęp na
hab. Władysława Borgieła
trum Żydowskim
wszystkie koncerty wolny.
w ramach Oświęcimskiego
26.04 godz. 16:00 „Polska
Zadanie jest współfinansowane
Uniwersytetu Dziecięcego
tożsamość kresowa” – wykład
z budżetu miasta Oświęcim.
(PWSZ, ul. Kolbego 8)
prof. Krzysztofa Zajasa
– adam

Galeria „Tyle światów”

głośnik kulturalny

KWIECIEŃ 2016

Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów

Repertuar „Naszego Kina”
w Oświęcimskim Centrum Kultury

Ognisty Don Kichot

„Złoty koń” (b.o.), prod. Litwa,
Dania, Łotwa, Luksemburg
2014, reż. Reinis Kalnaellis,
75 minut
18–19.04 godz. 16:45,
21.04 godz. 16:45

8 maja o godzinie 17:00 w Naszym Kinie odbędzie się retransmisja baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie pt. „Don Kichot”.

„unReal” PREMIERA (10 l.),
prod. USA 2015, reż. Anthill
Films, 56 minut
29.04 godz. 12:00,
30.04–5.05 godz. 18:15

„Mustang” PREMIERA (15 l.),
prod. Francja, Niemcy, Turcja,
Katar 2015, reż. Deniz Gamze
Ergüven, 97 minut
18–21.04 godz. 20:00
„Niewygodna prawda” PREMIERA (15 l.), prod. Australia, USA 2015, reż. James
Vanderbilt, 125 minut
22.04 godz. 11:00,
23.04 godz. 20:00,
24.04 godz. 19:00,
25.04 godz. 20:00,
26.04 godz. 16:00,
27.04 godz. 20:00,
28.04 godz. 11:00
„W poszukiwaniu Chopina”
(10 l.), prod. Wielka Brytania 2014, reż. Phil Grabsky,
115 minut
24.04 godz. 17:00
„Kung Fu Panda 3” (b.o.),
prod. Chiny, USA 2016, reż.
Jennifer Yuh, Alessandro Carloni, 95 minut (3D)
29.04 godz. 10:00,
30.04–5.05 godz. 16:30

„Ratchet i Clank” (b.o.), prod.
USA 2016, reż. Jericca Cleland, Kevin Munroe,
94 minuty
15.05 godz. 15:00

– adam

Chopina

„Tajemnice Bridgend” (15 l.),
prod. Dania, USA, Wielka Brytania 2015, reż. Jeppe Ronde,
105 minut
6.05 godz. 15:15,
8.05 godz. 14:45,
9–11.05 godz. 18:00
„High-Rise” (15 l.), prod.
Wielka Brytania 2015, reż.
Ben Wheatley, 119 minut
6.05 godz. 17:15,
8–11.05 godz. 20:00
„Don Kichot” – retransmisja
baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie, 190 minut
8.05 godz. 17:00

W Naszym Kinie będzie można zobaczyć etiudy studenckie
z najlepszych szkół filmowych całego świata – fabuły, dokuW Naszym Kinie
menty i filmy animowane.
zostanie zaprezenBędą to filmy nagrodzone i wyBrytanii, Szwecji, Polski, Izraniezwykły
różnione podczas 22. Międzyela, Szwajcarii, Francji, Rosji towany
oraz Kanady
narodowego Festiwalu Filmofilm dokumentalny
W Oświęcimiu prezentowane
wego Etiuda&Anima, który
bedą 23, 25, 27 i 28 kwietnia o Fryderyku Chopiodbywał się w Krakowie w lio godz. 18:15 w ramach projekstopadzie ubiegłego roku.
tu Dom otwarty z cyklu: Film nie pt. „W poszukiObjazdowa
Etiuda&Anima
2015 to cztery niezwykłe sean– fabryka marzeń. Informacje waniu Chopina”.
se pełne różnorodnych emocji
o filmach na stronie www.ock.
org.pl. Na wszystkie seanse
wolny wstęp.
– adam

opowiedziane przez doświadczonych
profesjonalistów
i młodych reżyserów z Meksyku, Szkocji, Libanu, Wielkiej „Tak umierasz"

„(Nie)obecność” (12 l.), prod.
Polska 2014, reż. Magdalena
Łazarkiewicz, 66 minut
13–18.05 godz. 17:00

Wiosna Filmów

„Opiekun” (15 l.), prod. Meksyk, Francja 2015, reż. Michel
Franco, 93 minuty
13–19.05 godz. 18:15

Od 30 kwietnia do 7 maja w Naszym
Kinie odbędą się przedpremierowe
projekcje filmów wielokrotnie nagradzanych na światowych festiwalach.

