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Po wakacjach przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu rozpocznie się budowa nowoczesnej hali sportowej, o którą starała się nie tylko szkolna społeczność, ale też
środowisko sportowe. W naszym mieście, które ma bogate tradycje sportowe,
nie ma tego rodzaju obiektu, jednak wkrótce się to zmieni.

W tegorocznym budżecie miasta znalazła się budowa hali
sportowej przy Zespole Szkół
nr 1 u zbiegu ulic Słowackiego
i Wróblewskiego. Jest to dość
kosztowna inwestycja, bowiem
według projektu jej realizację
oszacowano na blisko 9 mln zł.
Stąd prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut zabiegał o pozyskanie pieniędzy ze źródeł
zewnętrznych.
Udało się i niedawno miasto
otrzymało informację o przyznaniu przez Sejmik Województwa Małopolskiego kwoty
2,25 mln zł na jej budowę w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
– Zaczynamy kolejną, obok
krytej pływalni, ważną i oczekiwaną inwestycję sportową.
O budowę hali zabiegały od
kilku lat środowiska szkolne
i sportowe. Wspólnie udało się
nam uzgodnić lokalizację i wy-

pracować szczegóły projektu
– podkreśla prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.
– Hala będzie służyć nie tylko
uczniom szkoły, będzie miejscem rozgrywek międzyszkolnych, a także ofertą dla stowarzyszeń i grup sportowych,
takich dyscyplin jak: siatkówka, koszykówka, tenis stołowy
czy piłka nożna. Nareszcie będzie hala sportowa z miejscami dla większej publiczności
– dodaje.
Zespołowi Szkół nr 1, zwanej popularnie „Ósemką”, jak
żadnej innej miejskiej szkole jest potrzebna nowoczesna
hala. Uczęszcza do niej czterystu siedemdziesięciu czterech
uczniów. To właśnie w niej
swoje sportowe szlify zdobywali późniejsi mistrzowie
Polski i medaliści międzynarodowych zawodów. W Oświęcimiu to największa szkoła

sportowa. Podstawówka ma
wyłącznie oddziały sportowe,
w gimnazjum po jednym na
każdy rocznik uczniów.
– W szkole podstawowej mamy
trzy dyscypliny – łyżwiarstwo,
pływanie i tenis, który cieszy
się coraz większym zainteresowaniem. W gimnazjum
to piłka siatkowa, tenis i od
ubiegłego roku zajęcia z łyżwiarstwa. Oprócz normalnych
treningów, które musimy zapewnić naszym uczniom, prowadzimy jeszcze inne dodatkowe zajęcia. Działa też u nas
Oświęcimska Liga Siatkówki,
której rozgrywki odbywają się
co tydzień lub nawet dwa razy
w tygodniu – mówi Dorota
Dudek-Szpara, wicedyrektor
do spraw sportu w Zespole
Szkół nr 1 w Oświęcimiu.
– Szkole potrzebna jest hala.
Od wielu już lat w planach nauczania jest bardzo dużo go-

sport
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Nowoczesna baza sportowa

Wizualizacja hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu

Narybek
ma się dobrze
mniej. Trzeba też pamiętać,
że wówczas nikt nie myślał,
że będzie tu szkoła sportowa. W sali gimnastycznej nie
mamy trybun, mamy zaledwie
dwie szatnie, a infrastruktura
sanitarna przy nich też już odstaje od obecnych standardów
– tłumaczy dyrektor.
Inwestycja budowy hali rozpocznie się we wrześniu tego
roku, a zakończy w połowie
2018 roku. Przetarg został już
ogłoszony.
Przy popularnej „Ósemce”
w centrum osiedla Chemików
powstanie nowoczesna hala
z widownią na czterysta miejsc,
parking podziemny, miejsca
postojowe na zewnątrz. Obok
będzie boisko, bieżnia do rozgrywania konkurencji skok
w dal i plac zabaw. Powstaną nowe zjazdy i wjazdy oraz
oświetlenie. Zmieni się też komunikacja w tym miejscu.
– Zaprojektowana hala da
możliwość odbywania się
równocześnie zajęć dla kilku
grup uczniów, ponieważ ma
być dzielona kurtynami na
trzy równoległe boiska. Oczywiście nasza dotychczasowa
sala gimnastyczna po pewnych przeróbkach też będzie
użytkowana.
Infrastruktura
towarzysząca, taka jak pokój
trenerów, szatnie, sanitariaty, widownia, sala do fitness
i siłownia sprawia, że hala
będzie na najwyższym poziomie. Zyskamy też dodatkową
przestrzeń, ponieważ zmieni
się główne wejście do szkoły.
Mamy nadzieję, że szkoła zyska na atrakcyjności – podkreśla dyrektor Majer.
– Na wieść o budowie hali
sportowej bardzo się ucieszyłam, a wraz ze mną inni rodzice. To bardzo dobry pomysł.
Po prostu trafiony w dziesiątkę! Dla przykładu zajęcia spor-

dzin zajęć wychowania fizycznego. Natomiast nasza szkoła
jest szczególna w Oświęcimiu,
ze względu na to, że cała
szkoła podstawowa to szkoła
sportowa. W związku z tym
nasi uczniowie mają minimum dziesięć godzin zajęć
sportowych. Są to zajęcia nie
tylko na pływalni, lodowisku,
kortach tenisowych, ale takReklama
że w salach gimnastycznych
– informuje Elżbieta Majer,
dyrektor Zespołu Szkół nr 1
w Oświęcimiu.
– Sala gimnastyczna, którą
posiadamy, jest stara – została oddana do użytku końcem
grudnia 1958 roku. W ciągu
ostatnich lat przeprowadzono
remont i modernizowano ją,
wymieniając np. oświetlenie,
drabinki, nawierzchnię. Dzisiaj jednak już nie wystarcza.
Była planowana w czasach,
kiedy zajęć sportowych było
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towe, np. z tenisa ziemnego
będą mogły się odbywać przy
szkole. Dzieci już nie będą
musiały tracić czasu na dojazdy na halę do Brzeszcz. Moje
dziecko trenowało tenis ziemny. Zajęcia w okresie listopad–
kwiecień odbywały się na hali
w Brzeszczach, dla rodziców
były to dodatkowe koszty, a dla
dzieci dodatkowy czas poświęcony na dojazdy. Hala sportowa tuż przy szkole rozwiąże te
problemy – mówi zadowolona
mama młodego tenisisty.
– Zalet tej inwestycji jest wiele.
Szkoła na pewno zyska, zachęci
to przyszłe roczniki do uczęszczania do niej i do uprawiania
sportu, a co za tym idzie, poprawy koordynacji ruchowej,
dobrego samopoczucia, zdrowia i radości z uprawiania wymarzonej dyscypliny. Zaletą tej
inwestycji będą również miejsca postojowe dla rodziców
dowożących dzieci do szkoły.
Zwiększy to bezpieczeństwo
dowożenia dzieci do szkoły –
dodaje.
– Myślę, że dla wszystkich to
sygnał, że sport jest ważny. Nawet gdy dzieci nie będą kontynuowały sportu wyczynowego
w przyszłości, to na pewno
przyswoją sobie zdrowy tryb
życia. Sport ma też inne zalety – dzieci są bardziej zorganizowane, potrafią planować, są
bardziej samodzielne i osiągają
świetne wyniki w nauce, pomimo tego, że zajęcia sportowe
zajmują im bardzo dużo czasu. Burzy to pewien stereotyp
dotyczący tego, że sport może
utrudniać uczenie się. Jest
przeciwnie! Mam wrażenie, że
wręcz pobudza funkcje intelektualne i poznawcze naszych
uczniów – zaznacza Elżbieta
Majer.
– Marzena Wilk
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Pamięć o zbrodni

POD PATRONATEM „GZO”

Chrześcijańska tradycja

21 kwietnia w Oświęcimiu uroczyście obchodzono 76. rocznicę zbrodni katyńskiej, dokonanej w 1940 roku przez NKWD Podobnie jak w wielu miastach Polski także w Oświęcimiu
z rozkazu Stalina na tysiącach polskich jeńców wojennych. przeszedł 15 maja Marsz dla Życia i Rodziny.
o idei otwartego w ubiegłym
roku warszawskiego Muzeum
Katyńskiego oraz krótkich
wystąpień Danuty Siekańskiej,
sybiraczki i Zbigniewa Siekańskiego, prezesa Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia
Polski Południowej w Krakowie, którzy przedstawili mało
znane fakty na temat zbrodni
katyńskiej.

Fot. zbiory organizatora

W ramach obchodów w Zespole Szkół Zawodowych
Towarzystwa Salezjańskiego
w Oświęcimiu odbyło się spotkanie młodzieży gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej z przedstawicielami rodzin katyńskich. Uczniowie wysłuchali
prelekcji dr Izabelli Sariusz-Skąpskiej, prezes Federacji
Rodzin Katyńskich w Polsce

Centralnym punktem obchodów rocznicowych było złożenie wieńców przez delegacje
władz lokalnych, organizacji
i szkół pod tablicą z nazwiskami zamordowanych w Katyniu,
Charkowie i Twerze mieszkańców ziemi oświęcimskiej,
znajdującą się w przedsionku
kościoła pw. Wniebowzięcia
NMP w Oświęcimiu. Msza
św. w intencji Polaków pomordowanych na wschodzie
w 1940 roku oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Auxilium i chóru
działającego przy parafii pw.
św. Maksymiliana Męczennika
były dopełnieniem katyńskich
uroczystości.
Organizatorem uroczystości
było Koło Terenowe w Oświęcimiu Stowarzyszenia Rodzin
Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie i Miasto
Oświęcim.
– In

W poszukiwaniu świadectwa
Tematyce wysiedleń mieszkańców Oświęcimia, Brzezinki
i okolicznych miejscowości związanych z rozbudową KL
Auschwitz poświęcona była sesja edukacyjna w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.
75 lat temu, w marcu i kwietniu 1941 r. Niemcy rozpoczęli
masowe wysiedlenia polskiej
ludności z terenów w pobliżu
obozu koncentracyjnego Auschwitz. Dla upamiętnienia tych
wydarzeń
Międzynarodowe
Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście zorganizowało
sesję edukacyjną i ogłosiło konkurs „Po wojnie pozostało zaledwie pięć domów...”.
Mogą do niego przystąpić
uczniowie gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, studenci i osoby dorosłe. Przebiega
w dwóch kategoriach – obiekt
historyczny, gdzie zadaniem
jest przedstawienie budynku pochodzącego ze zbiorów
prywatnych, związanego z wysiedleniami ludności cywilnej
z Oświęcimia i okolicznych
miejscowości w latach 1940–
1941 pod rozbudowę niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz oraz praca literacka
związana z tą tematyką. Organizatorzy czekają na prace do
15 lipca 2016 r., a wszystkie
szczegóły dotyczące konkursu
znaleźć można w regulaminie
dostępnym na stronie internetowej www.auschwitz.org/.
Celem przedsięwzięcia jest pielęgnowanie pamięci o Ofiarach
Auschwitz, tragedii Zagłady
oraz obozu koncentracyjnego,
a także kształtowanie i rozwi-

janie, w szczególności wśród
młodego pokolenia, wrażliwości na niesprawiedliwość
i krzywdę ludzką.
Podczas sesji wykład o wysiedleniach ludności z Oświęcimia i okolic wygłosił dr Jacek
Lachendro z Centrum Badań
Muzeum Auschwitz. Swoimi
wspomnieniami z tamtych czasów podzielili się świadkowie
Konstancja Klamra i Marian
Górnicki, a w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Wysiedlenie ludności cywilnej we
wspomnieniach rodzin” wzięli
udział: o. Piotr Bielenin, Zofia
Przybyłowska oraz Stanisław
Rydzoń.
– Wysiedlenia przeprowadzono w związku z niemieckimi
planami rozbudowy samego
obozu, jak i zagospodarowa-

niem terenu przyobozowego:
rozbudowy KL Auschwitz, tak
aby mógł pomieścić 30 tysięcy
osób, budowy przez niemiecki koncern IG Farben fabryki
kauczuku syntetycznego i dostarczenia 10 tysięcy więźniów
do pracy przy jej budowie,
a także utworzenia wokół istniejącego obozu koncentracyjnego obszaru, na którym
zamierzano rozwinąć gospodarkę rolno-hodowlaną i rybną
– mówił dr Jacek Lachendro.
– W związku z założeniem i rozbudową obozu koncentracyjnego Auschwitz Niemcy wysiedlili
z Oświęcimia i pobliskich wsi
8–9 tysięcy Polaków. Ponadto
do pobliskich gett deportowano
całą żydowską ludność Oświęcimia – łącznie około 7 tysięcy osób. W sumie zniszczono
osiem polskich wsi i rozebrano
ponad sto budynków znajdujących się na terenie miasta
Oświęcimia, w bezpośrednim
sąsiedztwie obozu Auschwitz I
– kontynuował.
Organizatorem sesji edukacyjnej było Międzynarodowe
Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście w Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau,
a także sołectwa i rady osiedlowe z terenów, z których dokonano wysiedleń oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie.
– Marzena Wilk

– Radosny marsz przeszedł ulicami
osiedla Chemików, 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,
dlatego przyświecające nam hasło
brzmi: „Chrześcijańska rodzina opoką Polski” – mówi Dorota Kinalczyk
z oświęcimskiej Akcji Katolickiej.
Przed marszem odbyła się msza św.
koncelebrowana przez ks. biskupa
Piotra Gregera w kościele św. Maksymiliana Męczennika, skąd ruszył
pochód. Wśród uczestników uwagę
przykuwały dzieci, które spacerowały
przebrane w stroje z okresu początków historii Polski. Finał pochodu
połączony był z rodzinnym piknikiem
na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4. Uczestnicy zobaczyli inscenizację Chrztu
Polski, odbył się konkurs strojów historycznych i inne zabawy, a kulminacją wydarzenia był koncert Magdy
Anioł z zespołem.
W nawiązaniu do rocznicy Chrztu
Polski dzień później w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się
sesja pn. „1050 lat chrześcijańskiego
dziedzictwa siłą narodu i polskiej rodziny”. Organizatorzy w ten sposób
podkreślili znaczenie i rolę chrześcijańskiej rodziny w kształtowaniu
patriotycznych postaw i budowaniu
państwowości polskiej.
– Sesja była skierowana głównie do
młodzieży szkolnej. Mamy nadzieję, że wykłady pomogą młodzieży
naszych szkół bliżej poznać i zrozumieć, jak siłę narodu kształtowały
przez tysiąclecie chrześcijańskie tradycje polskiej rodziny, zapoczątkowane przez Chrzest Polski – podkreśla Dorota Kinalczyk.
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 Dzieci z SP 4 zaprezentowały inscenizację Chrztu Polski

Konkurs!
Na Czytelników „Głosu Ziemi
Oświęcimskiej” czeka osiem
BILETÓW na koncerty organizowane w ramach Life Festival
Oświęcim 2016, w tym cztery
na koncerty18 czerwca i cztery
na koncerty 19 czerwca.
Aby je otrzymać, należy
poprawnie wypełnić zamieszczony obok kupon, nakleić na
kartę pocztową i dostarczyć do
3 czerwca 2016 r. do redakcji
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej”,
OCK, ul. Śniadeckiego 24.
Osoby, które zwyciężą w losowaniu zostaną poinformowane
telefonicznie.

Kupon konkursowy
Pytanie: Kto w roli solisty wystąpi w tegorocznej
edycji LFO wraz z zespołem Queen?

Odpowiedź: ....................................................
Imię i nazwisko: .............................................
Numer telefonu: .............................................
Konkurs przeznaczony dla osób pełnoletnich. Dostarczenie kuponu
jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu,
który jest dostępny w redakcji oraz na stronie ock.org.pl/.
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LFO wraca na rynek

Trwa drugi etap

Na oświęcimskim Rynku Głównym w ramach Life Festi- Do 18 czerwca potrwa drugi etap moval Oświęcim 2016 zostanie uruchomiona specjalna Strefa dernizacji drogi krajowej 44, który obejmuje fragment ul. Konarskiego.
Miejska.
Kortez – najciekawszy debiutant minionego roku, Krzysztof Zalef Zalewski – zwycięzca
„Idola” oraz znany z zespołu
Coma, fenomenalny Piotr Rogucki wystąpią 17 czerwca na
scenie Street Life w ramach
Strefy Miejskiej. W specjalnym namiocie ustawionym
na płycie rynku nie zabraknie
atrakcji dla festiwalowej publiczności. Główną z nich będzie darmowy koncert Street
Life, podczas którego zaprezentuje się trzech utalentowanych polskich wokalistów.

