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Bogate dzieje najstarszej szkoły
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu jest jedną z najstarszych w mieście, a jej
historia jest bogata i niezwykle ciekawa. 10 czerwca uroczyście obchodzono w placówce trzy ważne rocznice: 90-lecie nadania szkole patrona, 50-lecie funkcjonowania szkoły w obecnym budynku
i 30-lecie nadania szkole sztandaru.
– Jubileusz szkoły to niezwykłe wydarzenie w życiu
uczniów, nauczycieli, absolwentów, mieszkańców miasta. Wydarzenie, które stwarza okazję, by prześledzić
i ocenić dorobek edukacyjny
i wychowawczy oraz przypomnieć ludzi, których ofiarność
i praca zdecydowały o sukcesie szkoły. Okazje tego typu
nie zdarzają się codziennie. Są
to wydarzenia, na które czeka
się latami, często nawet pół
wieku – mówi Anna Wiśniewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu.
Potwierdzone źródła donoszą,
że historia placówki sięga XVI
wieku, jednak podczas wojny
ze Szwedami została zniszczona. W 1839 roku wbudowano kamień węgielny pod
nowy gmach szkolny, a 1 października 1840 roku w nowo
wzniesionym budynku odbyły
się pierwsze lekcje.
– Trudno przyjąć jednoznacznie jakąś datę będącą
początkiem istnienia szkoły.
W bieżącym roku szkolnym
zbiegły się trzy ważne rocznice: 90-lecie nadania szkole
patrona – 30 października
1925 roku, 50-lecie funkcjonowania szkoły w obecnym
budynku – 1 września 1965
roku oraz 30-lecie nadania
sztandaru – 13 czerwca 1986
roku. Stąd jubileusz – wyjaśnia dyrektor.
Uroczystości
jubileuszowe
były okazją nie tylko do świętowania i szkolnej zabawy, ale
też do przybliżenia dziejów
związanych z trzema wyznaczonymi rocznicami.
1925 rok przyniósł zasadniczą
zmianę. Na posiedzeniu Rady
Szkolnej Miejscowej 6 lutego
tegoż roku podano do wiadomości wcześniejsze orzeczenie
Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie, które zreorganizowało cztery miejscowe

Jubileuszowy pokaz tańca w wykonaniu uczennic Szkoły Podstawowej nr 1

szkoły powszechne. Sześcioklasową szkołę powszechną
żeńską przy kościele przekształcono na pierwszą siedmioklasową publiczną szkołę
powszechną żeńską – Szkołę
nr 1. Na kolejnym posiedzeniu Rady Szkolnej Miejscowej
30 października 1925 roku
podano rozporządzenie Kuratorium Okręgu Szkolnego
w Krakowie, w którym nadano patronów czterem szkołom
powszechnym w Oświęcimiu.
Szkoła nr 1 żeńska otrzymała
imię Królowej Jadwigi. Odtąd postać Jadwigi towarzyszyła kolejnym pokoleniom
uczniów „Jedynki”, a wartości, których świadectwem
było życie i czyny królowej,
wyznaczały kierunek drogi
ku przyszłości.
Przed wielu laty budynek
szkolny znajdował się przy
kościele parafialnym przy

ówczesnej ul. Leona Laska,
a dopiero od 50 lat funkcjonuje w obecnej siedzibie.
27 września 1963 r. Przedsiębiorstwo Budowlane Oświęcim przystąpiło do budowy
nowego gmachu dla „Jedynki” przy ul. Czerwińskiego
12, obecnie Królowej Jadwigi.
W założeniu była to Szkoła-Pomnik Tysiąclecia Państwa
Polskiego. Rok 1965/66 rozpoczął się już w nowym budynku. Wtedy progi szkoły
przekroczyło 598 uczniów.
Lata mijały i kolejne pokolenia młodych oświęcimian
zdobywały podstawy wiedzy,
wtedy też wielokrotnie pojawiały się pomysły nadania
szkole sztandaru. W roku
szkolnym 1984/85 powstał
społeczny komitet fundacji sztandaru. Wykonanie go
zlecono siostrom zakonnym
z Kęt. 13 czerwca 1986 roku

przewodniczący
Komitetu
Rodzicielskiego w obecności
władz wręczył dyrektor Halinie Fajfer sztandar.
Tegoroczne uroczystości jubileuszowe, równie podniosłe,
były echem wspomnianych
wydarzeń.
– Jesteśmy dumni z prawie 3,7
tys. absolwentów na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu
lat. Wśród nich jest wielu aktywnych uczestników życia
społeczno-gospodarczego,
nie tylko w naszym kraju,
ale także za granicą. Wychowankowie szkoły, którzy
opuścili i nadal opuszczają
jej mury, niejednokrotnie
napawali dumą i dzisiaj są
największym prezentem, jaki
otrzymuje nasza Jubilatka.
Dzisiejszy dzień przypomina,
że w szkole najważniejszy jest
uczeń, duszą szkoły – nauczyciel i wychowawca, wsparciem

– rodzice, a dumą – absolwenci
– podkreśla Anna Wiśniewska.
– Zaletą naszej szkoły jest
dobra atmosfera, co znajduje potwierdzenie w przeprowadzanych zarówno wśród
uczniów, jak i rodziców ankietach. Rodzice bardzo chętnie
angażują się w różnorodne
akcje szkolne. Stale podnosimy
poprzeczkę w zakresie dbałości
o bezpieczeństwo uczniów. Stawiamy na sport. Mimo że nie
mamy klas sportowych, już po
raz trzeci z rzędu (a czwarty
w ogóle) osiągamy najwyższą
lokatę we współzawodnictwie
sportowym szkół podstawowych z terenu miasta Oświęcim – twierdzi dyrektor.
– Na wysokim poziomie rozwija się koszykówka i siatkówka. To dzięki wprowadzonej
przed trzema laty innowacji
z wychowania fizycznego
ukierunkowanej na rozwój
tych dwóch dyscyplin oraz
wielkiemu
zaangażowaniu
nauczycieli wychowania fizycznego, którzy są jednocześnie trenerami wspomnianych
dyscyplin, w bieżącym roku
szkolnym koszykarska drużyna chłopców doszła do zawodów szczebla wojewódzkiego
– dodaje.
Dzieje szkoły oznaczały także zmiany w funkcjonowaniu
Reklama

placówki. Dyrektor zwraca
uwagę, że zmiany determinowały wprowadzane w szkołach reformy. Z pewnością
zmieniło się podejście do
ucznia i jego indywidualnych
potrzeb. Uczeń stał się podmiotem, nie przedmiotem
oddziaływań dydaktycznych
i wychowawczych. W szkole
podstawowej wzrosła jej rola
opiekuńcza, a istotny wpływ
na to miało pojawienie się
w placówce sześciolatków.
Zdaniem dyrektor zmianie
uległ również model wychowania dzieci przez rodziców
– dzieci są mniej samodzielne,
i w związku z tym wymagają
więcej opieki ze strony szkoły.
– Nie tylko w podejściu do
uczniów widać różnice, dotyczą one również budynku
szkolnego. W ostatnim czasie
wypiękniał wraz z nową elewacją po termomodernizacji.
Odnowione są sale lekcyjne,
gabinety, sala gimnastyczna.
Powstały nowe gabinety specjalistyczne: do zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych,
korekcyjno-kompensacyjnych
oraz salka do gimnastyki korekcyjnej – wymienia Anna
Wiśniewska.
Obecnie w szkole uczy się
w 14 oddziałach 298 uczniów.
Grono pedagogiczne liczy
28 osób, a jako pomoc nauczyciela zatrudnione są 2 osoby.
W szkole pracują nie tylko nauczyciele – administracja liczy
3 osoby, a personel obsługi 7.
– Marzena Wilk
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felieton

kamila drabek

Pasjonaci nie pracują

M

yślę, że jednym z elementów życiowego szczęścia
są ludzie, których spotykamy. Interakcje, relacje
z innymi mają ogromny wpływ na samopoczucie i to,
co nazywam dobrostanem. Dziś napiszę o dwóch
spotkaniach, które w ostatnich dniach skłoniły mnie do refleksji.
Działania ukierunkowane na rozwój osobisty kobiet to
w Oświęcimiu, podobnie jak w wielu innych miejscach Polski,
nisza. Trudna do zagospodarowania, ponieważ najpierw trzeba
zachęcić człowieka do zmiany, do zrobienia czegoś nieznanego,
do wejścia na obcy teren. Jest to przede wszystkim obcy,
nieznany teren wewnątrz siebie. Rozwój osobisty oznacza
odkrywanie swoich potrzeb i możliwości, wzrastanie ponad to, co
codzienne, oswojone, zrutynizowane. O odkryciu najprostszym
– „Nie wiedziałam, że mogę zrobić coś dla siebie”, jakiego
dokonują kobiety uczestniczące w warsztatach rozwojowych –
mówi Katarzyna Heród, koordynatorka oświęcimskich projektów
Fundacji Machina Fotografika. Jak wiele kobiet żyje i działa dla
innych, zapominając o sobie, o swoich potrzebach i marzeniach?
Spotkania kulinarne w Oświęcimiu to też trudny temat.
Tym trudniejszy, jeśli klient ma ograniczenia żywieniowe,
nietolerancje, alergie, jest wegetarianinem czy weganinem (te
ostatnie są wciąż postrzegane jako wydziwianie i fanaberia).
Menu w restauracjach odpowiada potrzebom przeciętnego
konsumenta, co oczywiście jest zrozumiałe, bo to biznes i musi
się opłacać. Nie jesteśmy Krakowem, gdzie można sobie wybrać
dowolną restaurację, odpowiadającą najróżniejszym gustom.
Tym bardziej warto napisać o Szefie Kuchni* w oświęcimskiej
restauracji z pięknym ogrodem, który podchodzi do stolika, aby
zapytać gości, z jakich produktów może przygotować potrawę
a potem osobiście serwuje przygotowane danie. Chapeau bas!
Jest takie powiedzenie, że jeśli będziesz robić to, co
naprawdę lubisz, nigdy już nie będziesz pracował. Obyśmy mieli
szczęście spotykać takich właśnie ludzi na swojej drodze.
* Nazwisko do wiadomości redakcji.

nie tylko z miasta

O armatkach

J

ANDRZEJ WINOGRODZKI

aka była tego dnia pogoda nie wspominają kronikarze, ale jak to w czerwcu – raczej miła i ciepła niż
niemiła, gdy dwie niemieckojęzyczne armie, zresztą
nasi mniej lub bardziej paskudni zaborcy – austriacka
i pruska stoczyła bój, a może tylko drobną potyczkę w 1866 r.
w Oświęcimiu. Wojenka, jak to wojenka – padają ranni i zabici – kulką, szabelką, piką czy bagnetem. Szala potyczki
była chybotliwa i zmienna do momentu, gdy austriacki oficer,
zresztą hrabia – wytoczył na zamkową górę DWIE ARMATKI, by
razić z nich z daleka wrogie szeregi zgromadzone wokół stacji
kolejowej, zwanej dziś dworcem. Pomysł okazał się znakomity.
Austriacy wygrali i co za tym idzie – Prusacy przegrali, gdyż
nigdy albo rzadko się zdarza, aby obie walczące strony odniosły
zwycięstwo! Potem odbył się pogrzeb na miejskim cmentarzu
poległych żołnierzy obu stron i wystawienie ku ich pamięci, czci
i chwale wysokich obelisków, istniejących do dziś. A austriacki
oficer, zresztą hrabia, pomysłodawca zwycięskiego manewru
i fortelu z udziałem zamkowej góry – został pierwszym honorowym obywatelem naszego grodu! Ilekroć jestem w tej okolicy,
co zdarza się często podczas pieszych spacerów, przejazdu
miejską komunikacją lub małym autkiem – „widzę” okiem wyobraźni, pamięci i wiedzy, kanonadę i palbę pocisków lecących
z zamkowej góry z hałasem i świstem, z hukiem i dymem oraz
zapachem strzelniczego prochu ku nieprzyjacielskim siłom na
kolejowej stacji. Termin tego felietonu z dużą dokładnością spotyka się i zbiega ze 150-letnią rocznicą opisanej bitwy.
A może wszystko wyglądało i działo się trochę albo całkiem inaczej, bo historia nie zawsze ma dobrą, dokładną i sprawiedliwą
pamięć.						
Reklama

z miast partnerskich

sambor

Charytatywnie w Samborze
Kolejna wizyta grupy oświęcimian w partnerskim mieście
na Ukrainie – Samborze miała charakter nie tylko krajoznawczy, ale przede wszystkim charytatywny.
– Mimo że w wyjeździe brała
udział tylko szesnastoosobowa
grupa, pojechaliśmy autokarem, ponieważ umożliwiło to
przewiezienie pomocy charytatywnej. Samborzanie otrzymali
od nas sprzęt dla osób niepełnosprawnych oraz leki, przedmioty do różnych gier i zabaw
dla najmłodszych, środki czystości, artykuły spożywcze,
a także odzież – informuje
Włodzimierz Paluch, prezes
Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
w Oświęcimiu – organizatora
wyjazdu.
Przekazano też środki pieniężne w wysokości 5210 zł
na dokończenie adaptacji pomieszczeń na piętrze Domu
Polskiego oraz kosiarkę i podkaszarkę dla Specjalnej Szkoły
– Internatu w Samborze.