Pokazy odbędą się w ramach
Festiwalu Filmowego Wiosna
Filmów w Polsce, organizowa„Dzień Matki” (12 l.), prod.
nego przez Fundację Działań
USA 2016, reż. Garry MarArtystycznych i Filmowych
shall, 118 minut
„Ruchome Obrazy”.
26.05–2.06
22. Festiwal Filmowy Wiosna
Filmów odbędzie się w dniach
15–24 kwietnia w Warszawie.
Trzonem programu będzie
przegląd wybranych produkcji
z najważniejszych festiwali na
świecie, m.in. w Cannes, Berlinie, Wenecji, Karlowych Warach, Locarno, Montrealu, San
Sebastian, Toronto czy Sundance. Program uzupełniony zostanie perełkami z mniejszych
festiwali, a także filmami wskazanymi przez Europejską Akademię Filmową i Amerykańską
Akademię Filmową. W tym
roku festiwalowicze będą mogli
wybierać z około 70 tytułów,
część z nich będzie można zobaczyć przedpremierowo.
Od 27 kwietnia Festiwal FilmoBilet w cenie 12 zł wy Wiosna Filmów rusza w po-

Kino dla Dzieciaka

„Złoty koń” (b.o.), prod. Litwa,
Dania, Łotwa, Luksemburg
2014, reż. Reinis Kalnaellis,
75 minut
24.04 godz. 15:00

wiernie choreograf Aleksiej
Fadejeczew, po raz kolejny realizując to pełne humoru i brawurowego, popisowego tańca
arcydzieło.
Czas trwania: 190 minut, bilety
w cenie: 30 zł (normalny), 25 zł
(ulgowy), 20 zł (z Oświęcimską
Kartą Rodziny i Oświęcimską
Kartą Seniora).

Objazdowa Etiuda&Anima Tajemnice

„Hardcore Henry” (15 l.),
prod. USA, Rosja 2015, reż.
Ilya Naishuller, 96 minut
13–19.05 godz. 20:00

„Kino dla Dzieciaka” to nowy
projekt filmowy realizowany
w OCK. Raz w miesiącu,
w niedzielę zapraszamy
wszystkich najmłodszych
na specjalne pokazy filmów
animowanych.

nego rycerza Don Kichota oraz
jego giermka Sancho Pansy wywiodą ojca dziewczyny w pole i
otrzymają rodzicielskie błogosławieństwo.
Pierwszą wersję choreograficzną „Don Kichota” do melodyjnej muzyki Minkusa stworzył
Marius Petipa – ojciec XIX-wiecznego baletu rosyjskiego.
Za klasyczną tradycją wystawiania „Don Kichota” podąża

Fot. D. Yusupov

„Moje wielkie greckie wesele 2” (12l.), prod. USA 2016,
reż. Kirk Jones, 94 minuty
18–19.04 godz. 18:15,
21.04 godz. 18:15