Piotr Rogucki to człowiek-instytucja, który zawładnął
współczesną polską sceną muzyczną. Każdy z czterech albumów dowodzonej przez niego
formacji Coma zdobył Fryderyka za najlepszy rockowy
album roku. Fani kochają Roguckiego za fenomenalny głos
i niebywałą łatwość w łączeniu
poezji, rocka i teatru. Obecnie występuje w stworzonym
przez siebie projekcie „Rogucki solo” – spektaklu muzycznym z elementami narracji,
charakteryzacją, scenografią
i wizualizacjami, a na warstwę

muzyczną składają się utwory m.in. z grupą Hey i Brodką.
z dwóch solowych albumów Uzbrojony w te doświadczenia
artysty.
Zalewski wrócił w całkowicie
nowej odsłonie w 2013 albumem „Zelig”. Metalowiec, którego pamiętamy z talent show
przeistoczył się w dojrzałego,
poszukującego artystę. Jego
ambitne, rockowe kompozycje zaskakują i wprawiają
w zachwyt, a oświęcimska
publiczność Street Life może
spodziewać się premierowych
Zdaniem organizatorów, Kor- utworów z nadchodzącego altez jest autorem najbardziej bumu artysty.
sensacyjnego debiutu ubie- Wstęp na wszystkie wydarzegłego roku. Jego album „Bu- nia i koncerty odbywające się
merang” pokrył się platyną. w Strefie Miejskiej LFO będzie
Ten wykształcony muzycznie całkowicie bezpłatny.
pianista i puzonista o głębo- Przypominamy, że gwiazdami
kim i lekko szorstkim głosie koncertów na stadionie Miejwyprzedaje kolejne koncerty, skiego Ośrodka Sportu i Rezjednując sobie serca słucha- kreacji (18–19 czerwca) będą
czy swoim autentycznym wi- Queen+Adam Lambert i Elton
zerunkiem, a po występach John, zagrają także John Newchętnie rozmawia z fanami man, Perfect, Dawid Podsiai rozdaje autografy.
dło, Taco Hemingway i wielu
innych wykonawców. W tym
roku na festiwalu pojawi się
również długo oczekiwany
Red Bull Tour Bus. Już wkrótce poznamy skład artystów,
którzy rozgrzeją festiwalową
publiczność z dachu słynnego
już w całej Polsce autobusu.
Bilety na wydarzenia festiwaKrzysztof Zalef Zalewski po lowe są do nabycia na stronach
wydaniu debiutanckiego al- internetowych www.lifefestibumu zniknął z pierwszych val.pl i www.eventim.pl/.
stron gazet na prawie dekadę.
– In
W tym czasie współpracował
Fot. lifefestival.pl

Urząd Miasta Oświęcim zaprasza mieszkańców na plac Pokoju, gdzie 22 maja
odbędzie się kolejna ekomajówka.
W godz. od 15:00 do 20:00
w ekopasażu zaprezentują się
firmy działające w sektorze
ekologicznym, m.in.: producenci i sprzedawcy zdrowej

żywności, producenci kwiatów
i krzewów, pszczelarze, producenci ekobiżuterii. Stoiska
przygotowały też spółki miejskie: SOK, ZUK, PWiK i PEC.

Również i w tym roku na placu Pokoju nie zabraknie
ekologicznych atrakcji
Fot. archiwum GZO

skich) do ronda im. K. Płonki
(przy moście Piastowskim)
ma jeden pas ruchu od miasta
w stronę Tychów. Ruch lokalny poprowadzono na kierunku
miasto–Tychy jednym pasem
jezdni ul. Konarskiego do ronda w rejonie osiedla Błonie.
Ruch od Tychów w stronę mia-

Wkrótce kolejna modernizacja
W czerwcu ruszy przebudowa ulicy
Królowej Jadwigi.
– Wspólnie z powiatem, który jest zarządcą drogi uznaliśmy, że czas ją zmodernizować
i usprawnić poruszanie się
po niej. Tym bardziej że ruch
w tym miejscu jest dość spory –
wyjaśnia Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia.
– Przetarg został rozstrzygnięty
pod koniec kwietnia, czekamy
jednak na większe zaangażowanie prac przy przebudowie
ul. Konarskiego, a zwłaszcza na
rondzie przy zjeździe z mostu

Piastowskiego, aby nie powodować większych korków –
podkreśla.
Inwestycja obejmie 550-metrowy odcinek ulicy, gdzie obok
nowej nawierzchni, korekty
geometrii jezdni i skrzyżowania
drogi z ulicami: Jagiełły i Przeczną, naprawy chodników, wydzielone zostaną stanowiska
postojowe i zatoki autobusowe.
Powstanie też środkowy pas dla
pojazdów skręcających w lewo.
Wykonawca ma 30 dni na prze-

budowę ulicy. Większość robót
będzie prowadzona w godzinach wieczornych i nocnych.
To nie jedyne rozwiązanie,
jakie ma miasto, aby ułatwić
przejazd ulicą Królowej Jadwigi. Przygotowuje budowę równoległej drogi alternatywnej,
która połączy ul. Królowej Jadwigi z ul. Zaborską za obecnymi marketami.
– Wydane zostało zezwolenie
na realizację inwestycji drogowej tzw. zrid. Po jego uprawomocnieniu i zabezpieczeniu
pieniędzy będzie można przystąpić do realizacji tej drogi –
mówi Andrzej Bojarski.
– sr

Słodki sukces
Krzysztof Zych, członek Koła Pszczelarzy Ziemi Oświęcimskiej został wyróżniony w kategorii miody odmianowe
w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Pszczelarz Roku”.
Rozgrywał się on w trzech
kategoriach: miód pszczeli odmianowy, miód pszczeli
wielokwiatowy i miód pszczeli
spadziowy. Zgłoszenia wpływały od przedstawicieli z całej
Polski, a Krzysztof Zych był
jedynym z Małopolski. Do ścisłego finału kapituła konkursu
zakwalifikowała dwadzieścia
osób (dla porównania – w Polsce jest ok. 50 tys. pszczelarzy).
– W konkursie brano pod
uwagę wyniki z kompleksowych badań fizykochemicznych zgłoszonych miodów,
pracę, osiągnięcia i kwalifikacje pszczelarza i jego pasieki,

W ogródku gastronomicznym
będzie można spróbować potraw przygotowanych przez
oświęcimskich restauratorów.
Na
scenie
przedszkolaki
i uczniowie szkół podstawowych zaprezentują układy taneczne oraz przedstawienie
o tematyce ekologicznej.
Odbędą się także warsztaty dla
dzieci i dorosłych pokazujące,
jak ze zrecyclingowanych odpadów i zużytych przedmiotów
wykonać ciekawe, użyteczne
i piękne rzeczy.
Reklama
Na najmłodszych uczestników
ekomajówki czekać będą animacje i konkursy przygotowane specjalnie z myślą o nich,
a także „dmuchańce” oraz stoisko malowania twarzy.
Dużym powodzeniem cieszyła się w ubiegłych latach akcja
„Kwiaty za elektrograty”, dlatego i w tym roku będzie można
wymienić zużyte elektrosprzęty na wiosenne kwiaty.
Wieczór zakończy koncert zespołu Setlife.
– ekt

Fot. zbiory prywatne K. Zycha

Ekopopołudnie dla małych
i dużych

W związku z tym od 4 maja
obowiązują zmiany w organizacji ruchu, a kierowcy muszą
zakładać dłuższy czas przejazdu przez centrum Oświęcimia.
Na czas tego etapu prac ulica
Konarskiego od ronda na Błoniach (u zbiegu ul. Nideckiego,
Konarskiego i Orląt Lwow-

sta prowadzony jest objazdem
od ronda Błonie w ul. Orląt
Lwowskich do ul. Garbarskiej,
a następnie do ul. Legionów
przez rondo Solidarności na
most Jagielloński.
Ruch tranzytowy przez Oświęcim relacji Tychy–Kraków,
Kraków–Tychy wyznaczono
następującymi ulicami: od
ronda Solidarności w ul. Legionów, następnie ul. M. Kolbego do ul. Wyzwolenia i ul.
Wyzwolenia do ronda Niwa
i odwrotnie. Obecnie trwają
jeszcze prace w ramach I etapu
obejmujące modernizację ul.
Legionów.
– In

a także zaangażowanie w propagowanie pszczelarstwa. Dlatego uważam zdobyte w Warszawie wyróżnienie za duży
sukces – cieszy się Krzysztof
Zych.
Organizatorem konkursu jest
Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów
Wiejskich, we współpracy
z Polskim Związkiem Pszczelarzy. Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Głównego Inspektora Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
– In
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w skrócie

Ważne majowe
daty
Obchody 225. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja
w Oświęcimiu rozpoczęły
się tradycyjnie śpiewaniem
pieśni patriotycznych i mszą
św. w intencji Ojczyzny. Po
nabożeństwie biało-czerwony
pochód przeszedł ulicami
miasta na plac T. Kościuszki,
gdzie odbyła się część główna
obchodów. Posłowie, przedstawiciele władz miasta, powiatu,
gminy, organizacji, instytucji
oraz szkół złożyli wiązanki
kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza.

8 maja minęła 71. rocznica
zakończenia II wojny światowej. Hołd poległym w obronie
Ojczyzny złożyli: władze
miasta, powiatu, kombatanci,
młodzież oraz goście VII Jarmarku Kasztelańskiego.

W takim dniu nie mogło
zabraknąć kwiatów złożonych
na cmentarzu parafialnym na
grobach żołnierzy polskich
poległych w dwóch wojnach
światowych i żołnierzy września 1939 roku.

Uczcili pamięć
W 25. Marszu Żywych, który
odbył się 5 maja na terenie
byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i zagłady Auschwitz, przeszło
kilka tysięcy osób, przede
wszystkim młodych Żydów
z ponad 40 krajów oraz duża
grupa polskiej młodzieży.
Główne uroczystości odbyły
się przy pomniku upamiętniającym ofiary obozu, gdzie
zostało zapalonych sześć
zniczy symbolizujących sześć
milionów ofiar Holokaustu.
Na zakończenie ceremonii
wspólnie odmówiono żydowską modlitwę za zmarłych
– kadisz.
Uczestnicy Marszu w wielu
miejscach na terenie byłego
obozu zostawili drewniane
tabliczki z nazwiskami pomordowanych, symbolizujące
żydowskie nagrobki.
Marsz odbył się w 80. rocznicę uchwalenia tzw. norymberskich ustaw rasowych,
które stały się fundamentem
antyżydowskiej polityki
w Niemczech.

Europejczyk/Europejka – czyli kto?

wszystko się odbywa. Od zarania III RP trwają zabiegi o to,
by opowiadać o Auschwitz
w szerszym historycznym

w Polsce ośrodek nauczania
o prawach człowieka, którego istotnym elementem jest
właśnie OFPC, koordynujące
w tym zakresie współpracę
kilkunastu instytucji i organizacji edukacyjnych w mieście,
inicjujące debaty z udziałem
wybitnych naukowców, działaczy społecznych, dyplomatów, dziennikarzy.
– Wydawać by się mogło, że
ogrom zbrodni Holokaustu
sprawi, iż wszelkie idee i poglądy propagujące rasizm czy
ksenofobię, wzywające do nienawiści, raz na zawsze znikną
z życia publicznego. Niestety
tak się nie dzieje. W Biurze
RPO odnotowujemy coraz
więcej spraw związanych z nawoływaniem do nienawiści
na tle przynależności narodowej, etnicznej czy wyznaniowej, jak również publicznego
znieważania (czy wręcz pobić)
osób z tych właśnie powodów.
Z całą stanowczością i determinacją podejmujemy działania, aby przeciwstawić się tej
fali. Jednak stosowanie tylko
sankcji prawnych tu nie wystarczy. Potrzebne są inicjatywy, które skłaniają do refleksji
oraz pozwalają kolejnym pokoleniom na nowo definiować

kontekście, bo inaczej nie da
się pojąć tego, co się tu stało
– a więc także wyciągnąć z tej
tragedii wniosków na przyszłość. Zgodnie z testamentem byłych więźniów, w tym
Władysława Bartoszewskiego,
wieloletniego szefa Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej,
w ostatnich latach Oświęcim
przekształca się w kluczowy

swoją tożsamość kulturową –
podkreślał dr Adam Bodnar.
Wyraża nadzieję, że dzięki
takim przedsięwzięciom, jak
OFPC, uda się wspólnie wypracować propozycje i projekty działań będących odpowiedzią na wyzwania, przed
którymi stoją dzisiaj obywatele Europy.
– Alicja Bartuś

Dokąd zmierzamy: ku Europie katedr i arcydzieł ludzkiego umysłu – czy Europie
Auschwitz? Oto główne pytanie Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka, w ramach którego odbyła się trzecia edycja konferencji „Europa wobec wyzwań XXI
wieku” – z udziałem wybitnych naukowców, edukatorów, publicystów i działaczy społecznych z Polski i Europy.
– Kryzys migracyjny ukazał
słabości i problemy całej Unii
Europejskiej, a nawet zachwiał
dotychczasowym systemem
integracji. Również w Polsce
temat ten stał się osią politycznych podziałów. Niestety,
stał się również pretekstem
do głoszenia ksenofobicznych
opinii i podsycania mowy nienawiści. Dlatego tak bardzo
potrzebna nam jest dzisiaj
debata o europejskiej solidarności. Rozmowa o tym, jak nie
ulec dyktaturze strachu i stereotypów – mówił dr Adam
Bodnar, rzecznik praw obywatelskich.
– Uczestnicy konferencji,
w świetle ostatnich wydarzeń,
próbowali zdefiniować, kim
jest współczesny Europejczyk
i Europejka. Jakimi wartościami się kierują? Co jest dla nich
ważne? Czego się obawiają?
Co my, Polacy, wnosimy do
wspólnoty europejskiej? – wyjaśniał Janusz Chwierut, prezydent miasta Oświęcim, które
od trzech lat organizuje w ramach OFPC konferencję.
Prezydent podkreślił, że OFPC
wyrosło na pamięci o Auschwitz – wymowie i symbolice tego miejsca.
– Cieszę się, że w bardzo krótkim czasie OFPC zdobyło wyjątkową renomę, a prowadzone
podczas konferencji dyskusje
prezentują najwyższy poziom –
i są niezwykle ważnym głosem
w debacie o przyszłości Polski
i Europy. Najlepiej świadczy
o tym lista znakomitych prelegentów i gości.
– W mniemaniu mieszkańców Paryża, Londynu czy
Berlina Europa Zachodnia jest
kolebką wszystkiego, co eu-

ropejskie. Tymczasem cała
Unia Europejska, wraz z przyjętymi do w 2005 roku państwami postkomunistycznymi, zajmuje zaledwie 43 proc.
powierzchni kontynentu. Europejska część Rosji jest większa. Oczywiście UE może się
powoływać na znaczną przewagę ludnościową: w krajach
wspólnoty mieszka ponad
500 mln z 720 mln Europejczyków. Obywatele zjednoczonej Europy stanowią jednak faktycznie najbardziej
zróżnicowaną mozaikę ludzką
na świecie. Kim jest współczesny Europejczyk/współczesna
Europejka? I – co równie istotne – kim ma być? – to pytanie
jest dziś bardziej aktualne niż
kiedykolwiek. Również w Polsce – uważa dr Alicja Bartuś,
pełnomocniczka prezydenta
ds. OFPC.
W pierwszym dniu konferencji o tożsamości europejskiej rozmawiali profesorowie:
Adam Rotfeld, Andrzej Zoll,
Mariusz Wołos, Sławomir
Kapralski i jezuita Wacław
Oszajca, zaś o reprezenta-

cji jako fundamencie społeczeństw Europy: dr Adam
Bodnar, węgierski historyk
dr Miklos Mitrovits, prof.
Monika Płatek, związkowiec
Mateusz Trzeciak oraz publicysta Zbigniew Bartuś. Drugiego dnia pod hasłem „Spalić Hollywood czy zbudować
własny?” o wolności słowa
i tworzenia dyskutowali: Bernard Margueritte, Anda Rottenberg, Jacek Królikowski,
Bartosz Szydłowski i prof.
Krzysztof Zajas. Następnie na
pytanie: „Czy istnieje jedna
historia Europy?” próbowali
odpowiedzieć: dr Marek Lasota, dr Stephan Lehnstaedt, Andrzej Kacorzyk, Ewa Wierzyńska i Jerzy Sadecki. Na koniec
konferencji Gabriela Lesser,
Ziyad Raoof, prof. dr hab. Jan
Woleński, Bartosz Bartyzel
i Jan Piekło zastanawiali się,
czy możliwa jest „Europa bez
wroga?”.
Dr Adam Bodnar, patron wydarzenia, podkreślał wyjątkowe znaczenie OFPC – zarówno
z uwagi na zestaw prelegentów, jak i miejsce, w którym