Grupa z Oświęcimia spotkała się
z merem partnerskiego miasta
Oświęcimia, przedstawicielami
seniorów i Szkoły Średniej nr 8
w Samborze. Rozmawiano o doświadczeniach w rozwiązywaniu
problemów seniorów z naszego
miasta i możliwościach wdrożenia ich w ukraińskiej miejscowości, a także o możliwościach wymiany uczniów Zespołu Szkół
nr 1 w Oświęcimiu i Szkoły Średniej nr 8 w Samborze.
– Uczestniczyliśmy też w koncercie w sali muzyki kameralnej
i organowej w byłym kościele
Bernardynów. Zwiedzaliśmy
miasto i cmentarz, spotkaliśmy
się w Domu Polskim z członkami Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział
w Samborze – relacjonuje Włodzimierz Paluch.
Oprócz pobytu w Samborze,
uczestnicy wyjazdu – człon-

kowie Klubu „Samborzan”,
przedstawiciele Oświęcimskiej
Rady Seniorów i Zespołu Szkół
nr 1 w Oświęcimiu – zwiedzili też inne ukraińskie miasta.
W Żółkwi spotkali się z grupą
Polaków, którym przekazali
książki – podręczniki do na-

Oświęcimska delegacja złożyła kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Łyczakowskim
Fot. Józef Wiśniowski

Święty i dawcy krwi
Modlitwa przy Ścianie Śmierci i złożenie kwiatów w celi św.
Maksymiliana w KL Auschwitz-Birkenau rozpoczęły XXXV
Sesję Kolbiańską w Oświęcimiu. Spotkanie upamiętniło
75. rocznicę deportacji ojca Kolbego do obozu zagłady.

Ks. dr Adam Tondera z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach opowiedział o kształtowaniu się idei męczeństwa
w chrześcijaństwie. Teresa
Wontor-Cichy z Państwowego

Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu mówiła o męczeństwie świętego w świetle
zachowanych
dokumentów.
Przypomniała, że do niemieckiego obozu trafił także Fran-

uki języka polskiego i zbiory
literatury polskiej. Zwiedzili
Zadwórze, zwane „Polskimi
Termopilami”, Olesko, Podhorce i Złoczów – miejscowości związane z historią Polski.
We Lwowie oświęcimianie byli
m.in. na Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu Orląt
oraz w katedrach: łacińskiej,
grekokatolickiej i ormiańskiej.
W Kulczycach, miejscowości
związanej z Piotrem Sahajdacznym i Jerzym Kulczyckim –
prekursorem picia kawy w Europie, zwiedzili poświęcone im
muzeum oraz chatę bojkowską.
Wyjazd był możliwy dzięki
wsparciu Miasta Oświęcim.
– In

ciszek Kolbe, jeden z braci
Maksymiliana. Starszy brat
założyciela Niepokalanowa do
KL Auschwitz został deportowany w 1943 roku za działalność konspiracyjną. O. prof.
dr hab. Wiesław Bar zaprezentował uczestnikom postacie
dwóch innych franciszkanów:
o. Zbigniewa Strzałkowskiego
i o. Michała Tomaszka, którzy ponieśli śmierć męczeńską
z rąk komunistycznych terrorystów w Pariacoto w Peru,
50 lat po śmierci ojca Kolbego. Na koniec wyświetlono
film Stanisława Markowskiego
prezentujący wystawę Mariana Kołodzieja, który wykonał
zbiór przejmujących szkiców

przedstawiających życie w obozie z perspektywy więźnia.
– Ciągle ścigamy się z tym wyzwaniem, jak budować świat
lepszy, w którym nie będzie
zła i nieszczęścia – podkreślał
Piotr Niedźwiedzki, prezes
Związku Gmin Kolbiańskich,
do których należy Zduńska Wola, Pabianice, Teresin
i Oświęcim.
W 1999 r. Ojciec Święty ogłosił
św. Maksymiliana patronem
honorowych dawców krwi.
Franciszkanin patronuje także
diecezji bielsko-żywieckiej.
Sesja zorganizowana została
przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”,
Centrum św. Maksymiliana
w Harmężach, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Urząd
Miasta Oświęcim i Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową im.
rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Tegoroczne spotkanie,
którego tytuł „Krew męczenników posiewem chrześcijan”
zaczerpnięto z myśli teologa
z II wieku, odbyło się w auli
oświęcimskiej uczelni.
– Karo

wiadomości 3
CZERWIEC 2016

Strażackie święto

Przezbrajanie przy Chemików

Reklama

sprawną służbę, ale też do podsumowania minionego roku.
W 2015 roku na terenie powiatu oświęcimskiego strażacy podjęli 1958 interwencji,
w tym 553 dotyczyło pożarów,
1319 miejscowych zagrożeń
i 86 alarmów fałszywych. Strażacy statystycznie wyjeżdżali
do zdarzenia co 4 godziny i 29
minut, do pożaru co 15 godzin
i 51 minut, do miejscowego
zagrożenia co 6 godzin i 39 minut, a do alarmu fałszywego co
4 dni i 6 godzin.

W porównaniu do 2014 roku
nastąpił wzrost o 294 interwencje. Wzrost liczby miejscowych zagrożeń jest skutkiem
nawałnic oraz silnych wiatrów,
które nawiedziły powiat oświęcimski w pierwszych dniach
lipca ubiegłego roku. Wówczas
w krótkim czasie doszło do
wielu zdarzeń wymagających
interwencji straży pożarnej.
Wysoka liczba pożarów wynika
przede wszystkim z dużej ilości
pożarów traw i nieużytków.
– In

posła Marka Sowy, prezydenta
Oświęcimia Janusza Chwieruta, starosty oświęcimskiego
Zbigniewa Starca, burmistrza
Chełmka Andrzeja Saternusa,
p.o. dyrektora Zarządu Dróg
Wojewódzkich Marty Maj
i przedstawiciela wykonawcy –
firmy Banimex.
Budowana obwodnica Oświęcimia stanowić będzie połączenie między drogą wojewódzką
nr 933 a drogą krajową nr 44.
Przebiegać będzie od ronda
u zbiegu ul. Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do drogi wojewódzkiej nr 33 w miejscowości Bobrek.
Zakres prac obejmuje powstanie pięciokilometrowej drogi,
chodnika i ścieżki rowerowej
o długości około trzech kilometrów, mostu na Wiśle wraz
z wiaduktem kolejowym oraz
pięciu rond. Inwestycja zakończy się pod koniec 2017
roku. Całkowity koszt budowy wynosi prawie 120 mln zł,
a 85 procent kosztów pokryją

Ekipy budowlane pracują
nie tylko w Bobrku, ale też
w Oświęcimiu, w rejonie ul.
Chemików. Dotychczas roboty
prowadzone są głównie w obrębie pasów zieleni i polegają na
przezbrojeniu infrastruktury.
Na tym etapie nie będą ograniczały ruchu na ul. Chemików.
Wykonawca zapowiada, że roboty drogowe ruszą na początku sierpnia.
Obwodnica Oświęcimia jest
elementem większego projektu
pn. Droga Współpracy Regio-

a obwodnica jest pierwszym
realizowanym
fragmentem
przedsięwzięcia. Dzięki niej będzie możliwe wyprowadzenie
znacznej część ruchu tranzytowego z Oświęcimia, zmniejszenie korków w centrum miasta,
ułatwienie połączenia Oświęcimia z Krakowem i Śląskiem.
Dzięki obwodnicy północnej
będzie łatwiej dojechać do
Miejskiej Strefy Ekonomicznej czy Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
– In

Fot. UM Oświęcim

Jacek Kotulek pełnił służbę na
rzecz mieszkańców Oświęcimia przez 55 lat, w tym 38 lat
kierował jednostką.
Medal Miasta Oświęcim został
przyznany Jackowi Kotulkowi
w dowód uznania za długoletnią działalność w oświęcimskiej jednostce Ochotniczej
Straży Pożarnej, tworzenie historii OSP w naszym mieście,
zacieśnianie współpracy między strażakami ochotnikami
z Oświęcimia i partnerskiego
miasta Kerpen, uczenie młodego pokolenia odpowiedzialności, wytrwałości, zaangażowania oraz poświęcania się
w niesieniu pomocy innym.
W uroczystościach z okazji
Dnia Strażaka udział wzięli
strażacy komendy powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej,
emeryci pożarnictwa oraz grono zaproszonych gości. Święto było okazją do wręczenia
wyróżnień i podziękowań za

Fot. UM Oświęcim

Medalem Miasta Oświęcim został uhonorowany Jacek Ko- Roboty w Bobrku związane z budową północnej obwodnicy
tulek, były prezes Ochotniczej Straży Pożarnej. Wyróżnie- Oświęcimia, której inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódznie otrzymał podczas uroczystych obchodów Dnia Straża- kich w Krakowie, są już zaawansowane.
ka w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Jej budowę zainaugurowano środki z Regionalnego Progra- nalnej. Docelowo przewiduje
w Oświęcimiu z rąk Janusza Chwieruta, prezydenta miasta 30 maja br. symbolicznym wbi- mu Operacyjnego Wojewódz- on powstanie trasy tranzytowej
ciem łopaty z udziałem: mar- twa Małopolskiego na lata łączącej Oświęcim–Chełmek–
i Piotra Filipka, komendanta PSP.
szałka Małopolski Jacka Krupy, 2014–2020.
A4 (węzeł Jeleń)–Jaworzno,
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w skrócie

Muzycznie
na rynku
W lecie nie zabraknie atrakcji
na oświęcimskim rynku.
4 lipca wystąpi orkiestra z Wageningen w Holandii. Tworzą
ją studenci z National Agricultural College (Państwowej
Szkoły Rolniczej). To ciekawa,
międzynarodowa grupa złożona ze studentów z Niemiec,
Francji, Chin i Hiszpanii.
Co dwa lata orkiestra wyjeżdża w międzynarodową trasę
koncertową. Występowali już
na Wegrzech, w Hiszpanii,
Chinach, Niemczech, a w tym
roku będzie ich można usłyszeć w Polsce.
Prawie dwa tygodnie później
17 lipca w godz. 17:00–
21:00 odbędzie się III edycja
przeglądu lokalnych zespołów
i grup śpiewaczych z terenu ziemi oświęcimskiej pn.
„Wspólne śpiewanie”.

Mecz dla Mai
18 czerwca o godz. 12:30 na
stadionie KS Soła Oświęcim
rozegrany zostanie Wielki Charytatywny Mecz Piłkarski Reprezentacji Artystów Polskich
z przyjaciółmi Fundacji Mała
Orkiestra Wielkiej Pomocy oraz
zawodniczkami klubu Iskra
Brzezinka. Podczas imprezy zbierane będą środki na
leczenie i rehabilitację rocznej
Mai Jedlińskiej z Brzeszcz.
Dla najmłodszych kibiców
organizatorzy przygotowali
dodatkowe atrakcje: przejażdżki na kucykach, dmuchańce,
zwiedzanie wozu strażackiego. Po meczu będzie można
spotkać się z artystami, którzy
obiecali pojawić się w sobotę.