Ten luźno oparty na wątkach
powieści Cervantesa balet aż
kipi od tanecznych popisów,
stylizowanych ognistych hiszpańskich tańców i przezabawnych scen pantomimicznych.
Kitri, córka oberżysty, kocha
z wzajemnością biednego cyrulika Basilia, ale ojciec chce ją
wydać za bogatego szlachcica.
Na szczęście sprytny Basilio
i rezolutna Kitri z pomocą błęd-
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dróż po Polsce i najciekawsze
filmy festiwalu – oklaskiwane
i wielokrotnie nagradzane na
największych festiwalach filmowych świata i które nie miały
jeszcze ogólnopolskiej premiery – będzie można obejrzeć
w wybranych kinach w Polsce.
W Naszym Kinie w Oświęcimiu będzie można obejrzeć
8 filmów, m.in. nagrodzony na
Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym w Wenecji najnowszy film mistrza francuskiego
kina „Subtelność”, nominowany do Oscara najnowszy obraz
Tobiasa Lindholma „Wojna” czy
nagrodzony Złotym Niedźwiedziem najnowszy film mistrza
dokumentu społecznego Gianfranca Rosiego „Fuocoammare.
Ogień na morzu”.
Bilety: 15 zł (normalny), 13 zł
(ulgowy), 12 zł (przy zakupie
biletów na 4 filmy Wiosny Filmów), 10 zł (przy zakupie biletów
na 8 filmów Wiosny Filmów).
– adam

30.04 godz. 19:30 „Subtelność” (15 l.), prod. Francja
2015, reż. Christian Vincent,
98 minut
1.05 godz. 19:30 „Dobra żona”
(15 l.), prod. Serbia 2015, reż.
Mirjana Karanovic, 94 minuty
2.05 godz. 19:30 „Wojna”
(15 l.), prod. Dania 2015, reż.
Tobias Lindholm, 115 minut
3.05 godz. 19:30 „Wszyscy
albo nikt” (15 l.), prod. Francja
2015, reż. Kheiron, 102 minuty
4.05 godz. 19:30 „Chevalier”
(15 l.), prod. Grecja 2015, reż.
Athina Rachel Tsangari, 99
minut
5.05 godz. 19:30 „Fuocoammare. Ogień na morzu” (15 l.),
prod. Włochy 2016, reż. Gianfranco Rosi, 108 minut
6.05 godz. 19:30 „Kwiat wiśni
i czerwona fasola” (15 l.), prod.
Japonia 2015, reż. Naomi
Kawase, 113 minut
7.05 godz. 20:00 „Fair Play”
(15 l.), prod. Czechy, Niemcy,
Słowacja 2014, reż. Andrea
Sedláčková, 100 minut

Film będzie możma zobaczyć
24 kwietnia o godzinie 17:00.
Dokumentalista Phil Grabsky
tropi tajemnice życia i twórczości polskiego kompozytora Fryderyka Chopina (1810–1849).
Autor cztery lata spędził
w podróży, dążąc do prawdy
o współtwórcy europejskiego
romantyzmu.
Kim był człowiek, którego
przerażały publiczne występy,
który wyjechał ze swej ojczyzny
do Paryża i nie dane mu było
powrócić? Kim był ten, który
rzadko koncertował, a pomimo złego stanu zdrowia skomponował tak potężne i głębokie dzieła? Odpowiedzi na te
pytania postarają się udzielić
wybitni muzycy. Na ekranie
zobaczymy i usłyszymy także
wspaniałego polskiego pianistę
Janusza Olejniczaka oraz Orkiestrę XVIII Wieku pod kierunkiem Fransa Brüggena.
Wersja językowa: napisy.
– adam

sport
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KRZYŻÓWKA 4/2016

Hokejowe mistrzostwa Polski w kategorii młodzików

Rywale zbyt silni
dla wicemistrzów Polski

Fundatorem nagrody
jest Wydawnictwo

KUPON
krzyżówka 4/2016
Litery uporządkowane od
1 do 26 utworzą rozwiązanie – przysłowie polskie,
które wraz z kuponem nr 4
naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć do
11 maja 2016 r. do redakcji
GZO, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 3/2016
brzmi: „Czego człowiek
nie zna, tego nie lubi”.
Nagrodę książkową
ufundowaną przez
Wydawnictwo
Novae Res otrzymuje
p. Ewa Sikora-Krzemyk
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Zawór, kran;
2. Bliskie sąsiedztwo;
* Element flory;
3. Uczeń w mundurze;
4. Pożywienie sępa;
* Odkrył tajemnicę Sezamu;
5. Wykradziony przez Prometeusza;
6. Mówią, że ma wielkie oczy;
* Krasnal;
7. Przeciwieństwo eleganta;
8. Plan, zamysł;
* Męski, żeński lub nijaki;
9. Część spodni;
10. Czarna w kosmosie;
* Kobieca marynarka;
11. Istotny element helikoptera;
12. Na nim bandera;
13. Steruje pracą silnika;
14. Surowiec dla kaletnika;
15. Ukochany Izoldy;
16. Brak go w kamizelce;
17. Dochody rodziny królewskiej;