W konferencji w bibliotece Galeria Książki wzięło udział ponad 140 osób. Organizatorem było Oświęcimskie Forum Praw Człowieka/Miasto Oświęcim
Partnerzy: Biblioteka 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. Fot. zbiory
organizatora. Relacja z konferencji znajduje się na stronie Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka www.ofpc.pl oraz na stronie OFPC na Facebooku.
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Powiatowe nagrody
Podczas Powiatowej Gali Kultury i Sportu uhonorowano laureatów nagrodami Zarządu Powiatu Oświęcimskiego oraz podsumowano projekt Kreatywni 2016.
W dziedzinie kultury doceniono nieprofesjonalnego malarza
i rzeźbiarza Antoniego Korycika z Chełmka, Stowarzyszenie
Auschwitz Memento z Oświęcimia oraz Zespół Pieśni i Tańca
Porębianie z Poręby. Nagrody
w dziedzinie sportu otrzymali:
trener Jadwiga Zieleńska-Starzec
z Uczniowskiego Klubu Pływackiego Unia Oświęcim, trener
Maciej Gruszka z Uczniowskiego
Międzyszkolnego Klubu Sportowego Kęczanin z Kęt i tancerze
z oświęcimskich formacji tanecznych Efekt i Ventus.
Oświęcimskie
Stowarzyszenie
Auschwitz Memento otrzymało nagrodę za przeprowadzenie
akcji pn. „Projekt Pilecki”, w ra-

mach której zrealizowano film
dokumentalny „Ucieczka z piekła. Śladami Witolda Pileckiego”,
wydano płytę „Rotmistrz” zespołu rockowego Forteca, książkę
„Pilecki. Śladami mojego taty”
i zrealizowano pełnometrażowy
fabularyzowany film dokumentalny „Pilecki”.
Formacja taneczna Efekt ze Szkoły Tańca Prestiż z Oświęcimia w
ubiegłym roku zdobyła m.in.
tytuł Mistrza Polski na Mistrzostwach Polski Formacji Tanecznych FTS w Bydgoszczy oraz na
Mistrzostwach Polski Formacji
Tanecznych PTT w Kraśniku.
Zawodnicy formacji Efekt dzięki wytrwałej i ciężkiej pracy na
treningach, sportowej postawie

fair play w rywalizacji, zajmując
czołowe miejsca w międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych zawodach udowadniają
wysoki poziom sportowy oraz
godnie reprezentują Oświęcim
na sportowych arenach.
Tancerze formacji Ventus ze
Szkoły Tańca Astra z Oświęcimia
zdobyli w ubiegłym roku tytuł
II Wicemistrza Polski Formacji
Latynoamerykańskich do lat 15
na XXXII Mistrzostwach Polski Formacji Tanecznych PTT
w Kraśniku i III miejsce na Mistrzostwach Polski Formacji Tanecznych FTS w Bydgoszczy. Ponadto tancerze formacji Ventus
wielokrotnie stawali na podium
lokalnych i ogólnopolskich kon-

Biznesowe laury
Uroczysta Gala Biznesu, która odbyła się w Muzeum Zamek
w Oświęcimiu skupiła grono lokalnych przedsiębiorców i biznesmenów. Była to pierwsza edycja imprezy, podczas której nagrodzono wyróżniające się firmy działające na terenie Oświęcimia
i promowano nowe inwestycje.
Gala była też okazją do integracji
i nawiązywania nowych kontaktów w oświęcimskim środowisku
biznesowym. Nagrody przyznano
w dwóch kategoriach – Laur Biznesu i Inwestycja Roku 2015.
Kapituła Gali Biznesu, którą tworzą: Janusz Chwierut – prezydent
Oświęcimia, Marek Sowa – poseł, Agnieszka Kmiecik – prezes
Centrum Biznesu Małopolski
Zachodniej, Janusz Szostek – prezes Solvent Wistol i Marcin Susuł
– współwłaściciel Susuł & Strama
Architekci przyznała cztery nagrody w kategorii Laur Biznesu,
dwie nagrody w kategorii Inwestycja Roku 2015 oraz miano Top
Inwestycji 2015.
– Miniony i obecny rok są wyjątkowe, jeśli chodzi o inwestycje
w mieście. To właśnie skłania do
tego, aby docenić firmy i ludzi,
którzy w nich pracują – mówił Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia podczas wręczenia nagród.
Laur Biznesu otrzymały firmy:
Synthos SA, Austrotherm Sp.
z o.o., Chemorozruch Sp. z o.o.
i Hotel Galicja Wellness & SPA.
Synthos SA została doceniona
przez kapitułę za dynamiczny
rozwój firmy, który widoczny jest
w istniejących inwestycjach i planach na przyszłość. Synthos to jeden z największych producentów
surowców chemicznych w Polsce.
Spółka jest pierwszym w Europie
producentem kauczuków emulsyjnych oraz wiodącym europejskim producentem polistyrenu
do spieniania. Dostarcza zaawansowane technologicznie produkty
najwyższej jakości, dbając przy

Od lewej stoją: Mirosław Miśkiewicz, prezes Chemorozruchu,
Agnieszka Kmiecik, prezes CBMZ i Tomasz Kalwat, prezes Spółki Synthos. Fot. A. Gworek

tym o ochronę środowiska. Firma jest obecna w Oświęcimiu od
wielu lat i ma ogromny wpływ na
rozwój gospodarczy miasta.
Członkowie kapituły wybrali Austrotherm Sp. z o.o., ponieważ to
dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, którego podstawowym
zakresem działalności jest produkcja i sprzedaż najwyższej jakości
materiałów termoizolacyjnych ze
styropianu oraz polistyrenu ekstrudowanego, znajdujących powszechnie zastosowanie w budownictwie
mieszkaniowym i przemysłowym.
Innowacyjność stosowanych rozwiązań oraz polityka firmy dotycząca etyki w biznesie pozwala stawiać
Austrotherm za wzór dla innych
przedsiębiorców.
Chemorozruch Sp. z o.o. to firma
z wieloletnimi tradycjami, która
jest dostawcą instalacji i urządzeń

technologicznych dla chemii,
energetyki, petrochemii i gazownictwa. Jest to wiarygodne i rzetelne przedsiębiorstwo cenione
przez partnerów i zleceniodawców, a także znany pracodawca
pozytywnie wpływający na rozwój
gospodarczy Oświęcimia.
Kapituła doceniła Hotel Galicja
Wellness & SPA, ponieważ jego
działalność gospodarcza wspiera
rozwój bardzo ważnej dla miasta
branży turystycznej. Hotel Galicja
jest obecny w Oświęcimiu od ponad dziesięciu lat i systematycznie
wzbogaca swoją ofertę. Działalność firmy doskonale wpisuje się
w strategię turystyczną miasta
związaną z zachęceniem odwiedzających do przedłużenia swojego pobytu w Oświęcimiu.
Uznana za Top Inwestycję 2015
instalacja produkcji kauczuków

kursów. Młodzież i dzieci tańczące w formacji są przykładem
dla swoich rówieśników, że pasja
i ciężka praca mogą dać wielki
efekt.
Jadwiga Zieleńska-Starzec to
trener Uczniowskiego Klubu
Pływackiego Unia Oświęcim,
który od wielu lat jest sportową
wizytówką ziemi oświęcimskiej.
Zawodnicy trenujący pod fachowym okiem nagrodzonej wielokrotnie stawali na podium w mistrzowskich zawodach. Jadwiga
Zieleńska-Starzec z powodzeniem pracuje także z zawodnikami niepełnosprawnymi.
Podczas gali, która odbyła się
w Oświęcimskim Centrum Kultury uroczyście wręczono też stypendia sportowe oraz dyplomy
laureatom projektu Kreatywni
2016, który zorganizowało Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu. Uczestniczyła
w nim młodzież szkół ponadgimnazjalnych z powiatu oświęcimskiego.
– In

w Synthos SA to jeden z kluczowych projektów przemysłowych
w skali europejskiej. Inwestycja
zakończona w 2015 roku, której
koszt to ponad 0,5 mld zł, stanowi istotny etap w rozwoju firmy
będącej najważniejszym przedsiębiorstwem Małopolski Zachodniej. Zwiększa moce produkcyjne Synthos SA oraz pozwala na
stworzenie nowych miejsc pracy
w Oświęcimiu. Jest to działalność,
która zasadniczo wpływa na rozwój gospodarczy naszego miasta
poprzez rozpoczęcie procesu tworzenia klastra branży chemicznej.
Wśród nagrodzonych w kategorii Inwestycja Roku 2015 znalazła się też rozbudowa Miejskiej
Strefy Aktywności Gospodarczej
zarządzanej przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp.
z o.o., która ma istotny wkład
w tworzenie w Oświęcimiu klimatu sprzyjającego inwestowaniu. Projekt składał się z budowy
drogi serwisowej, umożliwiającej
realizację zjazdów indywidualnych do poszczególnych działek
inwestycyjnych, doposażenia terenu w brakujące media oraz budowy II Oświęcimskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości, ułatwiającego
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jest to inwestycja stanowiąca
kontynuację działań zmierzających do stworzenia korzystnych
warunków inwestowania, prowadzenia działalności przemysłowej
i usługowej.
Inwestycją Roku 2015 uznano też
powstanie kręgielni Hula Kula,
której właścicielem jest Witold
Meus PHPU Elvit. To ważny dla
miasta projekt zarówno ze względu na wzbogacanie oferty rozrywkowej dla mieszkańców, jak i kolejny impuls dla rozwoju branży
turystycznej w mieście. Ta inwestycja powiększa ofertę spędzania
czasu wolnego, przez co pozytywnie wpływa na jakość życia w naszym mieście.
Autorem wręczanej nagrodzonym
statuetki z brązu Laur Biznesu jest
oświęcimski artysta Remigiusz
Dulko.
– In

felieton
kamila drabek

Dzień dobry, jestem
z Kobry

J

ednym z głównych tematów rozmów
są od jakiegoś czasu oświęcimskie
korki. Jest to powracający problem.
Mieszkańcy, turyści, przyjezdni
i przejezdni marzą zapewne o wspaniałych,
szerokich drogach oraz dodatkowych mostach.
Może w końcu doczekamy… Znajomy żartuje,
że w kwestii korków dorównujemy już Paryżowi.
I może jeszcze w zakresie brakujących miejsc
parkingowych. Zaparkowanie na osiedlowym
parkingu w godzinach popołudniowych
i wieczornych graniczy z cudem. I na cud zwykle
w takiej sytuacji liczę.
Z powodu korków jeżdżę z pracy okrężną
trasą, wychodząc z założenia, że lepiej nadłożyć
drogi i jechać dłużej, niż stać, podjeżdżać
i maltretować sprzęgło. Podczas jazdy mogę
podziwiać piękne wiejskie okolice miasta. Żółte
pola rzepaku, łąki we wszelkich odcieniach
zieleni, stawy, brzeziny i leniwą Sołę. Dziś
dostrzegłam pierwszych letników na kamienistej
nadrzecznej plaży w okolicach Tarniówki.
Kocyk, stroje kąpielowe. Nie, nie żartuję.
Sezon rozpoczęty. Niestety weekend ma być
chłodniejszy i deszczowy, jak podają prognozy.
A teraz napiszę to, o czym miał być
cały felieton, ale tworząc pierwszą wersję
uświadomiłam sobie, że do tej Osoby nie pasuje
patos. Wieczorem poinformowano o śmierci
Marii Czubaszek. Wychowywałam się na jej
trójkowych tekstach, ale zobaczyłam dopiero
panią w dojrzałym wieku, w telewizji. Przed
chwilą znalazłam w Internecie jej młodzieńcze
zdjęcie zrobione w Programie 3 Polskiego
Radia. Jest na nim uśmiechnięta dziewczyna
o dużych, bystrych oczach, w których mnożą
się pomysły. W książce „Każdy szczyt ma swój
Czubaszek. Maria Czubaszek w rozmowie
z Arturem Andrusem” powiedziała: „W czasie
pisania siedzę. Na podłodze. Po turecku. […]
Oparta o tapczan, na którym wyleguje się pies.
Nie mam biurka, bo jak siedzę tak, że mi nogi
dyndają, to nic mi do głowy nie przychodzi. Mam
taki niski stoliczek, na nim komputer… A kiedyś
maszyna do pisania. Piszę jednym palcem,
„metodą dzięcioła”, zawsze jest wielka radość,
kiedy znajdę tę właściwą literę”.
Dziękuję za wiele radości i rozrywki,
pani Mario.
			

nie tylko z miasta
ANDRZEJ WINOGRODZKI

O szkole

W

łodzimierz Liszka animator, miłośnik, znawca i pasjonat historii
i współczesności naszej oświęcimskiej szkoły średniej – Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego
– wydał kolejną, trzecią już książkę poświęconą tej właśnie tematyce, zatytułowaną „Szkoła
w portretach”, szkoła obchodząca niedawno
swoje stulecie! Różnorodność i bogactwo tej
książki są godne uznania, prezentuje szeroki
zapis uczniowskich wspomnień prozą i wierszem,
sylwetki niektórych jej absolwentów oraz historyczny rys powstania szkoły. Wszystko to poprzez
tematykę i sposób jej ujęcia z pewnością bliskie
jest i ważne dla absolwentów szkoły z kolejnych
roczników, ale również zainteresuje nie tylko
ich, jako cenny i znaczący element edukacyjnej
historii miasta. Dokumentacja wydawnicza – publicystyczna, książkowa i albumowa – dotycząca
różnorodnych aspektów i form życia społecznego,
kulturalnego i edukacyjnego naszego miasta staje
się – za sprawą oddanych temu tematowi autorów – coraz ciekawsza i bogatsza!
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wieści z ratusza
wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Nowe stawki
opłat za wodę
Od 1 maja obowiązują
nowe stawki opłat za wodę.
1 m sześc. kosztuje teraz
4,41 zł, a za ścieki zapłacimy
5,59 zł. Więcej informacji
można znaleźć na stronie
www.pwik.oswiecim.pl/.

Nowi dyrektorzy
Rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów trzech oświęcimskich szkół. Zgłosiło się na nie siedmiu kandydatów.

Na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 wpłynęły
dwie oferty, Miejskiego GimInformacja
nazjum nr 2 trzy, a o funkcję
dla mieszkańców dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 3 starały się dwie osoRegionalny Dyrektor Ochrony by. Jedna z nich zrezygnowała
Środowiska w Katowicach
przed konkursem.
informuje, że 30 maja 2016
Żaden z dotychczasowych
roku o godz. 12 w sali marmudyrektorów nie przystąpił do
rowej Śląskiego Urzędu Wojekonkursu.
wódzkiego w Katowicach przy
ul. Jagiellońskiej 25 zostanie
przeprowadzona rozprawa
administracyjna, otwarta dla
społeczeństwa, dotycząca planowanego przedsięwzięcia pn.
Budowa drogi ekspresowej S1
od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok
w Bielsku-Białej.

Dyżury
rady seniorów
Członkowie Oświęcimskiej Rady Seniorów dyżurują w każdą
drugą środę w budynku Biura
Rady Miasta Oświęcim przy
ul. Jagiełły 25 w godzinach od
11 do 12.

AMAZONKI
ZAPRASZAJĄ
Stowarzyszenie Amazonek z Brzeszcz pełni dyżur
w Oświęcimiu. W pierwszy
i trzeci wtorek miesiąca
w godzinach od 10 do 12,
a w drugi i czwarty czwartek
miesiąca w godzinach od
15:30 do 18 w siedzibie przy
ul. Sienkiewicza 2 spotkać
można osoby, które udzielają
porad i wsparcia paniom po
leczeniu raka piersi.

Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 9 na pięcioletnią kadencję wybrano Krzysztofa Kanię.
Dyrektorem Miejskiego Gimnazjum nr 2 będzie Grzegorz
Olszewski, a Miejskim Gimnazjum nr 3 pokieruje Agnieszka
Bliźnik, dotychczasowy wicedyrektor szkoły. Nowi dyrektorzy obejmą stanowiska 1 września. Konkurs odbył się pod

koniec kwietnia, a przeprowadziła go komisja w składzie:
trzech przedstawiciele miasta,
dwóch Kuratorium Oświaty,
przedstawiciel Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz
przedstawiciele związków zawodowych. Wyniki konkursu
6 maja zostały zatwierdzone
przez Prezydenta Miasta.
9 czerwca odbędzie się konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu. Oferty należy składać do 31 maja w Zarządzie
Szkół i Przedszkoli Miejskich
w Oświęcimiu. Wymagania
stawiane kandydatom znajdują się na stronie Zarządu Szkół
i Przedszkoli Miejskich www.
zsipm.eduoswiecim.pl/.

Ekoedukacja
przez zabawę
W Oświęcimskim Centrum Kultury
blisko 600 uczniów najmłodszych klas
szkół podstawowych oraz przedszkolaków obejrzało spektakl „Afera leśna”.

Wolne miejsca w przedszkolach
Rusza rekrutacja uzupełniająca do
przedszkoli w Oświęcimiu. Łącznie są
wolne 42 miejsca.
Rodzice mają szansę zapisać
swoje dzieci od 23 do 27 maja
2016 r. Najwięcej wolnych
miejsc jest w Miejskim Przedszkolu nr 18, które znajduje się
na osiedlu Błonie przy ul. NiDzieci z Miejskiego Przed- deckiego. Placówka może przyszkola nr 18 podczas zajęć
jąć jeszcze 25 dzieci. Miejskie

Przedszkole nr 7 przy ul. Słowackiego oferuje miejsca dla 12
maluchów, Miejskie Przedszkole nr 14 przy ul. Broniewskiego
dla 3, a Miejskie Przedszkole nr
17 przy ul. Orłowskiego może
przyjąć dwie osoby. Wnioski należy składać w przedszkolach.