Kolejne objazdy

Wspólne sprzątanie

Kierowcy w naszym mieście muszą W tegorocznej kampanii Sprzątania Świata – Oświęcim 2016,
być czujni, ponieważ za sprawą kolej- organizowanej już po raz dwudziesty drugi, wzięło udział
nych remontów zmienia się organizacja 5,6 tys. uczestników.
ruchu.
4,2 kilogramów nieczystości, Chemików, międzywale rzeki Jezior z referatu ochrony śro-

11 czerwca ruszył remont
wiaduktu w ciągu ul. Męczeństwa Narodów w Oświęcimiu
i Brzezince.
– Na wiadukcie będzie obowiązywał ruch jednostronny sterowany sygnalizacją świetlną.
Na odcinku ul. Brzozowej od
wiaduktu do wjazdu na teren
firm zlokalizowanych poniżej
wiaduktu będzie obowiązywał
ruch jednokierunkowy. Możliwe będzie wyłącznie zjechanie
z wiaduktu w kierunku Brzezinki. Objazd prowadzony będzie ulicami: Ofiar Faszyzmu,
Ostatni Etap oraz Kolbego.
Prace powinny zostać zakończone do 15 lipca – podaje Nikolina Magiera rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu.
Natomiast 20 czerwca planowane jest rozpoczęcie III etapu
robót na drodze krajowej nr 44.

Tym razem zostanie wyłączony
odcinek ul. Konarskiego pomiędzy rondem Niwa a rondem
przy skrzyżowaniu ulic Nideckiego i Orląt Lwowskich.
Inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że ruch na
trasie Tychy–Kraków zostanie
poprowadzony przez prawoskręt, a Kraków –Tychy – przez
jedną czwartą ronda Niwa,
a następnie ulicami: Wyzwolenia, Maksymiliana Kolbego,
Legionów do ronda Solidarności (koniec objazdu).
Od strony Chrzanowa drogą
wojewódzką 933–Kraków ruch
zostanie poprowadzony ul. Nideckiego do ul. Konarskiego,
a następnie ul. Legionów i analogicznie w stronę Chrzanowa.
Zakończenie robót planowane
jest na 19 sierpnia 2016 r.
– ekt

Rozwój mieszkalnictwa
na Starych Stawach

1,3 tys. wykorzystanych worków na odpady oraz 7,2 tys.
rękawiczek jednorazowych –
to bilans tegorocznej akcji.
Oświęcimskie tereny zielone
porządkowali uczniowie szkół
podstawowych i średnich, gimnazjów, przedszkolaki, dzieci
i młodzież ze świetlic szkolnych, terapeutycznych, ośrodka
szkolno-wychowawczego, organizacji ekologicznych, strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej.
Do akcji włączyli się również:
Koło Pszczelarzy w Oświęcimiu,
Koło Wędkarskie „Chemik”
w Oświęcimiu oraz członkowie
rad osiedli Monowice, Pod Borem i Stare Stawy.
Wysprzątane zostały tereny
wokół szkół, przedszkoli, park

Soły, rejon wokół jezior Kruki,
tereny wokół cmentarzy.
Podobnie jak w ubiegłym
roku ochotnicy Straży Pożarnej przystąpili do „Drugiego
Oświęcimskiego Sprzątania
Świata pod Wodą”. Z dna
akwenu Kruki wyciągnięto
opony, butelki, stare wiadra,
miednice i inne drobne nieczystości.
– Akcja przynosi wymierne
korzyści, miasto jest posprzątane. Dzięki wspólnej pracy
wzrasta świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa. Z roku na rok uczestnicy kampanii pogłębiają swą
wiedzę o środowisku pamiętając, że ekologicznie to znaczy mądrze – zaznacza Agata

dowiska w Urzędzie Miasta
Oświęcim.
– Tego rodzaju wspólne wiosenne porządki przypominają
nam o tym, że o środowisko
trzeba dbać na co dzień. Jest
to jedyny sposób na to, aby
nasze miasto było czyste, zielone i kolorowe – dodaje.
Podczas uroczystego zakończenia kampanii, które odbyło się w Oświęcimskim
Centrum Kultury uczestnicy akcji otrzymali nagrody
i upominki, a przed zebranymi w programie artystycznym wystąpiły przedszkolaki
z Niepublicznego Przedszkola
„Promyczek” w Oświęcimiu.
– In

Ekozabawa

W tegorocznej akcji „kwiaty za elektrograty” mieszkańcy oddali prawie 4,3 tony zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego oraz starych baterii czy świetlówek. W zaDrugi blok z odroczoną własnością powstał przy ulicy Za- mian otrzymali aż trzy tysiące wiosennych sadzonek, które
grodowej w Oświęcimiu. Wybudowało go Oświęcimskie rozdawane były podczas ekomajówki.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Stare Stawy to dynamicznie
rozwijające się osiedle w naszym mieście. Teraz powiększyło się o drugi blok z odroczoną własnością, w którym
zamieszkać może 26 rodzin.
Lokatorzy już się wprowadzają.
– Miejska spółka w ramach
projektu mieszkań z odroczoną własnością oddaje do
zamieszkania drugi budynek,
gdzie najemca po trzech lub

pięciu latach, w zależności od
umowy, będzie mógł wykupić mieszkanie z bonifikatą.
To dość nietypowa oferta, nie
tylko w skali Małopolski, ale
też kraju – podkreśla Janusz
Chwierut, prezydent Oświęcimia.
Propozycja dla najemców jest
bardzo korzystna. Dzięki niej
osoby, które nie mogą dostać
kredytu na zakup mieszkania,

mogą mieć własne „M”, a po
pewnym czasie je wykupić.
– Inwestycja kosztowała
4,8 mln zł, co dawało możliwość zamieszkania za 1 tys. zł
za m kw., czyli np. za 50-metrowe mieszkania należało wpłacić
50 tys. zł – wyjaśnia Tyberiusz
Kornas, prezes OTBS.
– Mieszkania są przygotowane
pod klucz, chociaż najemcy
mają możliwość wyboru paneli, płytek czy koloru ścian. Pozostaje zakupić meble i z dnia
na dzień wprowadzić się – zaznacza prezes.
To nie koniec planów inwestycyjnych spółki, bowiem już buduje się kolejny blok, który będzie gotowy w połowie 2017 r.
To jeden z trzech, które na Starych Stawach OTBS wybuduje
w takiej samej formule. Na dwa
bloki jest już pełne obłożenie.
– In

Organizowana przez Urząd
Miasta Oświęcim impreza zachęcała do zachowań ekologicznych. Był więc „ekopasaż”,
na którym swoją działalność
zaprezentowały firmy z sektora
ekologicznego, m.in.: pszczelarze, producenci ekobiżuterii,
producenci i sprzedawcy zdrowej żywności oraz kwiatów
i krzewów. Był też program artystyczny, ekologiczne konkursy i animacje, a także warsztaty
„Zrób z niczego coś fajnego”.
Pracownicy Składowiska Odpadów Komunalnych, Zakładu
Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przygotowali
stoiska, na których mieszkańcy
zapoznawali się z prowadzoną
przez miejskie spółki działalnością. Atrakcją dla dzieci było
oczywiście sterowanie… zamiatarką.

Na stoisku Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu, przygotowanym przez Sekcję Oświaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, wykonywano badanie
zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, które ma
zastosowanie u osób palących
tytoń. Pracownicy oświęcimskiego oddziału OTOZ Ani-

mals przedstawiali zwierzaki
szukające domu, udzielali porad dotyczących adopcji, pielęgnacji i żywienia pupili.
Uczestnicy Hufca Pracy oraz
seniorzy z Dziennego Domu
Pomocy przygotowali stoisko,
na którym goście mogli poznać tajniki rękodzieła artystycznego z recyklingu.
– Karo
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z cyklu „oświęcimianie z bliska”

Sportowy duch nie ginie!
Jolanta Płatek i Ilona Szkudlarz – zawodniczki z Klubu Pływackiego „Unia” startowały w Mistrzostwach Europy Masters Londyn 2016. Reprezentowały zarówno miasto Oświęcim, jak i nasz kraj.

Jolanta Płatek i Ilona Szkudlarz w Londynie
Fot. zbiory prywatne

cimiu – mieście z tradycjami
pływackimi sięgającymi 1972
roku, gdy oddano do użytku
krytą pływalnię i sukcesami zawodników Klubu Pływackiego
„Unia” Oświęcim.
– Nasza przygoda z Mastersami zaczęła się tak naprawdę około trzech lat temu. Po
kilkunastu latach przerwy

od pływania okazało się, że
bakcyl połknięty za młodu
kiełkuje nadal i postanowiłyśmy wrócić do treningów
– opowiada Jolanta Płatek,
wielokrotna mistrzyni Polski
w stylu grzbietowym, reprezentantka Polski na wielu międzynarodowych
zawodach,
sędzia pływacki klasy II.

Oświęcimianie górą
Emocjonujące przeżycia i dobra zabawa towarzyszyły młodym sportowcom podczas międzynarodowego, integracyjnego turnieju piłki nożnej pn. „96 drużyn dla pokoju. Soccer
Cup 2016”.

Fot. zbiory organizatora

Na specjalnych boiskach street
soccer, które rozłożono przy
Szkole Podstawowej nr 9 i 11,
przez dwa dni rywalizowały
ze sobą dwuosobowe drużyny
z oświęcimskich szkół podstawowych i gimnazjów oraz
ich rówieśnicy z niemieckiego

Hanoweru. Młodzi piłkarze
z Oświęcimia byli w doskonałej formie i zgarnęli główne
nagrody. Gościom pozostało przełknąć gorycz porażki.
Jak przystało na prawdziwych
sportowców zapowiedzieli rewanż w kolejnych turniejach.

Powody do radości mieli też
uczniowie SP nr 11. Jedno
z boisk street soccer pozostanie przy ich szkole. Będą mogli
grać w piłkę w nieco mniejszym składzie. Z boiska będą
też korzystać inne szkoły czy
przedszkola miejskie.

Wyniki Soccer Cup 2016: kategoria młodsza: 1. Igor Dziedzic, Daniel Jamróz, Szymon
Pawłowicz, 2. Piotr Skibicki,
Gabriel Kirejczyk, Karol Krechowiecki, 3. Jakub Kamiński,
Miłosz Kaczmarczyk, Gabriel
Rogusz. Kategoria Starsza: 1.
Szymon Borowiec, Ireneusz
Gąsiorek, 2. Wojciech Tadeusz, Karol Komaida. Supercup:
Szymon Borowiec, Gabriel Kirejczyk. Najlepszy zawodnik:
Ireneusz Gąsiorek.
–k

POD PATRONATEM „GZO”

Rodzinny peleton
Wielu miłośników dwóch kółek z naszego miasta oczekuje corocznego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
W tym roku rajd organizowany przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu odbędzie się 25 czerwca
i będzie to już jego osiemnasta
edycja. Rozpocznie się o godz.
10:00 na bulwarach. Półmetek
zaplanowany jest w parku rekreacyjnym w Polance Wielkiej. Kolorowy peleton wróci
na bulwary około godz. 14:00.
Bilety na imprezę będą do nabycia od 20 czerwca w cenie
11 zł. Dostępne będą w kilku
punktach: MOSiR Oświęcim,
ul. Legionów 15, Hala Lodowa, ul. Chemików 4, Centrum
Informacji Turystycznej, ul.
Leszczyńskiej 12, Salon Rowerowy Dorota Tokarz, Zaborze

ul. Rowerowa 10, a w dniu rajdu (w miarę wolnych miejsc)
w cenie 13 zł na bulwarach. Jak
zawsze bilet uprawnia do odbioru okolicznościowej koszulki, wody do picia i przekąski na
półmetku, ciepłego posiłku na
mecie oraz umożliwia udział
w konkursach.
Organizatorzy przewidzieli podczas 18 edycji imprezy rowerowej konkursy na najstarszego
uczestnika, najstarszą uczestniczkę, najmłodszego uczestnika
imprezy i najmłodszego uczestnika jadącego samodzielnie, na
najliczniejsze rodziny, konkurs
fotograficzny, sprawnościowy
oraz test wiedzy.
– In