Pionowo:
A) Tułów;
* As sportu;
B) Tryton, płaz ogoniasty;
C) Ulotka reklamowa;
* Cywilna lub z o.o.;
D) Werwa, zapał;
E) Wakacyjny miesiąc;
* Ratunek rozbitka;
F) Herszt z Tatr;
G) Składnik czekolady;
* Kolorowa układanka;
H) Pola, gwiazda filmu niemego;
I) Mama i tata;
* Szkolne wydawnictwo ścienne;
J) Mieszkał pod Pawłem;
K) Narząd ze strunami;
* Całkowite i bezwzględne poświęcenie się czemuś;
L) Marszałkowska w Sejmie;
Ł) Dłoni na powitanie;
M) Krajan;
N) Mocarz;
O) Uczta pierwszych chrześcijan;
P) Zbędny ciężar.

KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
we wtorek 17 maja 2016 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL
Aby zamieścić reklamę lub ogłoszenie drobne
należy skontaktować się z redakcją „GZO”.
Koszt ogłoszenia drobnego 60 groszy za słowo.
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W Jastrzębiu rozegrano finałowy turniej hokejowy o mistrzostwo Polski w kategorii
młodzików. O medale walczyło osiem zespołów. W tym
gronie byli prowadzeni przez
Ireneusza Jarosza i Witolda
Magierę oświęcimianie.
– W młodzieżowym hokeju
nadszedł czas zakończenia sezonu zasadniczego i turniejów
finałowych – mówi prezeska
UKH Unia Oświęcim, Katarzyna Kot.
– Nasi zawodnicy po kolejnym sezonie wypełnionym
codziennymi treningami, zajęciami na lodzie, siłowni i sali
gimnastycznej w każdej kategorii rozgrywkowej osiągnęli pierwszy z wyznaczonych
przez trenerów cel. Mam na
myśli awans do grona finalistów mistrzostw Polski – dodaje Katarzyna Kot.
Pierwszym rywalem wicemistrzów Małopolski w kategorii
młodzików, czyli UKH Unia

była drużyna gospodarzy.
W drugim spotkaniu biało-niebiescy zmierzyli się z połączonymi siłami Cracovii i KTH
Krynica, a na koniec fazy grupowej z sanockimi Niedźwiadkami. Już po dwóch dniach
imprezy w Jastrzębiu stało się
jasne, że UKH Unia zakończy
mistrzostwa niestety na fazie
grupowej. To efekt dwóch porażek. Inauguracja turnieju w wykonaniu biało-niebieskich była
fatalna. JKH GKS Jastrzębie
wygrał z Unią aż 7:1 (2:0, 2:1,
3:0). Autorem honorowego
gola dla oświęcimian był Michał Magiera, a punkt za asystę
zaliczył Adam Kot. Najlepszym
zawodnikiem w zespole Unii
wybrano grającego między
słupkami Patryka Chowańca.
Później przyszedł horror
w spotkaniu Unii z Cracovią/
KTH Krynica. Niestety bez
happy endu, bo zakończony
porażką 5:6 (3:1, 1:2, 1:3). Gole
dla oświęcimian strzelali: Kac-

per Rabęda, Jakub Kupiec, Kamil Daniliszyn, Kamil Wątor
i Michał Magiera. Najlepszym
zawodnikiem w zespole Unii
wybrano Kamila Wątora.
W ostatnim pojedynku już bez
stawki UKH Unia przegrała
z sanoczanami 3:10 (0:5 1:3,
2:2). Po oświęcimskiej stronie
hat-tricka „ustrzelił” Michał
Magiera, a najlepszym zawodnikiem wybrano Adama Kota.
Ze złotych medali cieszyli się
ostatecznie młodzi hokeiści
sosnowieckiego Zagłębia, którzy w finale wygrali po serii
rzutów karnych z Cracovią/
KTH Krynica. W regulaminowym czasie gry był remis 4:4.
W starciu o brąz JKH GKS Jastrzębie rozbiło Sokoły Toruń
9:0.
– Szkolenie sportowe UKH
Unia w kategoriach żaka i młodzika wspiera miasto Oświęcim. To dla nas bardzo ważne
– podkreśla Katarzyna Kot.
– mac

Solarze w czołówce trzecioligowej tabeli, ale...