Przedstawienie przygotowane
przez Teatr Kultureska w Krakowie miało formę wesołej,
wspólnej zabawy z dziecięcą
publicznością. Zawierało treści
edukacyjne. Aktorzy poprzez
różnego rodzaju konkurencje
i animacje pokazywali dzieciom, jak należy dbać o środowisko naturalne, uczyli też szacunku dla zwierząt i przyrody.

Spektakl poszerzył wiedzę najmłodszych oświęcimian o sposobach segregacji odpadów
oraz możliwościach ponownego ich wykorzystania.
Przedstawienie było bezpłatne
i zostało sfinansowane przez
Urząd Miasta w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi.		

Droga do Rio przedszkolaków

Niszczyli budynki

650 maluchów z oświęcimskich przedszkoli bierze udział
w projekcie „Olimpiada Przedszkolaków Droga do Rio”,
przygotowanym przez Akademię Piłkarską Unia Oświęcim
i miasto Oświęcim.

W ostatnich dniach doszło do zatrzymania nieletnich, którzy rysunkami
graffiti niszczyli elewacje budynków
i ogrodzeń w Oświęcimiu.

Instruktorzy przeprowadzili konkurencje sprawnościowe we wszystkich przedszkolach. Były więc
biegi, skoki i tory przeszkód. Dzieci bawiły się bardzo dobrze i poznały smak sportowej rywalizacji.
Zajęcia ogólnorozwojowe w przedszkolach potrwają do czerwca. Finałem sportowej zabawy będzie
spartakiada przedszkolaków na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, która odbędzie
się 6 czerwca. Fot. nadesłane. 							

Dwaj sprawcy wpadli w ręce
strażników miejskich, natomiast trzeci został ustalony
i zatrzymany przez policjantów. Strażnicy miejscy patrolujący rejon ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu zauważyli
podejrzanie
zachowujących
się trzech nastolatków. Jeden
z nich właśnie czyścił ręce
z farby. Gdy nieletni zauważyli zbliżający się patrol Straży
Miejskiej zaczęli uciekać, jednak dwaj po krótkim pościgu
zostali zatrzymani, a następnie
przekazani policjantom. Strażnicy przekazali policjantom
również zabezpieczoną puszkę
farby w sprayu. 16-letni mieszkańcy Oświęcimia trafili do
oświęcimskiej komendy policji, skąd odebrali ich rodzice.
W trakcie dalszych czynności
policjanci ustalili personalia
trzeciego ze sprawców, któ-

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

rym okazał się 15-letni mieszkaniec Oświęcimia. Na podstawie zebranych materiałów
policjanci ustalili również, że
nieletni mają związek z co najmniej czterema uszkodzeniami
mienia rysunkami graffiti na
ogrodzeniu i murach budynków w Oświęcimiu. Materiały w sprawie czynów, których
dopuścili się nieletni zostały
przekazane do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego
i Nieletnich. 		
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Nowa droga – przedłużenie Sposób na komary
ulicy Batorego
Miasto zwiera szyki przed wysypem

komarów. A może ich być w tym roku
Rozpoczynają się prace przy budowie przedłużenia ulicy bardzo dużo, bo zima była łagodna.
Batorego. Dla miasta, które coraz bardziej się „korkuje” bę- Pierwsze zabiegi polegające
dzie to ważne rozwiązanie, które usprawni komunikację na na niszczeniu larw owadów
już przeprowadzono. Kolejne
rondzie przy moście Jagiellońskim i w kierunku Kęt.
będą pod koniec maja. Akcja
Nowa droga o długości ponad
1 km połączy się poprzez rondo przy Castoramie z drogą
krajową 44, a z drugiej strony
po wybudowaniu skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą
wojewódzką nr 948 w kierunku Kęt.
– W świetle obecnych problemów komunikacyjnych związanych z remontem drogi krajowej 44 to dobra informacja dla
mieszkańców i osób przejeżdżających przez Oświęcim – mówi
prezydent Janusz Chwierut.

Całość inwestycji będzie kosztować ponad 6 mln zł. Miasto
obok własnych środków pozyskało pieniądze z budżetu
państwa, województwa małopolskiego i powiatu oświęcimskiego.
– Jesteśmy w trakcie przetargu
na budowę ronda, które zakończy inwestycję i pozwoli na
włączenie drogi do ulicy Jagiełły – kontynuuje prezydent.
Inwestycja zakończy się w październiku. Obok nowego odcinka drogi dla samochodów

do 5 t i ronda przy ulicy Kamieniec, którego budowa rozpocznie się we wrześniu, powstaną
chodniki i ścieżka rowerowa.
Ulica zostanie oświetlona, a teren odwodniony.
– Ścieżka rowerowa i chodniki
otwierają nowe możliwości dla
mieszkańców osiedla Chemików, którzy będą mogli dotrzeć
na ul. Kamieniec i dalej nad Sołę
– zaznacza prezydent Janusz
Chwierut. 		

prowadzona jest na obszarze
31 hektarów. Firma, z którą
Urząd Miasta podpisał umowę
obok oprysków stosuje również preparat larwicydowy,
który wlewany jest do wód
stojących, rozlewisk i cieków
wodnych. Zastosowanie obu
metod gwarantuje maksymalną skuteczność zabiegu. Cykl
rozwojowy owadów oraz ich
łatwość przemieszczania się
sprawia, że zabiegi wykonywane są systematycznie aż do
października. W tym roku,
podobnie jak w minionym,

Zwrócili się też do Rządu
RP o utrzymanie inwestycji
w programie budowy dróg
krajowych. Brakujący odcinek
drogi pomiędzy Mysłowicami
a Suchym Potokiem w Bielsku-Białej wraz z obwodnicami Bierunia i Oświęcimia
oraz trzecim mostem na Sole
jest bardzo ważny dla mieszkańców ziemi oświęcimskiej
i bieruńsko-lędzińskiej. Na
spotkaniu w Oświęcimiu zorganizowanym przez prezydenta Janusza Chwieruta, obok posłów i samorządowców, obecni
byli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad
Oddział w Katowicach, którzy
przedstawili postęp prac przy
inwestycji.
– Dla nas jest ważne, aby pieniądze zabezpieczone w pro-

gramie rządowym na inwestycję
nie przepadły. Liczymy też, że
uda się pokonać kwestie formalne i będzie można wkrótce przystąpić do prac projektowych

– podkreśla Janusz Chwierut
prezydent Oświęcimia.
Problemem jest bowiem przedłużająca się procedura wydania decyzji środowiskowej

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

wtorek w godz. 16:00–17:00

1.06 w godz. 13:00–15:00
Jakub Przewoźnik
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

dodatkowymi opryskami objęte będą miejsca plenerowych
imprez, takich jak: Life Festival Oświęcim 2016, Tydzień 8.06 w godz. 13:00–15:00
Kultury Beskidzkiej czy Święto
Renata Stoch
Miasta.			
Komisja Ochrony Zdrowia, Śro-

budową ścieżek rowerowych,
zatok i wiat autobusowych oraz
oświetlenia ulicznego. Przebudowa kosztowała ponad 1,3
mln zł. Inwestorem było Starostwo Powiatowe, a modernizacja była dofinansowana przez
miasto w wysokości 50 proc.
koszów 			

Chcą przyspieszenia prac przy S1 i budowie
obwodnic Oświęcimia i Bierunia
przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska, co uniemożliwia inwestorowi prowadzenie dalszych prac. Istnieje
też ryzyko, że przepadną pieniądze ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata
2014–2023.
– Bardzo istotne jest, aby w jak
najszerszym środowisku mówić o budowie brakującego odcinka tej drogi. Jeśli nie będziemy tego robić, to wygrają inne

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH

poniedziałek
w godz. 14:30–15:30

Zakończyła się przebudowa ulicy Szpitalnej, która zyskała na funkcjonalności.

Posłowie i samorządowcy z gmin leżących na trasie drogi S1
przyjęli rezolucję, w której wyrazili zaniepokojenie przedłużającą się procedurą wydania decyzji środowiskowej dla jej
przebiegu.
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Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos

Nowy wygląd

Wyremontowany został ponad
350-metrowy odcinek drogi wraz z chodnikami i drogą
wewnętrzną od ulicy Szpitalnej 1–3 oraz chodnikami przy
Szpitalnej 24–30. Inwestycja
obejmowała także roboty związane z infrastrukturą podziemną, miejscami postojowymi,
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dowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Rewizyjna
15.06 w godz. 13:00–15:00
Paweł Warchoł
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
15.06 w godz. 13:00–15:00
Sylwia Żak
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

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

koncepcje dróg czy obwodnic,
za którymi stać będą mieszkańcy i parlamentarzyści – uważa
Krystian Grzesica burmistrz
Bierunia.
Wieści z Oświęcimia
Generalna Dyrekcja Dróg Kraw lokalnej TV
jowych i Autostrad zakłada,
że jeśli Regionalny Dyrektor Program informacyjny „Wieści
Ochrony Środowiska wyda
z Ratusza” można oglądać
decyzję o warunkach środow każdy piątek o godzinie
wiskowych w połowie roku, to 18:00. Wiadomości są powtawtedy ruszą prace koncepcyj- rzane przez cały weekend, co
ne. Potem konieczne będzie trzy godziny. Możecie się więc
przygotowanie przetargu i pro- Państwo dowiedzieć o nowych
jektu inwestycyjnego. Roboty
inwestycjach, o tym, co ciemogą ruszyć w 2020, a zakońkawego słychać w kulturze,
czyć w 2022 roku.
oświęcimskim sporcie, a także,
Planowana obwodnica Oświę- a może nawet przede wszystcimia będzie zaczynać się na
kim o aktywności samych
wysokości Bojszów. Przebieoświęcimian.
gać będzie przez Pławy, naWiadomości można oglądać
stępnie ul. Ostatni Etap. Ulicę na portalu internetowym www.
Legionów przetnie w rejonie faktyoswiecim.pl i www.oswiecimonline.pl/.
klasztoru Sióstr Karmelitanek,
„Wieści z Ratusza” są też
dalej przejdzie nowym mostem
dostępne w Internecie
przez Sołę na wysokości ogródna stronie www.ostv.pl
ków na Kamieńcu i przez ul.
oraz www.um.oswiecim.pl
Jagiełły, później groblą stawu,
obok ogródków na Zaborzu
i za Castoramą włączy się do
drogi krajowej 44.		

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień
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kultura

Występy jako element
terapii

POD PATRONATEM „GZO”

Potyczka pod Oświęcimiem

Uczestnicy okolicznych warsztatów terapii zajęciowej pro- Damy w krynolinach, muzyka wiedeńska, huk armatni i kowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta zaprezentowa- lorowe kramy – tak różnorodnie prezentował się VII Jarmark
li swoje zdolności artystyczne podczas VIII Przeglądu Arty- Kasztelański.
stycznego Osób Niepełnosprawnych Arlekiny 2016.
Główną atrakcją weekendu była
W przeglądzie, który odbył się
w sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury
wzięło udział jedenaście zespołów teatralnych i dziesięciu
solistów, łącznie 124 uczestników. Przyjechali oni z terenu
województwa
małopolskiego
i śląskiego – z WTZ Chełmek,
Oświęcim, Jawiszowice, Przeciszów Las, Libiąż, Chrzanów,
Trzebinia, Sosnowiec, Gliwice,
ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Radwanowic, ze
świetlic terapeutycznych w Trzebini i Chełmku oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.
– Przegląd Artystyczny Arlekiny powstał, aby promować sztu- kę osób niepełnosprawnych,
pokazywać ich umiejętności,
potencjał, otwartość na innych
oraz autentyczność w przeżywaniu uczuć. Przedsięwzięcie
ma podkreślić wyjątkowe zdolności aktorskie i wokalne, jak
również uhonorować całoroczną pracę artystyczną naszych
podopiecznych – mówi Anna
Kotyla z WTZ Chełmek.
– Możliwość występu na prawdziwej scenie, która jest często marzeniem naszych podopiecznych, sprawia, że czują
się oni wartościowymi ludźmi.
Oczywiście niektórzy muszą
się przełamywać, bo jednak
trema okazuje się bardzo duża,
jednak jest to dla nich radosne
i bardzo ważne przeżycie. Wy-

kazują się więc przy tej okazji
także niezwykłą odwagą – podkreśla Anna Kotyla.
Przegląd znakomicie poprowadził podopieczny z WTZ
Przeciszów Las Dawid Kupiec.
Każdy z uczestników otrzymał
drobne upominki, a poszczególne placówki odebrały pamiątkowe statuetki Arlekina,
które zostały wykonane przez
uczestników zajęć w pracowni
plastyczno-ceramicznej
w WTZ Oświęcim.
Organizatorami
przeglądu
są: Fundacja im. Brata Alberta, warsztat terapii zajęciowej i świetlica terapeutyczna
w Chełmku oraz Oświęcimskie
Centrum Kultury.
– In

Dla mamy i taty
Po raz drugi w Monowicach zorganizowano konkurs pt. „Śpiewam i gram dla
mamy i taty”.

Fot. zbiory organizatora

W kategorii śpiew pierwsze
miejsce zdobyła Alicja Mróz.
Wyróżnienie otrzymała Zuzanna Walancik i zespół złożony
z sióstr Jolanty, Barbary i Alicji
Pyrdoł.

W kategorii instrumentalistów
jury pierwsze miejsce przyznało ex aequo Marii Pyrdoł, Batłomiejowi Stachurze oraz Annie Walancik. Na wyróżnienia
zasłużył występ Marii Nędzy,

Jana Pyrdoła, Urszuli Meduny
i Alicji Pyrdoł.
Gromkimi oklaskami zebrani
w sali Domu Ludowego w Monowicach nagrodzili pozakonkursowy popis 4-letniego Wojciecha Grubki, który wystąpił
przy akompaniamencie gitary.
Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Monolit.
– ekt

rekonstrukcja bitwy z 1866 roku,
w której Austriacy walczyli z Prusakami w pobliżu oświęcimskiego
dworca kolejowego.
– Przypominamy, jak bogata
i różnorodna jest historia Oświęcimia. Jarmark w nietuzinkowy
sposób pozwala odkrywać tajemnice miasta, które ma ponad
osiemset lat, więc już myślimy
nad wyborem następnego, ciekawego wydarzenia z przeszłości, by
przybliżyć je mieszkańcom. Dzięki zabawie możemy uczyć o naszym dziedzictwie – podkreśla
Wioletta Oleś, dyrektor Muzeum
Zamek w Oświęcimiu, które organizuje imprezę.
Na rynku pojawiły się niecodzienne postacie w stylizowanych na XIX wiek kostiumach:
gości witała kwiaciarka, gazeciarz
roznosił okolicznościową gazetę
„Czas”, handlarz oferował mieszczanom swoje starocie. Wokół
stoiska z rękodziełem, militaria,
kramy z jadłem, zapracowany
mincerz, drukarnia polowa, gdzie
na niektórych czekał... pobór do
wojska. Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi
Oświęcimskiej zaprosiło młodych
do gry miejskiej „Wyprawa odkrywców po starym mieście”.
Na zamku przygotowano historyczną wystawę czasową „Potyczka pod Oświęcimiem, 150.
rocznica bitwy wojsk austriackich
i pruskich”. Nastroju dopełniał
koncert muzyki wiedeńskiej, pokaz mody z epoki oraz „Austriackie gadanie” z Mieczysławem
Czumą.
Nad Sołą obozowisko rozbiły austriackie i pruskie wojska – była
piechota, jegrzy, niemieccy landwerzyści, pruska kawaleria oraz
artyleria. Historyczna potyczka
rozegrana została w okolicach
oświęcimskiego dworca kolejowego. Bitwa była jedną z wielu w
toczącej się wojnie, brali w niej
udział także Polacy, wcielani do
obcych wojsk. Odniesione w boju
zwycięstwo Austriacy zawdzięczali m.in. wspaniałej szarży ułanów
oraz śmiałej decyzji ppłk. hrabiego Aleksandra Kalnoky o przesunięciu dwóch armat na wzgórze
zamkowe. W uznaniu zasług poniesionych w obronie Oświęcimia
rada miejska przyznała hrabiemu,
po raz pierwszy w historii naszego
grodu, tytuł „honorowego mieszczaństwa” – czyli tytuł Honorowego Obywatela Miasta Oświęcimia.
Grupy rekonstrukcyjne z Polski
i Czech przybliżyły mieszkańcom
XIX-wieczną bitwę, odtwarzając
realia potyczki, zaś aktorzy Teatru
Polskiego z Bielska-Białej zainscenizowali wręczanie odznaczenia.
Honorowy patronat nad imprezą
objął Ambasador Republiki Austrii w Polsce oraz Prezydent Miasta Oświęcim.
– Karo

kultura
Folklorystyczne prezentacje
Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim
„Hajduki”, działający pod patronatem Oświęcimskiego
Centrum Kultury, wystąpił 29 kwietnia w koncercie charytatywnym pn. „Muzyka serc” na rzecz Fundacji Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim.
Tańca Ludowego „O Puchar Małego Hajduka”, w którym wzięło
udział pięć placówek.
Konkurs rozpoczął występ grupy z Miejskiego Przedszkola
nr 16, która jako zeszłoroczny zwycięzca nie mogła brać
udziału w rywalizacji. Pozostałe przedszkola – nr 14 i 17
oraz Niepubliczne Przedszkole
„Bajka” i Przedszkole Samorządowe z Zaborza zaprezentowały w swoich programach tańce
góralskie, krakowskie, śląskie
i rzeszowskie. Konkurs wygrała
dziecięca grupa z Niepublicznego Przedszkola „Bajka”.
Dzięki ofiarności widzów ze- trum Kultury zaprezentowały się Organizatorem obu przedsiębrano do puszek 3.794,51 zł przedszkolaki w ramach czwar- wzięć było Oświęcimskie Ceni 10 euro. Koncert oglądała też tej edycji Dziecięcego Konkursu trum Kultury.
komisja CIOFF, czyli Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń
Folklorystycznych, Festiwali
i Sztuki Ludowej w składzie:
Wiesława Hazuka, choreograf i Gerard Nowak, muzyk.
CIOFF przyznaje certyfikaty
świadczące o wysokim poziomie zespołu i umożliwiające
udział w najbardziej prestiżowych festiwalach na całym
świecie. Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Miasta
Oświęcim „Hajduki” został
doceniony przez komisję, która
przedłużyła mu na okres pięciu
lat posiadany już przez zespół
certyfikat CIOFF.
Dzień wcześniej w sali widowiskowej Oświęcimskiego Cen-