Fot. archiwum GZO

Mistrzostwa w pływaniu odbywały się od 25 do 29 maja.
Ilona Szkudlarz startowała na
dystansie 100 metrów stylem
klasycznym i ukończyła go na
25 miejscu na 113 startujących,
na dystansie 200 metrów stylem dowolnym uplasowała się
na 51 miejscu ze 105 startujących i na 100 metrach stylem
dowolnym osiągnęła miejsce
39 na 117 startujących.
Jolanta Płatek wzięła udział
w startach stylem grzbietowym
na trzech dystansach: 50 metrów, w którym zajęła 27 miejsce na 105 startujących, 200
metrów ukończyła na 30 miejscu na 50 startujących i na 100
metrów zajęła 26 miejsce na 57
startujących.
Utytułowane pływaczki cieszą
się, że ich marzenia o wyjeździe
na Mistrzostwa Europy w Londynie ziściły się i zaznaczają, że
plan na start w Londynie spełnił się w stu procentach.
Jolanta Płatek i Ilona Szkudlarz
przygodę z pływaniem zaczęły w szkole podstawowej i już
wtedy pokochały ten sport. Nie
ma się co dziwić – o taki entuzjazm nie trudno w Oświę-

– Zwykle nasze przygotowania
do każdych zawodów polegają
głównie na regularnym treningu. Odbywa się 2–3 razy
w tygodniu, w zależności od
tego, jak nam czas pozwala,
gdyż każda z nas ma rodzinę,
pracę. Każdy start w zawodach
jest dla nas ważnym i cennym
doświadczeniem. Cieszy każdy
zdobyty medal, ale również poprawiony wynik – mówi Jolanta Płatek.
– Mamy na swoim koncie sporo medali w każdym kolorze
z mistrzostw Polski i pucharów
Polski. Są to cenne zdobycze.
Jednak udział i start w mistrzostwach Europy w Londynie na basenie, gdzie cztery
lata temu pływali najlepsi tego
świata jest dla nas bezcennym
doświadczeniem – dodaje zawodniczka.
Jolanta Płatek i Ilona Szkudlarz
lubią spędzać wspólnie czas nie
tylko na basenie.
– Wspieramy się wzajemnie,
układamy treningi i cieszymy się z osiąganych wyników.
Fajnie, że jedna może liczyć
na drugą, we dwójkę zawsze
raźniej! Obie bardzo lubimy
zwierzęta, a oprócz pływania
chętnie jeździmy na rowerze –
podkreśla Ilona Szkudlarz.
Oświęcimskie
zawodniczki
mają nadzieję, że starczy im sił
potrzebnych do wieloletniego
kontynuowania swojej pasji.
Miasto Oświęcim wsparło finansowo wyjazd zawodniczek
na mistrzostwa. Udział w zawodach w Londynie mieszkanek naszego miasta był okazją
do promocji Oświęcimia.
– Marzena Wilk

Reklama

wieści z ratusza

CZERWIEC 2016

6

wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu
SESJA RADY MIASTA
25 maja 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.

Wsparcie dla inwestorów Dobrze wydane
pieniądze

Firmy, które zainwestują w Oświęcimiu i utworzą nowe
miejsca pracy mogą liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości. To program zgłoszony przez prezydenta w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, a przyjęty niedawWieści z Oświęcimia no przez Radę Miasta.
w lokalnej TV

Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
w każdy piątek o godzinie
18:00. Wiadomości są powtarzane przez cały weekend, co
trzy godziny. Możecie się więc
Państwo dowiedzieć o nowych
inwestycjach, o tym, co ciekawego słychać w kulturze,
oświęcimskim sporcie, a także,
a może nawet przede wszystkim o aktywności samych
oświęcimian.
Wiadomości można oglądać na
portalu internetowym
www.faktyoswiecim.pl
i www.oswiecimonline.pl/.
„Wieści z Ratusza” są też
dostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl
oraz www.um.oswiecim.pl

Zacznie
obowiązywać
od
17 czerwca. Przedsiębiorca
może otrzymać zwolnienie
z podatku od nieruchomości
na okres dwóch lat. Konieczne
jest spełnienie określonych wymogów. Małe firmy powinny
zainwestować ponad 1 mln zł
tzw. kosztów kwalifikowanych
w przedsięwzięcie, a zatrudnienie powinno wzrosnąć o co
najmniej 5 osób. Ponad 10 mln
musi wydać na nową inwestycję inwestor średniej wielkości
i zwiększyć zatrudnienie o co
najmniej 15 osób. Z kolei duży

inwestor musi ponieść nakłady powyżej 50 mln i utworzyć
dodatkowo ponad 30 miejsc
pracy.
– Liczę, że w ten sposób pobudzimy dalszy rozwój gospodarczy, zachęcimy oświęcimskie firmy do inwestowania, a co za tym
idzie tworzenia nowych miejsc
pracy. Na pewno zwiększy się też
atrakcyjność naszego miasta dla
kolejnych dużych inwestorów –
tłumaczy Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.
Koszty kwalifikowane obejmują m.in. cenę nabycia prawa

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.

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

własności gruntów lub wieczystego użytkowania, cenę
nabycia lub wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych,
w tym budowli i budynków
oraz ich wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, cenę
nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z projektem. Dodatkowo
przedsiębiorca, który planuje
skorzystać z programu pomocowego musi zgłosić ten
fakt do Urzędu Miasta. Jest
też zobowiązany do przekazywania informacji na każdym
etapie inwestycji. Przedsięwzięcie musi być utrzymane
w mieście przez co najmniej
5 lat, a w przypadku MŚP co
najmniej 3 lata, od daty zakończenia jego realizacji. Podobnie
jest z utrzymaniem zwiększonego poziomu zatrudnienia.
Treść uchwały dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta
w zakładce RadaMiasta – uchwały. Więcej informacji: Wydział
Podatkowy tel. 338429216.

Coraz większą pomysłowością wykazują się mieszkańcy Oświęcimia, którzy
zgłaszają swoje propozycje do Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli.

Mieszkańcy zdecydowali o montażu kamery na osiedlu
Stare Stawy

Program od kilku lat jest z powodzeniem realizowany w Oświęcimiu. Rady osiedli dysponują
własnym budżetem i w uzgodnieniu z mieszkańcami decydują
o tym, jak je wydać. Pieniądze
muszą być wydane w danym
roku, a pomysł jest realizowany przez Urząd Miasta lub jego
jednostki. Co roku w budżecie
miasta na społeczną inicjatywę
rad osiedli jest 300 tysięcy złotych. W tym roku obok nowych
urządzeń zabawowych i siłowni
zewnętrznych mieszkańcy będą
mieli nowe zestawy do Stre-

Wyróżnienie dla Oświęcimia
Oświęcim po raz kolejny znalazł się w gronie laureatów rankingu Gazety Prawnej Perły Samorządu.
W kategorii miast do 100 tys.
mieszkańców uplasował się,
podobnie jak w ubiegłym
roku, na 5. miejscu. Pierwszy
był Sopot, później Kędzie-

rzyn-Koźle, trzecie miejsce
ex aequo zajęły Nowy Sącz
i Suwałki, czwarte Legionowo.
Co roku Dziennik Gazeta Prawna ogłasza laureatów rankingu

Perły Samorządu, doceniając te
samorządy, które w największym
stopniu realizują misję publiczną.
– Oceniamy w nim takie kwestie jak sprawność strategiczną

i operacyjną, wykorzystywanie potencjału społecznego
oraz kompleksowe działania
na rzecz poprawy jakości życia
mieszkańców. Tworząc metodologię rankingu, uwzględnialiśmy różnorodność i specyfikę polskich JST. Przyznając
tytuł „Perły Samorządu”, kon-

et Workout na Błoniach, kilka
osiedli m.in. Monowice, Zasole, Błonie, Dwory postawiło na
świąteczne oświetlenie uliczne,
osiedle Stare Stawy wykorzysta
pieniądze na utwardzenie łącznika pomiędzy ul. Pod Olszyną
a groblą tatarską. Przy ul. Piłsudskiego obok nowych urządzeń
zabawowych pojawią się też
huśtawki dla osób niepełnosprawnych. Z kolei Rada Osiedla Północ wspólnie z MSM
„Budowlanka” przygotuje dla
najmłodszych piramidę linową.
			
centrujemy się na konkretnych
działaniach gminy, które mają
na celu rozwój społeczności
lokalnej, zapewnienie godnych
warunków życia i rozwoju
w poszanowaniu wszystkich
mieszkańców – wyjaśniają
twórcy rankingu.
Organizatorem rankingu jest
Dziennik Gazeta Prawna i Deloitte Consulting S A.

wieści z ratusza
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Strefa rekreacyjna

Szkolenia dla młodych

Efekty przebudowy oświęcimskiej krytej pływalni, która Ruszył projekt Aktywna Młodzież Marozpoczęła się pod koniec sierpnia ubiegłego roku, coraz łopolski Zachodniej, realizowany w rabardziej widać.
mach inicjatywy na rzecz zatrudnienia
osób młodych.
Obok głównego budynku powstał nowy obiekt. Znajduje
się w nim 25-metrowy basen
rozgrzewkowy wraz z jacuzzi. Wybudowano też brodzik
z urządzeniami do rekreacji,
przygotowywana jest strefa saun
oraz 15-metrowa wieża, na której
będą dwie zewnętrzne zjeżdżalnie wodne: 70- i 100-metrowa.
– Mieszkańcy oczekiwali na taką
możliwość wypoczynku i aktywnego spędzenia czasu wolnego.
To atrakcyjna oferta zarówno dla
dzieci, jak również dorosłych –
podkreśla Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.
– To największa, jak do tej
pory, inwestycja, zarówno
pod względem zakresu robót,
jak i finansowym prowadzona
przez miasto Oświęcim – dodaje. Całość prac będzie kosztowała blisko 50 mln, z tego
ponad 22 mln zł udało się pozyskać z Ministerstwa Sportu.
Z nowych atrakcji będzie można korzystać jesienią przyszłego roku.			

Centrum Biznesu Małopolski
Zachodniej prowadzi nabór
uczestników w terminach: od
13 do 17 czerwca, od 20 do
24 czerwca i od 27 czerwca
do 1 lipca aż do wyczerpania
miejsc na poszczególne formy
wsparcia w ramach projektu.
Osoby zainteresowane mogą
uzyskać na podstawie Indywidualnego Planu Działania następującą pomoc: doradztwo
zawodowe – obligatoryjnie,

Głosujmy
na oświęcimski projekt
Projekty z powiatu oświęcimskiego
walczą o pieniądze.

Pielgrzymi poznają miasto
Oświęcim przygotowuje się na przyjęcie 10 tys. pielgrzymów
m.in. z Włoch, Holandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Danii, Słowacji, RPA, którzy trafią do naszego miasta w ramach Diecezjalnych Dni Młodzieży, od 20 do 23 lipca, poprzedzających Światowe Dni Młodzieży.
Niewykluczone, że do miasta przyjedzie też spora grupa
młodych, która korzystając
z udziału w ŚDM odwiedzi
były nazistowski niemiecki
obóz koncentracyjny i zagłady
Auschwitz-Birkenau. Na ten
czas w mieście uruchomione
zostaną cztery centra obsługi
pielgrzymów: na dworcu PKP,
bulwarach, rynku i obok OCK.
Tam goście będą mogli skorzystać z informacji turystycznej,
pomocy przedmedycznej oraz
sanitariatów. Ponadto przewidziano dodatkowe parkingi dla
autobusów z pielgrzymami na
bulwarach, ulicach Tysiąclecia
i Szustera na os. Chemików.
Gruntowną renowację przejdą też infokioski, gdzie turyści
mogą wyszukać przydatne informacje o mieście, a które od
pięciu lat znajdują się na rynku.
Dla zagranicznych gości przygotowano pięć tras turystycznych po mieście. Oprowadzać
turystów będą przewodnicy,
a przejście tras, wysłuchanie
historii i ciekawostek o mieście
zajmie kilka godzin.
– Trasa I: 800-letni Oświęcim.
Ma przybliżyć zabytki świadczące o długiej historii miasta.
Obejmuje Muzeum Zamek,
Centrum Żydowskie i Rynek
Główny.

poradnictwo psychologiczne,
pośrednictwo pracy – obligatoryjnie, warsztaty z autoprezentacji – obligatoryjnie, szkolenia, bony szkoleniowe, staże
i bony stażowe, wsparcie na
rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, bony na zasiedlenie i na zatrudnienie.
Informacje na temat projektu
oraz rekrutacji udzielane są
pod nr. telefonu: 33 844 73 44.
			

– Trasa II: Społeczność oświęcimskich Żydów. Na tej trasie
znajdą się: Centrum Żydowskie, miejsce, na którym stała
Wielka Synagoga, Rynek Główny i cmentarz żydowski.
– Trasa III: Śladami świętych
i błogosławionych. Przedstawia
miejsca, z którymi związane są
postacie świętych i błogosławionych, w tym: klasztor Zgromadzenia Sióstr Serafitek, Rynek Główny oraz Sanktuarium
Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych.