Uciekło zbyt dużo punktów

Piłkarze oświęcimskiej Soły
ciągle utrzymują kontakt ze
ścisłą czołówką trzeciej ligi,
ale trudno mówić o udanym
starcie w rundzie rewanżowej.
Podopieczni Sebastiana Stemplewskiego w pięciu spotkaniach zdobyli tylko sześć punktów. To efekt trzech remisów,
jednego zwycięstwa i jednej
porażki.
Przypomnijmy, iż w pierwszej
kolejce solarze bezbramkowo zremisowali na wyjeździe
z KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. W drugiej serii Soła
pauzowała, by później zremisować w Sandomierzu z Wisłą 1:1.
Później przyszedł czas na starcie
z Czarnymi Połaniec. Trzecioligowa inauguracja w Oświęcimiu

wypadła fatalnie. Soła zagrała
słabo i niespodziewanie poległa
na swoim stadionie. Gola na
wagę kompletu punktów strzelił
dla gości już po kwadransie gry
Damian Skiba.
– Zaprezentowaliśmy się zdecydowanie poniżej swoich
możliwości – mówi Sebastian
Stemplewski, trener solarzy.
– Niepotrzebnie kombinowaliśmy w polu karnym, zamiast
decydować się na prostsze rozwiązania. Nie tak wyobrażałem
sobie pierwszy w tym roku mecz
o punkty w Oświęcimiu – dodaje
trener.
Pierwsza wygrana przyszła
w Kazimierzy Wielkiej. Drużyna z Plant zwyciężyła 1:0, a gola
na wagę kompletu punktów

strzelił w 10 minucie Dawid
Wadas. W szóstej kolejce rundy
rewanżowej Soła na swoim stadionie podejmowała rezerwy
krakowskich „Pasów”. Oświęcimianie tylko zremisowali 1:1,
choć już pierwsza akcja przyniosła im powodzenie. W polu
karnym faulowany był Paweł
Cygnar, a „jedenastkę” na gola
zamienił Dawid Dynarek.
Bardzo szybko odpowiedziała
jednak Cracovia II po... samobójczym trafieniu Wojciecha
Jamroza. Do końca wynik już
się nie zmienił, co z pewnością
zdecydowanie bardziej ucieszyło piłkarzy z Krakowa.
W trzecioligowej tabeli prowadzi Garbarnia. „Brązowi” mają
sześć punktów przewagi nad
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski i góralami z Nowego
Targu. Oświęcimianie spadli
na czwarte miejsce. Do liderujących krakowian tracą siedem
„oczek”. Podopieczni Sebastiana Stemplewskiego rozegrali
jednak o jeden mecz mniej.

Soła Oświęcim – Cracovia II
1:1 (1:1)
Bramki: 1:0 Dynarek 3(karny),
1:1 W. Jamróz 7 (samobójcza).
Sędziował: Jan Pawlikowski
(Nowy Targ). Żółte kartki: Ząbek – Sosnowski, Ceglarz. Widzów: 150.
SOŁA: Bomba – Wadas, Ząbek,
Drzymont, W. Jamróz – Furtak
(46. Gleń), Kamil Szewczyk
(75. Sandny), Dynarek, Szopa
– Cygnar, Czapla. Trener: Sebastian Stemplewski.
W dotychczasowych meczach rundy rewanżowej na pięt– mac