„Hajduki” zaprezentowały też
efekt swojej pasji i treningów
podczas II Spotkań Folklorystycznych „Sami Swoi”, które
odbywały się od 6 do 8 maja.
Oprócz nich w Polance Wielkiej, Osieku i Oświęcimiu spotkały się i zaprezentowały lokalne zespoły: Karpikowe Dzieci
z Polanki Wielkiej, Bratkowie
z Monowic, Kotlina i chór Osieczanie z Osieka, Kęty z Kęt, Holan z gminy Oświęcim, Andrychów z Andrychowa, Dolina
Soły z Oświęcimia oraz gość
specjalny – Jautravina i chór
Nokturn z Krasława na Łotwie.
„Sami Swoi” to impreza, której
organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca
Miasta Oświęcim „Hajduki”,
a partnerami Oświęcimskie
Centrum Kultury, Gminne
Centrum Kultury w Polance
Wielkiej i Gminne Centrum
Kultury, Czytelnictwa i Sportu
w Osieku.
– In

krajowych, jak i zagranicznych,
m.in. Nagrody im. Kościelskich,
Nagrody Kulturalnej „Solidarności” i Nagrody Friedricha
Gundolfa. Urodził się w1943 r.
w Sankt Valentin na terenie
loznaczność mowy, złożoność Austrii. Liceum ukończył w Gojęzyka poetyckiego, dążący do rzowie Wielkopolskim, a stumaksymalnej precyzji wyrazu. dia polonistyczne w Poznaniu.
Członkowie kapituły podkre- Debiutował w 1964 r. w poślają, że rozwój drogi twórczej
Krynickiego, trwający do dziś,
pokazuje nieustanne szlifowanie formy poetyckiej i doskonalenie słowa coraz bardziej
oszczędnego w jego wierszach,
ale tym bardziej nośnego i obciążonego sensami. Zaznaczają, że nie do przecenienia są
również jego zasługi jako prekursora niezależnego ruchu
wydawniczego w czasach PRL
i działacza opozycji demokratycznej, a przede wszystkim
znakomitego tłumacza, autora
tomów przekładów poetyckich
Paula Celana, Nelly Sachs i pisarzy, takich jak Bertolt Brecht
czy Rainer Kunze.
Ryszard Krynicki jest laureatem wielu nagród, zarówno

Na tablicy z brązu widnieje cytat
pochodzący z wiersza „Jesteś”
z tomu „Nasze życie rośnie” –
„Jesteś moją jedyną ojczyzną,
milczenie, w którym zawarte
są wszystkie nadaremne słowa”,
który zaproponował poeta.
– Myślę, że dla pisarza najważniejsza jest świadomość, że ktoś
go czyta. Że bierze do rąk jego
książkę i znajduje w niej coś
ważnego dla siebie albo przynajmniej bliskiego. Oczywiście
taką świadomość ma się bardzo
rzadko. Dzisiaj nastąpiła jedna
z takich chwil, kiedy ja mogę
mieć taką świadomość, że ktoś
wziął do ręki moją książkę
i ją przeczytał, i może znalazł
w niej coś dla siebie skoro zostałem tutaj zaproszony – powiedział Ryszard Krynicki.
Poeta zwierzył się podczas odsłaniania swojej płyty w alei, że
nie był w naszym mieście często.

– Jestem drugi raz w życiu
w Oświęcimiu. Pierwszy raz
byłem w zeszłym roku, w czasie
kiedy swoją tablicę odsłaniała Hanna Krall – bardzo ważna dla mnie pisarka od czasu
kiedy przeczytałem jej książkę
„Zdążyć przed Panem Bogiem”.
Wtedy nie przyszło mi nawet
na myśl, że spotka mnie ten zaszczyt, że będę z Hanną Krall
sąsiadować nie tylko w alfabecie
pisarzy, ale że nasze słowa będą
tutaj sąsiadować może nie na
wieki, ale tak długo, jak przetrwa ta planeta – podkreślił.
Zdaniem członków kapituły
Alei Pisarzy Ryszard Krynicki
jest niewątpliwie jednym z najlepszych żyjących poetów polskich. Od pierwszych tomów
z końca lat 60. XX w., wpisujących go w szereg poetów
tzw. Nowej Fali, dał się poznać
jako twórca wrażliwy na wie-
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Mistrzowskie
formacje
Cztery formacje z oświęcimskiej Szkoły
Tańca Prestiż oraz formacja z Uniwersytetu Trzeciego Wieku wróciły z Krajowych Mistrzostw IDO w Tańcach Par
i Synchro Dance z medalami.
Mistrzostwa odbywały się
w dniach 16–17 kwietnia
w Przemyślu. Dla wielu tancerzy to najważniejszy start w sezonie, ponieważ mistrzostwa są
jednocześnie eliminacjami do
mistrzostw Europy i świata. Rywalizacja formacji z całej Polski
toczyła się w kilku kategoriach
wiekowych oraz różnych konkurencjach. Soliści, duety, małe
grupy i duże formacje prezentowały się w rytmach salsy,
bachaty, merengue, disco fox/
disco swing oraz atrakcyjnych
caribbean show.
Tytuł Mistrza Polski zdobyły formacje taneczne: Crystal
w kategorii Latin Show Formacje 12–15 (trener Natalia
Sojka, choreografia Szymon

Gniadkowski), NOName w kategorii Latin Show Małe Grupy
+21 (trener Roma Makarewicz,
choreografia Klaudia Barcik),
Old Fire w kategorii Caribbean
Show Małe Grupy +31 (trener
Monika Gołda, choreografia
Klaudia Barcik) i formacja rodziców Mamma Mia w kategorii Caribbean Show Formacje
+31 (trener Monika Gołda,
choreografia Klaudia Barcik).
Trzecie miejsce zajęła formacja taneczna Pretty Women
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z Oświęcimskiego Centrum
Kultury, której sukces jest tym
większy, że seniorki rywalizowały z dużo młodszymi od siebie tancerkami.
– In

Formacja Crystal, Szkoła Tańca Prestiż
Fot. zbiory szkoły tańca

Słowa, które przetrwają niemal na wieki
Ryszard Krynicki dołączył do grona twórców uhonorowanych w Alei Pisarzy przy bibliotece Galeria Książki
w Oświęcimiu.

MAJ 2016

znańskim klubie „Od Nowa”,
w którym po raz pierwszy zaprezentował swój utwór. Pięć lat
później wydał pierwszy tomik
pt. „Akt urodzenia”. W latach
70. i 80. związał się z opozycją. Współpracował z KOR.
Był objęty zakazem publikacji,
a jego poezja zamieszczana była
w drugim obiegu.

Projekt Alei Pisarzy w oświęcimskiej Galerii Książki jest
realizowany wspólnie z wybitnymi pisarzami, krytykami
literatury, pracownikami naukowymi. W jego kapitule jest
m.in. poetka i prozaik, krytyk
i badacz literatury dla dzieci
i młodzieży prof. Joanna Papuzińska z Uniwersytetu Warszawskiego, były sekretarz Wisławy Szymborskiej – Michał
Rusinek, a także prof. Krzysztof
Zajas z Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Aleja upamiętnia wybitnych
żyjących pisarzy polskich,
którzy osobiście biorą udział
w uroczystości odsłonięcia pamiątkowej płyty, ozdobionej
ich autografem i wybranym
przez nich cytatem. Idea projektu nawiązuje do popularnych na całym świecie Alei
Gwiazd, jednak tutaj wartością
są pisarze i ich twórczość.
Na trotuarze przy miejskiej bibliotece znalazły się już tablice
Hanny Krall, Ewy Lipskiej, Zofii Posmysz, Olgi Tokarczuk,
Marka Bieńczyka, Janusza
Głowackiego, Andrzej Stasiuka
i Marcina Świetlickiego.
– Marzena Wilk
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kultura

prezentuje Łukasz szymański

pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Zajęcia nadobowiązkowe

Oświęcimskie rocznice

J

Obchody Święta 3 Maja na rynku w Oświęcimiu

eśli w naszych czasach zastanawiamy się, czy młode pokolenie nie jest zbyt obciążone wielością pozaszkolnych
zajęć, warto może sięgnąć do pamiętników z przełomu XIX i XX stulecia. Niezależnie od szkolnego programu przeważająca większość uczniów zgłębiała
popołudniami i wieczorami rozmaite
umiejętności. Wielu chłopców i z reguły wszystkie dziewczęta chodziły
na lekcje muzyki. Fortepian, skrzypce – rzadziej gitara czy mandolina
– instrumenty te obecne były nawet
w skromnie sytuowanych mieszczańskich rodzinach, mających pewne
ambicje co do edukacji potomstwa.
Brak muzycznych talentów nie był
przeszkodą, szczególnie w przypadku
dziewcząt – każda, nawet pozbawiona
słuchu musiała przez lat kilka uczyć
się gry, aby kiedy już szczęśliwie się
zaręczy – z ulgą zamknąć na zawsze
klapę fortepianu…
Kilkunastolatki płci obojga zaczynały pobierać lekcje śpiewu – tu już
wymagane były niejakie możliwości
wokalne. Dźwięczny, dobrze ustawiony głos był wysoko cenioną umiejętnością w świecie i, jeśli wierzyć
wzmiankom w pamiętnikach, nieraz
przyczynił się, że bezposażna panna
czy niemogący się chlubić koligacjami
i majątkiem kawaler, wchodzili w towarzystwo ludzi znaczących i robili
dobrą partię.
Bardzo ważną cechą była umiejętność zachowania się w towarzystwie,

nagłaśniamy

a ówczesny savoir-vivre był wiedzą
obszerną i dość skomplikowaną.
W majętnych domach, w elitarnych
szkołach męskich czy renomowanych
pensjach dla dziewcząt od początku uczono właściwego zachowania
– ukłonów, chodzenia, siadania…
W jaki sposób należy przywitać się
z daną osobą, w zależności od jej
społecznej pozycji, okazać szacunek,
nawiązać rozmowę, odpowiadać na
pytania. Każdy w tamtych czasach
wiedział bowiem, że „grzeczność nie
jest nauką łatwą ani małą”.
Szkołą savoir-vivre’u były też –
obowiązkowe w wychowaniu młodego
pokolenia – lekcje tańca. W dużych
miastach prowadzili je profesjonalni tancerze i tancerki, którzy oprócz
tanecznych kroków i figur (w tamtej
epoce dość skomplikowanych) uczyli wchodzących w młodzieńczy wiek
chłopców i dziewczęta, jak właściwie
zachować się nie tylko na sali balowej,
ale i w salonie, podczas składania wizyt, w kontaktach z osobami o wyższej
pozycji społecznej, w sytuacjach oficjalnych.
Mentor czy mentorka inscenizowali połączone z dialogami scenki
w rodzaju: panna czy kawaler wchodzą do salonu, witają się w odpowiedniej kolejności i z należnym danej osobie szacunkiem, konwersują
– odpowiadają na pytania, nawiązują
rozmowy, znajdują właściwe tematy
i temuż podobne. Aż do sceny pożegnania i podziękowania za mile spę-

kamila drabek

Koneser cierpienia

150 lat temu, 27 czerwca 1866 r. miała miejsce potyczka pod Oświęcimiem. Drzeworyt Juliusza Kossaka

C

zytelnicy Głosowych recenzji wiedzą, że z przyjemnością sięgam po kryminały.
Ekscytują mnie zagadki,
śledztwa, wyjaśnianie zawiłych przesłanek. W dzieciństwie uwielbiałam
Kobrę, a czym skorupka za młodu…
Przyglądam się bieżącym literackim nowościom kryminalnym,
a wśród nich pojawiła się niedawno powieść Hanny Greń. Pisarka jest
ekonomistką w stanie spoczynku, zadebiutowała dość późno, ale ciekawie.
„Cynamonowe dziewczyny” to druga
Przemówienie prezesa PKN Romana Mayzla podczas uroczystej prokla- pozycja w tzw. cyklu wiślańskim, który został zapoczątkowany w 2014 r.
macji Niepodległej Polski 12 listopada 1916 r.
przez „Cień sprzedawcy snów”. Autorka powieści jest bielszczanką, pochodzi z Wisły i m.in. te miasta są areną

Uwaga Konkurs!!!
Do wygrania dwa pojedyncze bilety
do „Naszego Kina”
w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Wystarczy odpowiedzieć na pytanie:
Jak nazywa się aktorka grająca jedną z głównych ról w filmie „Dzień Matki”, a znana m.in.
z filmów „Pretty Woman” czy „Notting Hill”?

Ksiądz Brzóska przemawia podczas Wiecu Śląskiego w Oświęcimiu,
który odbył się 25 kwietnia 1920 r. na Nowym Rynku (obecnie plac
Kościuszki)

Prawidłowo wypełniony kupon
naklejony na kartę pocztową należy dostarczyć do 31 maja 2016 r.
do Informacji OCK. Ze zwycięzcami
losowania skontaktujemy się telefonicznie.

dzony czas. A wszystko po to, by młodzi wywarli dobre wrażenie i okazali
się właściwie wyedukowanymi, także
od strony towarzyskiej.
O tę stronę wychowania potomstwa bardzo troszczyli się także rodzice żyjący w skromnych warunkach, ale
pragnący, by młode pokolenie weszło
w lepsze środowisko. Dobre maniery
pomagały w społecznym awansie.
Zdarzali się też ludzie – nawet majętni i wysoko postawieni, przywiązujący wagę do nabycia przez dzieci
rozmaitych praktycznych umiejętności – tak aby nawet w trudnych sytuacjach życiowych dały sobie radę. Dorastające córki posyłali na kursy kroju
i szycia albo do wieczorowych szkół,
tzw. freblanek, gdzie nauczano, jak fachowo opiekować się dziećmi w wieku przedszkolnym. Wiedza ta mogła
przydać się i wtedy, gdy panna założyła własną rodzinę. Synowie z kolei uczyli się u mistrzów stolarskich
obróbki drewna bądź podstawowych
umiejętności z dziedziny mechaniki w warsztatach, jakie pod koniec
XIX stulecia istniały przy większych
fabrykach czy zakładach taboru kolejowego. Zwykle dzięki tym kursom
młodzi ludzie potrafili własnoręcznie
wykonać prezenty dla matek, sióstr
czy innych kobiet z rodziny – w rodzaju skrzyneczek na igły i nici albo
ramki do fotografii. Niemniej otoczenie szczerze podziwiało wytwory rzemieślniczego kunsztu.

zdarzeń. „Cynamonowe dziewczyny”
można czytać niezależnie od „Sprzedawcy…”, co mnie bardzo cieszy. Nadmieniam jednak, że jest to pozycja dla
czytelników o mocnych nerwach, ponieważ opisy zbrodni dokonywanych
przez psychopatycznego mordercę
są naturalistyczne i krwawe. Sprawca
czuje się bezkarny, czerpie rozkosz
z cierpienia ofiar, których przybywa
– głównie młodych kobiet spragnionych uwagi miłego i przystojnego
mężczyzny, który wabi je, aby zaspokoić swoje potworne potrzeby.
Fabuła „Cynamonowych dziewczyn” jest rozbudowana, trzeba przemierzyć różne wątki, zanim dojdzie
do wyjaśnienia sprawy. Cieszę się, że
kolejna pisarka pojawiła się na scenie
polskiej literatury kryminalnej.
H. Greń, „Cynamonowe dziewczyny”, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo 2016

KUPON KONKURSOWY
maj 2016

Odpowiedź: ............................................................................
Imię i nazwisko: .....................................................................
Numer tel.: .............................................................................
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

głośnik kulturalny
Zabytki nocą
14 maja na oświęcimian czekały atrakcje
przygotowane w ramach Nocy Muzeów.
Swoje podwoje otworzyły: Muzeum Zamek, Muzeum Żydowskie
i Synagoga, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Zakład Salezjański
im. ks. Bosko oraz Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej Siostry Serafitki.
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Redakcja „GZO” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
ul. Legionów 11, 32-600 Oświęcim
tel. 338432107, 338431211
www.mdsm.pl

Kulturalnie w MDSM
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
zaprasza na dwa wydarzenia, które na stałe zagościły w kalendarzu kulturalnych przedsięwzięć miasta.
22 maja o godzinie 19:00
odbędzie się 60. Krakowski
Salon Poezji pt. „Poezja i dobroć”, podczas którego Dorota
Segda, aktorka Narodowego
Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie, zaprezentuje wiersze Cypriana
Kamila Norwida.
Natomiast w sobotę, 28 maja
IX odsłona Alternatywnej
Sceny MDSM. Wydarzenie

rozpocznie Przystanek Teatr o godzinie 19:30, a w nim
spektakl „Ukryte” Teatru
HoM. W ramach Anty-Salonu Poezji o 20:45 w Domu
Ciszy odbędzie się spotkanie
z poetką Krystyną Dąbrowską. O 21:15 w Niszowym
Studio Dźwięku zaprezentuje
się oświęcimska grupa Trzy-9,
a gwiazdą wieczoru będzie zespół Pokahontaz.