Do pierwszej edycji Budżetu
Obywatelskiego Województwa
Małopolskiego zgłoszone zostały 204 zadania, z czego 152
oceniono pozytywnie i to na
nie będą głosować mieszkańcy
regionu. Najwięcej, bo aż 36
pozytywnie ocenionych pochodzi z Małopolski Zachodniej. Wśród nich znalazło się
siedem projektów z powiatu
oświęcimskiego, głównie rehabilitacyjnych, sportowych
i kulturalnych. Jeden z nich to
projekt Uczniowskiego Klubu
Łyżwiarstwa Figurowego, który chce pozyskć pieniądze na
szkolenie młodzieży.

Głosowanie rozpocznie się
18 czerwca i potrwa do 6 lipca.
Małopolanie mają do dyspozycji aż trzy metody, by wyrazić swoje poparcie dla danego
projektu. Mogą zrobić to za
pośrednictwem formularza internetowego, głosowania korespondencyjnego lub osobiście
w agendach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Listę zwycięskich
zadań poznamy 31 lipca. Warto dodać, że zadania z I edycji
Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego będą
realizowane najpóźniej do końca 2017 roku. 		
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Nowe stawki
za odbiór śmieci
Przypominamy mieszkańcom
Oświęcimia, że od 1 lipca
2016 r. zmieniają się stawki
za odbiór śmieci z 9,50 zł na
10 zł za odpady segregowane i z 12,50 zł na 15 zł za
odpady nieposegregowane. Za
II kwartał do 15 lipca płacimy
jeszcze według starych stawek.
Osoby posiadające Kartę
Dużej Rodziny mogą korzystać
z częściowego zwolnienia
z opłaty. Zmieniły się również
stawki opłat za pojemniki do
odbioru opadów komunalnych,
z których korzystają firmy.
Zawiadomienia o wysokości
opłaty po zmianie stawki za
odbiór odpadów komunalnych
do końca czerwca trafią do
mieszkańców i firm.
Kolejne terminy opłat za śmieci: za III kwartał do 15 października, za IV kwartał do15
grudnia. Nowe wzory deklaracji znajdują się na stronie
internetowej Urzędu Miasta
Oświęcim
w zakładce
Gospodarka
Odpadami
Komunalnymi.

INFORMACJA DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW
Przypominamy Państwu, że
wszelkie czynności związane
z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
– prowadzonej przez Ministra
Rozwoju są bezpłatne.
Do wszystkich przypadków
oferowania wpisu do rejestru
przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną
ostrożnością, gdyż są to oferty
komercyjne.

– Trasa IV: Oświęcim – Miasto Pokoju I. Obejmuje Rynek
Główny, Galerię Książki i murale na bunkrze przy ul. Śniadeckiego.
– Trasa V: Oświęcim – Miasto
Pokoju II. Na tej trasie są: Gale- W Muzeum Zamek odbyła się prezentacja efektów pracy
ria Książki, kościół św. Maksypolsko-niemieckiej grupy, która wzięła udział w zajęciach
miliana i OCK.
Młodzi pielgrzymi będą też integracyjnych, warsztatach językowych i międzykulturomogli wysłuchać specjalnego
koncertu, który planowany wych w Oświęcimiu.
jest 23 lipca na oświęcimskim
Wśród zaproszonych gości był przepracowali podczas warsz- Organizatorem projektu był
rynku. 			
prezydent Oświęcimia Janusz tatów kreatywnych (teatr, film, Instytut Regionalny w KatowiChwierut i konsul Niemiec rap, sztuka, taniec) z trenerami cach we współpracy z Landedr Werner Köhler. Grupa 40 z Polski i Niemiec.
sjugendring w Brandenburgii,
młodych osób w wieku 16–27 Ważnymi punktami programu Narodowym Miejscem Przelat z Polski i Niemiec w ramach były prace porządkowo-kon- strogi i Pamięci Ravensbrück
projektu „Ścieżki pamięci” zaj- serwacyjne na terenie byłego oraz Działem Edukacji Pańmowała się historią Auschwitz obozu zagłady oraz na cmenta- stwowego Muzeum Auschwitzi II wojny światowej. Zwie- rzu żydowskim.
-Birkenau. 		
dzania studyjne Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau,
warsztaty historyczne, rundy
refleksyjne oraz spotkanie z byłym więźniem umożliwiły młodzieży poznanie różnych perspektyw historycznych i były
punktem wyjścia do refleksji
na temat tego, jak powinny
dzisiaj wyglądać stosunki polsko-niemieckie. Przemyślenia,
wrażenia i emocje uczestnicy

Polsko-niemieckie ścieżki

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień

kultura
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Rockowe święto żaków

Alternatywne odsłony

Synesthesia Band to młodzi muzycy, którzy promują styl Alternatywna Scena MDSM to projekt Międzynarodowego
groove rock. Swoje utwory zaprezentowali podczas przeglą- Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, który trwale wpisał się w kulturalne propozycje tej instytucji.
du zespołów na Juwenaliach Oświęcimskich 2016.
Grupa z Pszczyny podbiła serca
publiczności i otrzymała tytuł
laureata oraz nagrodę w postaci sesji nagraniowej w profesjonalnym studio.
– Juwenalia to impreza skierowana głównie do studentów.
Jest to dla nas doskonała okazja, by odstresować się przed
zbliżającą się sesją egzaminacyjną. To takie małe studenckie
święto. Impreza jest bezpłatna i wziąć w niej udział może
każdy, kto chce z nami miło
spędzić ten czas – przypomina
Szymon Pęczalski, organizator
zabawy, a na co dzień student
Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.
Najpierw na scenie pojawiło
się pięć lokalnych zespołów:
Joined, Synesthesia Band, Thief
Of Time, Eight Ball vel Tylko
Jedna Myśl oraz Oui Rene. Potem mikrofonem zawładnął legendarny oświęcimski rockman
„Dziki”, po nim publiczność
czarowała kapela Andy MC.

Gwiazdą tegorocznych juwenaliów był Nocny Kochanek, który gra muzykę heavymetalową
w humorystycznym wydaniu.
Atrakcją kończącą imprezę byli
muzycy Farben Lehre, którzy
zaprezentowali specjalny punkrockowy projekt.
Oficjalnie władzę w ręce żaków na czas zabawy przekazał

Czytanie uskrzydla

prezydent Oświęcimia, Janusz
Chwierut, wręczając studentom symboliczny klucz do
bram miasta. Juwenalia zorganizowane zostały przez studentów przy wsparciu władz
oświęcimskiej uczelni oraz
Urzędu Miasta Oświęcim.
– Karo

28 maja odbyła się już dziewiąta edycja imprezy.
Tym razem widzowie zobaczyli
w ramach „Przystanku Teatr”
nagrodzony na XL Tyskich Spotkaniach Teatralnych za plastykę
ruchu spektakl „Ukryte” Teatru
HoM z Tychów. Była to mroczna
baśń inspirowana twórczością
Tima Burtona przedstawiona
w formie klasycznej pantomimy.
W „Anty-Salonie Poezji” zasiadła Krystyna Dąbrowska – poetka, graficzka i tłumaczka, która
zaprezentowała swoją twórczość
z trzech wydanych dotąd tomików: „Biuro podróży”, „Białe
krzesła” i „Czas i przesłona”.
Oświęcimska grupa Trzy-9
oraz zespół Pokahontaz zagrały dla fanów rapu i hip-hopu
w ramach muzycznej części
„Niszowe Studio Dźwięku”.
IX
Alternatywnej
Scenie
MDSM towarzyszy wystawa
Elżbiety Radzikowskiej „SPACE OF GLOW”. Są to zdjęcia
umieszczone na ośmiu podświetlanych kasetonach, przedsta-

wiające wizję świata nadrealnego, który wyłania się z ciemności
wyłącznie w świetle ultrafioletowym. Wystawę można oglądać w Domu Ciszy MDSM do
15 czerwca br.
Dziewiątą edycję projektu
zorganizowano w ramach ju-

bileuszu 30-lecia Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży. Całoroczny program
jubileuszu znaleźć można
na specjalnie uruchomionej
stronie internetowej www.30.
mdsm.pl/.
– In

Spektakl „Ukryte” Teatru HoM z Tychów
Fot. Krzysztof Janik, MDSM

Dziecięce święto

30 maja na Rynku Głównym zainau- Moc atrakcji czekało na oświęcimskie
gurowany został XV Ogólnopolski Ty- dzieci z okazji ich święta – Dnia Dziecka.
dzień Czytania Dzieciom.
Podczas imprezy pn. „Mapa Młodzieżowa Rada Miasta

Fot. zbiory organizatora

Marzeń” zorganizowanej przez
Oświęcimskie Centrum Kultury najmłodsi z radością bawili
się przy kole fortuny, chętnie
poddawali się malowaniu twarzy, czekały też na nich balonowe zwierzątka. Nie zabrakło
dziecięcych piosenek i wspólnej zabawy podczas interaktywnego widowiska pt. „Mapa
Marzeń” w wykonaniu Teatru
Kultureska. Tego dnia podsumowano też dwa konkursy
plastyczne, wręczone zostały
nagrody i otwarto wystawy –
XX Konkursu Plastycznego
„Moje marzenia” i VI Konkursu Plastycznego „Lubię smoki”.

Dzieci uczestniczyły w zabawach i wesołych animacjach
z Koziołkiem Matołkiem,
obejrzały pokaz baniek mydlanych, a także wysłuchały bajek
czytanych przez skarbnik Miasta Oświęcim Beatę Chachułę,
przedstawicieli Policji Joannę
Niemiec i Roberta Klimę oraz
Straży Pożarnej Zbigniewa Jekiełka.
Tygodnie Czytania Dzieciom
to największe coroczne święto
w ramach trwającej nieprzerwanie od 2001 roku kampanii
społecznej „Cała Polska Czyta
Dzieciom”. Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki
w Oświęcimiu aktywnie uczestniczy w projekcie, przygotowując atrakcje dla dzieci. 31 maja

mali czytelnicy dowiedzieli się,
jak powstaje książka. W Dzień
Dziecka odbyły się zajęcia literacko-animacyjne, podczas
których najmłodsi wyklejali
wagony Lokomotywy Tuwima i „podróżowali” pociągiem
dookoła świata. 2 czerwca na
bibliotecznej scenie „Smerfne
Przygody” zaprezentował Teatrzyk Rozwesołek, a w Plastusiowym świecie dzieci tworzyły
zakładki do książek. Na zakończenie Tygodnia Czytania, któremu w tym roku przyświecało
hasło „Czytanie uskrzydla”, odbyły się zajęcia edukacyjne dla
dzieci w wieku 3–7 lat połączone z głośnym czytaniem i opowiadaniem bajek.
– ekt

wraz z Urzędem Miasta zorganizowała Kolorowy Dzień
Dziecka na parkingu przy
oświęcimskich
bulwarach.
Atrakcją dla młodzieży były
m.in. rzuty kolorowymi proszkami Holi, a dla dzieci przygotowano animacje: kolorowe warkoczyki, malowanie
twarzy, balonowe zwierzątka
i konkursy. Na scenie Teatr
Muzyczny „Luk-Sfera” z Kęt
zaprezentował musical familijny pt. „Król zabawek”. Przed
publicznością zagrały też młodzieżowe zespoły muzyczne
wybrane przez MRMO: In Spe,
Świeża Crew, Walk oraz studio

wokalne Voicesing. Kolorowy
Dzień Dziecka odbył się pod
patronatem Prezydenta Miasta
Oświęcim.
Dużym
zainteresowaniem
podczas festynów dla dzieci na
osiedlu Błonie i przy Miejskim
Gimnazjum nr 3 w Oświęcimiu
cieszyły się stoiska, na których
swój sprzęt i umundurowanie
prezentowały służby ratunkowe – Policja i Straż Pożarna. Policjanci z oświęcimskiej
Powiatowej Komendy Policji

edukowali o bezpieczeństwie
i prewencji kryminalnej, prezentowali sprzęt oraz wyposażenie policyjne, które przyciągało zwłaszcza najmłodszych
uczestników festynu. Dzieci
przymierzały czapki, kamizelki
i hełmy kuloodporne, a także
wsiadały za kierownicę radiowozów policyjnych, natomiast
ich rodzice dokumentowali
tę chwilę, robiąc pamiątkowe
zdjęcia.
– In