naście możliwych punktów solarze zdobyli tylko sześć
Fot. mac

sport
Oświęcimianie walczyli o medale mistrzostw Polski Południowej

W gronie mistrzów kraju
Pięciu kick boxerów z Oświęcimskiego Klubu Karate stanęło na starcie mistrzostw Polski
Południowej formuły kick-light. Najwyżej z grupy prowadzonej przez sensei Mariusza
Pawlusa zostali sklasyfikowani
Wiktor Czopek i Arkadiusz
Miłoń. Obaj zajęli drugie miejsce w swoich kategoriach wagowych. Zawody rozegrano
w Krzywaczce koło Krakowa.
Wśród seniorów klub z Oświęcimia reprezentowali: Arkadiusz Miłoń (kat. do 60 kg),
Cyprian Brzeźniak (kat. do
67 kg), Wiktor Czopek (kat. do
74 kg), Tomasz Cwynar (kat.
do 79 kg) i Mateusz Słota (kat.
do 79 kg).
– Zawody stały na bardzo wysokim poziomie – podkreśla
trener oświęcimian, sensei Mariusz Pawlus.
– Zadbali o to aktualni mistrzowie kraju i reprezentanci
Polski. Choć formuła kick-light nie zezwala na mocny atak,
walki były niezwykle zacięte –
dodaje Mariusz Pawlus.
W starciu o wejście do finału
Wiktor Czopek pokonał Rafała Kosiarskiego ze Skawiny,

ale w pojedynku o złoto musiał
uznać wyższość rywala. Niejednogłośną decyzją sędziów
uległ Grzegorzowi Mardyli ze
Skawiny. Z kolei Mateusz Słota w walce o wejście do finału
trafił na wielokrotnego medalistę mistrzostw Polski i Pucharu Polski. W efekcie przegrał,

kończąc zawody na trzecim
miejscu.
Startujący w kategorii do 60 kg
Arkadiusz Miłoń przegrał finałową walkę z Krzysztofem Sypką
z Krakowa. Bardzo blisko finału
był Cyprian Brzeźniak, który
niejednogłośną decyzją (1:2)
uległ Grzegorzowi Kwietniowi

ze Starachowic i zajął ostatecznie trzecie miejsce. Tymczasem
Tomasz Cwynar w walce eliminacyjnej znokautował Adriana
Sagana z Łodzi, ale został zdyskwalifikowany. Wszystko dlatego, iż formuła kick-light nie
zezwala na zbyt mocny atak.
– mac

Oświęcimscy kick boxerzy to uznana marka na krajowej arenie
Fot. zbiory klubu
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Krajowe mistrzostwa w łyżwiarstwie
figurowym

Oświęcimianie
na podium

Soliści: 1. Igor Reznichenko
(Stoczniowiec Gdańsk), 2. Łukasz
Kędzierski, 3. Krzysztof Gala (obaj
MKŁ Łódź), 11. Krzysztof Harmata (UKŁF Unia)
Klasa złota (solistki) – 1. Amelia
Wojtyńska (UKŁF Ochota Warszawa), 2. Amelia Konik (UKŁF
Unia), 3. Patrycja Kubica (Ochota
Warszawa), 9. Nicola Adamczyk
(UKŁF Unia), 15. Aleksandra Mędęla (UKŁF Unia), 16. Karolina
Zielke (UKŁF Unia), 25. Tatiana
Kasprzyk (UKŁF Unia)
Klasa złota (soliści) – 1. Jakub Lofek (UKŁF Unia), 2. Kamil Grabowski (UKS Szóstka Elbląg), 3.
Marek Gierczak (UKŁF Piruette
Opole), 4. Andrzej Nakonieczny
(UKŁF Unia)
Klasa srebrna (solistki) – 1. Sofia
Kosowska (Lajkonik Kraków), 2.
Alicja Rejment (Axel Toruń), 3.
Aleksandra Stańczyk (Spin Katowice), 6. Inez Nosal (UKŁF Unia),
7. Alina Gimbiej (UKŁF Unia), 13.
Joanna Śnieżek (UKŁF Unia), 26.
Emilia Kiełbaśnik (UKŁF Unia)
Klasa srebrna (soliści) – 1. Krystian Tokarczyk (UKŁF Unia), 2.
Wyniki MP w łyżwiarstwie:
Solistki: 1. Agata Kryger (MKS Pavel Klimin (MKŁ Łódź), 3. MiAxel Toruń), 2. Elżbieta Gabryszak kołaj Pauliczek (Lajkonik Kraków)
(UKŁF Unia Oświęcim), 3. Oliwia
– mac
Rzepiel (MUKS Euro6 Warszawa).
5. Magdalena Zawadzka