IX edycji MDSM SA towarzyszyć będzie wystawa Elżbiety
Radzikowskiej „Space of Glow”,
która otwarta zostanie o godzinie 20:30 w Domu Ciszy.
Wstęp na wydarzenie jest wolny. Projekt realizowany jest
przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego,
Miasta Oświęcim, Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu,
firmy Enco oraz Omag.

Jedno
oblicze

Do końca czerwca w MDSM
można zobaczyć wystawę Béli
Faragó pt. „Bóg ma jedno oblicze/ Gott hat ein Gesicht”.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego,
Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim,
tel. 338479800, 338430165, www.mbp-oswiecim.pl

KALENDARZ
WYDARZEŃ
W bibliotece
GALERIA KSIĄŻKI
na CZERWIEC
Oprócz zwiedzania ekspozycji stałych i czasowych można było
skorzystać z dodatkowych atrakcji przygotowanych przez placówki. W Muzeum Zamek i Synagodze odbyły się warsztaty plastyczne
dla dzieci. U sióstr serafitek można było zobaczyć inscenizację
z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Nie zabrakło
także muzycznych akcentów – w zamku zagrała Kapela Brodów,
a w sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych można
było posłuchać koncertu organowego.

PASTISZ NA PODSTAWIE
DZIEŁ GUSTAWA KLIMTA.
EWELINA OSIŃSKA.
WYSTAWA
1–31.06 Informatorium

Mamo, tato... jak powstaje
książka?
Zajęcia edukacyjne dla dzieci
w wieku 3–7 lat, przybliżające
proces powstawania książki.
31.05 godz. 17:00 Aula
W krainie uśmiechu i zabawy
Zajęcia literacko-animacyjne
dla dzieci, połączone z bajkowym kinem
1.06 godz. 17:00 Aula
Z książki na scenę – spektakl
„Smerfne przygody”
Przedstawienie w wykonaniu
dzieci z Teatrzyku „Rozwesołek”. Wstęp wolny
2.06 godz. 18:00 Aula
Piątkowe bajania – w królestwie bajek i baśni
Zajęcia edukacyjne dla dzieci
w wieku 3–7 lat połączone
z głośnym czytaniem i opowiadaniem bajek i baśni
3.06 godz. 17:30 Aula

PIĄTKOWE BAJANIA
3.06; 10.06; 17.06; 24.06
godz. 17:30 Mikroświat Zabawy
CZYTAM SOBIE W BIBLIOTECE
Zajęcia edukacyjne dla dzieci
5–7 lat
6.06 godz. 16:30 Aula
KONWERSACJE W JĘZYKU
ANGIELSKIM
6.06; 13.06; 20.06; 27.06
godz. 17:00 Klasopracownia I p.
CZYTANIE UZDRAWIA
7.06; 21.06 godz. 13:00
Szpital

CAŁA POLSKA
CZYTA DZIECIOM
Inauguracja połączona z zabawami dla dzieci
W programie: czytanie
fragmentów bajek przez
zaproszonych gości, zabawy
z Koziołkiem Matołkiem, pokaz
baniek mydlanych
30.05 godz. 10:00 Oświęcim
Rynek Główny

Noc Muzeów zakończył pokaz Teatru Ognia na Rynku Głównym,
w wykonaniu grupy artystycznej Los Fuegos, zorganizowany przez
Urząd Miasta Oświęcim.
Niewątpliwie zamkowe mury i inne muzealne zakamarki nocą
otacza tajemnicza aura, ale warto pamiętać, że placówki prowadzą działalność przez cały rok, a ich oferta dostępna jest w dzień,
w zwykłych godzinach funkcjonowania.
– ekt

NOC BIBLIOTEK
Spotkanie z O. LEONEM
KNABITEM
4.06 godz. 20:00 Aula

Powróćmy, jak za dawnych lat,
w zaczarowany bajek świat
Zajęcia edukacyjne dla dzieci
w wieku 7–12 lat, inspirowane
bajkami i baśniami
4.06 godz. 18:00 Klasopracownia I p.
INFOGENERACJA. KURSY
KOMPUTEROWE
Grupa 5 nowa czwartki
Urszula Kuś
2.06; 9.06; 16.06; 23.06;
30.06 godz. 12:00 Klasopracownia parter
Grupa 6 nowa czwartki Mariola Drosd
2.06; 9.06; 16.06; 23.06;
30.06 godz. 15:00 Klasopracownia parter
Grupa 2 wtorki Jonasz Brzeźniak
14.06; 28.06 godz. 10:00
Klasopracownia parter
Grupa 3 nowa wtorki Agnieszka Jakubowska
7.06; 14.06; 21.06; 28.06
godz. 13:00 Klasopracownia
parter

GIMNASTYKA DLA CIAŁA
I JĘZYKA
Zajęcia ruchowe z elementami j. angielskiego. Grupa
zamknięta
7.06 godz. 17:00 Klasopracownia Ip.
WYKLIKAJ TO
Zajęcia z edukacji medialnej
dla dzieci w wieku 10–12 lat.
Grupa zamknięta
8.06; 15.06 godz. 17:00
Klasopracownia parter
UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
9.06 godz. 17.00 Aula. Obie
grupy
16.06 godz. 17.00 Zakończenie. Aula. Obie grupy
AKADEMIA RODZICA
„Niełatwe tematy dla mamy
i taty”. Prowadzi dr Wanda
Matras Mastalerz
10.06 godz. 17:00 Aula

OŚWIĘCIMSKI FESTIWAL
GIER
11.06 godz. 12:00–18:00
Rynek Główny Oświęcim
W programie:
13:00: Rozgrywki Halli Galli
PLASTUSIOWY ŚWIAT
Junior
Zajęcia plastyczne dla dzieci
14:00: Rozgrywki Mistakos
do 7 lat
16:30: Rozgrywki Śpiące
2.06; 9.06; 16.06; 23.06;
30.06 godz. 17:30 Mikroświat Królewny
17:30: Eliminacje do MiZabawy
strzostw Polski w grze: „Królestwo w budowie”

Ponadto:
– wypożyczalnia z ponad 200
tytułami gier planszowych
– strefa plastyczna dla najmłodszych
– literacka strefa Koziołkowa
– malowanie twarzy
– gry wielkoformatowe i plenerowe
– obiegówka (zagraj w cztery
gry i weź udział w losowaniu
nagród)
MISTRZOWIE KODOWANIA
13.06 godz. 16:15 Klasopracownia parter
OD STÓP DO GŁÓW
Zajęcia otwarte dla dzieci do
7 lat, uczące rozumienia przestrzeni, świadomości własnego
ciała, wzbogacające zasób
słownictwa, rozwijają pamięć
wzrokową i słuchową oraz
logiczne myślenie.
14.06 godz. 17:00 Aula
Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
15.06 godz. 17:00 Multimedia
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„To tak jak w kinie” – spotkania z adaptacją filmową
16.06 godz. 10:00 Multimedia
LEGENDA SZYTA NA MIARĘ
18.06 Magia Filmu, czyli co,
jak i po co?
25.06 Produkcja – START!
MAMO, TATO, CO WY NA TO?
Zajęcia otwarte dla dzieci do
7 lat rozwijające inteligencję
emocjonalną i społeczną
dziecka.
28.06 godz. 17:00 Aula
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
30.06 godz. 17:30 Sala Konferencyjna
TURNIEJ PLAYSTATION 3
O PUCHAR FIFA 16
dla czytelników Galerii Książki
w wieku 6–16 lat.
Zapisy 27.06–22.07.2016 r.
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Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 842 25 75
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Taneczne zmagania

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury

Blisko półtora tysiąca tancerzy wystąpi
podczas IV Ogólnopolskiego Festiwalu
Tańca „Taki Taniec”.

17.05 godz. 17:30 „historie”
– spotkanie autorskie z podróżnikiem i fotografem Pawłem
Zgrzebnickim – autorem
albumu „historie” i wystawy
prezentowanej w Oświęcimskim Centrum Kultury
18.05 godz. 18:00 „Blisko
nas” – otwarcie wystawy malarstwa Jolanty Zygmunt

Przedsięwzięcie pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim odbędzie się 28 maja
w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Początek o godzinie
9:00, wstęp wolny.
Podczas festiwalu zaprezentują
się formacje i zespoły w różnych kategoriach tanecznych.
Będzie można zobaczyć zarówno taniec towarzyski, jazz,
taniec współczesny i balet, jak
i hip-hop i break dance, disco
dance i cheerleaders oraz show
dance i teatr tańca.

Uczestników oceni komisja
sędziowska w składzie: Aneta Bułka, Sławomir Orawiec,
Waldemar Dudek, Jacek Kremer, Sławomir Kurzak. Ocenie
podlegać będą: technika tańca,
choreografia, wyraz artystyczny i dobór muzyki i strojów.
Zwycięzcy otrzymają medale
i puchary, a najlepszy wykonawca – Grand Prix.
Festiwal jest realizowany przy
wsparciu finansowym Miasta
Oświęcim.
– ekt

Dzień Dziecka
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza 1 czerwca dzieci duże i małe oraz...
dorosłe na zabawy z okazji Dnia Dziecka pn. „Mapa Marzeń”.
Tego dnia w godzinach 15:00–
19:00 na parkingu przed OCK
dzieci będą mogły skorzystać
z dmuchańców i animacji.
O godzinie 16:30 odbędzie
się interaktywny spektakl pt.
„Mapa Marzeń” w wykonaniu Teatru Kultureska. Mysia
Gabrysia, Osiołek Olek i Żabka Beatka wspólnie z dziećmi
przekonają się, jak ważne są
dla każdego człowieka małego
i dużego marzenia.
O godzinie 16:00 w holu OCK
odbędzie się podsumowanie dwóch konkursów plastycznych, wręczenie nagród
i otwarcie wystaw: XX Konkursu Plastycznego „Moje marzenia” i VI Konkursu Plastycznego „Lubię smoki”.
– adam

25.05 godz. 17:00 „Tobie
Mamo” – koncert w wykonaniu zespołów artystycznych
Oświęcimskiego Centrum
Kultury i wokalistów ze Studia
Wokalnego „VOICESING”
28.05 godz. 9:00 IV Ogólnopolski Festiwal Tańca „Taki
Taniec” 2016
czytaj obok
30.05 godz. 17:00 Koncert
w wykonaniu zespołów „Małe
Hajduki” i „Mini Hajduki”

4.07–1.08 21. Letnie Koncerty Organowe (kościół św.
Maksymiliana)
5.08 godz. 20:00 Folkowe
klimaty – koncert Mai Sikorowskiej i zespołu „Sokół Orkestar”
(estrada obok OCK)
6–14.08 53. Tydzień Kultury
Beskidzkiej

Galeria „Tyle światów”

do 12.06 „Blisko nas” – wystawa malarstwa Jolanty Zygmunt

Wystawy

do 28.05 „Z beskidzkich łąk”
– wystawa malarstwa Marii
Posłusznej
1–19.06 XX Konkurs Plastyczny „Moje marzenia” – wystawa
pokonkursowa
1–19.06 VI Konkurs Plastyczny „Lubię smoki” – wystawa
pokonkursowa

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

17.05 godz. 16:00 „Odnawialne źródła energii” – wykład
Jana Kurylczyka
18.05 godz. 12:00–16:00
Popołudnie dla zdrowia
21.05 godz. 7:00 Wyjazd do
Łaz na „Senioriadę”
24.05 godz. 15:30 Występ
zespołu wokalnego „Ballada”
z okazji Dnia Matki
24.05 godz. 16:00 „Pielęgnacja i ochrona drzew
w miastach” – wykład dr. hab.
Grzegorza Szewczyka
31.05 godz. 16:00 „Od
impresjonizmu do art déco”,
cz. 6 – wykład Janusza Wałka

Teatralnie, koncertowo, kabaretowo
Nie zakończył się jeszcze sezon kulturalno-oświatowy 2015/2016, ale już dzisiaj
przedstawiamy wybrane wydarzenia, na które po wakacjach zapraszamy do
Oświęcimskiego Centrum Kultury.

Przyjdź na „Ryby”
„Ryby” to spektakl, z kryminalną historią w tle, w wykonaniu mieszkańców
naszego miasta.
Spektakl będzie można zobaczyć 10 czerwca o godzinie
19:00 w OCK.
„Ryby” to projekt, którego
inicjatorką, scenarzystką i reżyserem jest oświęcimianka
Zuzanna Mrzygłód, studentka
III roku Zarządzania Kulturą
i Mediami na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie. Na
scenie zaprezentują się mieszkańcy Oświęcimia zajmujący
się amatorsko teatrem.

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,
towarzyszący XXIV Ogólnopolskim Spotkaniom Recytatorów
i Śpiewających Poezję „Amor
sprawił...”
czytaj obok

Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego prowadzą pracownicy Fabryki Kreatywności
w Kętach, zakończenie roku
akademickiego 2015/2016,
31.05 godz. 17:00 Pokaz
rozdanie dyplomów (OCK)
studia baletowego Karoliny
12.06 godz. 18:00 Recital
Momot
Edyty Geppert
13.06 godz. 10:00 „Bajkowy
1.06 godz. 15:00–19:00
przedszkolak” – turniej przed„Mapa Marzeń” – Dzień
szkoli – spotkanie ósme – finał
Dziecka z OCK
„Wokół baśni Braci Grimm”
czytaj obok 14–15.06 Gala Szkoły Tańca
„Prestiż”
1.06 godz. 16:00 XX Konkurs 16.06 godz. 18:00 „Abba –
Plastyczny „Moje marzenia”
miłosna opowieść symfoniczi VI Konkurs Plastyczny „Lubię na” – koncert w ramach VII
smoki” – podsumowanie
Life Festival Oświęcim 2016
konkursów, wręczenie nagród, 17.06 godz. 19:00 „Maria
otwarcie pokonkursowych
Callas. Master Class” – spekwystaw
takl w ramach VII Life Festival
5.06 godz. 14:00 „Mam tę
Oświęcim 2016
moc” – spektakl w wykona20–21.06 Gala Szkoły Tańca
niu grupy dziecięcej „Budzik
„Grawitacja”
teatralny” z OCK
23.06 godz. 15:30 „Wciąż
7.06 godz. 16:00 „Królewna
mam ten szalik” – spektakl
Śnieżka” – spektakl w wykow wykonaniu Teatru „Na Stronaniu grupy teatralnej „Mega”
nie” z Powiatowego Zespołu
z OCK
nr 1 Szkół Ogólnokształcących
8.06 godz. 9:00, 10:30 „Zieim. Stanisława Konarskiego
lony Kopciuszek” – spektakle
w Oświęcimiu
dla dzieci w wykonaniu Teatru 23.06 godz. 16:30 „Jesteś cuKultureska
dem” – spektakl w wykonaniu
9.06 Gala Szkoły Tańca
Teatru „Na Stronie” z Powiato„Astra”
wego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława
10.06 godz. 19:00 „Ryby” –
Konarskiego w Oświęcimiu
spektakl w wykonaniu grupy
25.06 godz. 21:00 XII
teatralnej złożonej z mieszkań- Oświęcimski Kinowy Ogródek
ców Oświęcimia
Plenerowy – nocne kino pleneczytaj obok rowe – „Dzień dobry, kocham
cię!” i „Za jakie grzechy, dobry
Boże?” (parking obok OCK)
11.06 godz. 11:00 „Pokrę4.07–29.08 Wakacje z Oświęcone maszyny i urządzenia
niezwykłe” – wykład w ramach cimskim Centrum Kultury

Sztuka przenosi widza do lat
30. ubiegłego wieku, kiedy rybny handel w Oświęcimiu został
zmonopolizowany przez kartel, doprowadzając mniejszych
kupców do ruiny. W Krakowie,
w głównej siedzibie firmy, ma
miejsce rozliczenie zarządu.
Dochodzi do zabójstwa właścicieli kartelu i śledczy próbują
rozwikłać zagadkę morderstwa
i zaginionych pieniędzy.
– adam

Nowy sezon zainauguruje recital fortepianowy Katarzyny Musiał pt. „Viva España”.
W październiku odbędą się trzy
spektakle teatralne. Komedię
omyłek „Single po japońsku”,
w reżyserii Olafa Lubaszenki,
zaprezentują: Anna Mucha, Katarzyna Maciąg, Wojciech Medyński i Lesław Żurek. Sztuka
z tekstem Marcina Szczygielskiego to farsa na korporacyjne
tryby z... japońskim kimonem
w tle.
Do gustu oświęcimskiej publiczności powinna przypaść komedia kryminalna „Pół na pół”
w reżyserii Wojciecha Malajkata
z udziałem Piotra Polka i Piotra
Szwedesa z... piętrowymi kłamstwami, zwrotami akcji, błyskotliwymi i zabawnymi dialogami
oraz mnóstwem humoru.
Śpiewu, muzyki i tańca nie zabraknie w muzycznym spektaklu dla dzieci i rodziców pt.
„Bleee...” w wykonaniu aktorów
Teatru Baj Pomorski z Torunia,
inspirowanym musicalem Milosa Formana „Hair”.