kultura
Miłosny przegląd
Fragmenty prozy, poezja oraz utwory muzyczne rozbrzmiewały w Oświęcimskim Centrum Kultury podczas XXIV
Ogólnopolskich Spotkań Recytatorów i Śpiewających Poezję
„Amor sprawił...”.
W konkursie, który odbył się
w dniach 20–21 maja, wzięła udział młodzież i dorośli,
którzy przyjechali do naszego
miasta z różnych stron Polski,
a oceniało ich jury w składzie:
Danuta Sendecka (muzyk, wokalistka, pedagog), Joanna Kasperek-Szymonik (wokalistka,
pedagog) i Robert Kasprzycki
(poeta, muzyk, kompozytor,
wokalista) w kategorii poezji
śpiewanej oraz Monika Jakowczuk (aktorka, pedagog, logopeda), Ana Nowicka (aktorka,
reżyser) i Michał Kocurek (aktor) w kategorii recytacji.
„Amor sprawił...” to konkurs,
podczas którego uczestnicy prezentują specjalistom od śpiewu
i recytacji swoje umiejętności
i kunszt artystyczny. Ważna jest
dla nich możliwość rozmowy
i konsultacji z jurorami, jaką
daje przegląd. Jurorzy najpierw
słuchają i oceniają, by później

indywidualnie omówić poszczególne prezentacje. Otwarcie dzielą się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, nie
szczędzą pochwał, ale i nie unikają słów krytycznych, gdy wymagają tego okoliczności. Nawet gdy uczestnik nie znajdzie
się w gronie laureatów, a wysłucha cennych porad jury, zyska
kolejne wskazówki, przydatne
w dalszej pracy scenicznej.

W kategorii poezji śpiewanej
jury przyznało I nagrodę –
Amora Marcie Oczkowskiej
z Andrychowa, dwie równorzędne II nagrody Aldonie Zawadzie z Andrychowa
i zespołowi The Camel Trio
z Brzeszcz, który otrzymał
także Amora Publiczności,
a III nagrodę Marcie Janas
z Brzeszcz. Przyznano też cztery równorzędne wyróżnienia:

Uczestnicy XXIV Ogólnopolskich Spotkań Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...” w kategorii recytacji

Taneczne rozgrywki

Kryminalne „Ryby”

Feeria różnorodnych strojów i barw
oraz taneczne rytmy i radość – tak
w skrócie można opisać IV Ogólnopolski Festiwal Tańca „Taki Taniec”.

„Ryby” to spektakl odwołujący się do przedwojennej historii Oświęcimia, stworzony przez oświęcimiankę Zuzannę
Mrzygłód, w którym występuje grupa mieszkańców naszego miasta.

GRW Skills ze Szkoły Tańca Grawitacja, zdobywcy I miejsca w kategorii hip-hop, break dance – dzieci

W konkursie zorganizowanym
przez Oświęcimskie Centrum
Kultury wzięły udział 104 grupy, w których wystąpiło ponad
1,6 tys. tancerzy i tancerek.
Festiwal jest przedsięwzięciem
popularyzującym taniec jako
atrakcyjną formę aktywnego spędzania czasu wolnego.
Uczestnicy w wieku od 6 do
25 roku życia występowali w
wielu kategoriach tanecznych:
hip-hop, break dance, disco
dance, cheerleaders, taniec towarzyski, jazz, taniec współczesny, balet, show dance i teatr
tańca, a oceniała ich komisja

sędziowska w składzie: Sławomir Kurzak – sędzia główny,
Aneta Bułka, Jacek Kremer,
Waldemar Dudek i Sławomir
Orawiec. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali
puchary i medale, a każda formacja dyplom za udział w konkursie. Wyniki znaleźć można
na stronie internetowej Oświęcimskiego Centrum Kultury –
www.ock.org.pl/.
IV Ogólnopolski Festiwal
Tańca „Taki Taniec” objął patronatem Prezydent Miasta
Oświęcim.
– In

10 czerwca widzowie mogli
obejrzeć jego premierę w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Treść sztuki oparta jest na autentycznym zdarzeniu z lat 30.
ubiegłego wieku, a pomysł na
realizację spektaklu powstał
z marzeń autorki.
– Od bardzo dawna pragnęłam
wystawić sztukę własnego autorstwa. Kiedy przypadkowo
wpadł mi w ręce artykuł pt.
„Z rozpaczy” z archiwalnego
wydania Tajnego Detektywa
z 1933 roku o oświęcimskiej
mafii rybnej, pomyślałam, że to
świetny temat na spektakl. To
zapomniany fragment historii
naszego miasta, którą niewielu
z nas kojarzy. Przedwojenny
Oświęcim był piękny i bardzo
ciekawy. Chrześcijanie i żydzi
żyli ramię w ramię. Przyjaźnili
się, razem się bawili i pracowali.
Sądzę, że gatunek kryminalny
z elementami komediowymi,
na który się zdecydowałam, jest
w stanie interesująco przedstawić wspomniany aspekt – opowiada Zuzanna Mrzygłód.
Przygotowania trwały od listopada 2015 roku, aż do samej
premiery. Autorka w pierwszej
kolejności skupiła się na poszukiwaniu miejsca, w którym
chciała zrealizować spektakl.
– Oczywiście musiał to być
Oświęcim, ponieważ chciałam,

żeby właśnie jego mieszkańcy
byli odbiorcami „Ryb”. Dzięki
przychylności Oświęcimskiego Centrum Kultury zyskałam
idealne warunki do przedstawienia. A później już wszystko
poszło z górki: skompletowałam obsadę, muzyków, kostiumy, rekwizyty. Przeprowadziliśmy kampanię promującą nasz
projekt oraz rozpoczęliśmy
próby. Zmieniłam narrację na
liczbę mnogą, ponieważ po
skompletowaniu zespołu nie
byłam już sama. Otrzymałam
duże wsparcie wszystkich zaangażowanych osób, które po-

dzielały moją ideę oraz zapał
– podkreśla autorka.
W obsadzie spektaklu znaleźli
się: Hubert Hertig, Arkadiusz
Juszczyk, Łukasz Mrzygłód,
Mateusz Dejko, Anna Ścierska,
Agata Jurkowska, Bartłomiej
Stachura, Patryk Klima, Aleksander Siuta, Rafał Mysiura,
Rafał Łacny, Stanisław Juszczyk, Eryk Szałaśny, Marcin
Lewek, muzyczną oprawę zapewnili: Rafał Mysiura, Izabela
Wojtusiak, Gabriela Jarosz, Rafał Łacny i Stanisław Juszczyk,
a charakteryzacją zajęła się Alicja Goleniec.
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Małgorzacie Zgrzywie ze Skawiny, Zofii Sydor z Krakowa,
Monice Krajniewskiej z Bielska-Białej i Jagodzie Klimek
z Rybnika.
W kategorii recytacji I nagrodę
– Amora jury przyznało Karolinie Ziętek z Bytomia, do której trafił także Amor Publiczności, II nagrodę Elżbiecie
Jakóbczyk z Tomaszowa Mazowieckiego i dwie równorzędne
III nagrody Darii Bogacz z Kęt
i Krzysztofowi Lorkowi z Bielska-Białej. Jury przyznało też
siedem równorzędnych wyróżnień dla: Elżbiety Ołubek
z Tomaszowa Mazowieckiego, Pawła Fahradyana z Kęt,
Marcina Wcisły z Kalwarii
Zebrzydowskiej,
Katarzyny
Linke z Częstochowy, Klaudii
Kunz z Nowego Sącza, Pawła
Jagusia z Bełchatowa i Elżbiety Soszyńskiej z Krakowa.
XXIV Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...”
odbywały się pod patronatem
Prezydenta Miasta Oświęcim.
Wydarzeniem towarzyszącym
był koncert Roberta Kasprzyckiego w ramach projektu Kultura 50/50.
Konkurs był realizowany przy
wsparciu finansowym Miasta
Oświęcim.
– In

„Ryby” to projekt, którego inicjatorką, scenarzystką i reżyserem jest Zuzanna Mrzygłód,
studentka III roku Zarządzania Kulturą i Mediami na
Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie.
Czy w przyszłości zobaczymy
jeszcze „Ryby” albo inne projekty oświęcimianki?
– To, czy powtórzymy nasz
spektakl, będzie zależało od
tego, jak zostanie on odebrany
przez widzów i jakie pojawią się
przed nami możliwości. Niczego nie mogę obiecać, ale szansa
zawsze jest. Na razie planuję
obronę pracy licencjackiej oraz
zdanie sesji egzaminacyjnej.
Studiuję zarządzanie kulturą
i mediami, więc całkiem możliwe, że coś podobnego jeszcze
kiedyś stworzę – zapowiada.
– Marzena Wilk

kultura
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prezentuje Łukasz szymański

Na świeżym powietrzu

pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Summa cum laude...

T

Ośrodek
Sportów
Wodnych
na Krukach.
Lata 70.
XX wieku

o łacińskie określenie nadawano
w
galicyjskich
szkołach średnich
uczniom, którzy na maturalnych świadectwach uzyskali
większość ocen celujących
z przedmiotów egzaminacyjnych, a z pozostałych – przynajmniej noty bardzo dobre.
Istniały jeszcze dodatkowe wymagania: aby absolwent został
zaliczony do grona prymusów
– brano pod uwagę wyniki
widniejące na świadectwach
z trzech poprzednich klas.
Poprawa w tym względzie
w maturalnej klasie pozwalała co prawda na wystawienie
ogólnej wysokiej oceny maturzyście, ale tytuł prymusa nie
był mu przyznawany. Najlepsi
bywali też w szczególny sposób wyróżniani.
Galicyjskie szkoły średnie
wydawały co roku sprawozdania obejmujące spisy uczniów
i wyniki uzyskane w danym roku szkolnym. A także
wszystkie dodatkowe inicjatywy pedagogiczne i naukowe,
wycieczki, wieczory literackie,
koncerty… Nazwiska najlepszych absolwentów drukowano wyraźną czcionką, podając
też informację o planach dalszej nauki i kariery. Podczas
uroczystości wręczenia świadectw maturalnych prymus
wygłaszał pożegnalną mowę
w imieniu absolwentów – co
ciekawe w gimnazjach o profilu klasycznym oracja ta najpierw zabrzmiała w języku łacińskim, a później po polsku.
Nazwiska prymusów wszystkich galicyjskich gimnazjów
drukował co roku najbardziej

nagłaśniamy
„Święto
Latawca”
na łąkach
wzdłuż
ul. Zaborskiej,
1967 rok

poczytny dziennik „Czas”
ozdobną czcionką w ramkach
stylizowanych laurowych listków, podając pełne personalia
uzdolnionych młodzieńców –
imię ojca, datę i miejsce urodzenia, wyznanie, oraz społeczną sferę.
W roku 1900 – jakby na
powitanie nowego stulecia –
felietonista „Czasu” poświęcił
dłuższy artykuł najlepszym
absolwentom galicyjskich gimnazjów w ciągu minionego
półwiecza i ich dalszym losom.
Ze względu na środowisko wywodzili się najczęściej
spośród synów urzędników,
ludzi wolnych zawodów bądź
kupców (w przypadku tej profesji rodzica przeważali ludzie
wyznania mojżeszowego). Raczej rzadko wśród najlepszych
maturzystów zdarzali się synowie posiadaczy ziemskich
czy chłopów, chociaż całkiem
sporo było ich w gronie absolwentów.
Życiowe plany prymusi
wiązali na ogół ze studiami
na wydziale prawa albo filozofii, niekiedy z medycyną.
Na przestrzeni półwiecza tylko dziesięciu wybrało studia
techniczne – z architekturą
na Politechnice w Wiedniu
na czele. Kilku pociągało
zgłębianie nauk ścisłych, nie
było chętnych do przedstawienia doskonałego świadectwa komisji przyjmującej
do szkoły oficerskiej, na wydziały artystyczne bądź – co
mogłoby nieco dziwić – na
teologię, gdzie wybierało się
zwykle sporo absolwentów.
A jak potoczyły się ich dalsze
losy? Felietonista „Casu” pod-

kreślał, że jeśli tylko ich życia
nie przerwała przedwczesna,
„nieubłagana śmierć bądź duchowa choroba” (tak eufemistycznie określano zaburzenia
psychiczne), wszystkim udało
się uzyskać uniwersyteckie dyplomy i zdobyć znaczące kariery. Najwięcej było wyższych
urzędników
państwowych
– z namiestnikiem Galicji
hrabią Andrzejem Potockim
na czele. Ten przedstawiciel
znakomitej rodziny arystokratycznej niegdyś był cudownym dzieckiem i jako 16-latek
uzyskał „summa cum laude”
maturę w krakowskim sławnym Gimnazjum Bartłomieja Nowodworskiego. Później
skończył wydział prawa i zdobył karierę urzędniczą. Wielu prymusów dobrze radziło
sobie na tej drodze, sięgając
nawet po wysokie stanowiska
administracyjne w Wiedniu.
Całkiem sporo poświęciło się
wiedzy – profesorowie uniwersytetu stanowili drugą liczebnie grupę – wśród nich
niemało było dawnych celujących maturzystów wyznania
mojżeszowego, chociaż niejeden wolał zdobywać status finansowy jako bankowiec, niż
objąć uniwersytecką katedrę.
Wojskowych wyższej rangi
nie było wśród nich wcale
– ale widać już w późniejszym życiu paru prymusów
odczuło powołanie do stanu
duchownego, gdyż felietonista znalazł wśród nich kilku
wysoko stojących w hierarchii kościelnej księży – w tym
dwóch biskupów.			
			