Jakub Lofek i Krystian Tokarczyk z UKŁF Unia Oświęcim zdobyli złote medale
mistrzostw Polski. Po srebro
sięgnęły ich klubowe koleżanki
– Amelia Konik i Elżbieta Gabryszak. Areną zmagań łyżwiarzy figurowych było cieszyńskie lodowisko.
W grupie solistek Elżbieta Gabryszak z Oświęcimia musiała uznać wyższość torunianki
– Agaty Kryger. Piąte miejsce
przypadło innej łyżwiarce
UKŁF Unia – Magdalenie Zawadzkiej. Wśród solistów jedenasty był Krzysztof Harmata.
W klasie złotej solistek srebrny
medal zdobyła Amelia Konik z
UKŁF Unia, a w tej samej kategorii chłopców na najwyższym
stopniu podium stanął Krystian
Tokarczyk. Medalową kolekcję
biało-niebieskich uzupełniło złoto Jakuba Lofka w klasie złotej.

Piłkarze oświęcimskiej Unii uciekają rywalom i są liderem Mistrzostwa Polski Południowej Oyama Polskiej Federacji
okręgówki
Karate

Hit dla biało-niebieskich

Znakomicie w rundzie rewanżowej rozgrywek okręgówki
wystartowali biało-niebiescy.
W meczu na szczycie lider
z Oświęcimia pokonał wicelidera z Ryczowa 2:1. Później
drużyna Sławomira Frączka
podzieliła się punktami z Nadwiślaninem w Gromcu, by
wreszcie wygrać derbowe starcie z rezerwami solarzy.
W inauguracyjnym pojedynku
Unii z Orłem Ryczów w Oświęcimiu gospodarze objęli prowadzenie w 30 minucie. Po zagraniu pozyskanego z Nadwiślana
Góra Adriana Pietraszko idealnie w „okienko” przymierzył
popularny „Bolo”, czyli Przemysław Dudzic. Po zmianie
stron wyrównali przyjezdni, ale
błyskawicznie odpowiedzieli
unici. Z rzutu rożnego dośrodkował Łukasz Pactwa, a celnym strzałem głową popisał się
Marcin Pluta.
– Wygraliśmy zasłużenie –
przekonuje prowadzący oświęcimian, Sławomir Frączek.
– Kontrolowaliśmy wydarzenia
na boisku i po trafieniu rywali
szybko ponownie objęliśmy prowadzenie. Zdobyliśmy bardzo
ważne trzy punkty, ale przed
nami jeszcze daleka droga.
Pierwsze wiosenne punkty
Unia straciła w Gromcu. Na
stadionie Nadwiślanina zremisowała 1:1. A mogło być jeszcze gorzej, bo to gromczanie po
pierwszej połowie prowadzili
1:0. Dopiero w 68 minucie po

podaniu Łukasza Pactwy wyrównał Przemysław Światłowski.
– To lekcja pokory dla naszych
zawodników. Nie można wychodzić na boisko z myślą,
że przeciwnik się przed nami
„położy” i będzie prosił o najmniejszy wymiar kary – denerwował się Sławomir Frączek.
Dobre
humory
powróciły po derbowej konfrontacji
z Sołą II. Unia wygrała 4:2
i wykorzystała potknięcie Orła
Ryczów w Osieku, odskakując
od głównego konkurenta do
awansu na odległość już czterech punktów. W meczu Unii
z rezerwami Soły do przerwy

trwała wymiana ciosów. Raz
jedni, a raz drudzy obejmowali
prowadzenie. Po stronie biało-niebieskich trafił Bartosz Praciak i Przemysław Dudzic, zaś
gole dla rezerw Soły strzelali
Dawid Skiernik i Przemysław
Dudzic. 10 minut po przerwie
raz jeszcze Dudzic pokonał
golkipera Soły, a chwilę później
za uderzenie przeciwnika z boiska „wyleciał” Sebastian Baluś.
W tym momencie sytuacja ekipy z Plant stała się już bardzo
trudna. Rezerwy solarzy ostatecznie pogrążył uderzeniem
głową Marcin Pluta.
– mac