Październik upłynie również
pod znakiem dwóch wydarzeń
muzycznych. Pierwsze z nich to
koncert „Atramentowa” w wykonaniu Stanisławy Celińskiej
z towarzyszeniem zespołu muzycznego pod kierownictwem
Macieja Muraszko. Aktorka odegra swoją kolejną wspaniałą rolę
– pieśniarki, która wie, o czym
śpiewa i wie, jak przyciągnąć
słuchacza, wykorzystując pełną
paletę barw i emocji.
Natomiast „Moja miłość” to
tytuł koncertu Michała Bajora,

który czaruje i wzrusza swoim
śpiewem już od ponad 40 lat, jak
nikt inny łącząc oryginalny styl
z najwyższą jakością.
Także w październiku po raz
pierwszy w Oświęcimiu wystąpi Kabaret „Moherowe Berety”,
czyli... cztery panie w średnim
wieku: Beata Chren, Małgorzata Gadecka, Elżbieta Okupska
i Marta Tadla. Na co dzień aktorki Teatru Rozrywki w Chorzowie, poza teatrem od dziesięciu
lat śmieją się z ludzkich słabości,
przyzwyczajeń i dziwactw.
Listopadowy czas zaduszkowy
wypełni koncert „Piotr Nalepa
Breakout Tour” pamięci Miry
Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy
w wykonaniu Piotra Nalepy z zespołem „Nie-Bo”, będący doskonałą okazją do sentymentalnych
wspomnień przy wspaniałej
i wciąż żywej twórczości prekursorów polskiego bluesa.
Muzycznie i teatralnie będzie
w listopadzie za sprawą artystów
Opery Śląskiej w Bytomiu, którzy
zaprezentują najbardziej znany
i klasyczny musical na świe-

cie Fredericka Loewe „My Fair
Lady” oraz doskonale znanych
bohaterek przebojowych spektakli teatralnych z pogranicza musicalu, kabaretu i farsy „Klimakterium... i już” i „Klimakterium 2,
czyli menopauzy szał”.
Muzyczny listopad zakończy
koncert w wykonaniu Nahorny
Trio oraz Orkiestry Akademii
Beethovenowskiej VII edycji
„Jeszcze polska muzyka” promujący zapomnianą muzykę polską
w kontekście najwybitniejszych
dzieł światowych.
W grudniu najnowszy program
Kabaretu Hrabi „Cyrkuśniki”, czyli jak zwykle starannie
przygotowane teksty i popis
doskonałej gry aktorskiej oraz
„Mayday” – komedia omyłek
rozśmieszająca do łez i bawiąca swym szalonym humorem
w wykonaniu aktorów Teatru
Bagatela w Krakowie.
Szczegółowe informacje o imprezach pod koniec maja na
stronie
OCK.
Rezerwacja
i sprzedaż biletów od 1 czerwca.
– adam

głośnik kulturalny

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

W maju Bombowy przegląd filmów
o miłości

W ramach projektu pn. „Wędrujące Festiwale, czyli bombowy przegląd filmów
Maj to idealna prosto z Berlina, Sundance, Locarno” w Naszym Kinie Oświęcimskiego Centrum
pora roku, by Kultury będzie można obejrzeć przedpremierowo 9 filmów nagrodzonych i domówić i śpiewać strzeżonych na festiwalach filmowych.
o uczuciach.
Festiwale w Berlinie, Sundance wym Festiwalu Filmowym
Poetyckich strof o miłości będzie można posłuchać w Oświęcimskim Centrum Kultury
podczas XXIV Ogólnopolskich
Spotkań Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...”.
Prezentacje konkursowe w kategorii poezji śpiewanej odbędą się 20 maja o godz. 10:00.
O godz. 17:00 zaplanowano
wręczenie nagród i koncert
laureatów, a po nim o godz.
18:00 wystąpi „Robert Kasprzycki Trio”. Dzień później,
w sobotę wystąpią recytatorzy.
Najlepszych w tej kategorii będzie można posłuchać o godz.
16:00.
„Amorowym” prezentacjom zawsze towarzyszy koncert jednego z jurorów. Nie inaczej będzie
w tym roku – 20 maja o godz.
18:00 zaśpiewa Robert Kasprzycki, który swoją muzyczną karierę także rozpoczynał
od konkursów. Zadebiutował
w 1992 roku na 28. Studenckim
Festiwalu Piosenki w Krakowie,
zdobywając I nagrodę oraz stypendium im. Wojtka Bellona,
przyznawane tradycyjnie autorowi najlepszych tekstów. Rok
później, wykonaniem utworu
„Brudny autobus do stacji Golgota” zdobył I nagrodę Zamkowych Spotkań „Śpiewajmy
Poezję” w Olsztynie i... od tego
czasu przestał brać udział w festiwalach.
W programie koncertu znajdą
się najbardziej znane utwory ze
wszystkich studyjnych albumów
artysty, a towarzyszyć mu będą
znakomici muzycy: Krzysztof
Wyrwa – bas i Max Szelęgiewicz
– gitara.
Na prezentacje konkursowe
i koncerty laureatów – wstęp
wolny, na koncert Roberta Kasprzyckiego bilety w cenie 20 zł.
Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta
Oświęcim i jest realizowany
przy wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim.
– adam

i Locarno to jedne z najważniejszych imprez filmowych na
świecie. Podczas konkursów
prezentowane są tam wyselekcjonowane obrazy z całego
świata.
Filmy festiwalowe zostaną zaprezentowane w Naszym Kinie
Oświęcimskiego Centrum Kultury w dwóch częściach: część
pierwsza – w dniach 3–7 czerwca – obejmować będzie filmy:
„Śmierć w Sarajewie”, „Kosmos”,
„Marzenia”, „Wejście smoka!”,
„Dzika”. Natomiast część druga,
w dniach 22–26 czerwca, tytuły:
„Belgica”, „Soy Nero”, „Hedi”,
„U Pana Marsa bez zmian”.
Bilety: 15 zł (normalny), 13 zł
(ulgowy), 12 zł (przy zakupie
biletów na 5 filmów Wędrujących Festiwali), 10 zł (przy
zakupie biletów na 9 filmów
Wędrujących Festiwali).

PROGRAM:

3.06 godz. 18:00 „Śmierć
w Sarajewie” (15 l.), prod.
Francja, Bośnia i Hercegowina
2016, reż. Danis Tanović,
85 minut
Srebrny Niedźwiedź i Nagroda
FIPRESCI na Międzynarodo-

w Berlinie 2016

4.06 godz. 18:00 „Kosmos”
(15 l.), prod. Francja, Portugalia 2015, reż. Andrzej
Żuławski, 103 minuty
Nagroda za reżyserię na
Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym w Locarno 2016.
Pierwszy od 15 lat, a zarazem
ostatni film Andrzeja Żuławskiego oparty na twórczości
Gombrowicza
5.06 godz. 18:00 „Marzenia”
(15 l.), prod. Łotwa 2016, reż.
Renars Vimba, 105 minut
Kryształowy Niedźwiedź
w konkursie „Generation
14plus” na Międzynarodowym
Festiwalu Filmowym w Berlinie
2016
6.06 godz. 18:00 „Wejście
smoka!” (15 l.), prod. Iran
2016, reż. Mani Haghighi,
105 minut
Najbardziej tajemniczy i oryginalny obraz w konkursie
głównym Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego w Berlinie 2016
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7.06 godz. 18:00 „Dzika”
(15 l.), prod. Niemcy 2016,
reż. Nicolette Krebitz,
97 minut
Film prezentowany w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
w Rotterdamie i uznany za
najbardziej kontrowersyjny film
konkursu głównego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
w Sundance 2016
22.06 godz. 18:00 „Belgica”
(15 l.), prod. Belgia, Francja
2016, reż. Felix van Groeningen, 127 minut
Nagroda za reżyserię na
Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym w Sundance 2016
23.06 godz. 18:00 „Soy
Nero” (15 l.), prod. Francja,
Meksyk, Niemcy 2016, reż.
Rafi Pitts, 120 minut
Film prezentowany w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
w Berlinie 2016
24.06 godz. 18:00 „Hedi”
(15 l.), prod. Tunezja, Belgia,
Francja 2016, reż. Mohamed
Ben Attia, 88 minut
Srebrny Niedźwiedź za najlepszy
debiut i najlepszą rolę męską na
Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym w Berlinie 2016
26.06 godz. 18:00 „U Pana
Marsa bez zmian” (15 l.),
prod. Belgia, Francja 2016,
reż. Dominik Moll, 101 minut
Film prezentowany w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
w Berlinie 2016
– adam

Repertuar „Naszego Kina”w Oświęcimskim Centrum Kultury
„(Nie)obecność” (12 l.), prod.
Polska 2014, reż. Magdalena
Łazarkiewicz, 66 minut
17–18.05 godz. 17:00
„Opiekun” (15 l.), prod. Meksyk, Francja 2015, reż. Michel
Franco, 93 minuty”
17–19.05 godz. 18:15

„Phantom Boy” (9 l.), prod.
Francja 2015, reż. Jean-Loup
Felicioli, Alain Gagnol, 84
minuty
21.05 godz. 16:30,
22.05 godz. 14:45,
24.05 godz. 16:30,
26.05 godz. 14:15
„#WszystkoGra” (12 l.), prod.
Polska 2016, reż. Agnieszka
Glińska, 90 minut
20.05 godz. 20:30,
21–26.05 godz. 18:15

30–31.05 godz. 18:15,
2.06 godz. 16:30
„Wszystkowidząca” PRZEDPREMIERA (9 l.), prod. Dania
2015, reż. Kenneth Kainz,
96 minut
27.05 godz. 18:15,
29.05 godz. 18:15,
2.06 godz. 18:15

„Błogosławiona wina” (10 l.),
prod. Polska 2016, reż. Przemysław Häuser, 52 minuty
4–7.06 godz. 17:00
Wędrujące Festiwale, czyli
bombowy przegląd filmów
prosto z Berlina, Sundance,
Locarno
3–7.06 część 1,
22–26.06 część 2
„Młody Mesjasz” (7 l.), prod.
USA 2016, reż. Cyrus Nowrasteh, 111 minut
24.06 godz. 16:00,
25–26.06 godz. 14:00,
27–30.06 godz. 16:00

„Z daleka” (15 l.), prod.
Wenezuela 2015, reż. Lorenzo
Vigas, 93 minuty
21.05 godz. 20:00,
22.05 godz. 16:30, 20:00,
23–26.05 godz. 20:00

Kino
dla Dzieciaka
Raz w miesiącu, w niedzielę, zapraszamy wszystkich
najmłodszych na specjalne
pokazy filmów animowanych.
„Dzielny kogut Maniek” (b.o.),
prod. Meksyk 2015, Gabriel
Riva Palacio Alatriste, Rodolfo Riva-Palacio Alatriste, 99
minut
5.06 godz. 15:00

„Dzień Matki” (12 l.), prod.
USA 2016, reż. Garry Marshall, 118 minut
26.05 godz. 16:00,
27.05–2.06 godz. 20:00

20 maja o godz. 18:00 wystąpi Robert Kasprzycki
Fot. A. Szostak

„Hardcore Henry” (15 l.),
prod. USA, Rosja 2015, reż.
Ilya Naishuller, 96 minut
17–19.05 godz. 20:00

„Były sobie człowieki” (6 l.),
prod. Francja, Belgia, Włochy
2015, reż. Jamel Debbouze,
95 minut
27.05 godz. 16:30,
29.05 godz. 16:30,

„Zanim się obudzę” PREMIERA (15 l.), prod. USA 2016,
reż. Mike Flanagan, 97 minut
3–7.06 godz. 20:00
Bilet w cenie 12 zł
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Trzech oświęcimian wystąpiło w zawodach Pucharu Europy w kick boxingu „Wako European Cup”

Złoto i podwójny brąz

Fundatorem nagrody
jest Wydawnictwo

Ostrowiec Świętokrzyski gościł
uczestników prestiżowych zawodów Pucharu Europy w kick
boxingu. Oświęcimski Klub Karate reprezentowali trzej zawodnicy, którzy spisali się na medal!
Najlepiej z grupy prowadzonej
przez sensei Mariusza Pawlusa
wypadł Bartosz Fryc, który sięgnął po złoto.
Zawody stały na dobrym poziomie i musiały usatysfakcjonować fanów sportów walki.
Na najwyższym stopniu podium stanął startujący w low-kick do 75 kg reprezentant
Oświęcimskiego Klubu Karate

– Bartosz Fryc. Z brązowymi krążkami wrócili do domu
jego klubowi koledzy. Trzeci
był występujący w kick-light
do 79 kg Mateusz Słota oraz
Cyprian Brzeźniak. Ten ostatni
startował także w kick-light, ale
w wadze do 69 kg.
– Jestem bardzo zadowolony zarówno z końcowego wyniku, jak
i poziomu walk moich zawodników – mówi trener oświęcimian,
sensei Mariusz Pawlus.
– Świetnie prezentował się Bartosz Fryc. Swoje walki z utytułowanymi zawodnikami wygrywał
jednogłośnie na punkty. Z kolei

Cyprian Brzeźniak w półfinale
dość pechowo trafił na faworyta
w swojej kategorii i przegrał na
punkty z Jędrzejem Grzędowiczem. Właśnie Grzędowicz zdobył później złoto – dodaje.
O pechu może mówić też ostatni z oświęcimian. Mateusz Słota przegrał półfinał z Markiem
Karlikiem (KBC Panter Presov) przez dyskwalifikację. Sędziowie dopatrzyli się mocno
kontrowersyjnych zagrań zawodnika z Oświęcimia. Słowak
także sięgnął w walce finałowej
po złoty medal.
– mac

Dziewięć medali oświęcimian podczas Otwartych Mistrzostw
Polski Wschodniej Oyama Karate w Kumite w Pionkach

Ostatni test przed mistrzostwami

Litery uporządkowane od
1 do 23 utworzą rozwiązanie – przysłowie ludowe,
które wraz z kuponem nr 5
naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć do
8 czerwca 2016 r. do redakcji GZO, Oświęcimskie
Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 4/2016
brzmi: „Bez wiosła na
czółno nie siadaj”.
Nagrodę książkową
ufundowaną przez
Wydawnictwo
Novae Res otrzymuje
p. Robert Kowalczyk
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Krajan, ziomek;
2. Wrzuca głos do urny;
* Napastnik, najeźdźca;
3. Ostry w szpitalu;
4. Wybuch wulkanu;
* Stop miedzi z cynkiem;
5. Rura z deszczem;
6. Karny lub honorowy;
* Między skibami;
7. Ustronne miejsce;
8. Najwyższy szczyt Tatr
Zachodnich;
* Ukraiński bajarz ludowy;
9. Sportowiec z kołczanem;
10. Szklanka w sadzie;
* Udomowiona lama;
11. Tłuszcz zwierzęcy;
12. Mięso na bite kotlety;
13. Smakołyk, frykas;
14. Operowa bielizna;
15. Stolica Iranu;
16. Część obiadu;
17. Orderu lub przed ożenkiem;

Pięć złotych, dwa srebrne i dwa
brązowe medale wywalczyli
KUPON
oświęcimscy karatecy w Mikrzyżówka 5/2016
strzostwach Polski Wschodniej
Oyama Karate w Kumite. Na
Pionowo:
starcie zawodów stanęło 257 zaA) Głos wróbla;
wodniczek i zawodników z 19
* Spadek;
klubów Oyama PFK i 1 stowarzyB) Stary dzik;
szenia Kyokushin Matsushima.
C) Niedorzeczność;
– Jestem zadowolony z wyni* Ukochana Parysa;
ków i pełen optymizmu, ponieD) Ze stolicą w Talinie;
waż był to ostatni sprawdzian
E) Produkuje pyłek w kwieciu;
przed mistrzostwami Polski –
* Kwiatek z rabatek;
mówi trener i zarazem prezes
F) Schronienie pasterzy;
G) Postrach piratów drogowych; Oświęcimskiego Klubu Karate,
sensei Mariusz Pawlus.
* Bogata w karoten;

H) Znamię lub właściwość;
I) Święto plonów;
* Przybrzeżna strefa wód i pas Solarze nie obronili Pucharu Polski na
dna w zbiornikach wodnych;
szczeblu zachodniej Małopolski
J) Zimowy pojazd;
K) Pasza;
* Kevin, tańczył z wilkami;
L) Na pagonach podoficera;
Ł) Trenuje zwierzęta;
M) Wrzątek;
Tegoroczny skład finalistów środkowaniu Pawła Sawczuka
N) Katolicki kapłan;
Pucharu Polski na szczeblu w poprzeczkę „główkował”
O) Gin z tonikiem;
zachodniej Małopolski był Michał Kowalik. Ostatecznie
P) Państwo na Kaukazie.

KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
13 czerwca 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.

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

– Teraz najważniejszy będzie
właśnie start w Rzeszowie –
dodaje.
Nie zawiedli oświęcimscy faworyci. Mowa o złotych medalistach mistrzostw Polski
– Dominice Chylińskiej i Adamie Dzięgielu. Bardzo pewnie
wygrali oni swoje kategorie
wagowe. O bardzo wysokim
poziomie sportowym zawodów
w Pionkach najlepiej świadczy
przegrana aktualnego mistrza
Polski – Szymona Dębskiego.
Do grona zwycięzców dołączyli
Anna Ferenc, Oliwia Greczner

Rewanż trzebinian

dokładnie taki sam jak w poprzednim sezonie. Czwartoligowy MKS Trzebinia-Siersza
podejmował klasę wyżej notowaną Sołę Oświęcim. Znowu
o wszystkim musiały rozstrzygać rzuty karne.
Trzebinianie objęli prowadzenie na 10 minut przed końcem pierwszej połowy. Po do-

formalności dopełnił Paweł
Piskorz, który z najbliższej
odległości posłał futbolówkę
do siatki. Jeszcze przed przerwą skutecznie odpowiedział
zespół prowadzony przez
Sebastiana
Stemplewskiego.
Po faulu Sebastiana Ołowni na
Dawidzie Skierniku arbiter odgwizdał „jedenastkę”, a karnego
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Soła zakończyła swoją pucharową przygodę na etapie
finału zachodniej Małopolski
Fot. mac

i Mateusz Ostrowski, który jest
aktualnym mistrzem Polski
Południowej. Drugie mistrzostwa i druga wygrana tego zawodnika świadczy o sporym
progresie. Pechowo walkę finałową przegrała Natalia Matusz. Oświęcimianka dobrze
punktowała na korpus (zdobyła dużo tzw. małych punktów),
jednak pod koniec walki Malwina Matyjanek (Radom) wyprowadziła wysokie kopnięcie
i zdobyła wazari, wygrywając
z zawodniczką z Oświęcimia.
– mac
na gola zamienił Dawid Dynarek. W 50. minucie było już 1:2
dla Soły, bo pojedynek jeden
na jeden z bramkarzem wygrał
Paweł Cygnar. Do wyrównania
doprowadził jeszcze Mateusz
Majcherczyk i o wszystkim decydowała seria karnych. Więcej
zimnej krwi przy stałych fragmentach zachowali trzebinianie, którzy teraz zagrają w wojewódzkim półfinale Pucharu
Polski.
– Rzuty karne to loteria, i w tym
przypadku szczęście było przy
gospodarzach – mówi Sebastian
Stemplewski, trener solarzy.
– Szkoda, bo z powodzeniem
mogliśmy rozstrzygnąć to spotkanie na swoją korzyść w regulaminowym czasie gry. Teraz
musimy skupić się na rozgrywkach ligowych. Przed nami kluczowe mecze w tym sezonie –
powiedział szkoleniowiec Soły.
MKS Trzebinia-Siersza – SOŁA
Oświęcim 2:2 (1:1), 4:2 w rzutach
karnych
Bramki: 1:0 Piskorz 35, 1:1 Dynarek 44 (karny), 1:2 Cygnar 50, 2:2
Majcherczyk 74. Rzuty karne: 1:0
Piskorz, 1:0 Wadas, 2:0 Kowalik, 2:1
Hałgas, 2:1 Górka, 2:2 Snadny, 3:2
Kowalik, 3:2 Knapik, 4:2 Sawczuk.
SOŁA: Bomba - Wadas, J. Jamróz,
Wowra, W. Jamróz - Wójcik (46. Cygnar), Dynarek (71. Szewczyk), Ząbek (46. Hałgas), Gleń - Skiernik (60.
Snadny), Knapik. Trener: Sebastian
Stemplewski.

– mac

sport
Juniorzy Unii wicemistrzami Polski w hokeju na lodzie

Koszykarska reprezentacja MG nr 2 mistrzem rejonowej gimnazjady

Narybek ma się dobrze

Równać do „dwójki”!
Za nami finały rejonowej gimnazjady w koszykówce chłopców. W zawodach rozegranych
we Wrocławiu najlepsi okazali
się uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu.
Podopieczni Wojciecha Porębskiego w pokonanym polu
pozostawili najlepsze zespoły z powiatu chrzanowskiego
i wadowickiego.
Do rywalizacji przystąpiły trzy drużyny – Publiczne
Gimnazjum nr 1 Chrzanów
(mistrz powiatu chrzanowskiego), ZSP nr 1 w Wadowicach
(mistrz powiatu wadowickie-

Hokeiści Unii sięgnęli po wicemistrzostwo Polski juniorów
Fot. mac

Hokejowi kibice w Oświęcimiu
mogą spać spokojnie. Rośnie
nowe pokolenie, które za kilka lat znowu będzie walczyć
o najwyższe cele w ekstralidze.
Takiego zaplecza mogą Unii pozazdrościć inne polskie kluby.
W finałach Centralnej Ligi Juniorów biało-niebiescy zdobyli
srebrny medal.
Mistrzowski turniej rozegrano w Nowym Targu. W gronie ośmiu najlepszych drużyn
nie mogło zabraknąć oświęcimian, którzy sezon regularny
zakończyli na drugiej pozycji.
W inauguracyjnym pojedynku biało-niebiescy nie mieli
większych problemów z toruńskimi Sokołami. Bohaterem
spotkania był najskuteczniejszy zawodnik Unii w tym se-

zonie – Wojciech Koczy. Ten
utalentowany napastnik w starciu z Sokołami „ustrzelił” hat-tricka. Wynik otworzył Jakub
Krzak, a na 2:0 podwyższył
Wojciech Koczy po podaniu
Michała Lachety. Takim rezultatem zakończyła się pierwsza
tercja. W drugich 20 minutach
kontaktowego gola strzelili hokeiści z grodu Kopernika, ale
w ostatniej partii dwukrotnie
trafił Koczy i Unia ostatecznie
wygrała 4:1. W drugim spotkaniu oświęcimianie pokonali
Podhale 5:2, a bramkarza górali aż czterokrotnie pokonał
Kamil Paszek. Jednego gola
dorzucił Wojciech Koczy. Na
zakończenie fazy grupowej
podopieczni Witolda Magiery
ulegli JKH GKS Jastrzębie 2:3

(dwa gole Wojciecha Koczego),
ale awansowali do grona półfinalistów.
Na tym etapie Unia nie miała najmniejszych problemów
z Polonią Bytom, zwyciężając
gładko 6:1. Już po 40 minutach oświęcimianie prowadzili
4:0 i wszystko było jasne. Gole
dla Unii w tym meczu strzelali: Bartłomiej Kasperek, Kamil
Paszek (po dwa), Miłosz Noworyta i Michał Lacheta. W wielkim finale lepsi okazali się jednak sosnowiczanie. Zagłębie
wygrało 4:1, a autorem honorowego trafienia dla zespołu
z miasta nad Sołą był Wojciech
Koczy. Drużyna z Oświęcimia
musiała się zatem zadowolić
srebrnymi medalami.
– mac

Unia samodzielnym liderem okręgówki

Kurs na czwartą ligę!

Oświęcimska Unia równym krokiem zmierza w czwartoligowym kierunku
Fot. mac

Piłkarze Unii Oświęcim otwierają tabelę okręgówki. Zespół
prowadzony przez Sławomira Frączka ma sześć punktów
przewagi nad wiceliderem z Ryczowa i jest na najlepszej drodze
do wywalczenia upragnionego
awansu. W trzech ostatnich meczach biało-niebiescy odnieśli
komplet zwycięstw.
Pojedynek na piątoligowym
szczycie, w którym Unia podejmowała Brzezinę Osiek zakończył się po myśli oświęcimian.
Biało-niebiescy zwyciężyli 1:0
i powiększyli przewagę nad wiceliderem. Wszystko rozstrzygnęło się tuż przed końcem

pierwszej odsłony. Po dograniu
Bartosza Praciaka uderzał Damian Nowotarski i to właśnie
popularny „Szogun” na raty
pokonał bramkarza Brzeziny.
W kolejnym meczu unici zmierzyli się na wyjeździe z Chełmkiem. O wyniku zadecydowało
jedno trafienie. Wszystko rozstrzygnęło się już po kwadransie gry. W 15. minucie piłkę
z lewej strony dograł Przemysław Światłowski i Damian Nowotarski pokonał interweniującego Patryka Żołneczkę.
– Powinniśmy podwyższyć
prowadzenie, aby uniknąć nerwowej końcówki – mówi Sła-

womir Frączek, trener oświęcimian.
– Szkoda zmarnowanych okazji. Cieszy ważny komplet
punktów, ale do naszej skuteczności można się doczepić
– dodaje trener Frączek, który
wcześniej prowadził zespół z...
Chełmka.
Później biało-niebiescy „upolowali” Sokoła z Przytkowic.
Już w 5. minucie Unia objęła
prowadzenie po perfekcyjnie
wykonanym rzucie wolnym
przez Przemysława Gałuszkę.
20 minut po przerwie na 2:0
podwyższył Daniel Boba, który
wykorzystał sytuację jeden na
jeden z bramkarzem.
– Sokół walczy o utrzymanie,
a przeciwko takim drużynom
zawsze gra się trudno. Może
nie było to porywające widowisko, ale dla nas najważniejszy
jest zrobiony kolejny krok do
zamierzonego celu – podkreśla
Sławomir Frączek.
Unia Oświęcim – Brzezina Osiek 1:0
(1:0), bramka: 1:0 Nowotarski 43.
KS Chełmek – Unia Oświęcim 0:1
(0:1), bramka: Nowotarski 15.
Unia Oświęcim – Sokół Przytkowice
2:0 (1:0), bramki: Gałuszka 5, Boba
65.

– mac

go) oraz Miejskie Gimnazjum
nr 2 Oświęcim (mistrz powiatu
oświęcimskiego). Grano systemem każdy z każdym. Na inaugurację rywalem oświęcimian
byli ich rówieśnicy z Chrzanowa. „Dwójka” pewnie wygrała
65:16, a najlepiej w tym meczu
punktowali: Szymon Zapała
(12 pkt), Jakub Mikos (10),
Adam Stawowczyk (8), Piotr
Frydel (8). W kolejnym spotkaniu drużyna z Chrzanowa
zmierzyła się z gospodarzem
turnieju – ZSP nr 1. Lepsi okazali się wadowiczanie, którzy
zwyciężyli 49:22.

Biało-niebiescy na drugim miejscu podczas turnieju Amber Cup U-12

W międzynarodowym
towarzystwie
Żaki młodsze UKH Unia
Oświęcim zajęły drugie miejsce podczas międzynarodowego turnieju Amber Cup U-12
w Gdańsku. W wielkim finale
biało-niebiescy ulegli głównemu faworytowi, czyli rosyjskiemu zespołowi HK Svetlogorec.
Oprócz oświęcimskiej drużyny w zawodach wzięły udział
zespoły UKS Dębica, UHKS
Mazowsze Warszawa, GKS
Stoczniowiec Gdańsk, Sokoły Toruń, Hvidovre Icehockey
Club (Dania), HK Svetlogorec
(Rosja) i Yantarnaya Zvezda
Kaliningrad (Rosja). Poszczególne ekipy zostały podzielone
na dwie grupy. Już w pierwszym

meczu przeciwnikiem Unii był
faworyt turnieju – rosyjska drużyna HK Svetlogorec. Po zaciętej walce Rosjanie wygrali tylko
2:1. W drugim dniu turnieju
pierwszy mecz z Warszawą zakończył się wysokim zwycięstwem unitów 10:2. A wygrana
w kolejnym starciu z Toruniem
3:1 dała awans do grupy, która
walczyła o miejsca 1:-4.
– Pierwszym naszym rywalem w tej grupie była drużyna
gospodarzy – informuje Katarzyna Kot, prezeska UKH Unia
Oświęcim.
– Po dobrym meczu pokonaliśmy Stoczniowca Gdańsk 5:2.
Trzeci mecz imprezy rozpoczął

Hokeiści Unii Oświęcim rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu

W okrojonym składzie
Drużyna oświęcimskiej Unii rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu hokejowego. W porównaniu do poprzednich rozgrywek
na pierwszych zajęciach zabrakło
pięciu zawodników. W nowym
sezonie w biało-niebieskich barwach kibice nie zobaczą niektórych wychowanków.
Łyżwy na kołku zdecydował
się powiesić Jerzy Gabryś. Tego
doświadczonego zawodnika będzie bardzo brakowało. 34-letni
obrońca zdobył z Unią dwa złote, jeden srebrny i dwa brązowe
medale. Jego najważniejszy gol w
karierze to z pewnością trafienie
w dogrywce podczas rozstrzygającego meczu o brąz w Oświęcimiu z JKH GKS Jastrzębie.
O ile Jerzy Gabryś sam zdecydował o rozstaniu z Unią, to
inaczej wygląda sprawa pozostałych czterech wychowanków.
Działacze zdecydowali nie przedłużać umów z Pawłem Fiedorem, Markiem Modrzejewskim,
Mateuszem Adamusem i Macie-

jem Szewczykiem. Ten ostatni
w poprzednim sezonie strzelił
trzynaście goli i miał tyle samo
asyst. Rozegrał 45 spotkań,
w których na ławce kar spędził
24 minuty. Mateusz Adamus
zdobył pięć bramek, a przy siedmiu asystował. Popularny „Bercik” rozegrał 38 gier (22 minuty
karne). Mało grał Paweł Fiedor.
W ostatnim sezonie 23 razy zakładał biało-niebieską koszulkę.
Miał jedną asystę, a na ławce kar
spędził 29 minut. Unię trud-
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W trzecim i ostatnim pojedynku spotkały się drużyny z Oświęcimia i Wadowic.
Stawką był tytuł mistrza rejonu małopolskiego i prawo
gry w turnieju finałowym
o mistrzostwo województwa.
Z wygranej ostatecznie cieszyli się oświęcimianie. „Dwójka”
wygrała 53:34, a najczęściej do
kosza trafiali: Szymon Zapała
(17 pkt), Piotr Frydel (8), Mateusz Hnatyszyn (7) i Łukasz
Stolarczyk (7).
Reprezentacja MG nr 2 wystąpiła w składzie: Adam
Stawowczyk, Jakub Mikos,
Szymon Zapała, Krystian Rokowski, Jakub Gunia, Mateusz
Hnatyszyn, Piotr Frydel, Rafał Bratek, Łukasz Stolarczyk,
Piotr Tolarczyk. Trener: Wojciech Porębski.
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się od meczu z drugą rosyjską
drużyną z Kaliningradu. Zwycięzca tego meczu awansował
do finału turnieju. Po zaciętym
meczu odnieśliśmy zwycięstwo
4:1 – dodaje Katarzyna Kot.
W finale UKH Unia ponownie spotkała się z drużyną HK
Svetlogorec, która okazała się
dla oświęcimian zbyt mocna.
Trudy turnieju dały znać o sobie i niestety finał zakończył
się porażką biało-niebieskich
2:8. Wyjazd młodych oświęcimskich hokeistów na turniej
Amber Cup 2016 dofinansował
Urząd Miasta w Oświęcimiu.
Skład drużyny UKH Unia:
Adrian Gąsior, Adam Mąsior,
Kacper Łukawski, Kacper Klaja, Daniel Wilk, Emil Smrek,
Wiktor Wojtarowicz, Kacper
Długozima, Olaf Włodara, Michał Kusak, Dawid Wawrzkiewicz, Mateusz Siekierka, Michał
Zygmunt, Krzysztof Buczak, Jan
Bratek. Trener: Robert Piecha.
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no będzie sobie wyobrazić bez
Marka Modrzejewskiego, który był typowym „walczakiem”.
Z powodzeniem radził on sobie
zarówno w ataku, jak i obronie.
W minionych rozgrywkach
ustawiany był często właśnie
w defensywie. Zdobył trzy gole
i miał trzy asysty. Zagrał w 39
meczach (62 minuty karne).
Tymczasem z Polonią Bytom
związał się inny z wychowanków Unii – Adrian Kowalówka.
Ten 33-letni obrońca w minionych rozgrywkach reprezentował barwy sosnowieckiego
Zagłębia i Naprzodu Janów.
W sumie rozegrał 46 spotkań,
w których strzelił 11 goli i zanotował 15 asyst.
– mac

Na hokejowe sparingi trzeba będzie poczekać do pierwszych dni sierpnia
Fot. mac
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