kamila drabek

Polacy na ślubnym kobiercu

W

ielbiciele literackich wspomnień Bogny
Wernichowskiej
z przyjemnością
sięgną po „Opowieści z pierścionkiem i welonem”, które
ukazały się w tym roku w Wydawnictwie ARCANA.
Wiadomo, że w przeszłości małżeństwa były kojarzone, zawierane z powodów
politycznych, majątkowych
czy rodzinnych.
Spisywano intercyzy, a ślub stanowił
przypieczętowanie dwustronnych negocjacji i ustaleń. Częstokroć narzeczeni znali się
tylko z portretów, a widzieli
się pierwszy raz tuż przed ślubem, na przykład Zygmunt I
i Bona Sforza. Bogna Wernichowska snuje opowieść o ślubach znanych z historii Polski
osób, królów, szlachty, ówczesnych celebrytów. Warto prze-

czytać opowieści o Kazimierzu Jagiellończyku i Elżbiecie
Rakuszance, o Zygmuncie
Auguście i jego kolejnych
ożenkach, o Helenie Modrzejewskiej i Karolu Chłapow-

skim, a także pozostałe
– pisarka skupiła się na
losach dwudziestu jeden par, począwszy od
czasów Jagiellonów aż
do początków XX wieku. Intymne opowieści
małżeńskie przedstawione są na tle niełatwych
polskich dziejów, wojen,
utraty niepodległości,
powstań i rozbiorowej
rzeczywistości nieistniejącej Polski.
Warto
przeczytać
„Opowieści z pierścionkiem i welonem”, które
snują się przyjemnie,
choć nie zawsze dotyczą
pięknych i spełnionych
związków. Bogna Wernichowska popularyzuje historię
Polski, sięgając do tematów,
których na próżno szukać
w szkolnych podręcznikach.

głośnik kulturalny
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Redakcja „GZO” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów

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

Wakacje w mieście
Lato w mieście wcale nie musi być nudne. Dla dzieci, które
spędzają wolne od nauki dni w Oświęcimiu szkoły, instytucje i stowarzyszenia przygotowały bogatą ofertę.
WAKACJE Z MOSiR-em
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Legionów 15
tel. 338434339
www. mosir.oswiecim.pl
e-mail: biuro@mosir.oswiecim.pl

Jujitsu w lipcu
poniedziałek, środa, piątek –
godz. 10:00–11:00 szkoły
podstawowe, godz. 11:00–
12:30 szkoły gimnazjalne
wtorek, czwartek – godz.
10:00–11:00 szkoły podstawowe
Środowiskowe Centrum Sportu, ul. Obozowa
Wakacje z koszykówką
27 czerwca–8 lipca (od poniedziałku do piątku)
godz. 9:00–13:00
Miejskie Gimnazjum nr 2
Wakacyjna Liga Drużyn
Podwórkowych
4 lipca–8 lipca; 1 sierpnia–5 sierpnia
godz: 9:00–12:00
boisko boczne MOSiR Oświęcim (pod mostem Jagiellońskim)
Tenis stołowy
18 lipca–29 lipca (od poniedziałku do piątku)
godz. 11:00–13:00
Miejskie Gimnazjum nr 2
Wakacyjna Liga Mistrzów –
cykl turniejów dla przedszkolaków i dzieci szkolnych kl. I–III
sierpień (wtorki, czwartki)
godz. 15:00–17:00
orlik przy SP 5 i SP 9
Zajęcia szkoleniowe na skate-parku
lipiec–sierpień (każdy piątek)
skate-park przy Hali Lodowej
MOSiR Oświęcim
Wszystkie zajęcia nieodpłatne

WAKACJE Z OCK

czytaj s. 13

LATO Z MDK
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Olszewskiego 1
www.mdkoswiecim.pl
tel. 338424264
e-mail: sekretariat.mdk@powiat.
oswiecim.pl

27 czerwca–13 lipca godz.
9:00–14:00 – cykl imprez
oraz zajęć artystycznych,

cjonarnie w Oświęcimiu przy
ul. Jagiełły 24 w Cube-Edukacja w godzinach od 8:00
do 16:00. We wtorki, środy
WAKACJE
i piątki organizowane będą
w BIBLIOTECE
wyjazdy, które będą miały za
czytaj obok zadanie wzbogacić wiedzę
dzieci o Polsce, zapewnić ruch
PÓŁKOLONIE
i rozrywkę. Odpłatność – 260
zł za 1 tydzień. Istnieje możli27 czerwca–8 lipca
wość uczestnictwa w wycieczMiejskie Gimnazjum nr 4
kach bez konieczności udziału
z Oddziałami Integracyjnymi
w zajęciach stacjonarnych.
im. Zofii Kossak, ul. Wyzwolenia 3, tel. 338432563,
KOLONIA LETNIA
odpłatność 100 zł
W SIDZINIE

edukacyjnych i sportowych dla
dzieci i młodzieży

11 lipca–22 lipca
Miejskie Gimnazjum nr 2
im. Łukasza Górnickiego,
ul. Olszewskiego 2A, tel.
338422386,
odpłatność 100 zł
25 lipca–5 sierpnia
Zespół Szkół nr 1 im. Marii
Skłodowskiej-Curie, ul. Słowackiego 4, tel. 338423954,
odpłatność 100 zł
8 sierpnia–19 sierpnia
Szkoła Podstawowa nr
11, ul. Słowackiego 2A,
tel. 338445691,
odpłatność 90 zł
Półkolonia Salezjańska „Bajkowe wakacje w Oratorium”
27 czerwca–1 lipca godz.
9:00–15:00
4 lipca–8 lipca godz. 9:00–
15:00
22 sierpnia–26 sierpnia godz.
9:00–15:00
Oratorium św. Jana Bosko ul.
Jagiełły 8, jest.bosko@interia.pl,
zaneta15fl@o2.pl
Koszt udziału: koszt za jeden
turnus: dla jednego dziecka
100 zł, dla drugiego dziecka
z rodziny 50 zł, trzecie i kolejne dziecko zwolnione z opłaty
Informacji udziela: Żaneta
Flasz 607099753

Półkolonie
w trybie
tygodniowym
Cube-Edukacja
ul. Jagiełły 24
tel. 600970352, 504163791
www.cube-edu.pl
e:mail:biuro@cube-edu.pl

27 czerwca–10 lipca
Koszt wyjazdu 1 000 zł
Informacji udziela: Jacek Cholewiński, tel. 507168188
oswiecimskiuks@gmail.com

ZAJĘCIA
W ŚWIETLICACH
Stowarzyszenie Szansa
Świetlica Terapeutyczna,
ul. Więźniów Oświęcimia 10
tel. 338434068
25 czerwca–31 sierpnia
godz. 9:00–16:00 „Wakacje
z Małym Księciem” (zajęcia od
poniedziałku do piątku)

KALENDARZ WYDARZEŃ
W bibliotece GALERIA KSIĄŻKI
na lipiec–sierpień
KLUB SPORTOWY SOŁA
OŚWIĘCIM. WYSTAWA
1–31.07 Galeria Przechodnia
PRACE RAFAŁA ZIEMBIŃSKIEGO. WYSTAWA
1–31.08 Galeria Przechodnia
GODZINA KODOWANIA
Zajęcia z kodowania w języku
scratch i podstaw programowania dla dzieci powyżej 7 lat.
Zapisy, na każde z warsztatów
oddzielnie, przyjmowane są
w dziale Multimedia w terminie 13–25 czerwca. Ilość
miejsc jest ograniczona. Klasopracownia parter, godz. 11:00
1.07 Programowanie początek
6.07 Zakodowany labirynt
8.07 Kurs na kodowanie
13.07 Kurs na kodowanie
15.07 Gram i koduję na
bananach
20.07 Star Wars. Tworzenie
Galaktyki za pomocą kodu
22.07 Kurs na kodowanie
27.07 Gram i koduję w Minecrafcie
29.07 Warsztaty tworzenia
postaci z Minecrafta
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z MARCINEM MELLEREM
Z okazji 5-lecia działalności
Biblioteki GALERIA KSIĄŻKI
w Oświęcimiu

Stowarzyszenie Szansa,
Świetlica Socjoterapeutyczna
ul. Bałandy 4D
tel. 664202170
25 czerwca–31 sierpnia godz.
9:00–16:00 „Śladami Harrego
Pottera” (zajęcia od poniedziałku do piątku)
Zajęcia w świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
25 czerwca–31 sierpnia godz.
13:45–18:45 (zajęcia od
poniedziałku do piątku)
ul. Partyzantów 1
tel. 33/8423352

WYCIECZKI
Wycieczka do Ochab – 20
lipca; wycieczka poza miasto –
17 sierpnia
Godzina: godzina wyjazdu
będzie podana w terminie
późniejszym
Zbiórka w dniu wyjazdu – ul.
Bałandy 4d
Koszt udziału: 20 zł

27 czerwca–1 lipca, 4–8 lipca,
Rada Osiedla „Błonie” tel.
11–15 lipca, 18–22 lipca
501148520, 662712833,
pierwszeństwo dla dzieci zaW poniedziałki i czwartki
mieszkałych na os. Błonie
zajęcia prowadzone będą sta-

Plenerowe kino letnie na rynku
W dniach 1–10 lipca na oświęcimskim rynku ustawione zostanie kino plenerowe, gdzie w ramach
popołudniowych i wieczornych emisji prezentowane będą bajki dla dzieci oraz filmy dla dorosłych.
Szczegółowy repertuar zamieszczony zostanie na plakatach, stronach www.um.oswiecim.pl
i www.oswiecimdziejesie.pl/. Do dyspozycji kinomanów przygotowano blisko 100 leżakow
oraz krzesła. Wstęp do kina plenerowego będzie bezpłatny.
Organizatorem kina jest Urząd Miasta Oświęcim.