Czterokrotnie
w blasku złota
Cztery złote, cztery srebrne
i jeden brązowy wywalczyli reprezentanci Oświęcimskiego Klubu Karate podczas
Mistrzostw Polski Południowej Oyama Polskiej Federacji
Karate. Zawody rozgrywano
w formule lekkiego kontaktu
i semiknockdown. Najlepszą
zawodniczką uznano Marlenę

Gałuszkę KAS Kraków, a najlepszym karateką uznano Dawida Kucaba z Krakowa.
Uczestników
championatu
gościł Oświęcim. Na starcie
zawodów stanęło 164 zawodników i zawodniczek z 15 klubów. Najlepiej z reprezentantów gospodarzy spisali się
Dominika Chylińska, Adam

Dzięgiel, Szymon Dębski i Mateusz Ostrowski. Oni stanęli na
najwyższym stopniu podium.
Srebrne krążki wywalczyli Anna Ferenc, Natalia Matusz, Janusz Bolisęga i Tomasz
Płachta. Oświęcimską kolekcję
uzupełnił brąz Dominika Matusza. Jeden medal zdobył zawodnik Klubu Oyama Karate
Brzesze. Mowa o startującym
w grupie seniorów powyżej
90 kg – Robercie Kruczale.
– mac

Hokejowy turniej o „Puchar Burmistrza Dębicy” pod dyktando UKH UniA

Oświęcimska lekcja

W hokejowym turnieju najmłodszych o „Puchar Burmistrza Dębicy” wzięły udział
drużyny z Sanoka, Lublina,
Oświęcimia i Dębicy. Gospodarze, czyli Dębica wystawiła
w zawodach trzy zespoły, Sanok i Oświęcim po dwie, a Lublin jedną.
– Nasze barwy w Unii I reprezentowała młodsza część hokejowej klasy drugiej ze Szkoły
Podstawowej w Oświęcimiu –
informuje prezeska UKH Unia
Oświęcim, Katarzyna Kot.
– Z kolei Unia II to klasa
pierwsza oraz kilku przedszkolaków trenujących hokej na
Biało-niebiescy zmierzają w kierunku czwartoligowych zajęciach Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Oświęcibram
Fot. mac
miu – dodaje.

małym hokeistom. Za włożony
trud i wysiłek wszyscy uczestnicy turnieju zostali nagrodzeni
złotym medalem z rąk władz
Dla najmłodszych hokeistów miasta Dębica – podsumowuje
z Oświęcimia był to pierw- Katarzyna Kot.
szy poważny hokejowy turniej
w ich sportowym życiu. Pierw- Skład UKH Unia I Oświęcim: Jan
sze meczowe emocje, zwycię- Kusak, Radosław Kot, Aleksanstwa i porażki, pierwsze hokejo- der Wanat, Piotr Płatacz, Paweł
we lotne zmiany i punktowane Płatacz, Jakub Olejarz, Mateuszrzuty karne. Po 480 minutach Wiśniowski, Piotr Kusak, Olizaciętej rywalizacji, w której wier Rał.
uczestniczyło w sumie ponad UKH Unia II: Kacper Rydzoń,
Franciszek Kościelniak, Domi80 zawodników strzelono 181
nik Szewczyk, Marcin Stachura,
bramek i rozegrano 20 spotkań. Szymon Biskupek, Sebastian
– Mimo zaciętej walki spor- Chowaniec, Robert Fidyk, Nitowej i nieustępliwości, to nie kodem Górnisiewicz, Marceli
wynik tego turnieju był naj- Maciejczyk, Wojciech Niemiec,
ważniejszy. Liczyła się przede Jakub Nagi, Szymon Krzemień,
wszystkim dobra zabawa i to- Karol Furman, Alan Bugański.
warzyszące rozgrywkom emo- Trenerzy: Robert Piecha, Włocje. Tyczy się to zarówno dzieci, dzimierz Urbańczyk, Małgorzata
jak i licznie zgromadzonych ki- Gałuszka.
biców, którzy gorąco kibicowali
– mac
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