WAKACYJNY KLUB ARTYSTY
W MIKROŚWIECIE ZABAWY
Dla najmłodszych dzieci
w wieku do 7 lat
7.07; 17.07; 21.07; 28.07;
4.08; 11.08; 18.08; 25.08
godz. 16:00
Mikroświat Zabawy
LETNIE KINO W MIKROŚWIECIE ZABAWY
Dla najmłodszych dzieci
w wieku do 7 lat
8.07; 15.07; 22.07; 29.07;
5.08; 12.08; 19.08; 26.08
godz. 16:00
Mikroświat Zabawy
TURNIEJ NA PLAYSTATION 3
O PUCHAR FIFA 16
Dla uczestników w wieku
6–16 lat. Zapisy na turniej
przyjmowane są w Multimediach, tel. 338479805
w terminie do 22.07
1–4.08 godz. 10:00
Multimedia

ZAJĘCIA WAKACYJNE

Zajęcia przeznaczone dla dzieci
w wieku 8–12 lat. Zapisy do
grupy 25-osobowej w Bibliotece
Młodych, tel. 338479801.
Początek o godz. 11:00,
Informatorium

M JAK MUZYKA
5.07 Występ „Baśniowej Kapeli”
K JAK KSIĄŻKA
7.07 Zajęcia edukacyjne
nawiązujące do historii książki
i jej powstania połączone
z zabawami ruchowymi i plastycznymi
S JAK SPORT
12.07 Zabawy i konkursy
związane ze sportem
G JAK GRA
14.07 Gry i zabawy sportowe
i umysłowe

A po spotkaniu piątą rocznicę
uczcimy pysznym tortem
4.07 godz. 18:00 Aula
KOZIOŁKOWY PIKNIK NA
ROZPOCZĘCIE WAKACJI
Zapraszamy wszystkich, małych i dużych, Aleja Pisarzy
5.07 godz. 11:00
STREFA GIER PLANSZOWYCH „TACTIC”
Dla wszystkich, Klasopracownia I p.
6.07; 13.07; 27.07; 3.08; 10.08;
24.08 godz. 11:00–13:00
6.07; 13.07; 20.07; 27.07;
3.08; 10.08; 17.08; 24.08
godz. 16:00–18:00
WAKACJE Z PLANSZÓWKĄ
W MIKROŚWIECIE ZABAWY
Dla najmłodszych dzieci
w wieku do 7 lat
6.07; 13.07; 20.07; 27.07;
3.08; 10.08; 17.08; 24.08;
31.08 godz. 16:00
Mikroświat Zabawy

T JAK TANIEC
19.07 Zajęcia ruchowo-taneczne inspirowane książką
„Wieloryb” Renaty Piątkowskiej. Prowadzą instruktorzy
tańca i fitnessu z Fit Dance
Wadowice
TURNIEJ NA X-BOXA „Just
dance kids”
Zapisy do 15 lipca w Bibliotece Młodych
20.07 godz. 11:00 VIP
CZ JAK CZARNA DZIURA
21.07 Kreatywne zajęcia
twórczo-plastyczne inspirowane książką „O Stephenie
Hawkingu, czarnej dziurze
i myszach podpodłogowych”
Katarzyny Ryrych. Prowadzą
Beata Kwiecińska i Maciej
Dąbrowski z Domu Klutury
Inspiro w Podłężu
M JAK MIASTO
26.07 Budowa makiety miasta
na zajęciach plastycznych

F JAK FANTAZJA
28.07 Podróż do krainy
Nibylandii, smoków, wróżek
i krasnali, zajęcia literacko-plastyczne
P JAK PSZCZOŁY
2.08 Zajęcia inspirowane
książkami „Pszczoły” Piotra
Sochy, i „Opowiem Ci mamo
skąd się bierze miód” Katarzyny Bajerowicz i Marcina Brykczyńskiego. Prowadzi Marian
Rapecki pszczelarz z Pasieki
Wysoka
M JAK MALOWANIE
NA TKANINIE
4.08 Zajęcia plastyczne oparte
na tradycyjnych formach
rękodzieła inspirowane książką
„Masło przygodowe” Danuty
Stenki. Efektem zajęć będzie
samodzielnie wykonana ozdobna torba na książki. Zajęcia
prowadzi Marta Serafin z Pracowni Rękodzieła Sowiarnia
Wadowice
O JAK ODKRYCIE
9.08 Plastyczno-twórcze zajęcia opowiadające o polskich
wynalazcach inspirowane
książką „Kryształowe odkrycie.
Opowieść o Janie Czochralskim” Anny Czerwińskiej
Rydel. Zajęcia prowadzą Beata
Kwiecińska i Maciej Dąbrowski z Domu Kultury Inspiro
w Podłężu
T JAK TANIEC
11.08 Zajęcia ruchowo-taneczne inspirowane książką
„Wieloryb” Renaty Piątkowskiej. Prowadzą instruktorzy
tańca i fitnessu zFit Dance
Wadowice
A JAK ARCYDZIEŁO
16.08 Twórcze zajęcia
plastyczne oparte na historii
sztuki i książkach „Historia
sztuki dla dzieci i rodziców”
Ewy Jałochowskiej i „Zróbmy
sobie arcydziełko” Marion
Deuchars
TURNIEJ NA X-BOXA „TENNIS MASTERS”
Zapisy do 10 sierpnia w Bibliotece Młodych.
17.08 godz. 11:00 VIP
T JAK TEATR CIENI
18.08 Adaptacja wybranej
bajki na warsztatach teatru
cieni. Prowadzi Marta Serafin
z Pracowni Rękodzieła Sowiarnia Wadowice
H JAK HISTORIA
23.08 Zajęcia o życiu w średniowiecznym grodzie inspirowane książką „Zgniłobrody
i luneta przeznaczenia” Rafała
Witka. Prowadzą animatorzy
z Warowni Inwałd
Z JAK ZNAK
25.08 Twórcze zajęcia o poezji
graficznej oparte na fragmentach książek nagrodzonych
w poprzednich edycjach Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej
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Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu ul. Legionów 11
tel. 338432107, 338431211
www.mdsm.pl

Street art dla wartości

Nie tylko klasyka

Międzynarodowy Dom Spotkań Mło- Przez pięć kolejnych poniedziałkowych
dzieży w Oświęcimiu ogłasza ogólno- wieczorów o godz. 19:00 w kościele pw.
św. Maksymiliana będzie można posłupolski konkurs na projekt muralu.
chać koncertów w ramach 21. Letnich
Główną ideą projektu jest ły w regulaminie, który wraz
przedstawienie na muralach z załącznikami dostępny jest Koncertów Organowych.
12 wartości, nawiązujących
do praw człowieka, którymi
w swej działalności kieruje się
MDSM: nadzieja, tolerancja,
szacunek, wolność, przełamywanie barier, spotkanie, odpowiedzialność, sprawiedliwość,
porozumienie,
solidarność,
dialog, równość. Nagrodzone
prace wykonywane będą przez
autorów projektów na ogrodzeniu MDSM.
Zgłoszenia przyjmowane są
do 31 lipca 2016. Szczegó-

na stronie http://www.mdsm.
pl/pl/kultura/street-art-dla-wartosci.
Konkurs realizowany jest w ramach Roku Praw Człowieka
i Tolerancji w Oświęcimiu
przy wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim. Partnerem
projektu jest Miasto Oświęcim, Centrum Kształcenia
Praktycznego oraz Powiatowy
Zespół nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, Oświęcim
tel. 338424427
www.muzeum-zamek.pl

Klezmerskie trio
Tegoroczne koncerty w ramach Zamkowych Wieczorów Muzycznych przybliżają muzykę różnych kultur.
Podczas czerwcowej odsłony
będzie można usłyszeć muzykę
klezmerską inspirowaną tradycyjną muzyką Żydów aszkenazyjskich w wykonaniu zespołu
„Magda Brudzińska Klezmer
Trio”. Koncert odbędzie się
26 czerwca o godz. 18:00. Bilety w cenie 20 zł do nabycia
w kasie w godzinach otwarcia
muzeum.
Jak podają organizatorzy
przedsięwzięcia zespół czer-

pie z tradycyjnych melodii
galicyjskiej diaspory, łącząc je
ze współczesnymi tradycjami
wykonawczymi. Swoje oryginalne brzmienie zawdzięcza
również niezwykłej niskiej,
oryginalnej i ciepłej barwie
głosu Magdy Brudzińskiej,
śpiewającej piosenki w języku
jidysz. W skład zespołu wchodzą: grający na akordeonie
Jacek Kopiec i na kontrabasie
Piotr Południak.

Podczas koncertów organizowanych od lat przez Oświęcimskie Centrum Kultury można
posłuchać muzyki organowej
skomponowanej przez wielkich
mistrzów gatunku oraz dzieł
twórców współczesnych. Nie
inaczej będzie i w tym roku.
Podczas pierwszego z koncertów, 4 lipca wystąpią młodzi
artyści: na organach zagra
Łukasz Kołakowski, student
III roku Akademii Muzycznej
w Poznaniu, a zaśpiewa Chór
„Cantantes Angelicus” działający przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Rabce-Zdroju pod
dyrekcją Kingi Brandys-Wójciak. Oprócz dzieł autorstwa
klasyków, jak Johann Sebastian
Bach czy Robert Schumann
będzie można usłyszeć utwory
Grzegorza Miśkiewicza oraz
Leonarda Cohena.
W
kolejny
poniedziałek,
11 lipca wystąpi Daniel Zaretsky z Rosji, profesor Uniwersytetu i Konserwatorium
w Petersburgu oraz pierwszy
organista tamtejszej Filharmonii. Towarzyszyć mu będzie
Agnieszka Kaczmarek-Bialic,
harfistka Filharmonii Śląskiej
w Katowicach. Na program
złożą się dzieła m.in.: Johanna
Sebastiana Bacha, Carla Philippa Emanuela Bacha, Antonia
Vivaldiego i Georgia Muschela.

Wakacje na zamku
„BALONEM
PRZEZ WIEKI”
Dla dzieci w wieku 6–13 lat
przygotowane zostały zajęcia
warsztatowo-edukacyjne
pt.
„Balonem przez wieki”.
– Odwiedzimy naszych praprzodków, dowiemy się, jak
radzono sobie, zanim wynaleziono ogień oraz jak wyglądało życie codzienne pierwszych
ludzi. Odkryjemy tajemnice
piramid, poznamy uzbrojenie
i pismo runiczne groźnych wikingów, zagościmy też na średniowiecznym turnieju rycerskim. Kolejnym przystankiem
będzie polska wieś z przełomu
XIX i XX wieku, spróbujemy
swoich sił w filcowaniu na mokro, papierowych wycinankach,
malowaniu na drewnie oraz
w zabawach ludowych – za-

chęca do udziału Monika Sitek
z Muzeum Zamek.
Wakacje na zamku odbędą
się w terminach 8–12 sierpnia
oraz 16–19 sierpnia w godzinach 10:00–12:00. Koszt zajęć
to 5 zł od osoby za dzień. Liczba miejsc odgraniczona, liczy
się kolejność zgłoszeń. Zapisy
przyjmuje dział edukacji Muzeum (tel. 338424427).

W OBOZOWISKU
BRACTWA
MILITES ILLUMINATI
W okresie letnim na wzgórzu
zamkowym zostanie rozbite rycerskie obozowisko, gdzie prezentowane będzie życie codzienne, oręż, kuchnia i rzemiosło
średniowiecza. Bractwo zaprasza
na trzy spotkania: 3 i 31 lipca oraz
7 sierpnia w godz. 11:00–18:00.

18 lipca będzie można posłuchać koncertu organowego
absolwentów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie – Marii Cebuli
i Józefa Łukasza. W programie:
Meditation z I Symfonii c-moll,
op. 13 Charles-Marie Widor,
Toccata z Suity Katedralnej
Gordona Younga i Preludium
in a Bux WV 158 Dietricha Buxtehude’a.
25 lipca przed oświęcimską
publicznością zaprezentuje się
Wacław Golonka – organista,
doktor habilitowany Akademii Muzycznej w Krakowie,
który występował w wielu eu-

ropejskich katedrach i salach
koncertowych. Jako kameralista współpracuje z wieloma
artystami, prezentując muzykę
wszystkich epok i stylów.

Towarzyszyć mu będzie śpiewak Dawid Biwo oraz skrzypek
Maciej Lulek – koncertmistrz
orkiestry Sinfonietta Cracovia.
Muzycy zaprezentują utwory
Georga Friedricha Händla, Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego i Marca Enrica Bossi.
Podczas ostatniego koncertu,
1 sierpnia na organach zagra
kierownik artystyczny „Letnich Koncertów Organowych”
Witold Zalewski. Akompaniować mu będą solistki zespołu
muzyki współczesnej Galeria
Aktualnej Muzyki GAM-ensemble Edyta Fil – flet i Ekaterina Antokolskaya (Rosja) –
wiolonczela. W ich wykonaniu
zabrzmią m.in. Arie Hiszpańskiego Renesansu na flet altowy
i wiolonczelę Daniele Zannettivich i „La notte” – Concerto in
g-moll na flet i wiolonczelę RV
439 Antonia Vivaldiego.
Witold Zalewski od 1995
roku pełni funkcję I organisty
w Królewskiej Katedrze na Wawelu. Jako solista koncertuje
regularnie na najważniejszych
festiwalach w kraju i za granicą. Jest wykładowcą w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki
Kościelnej w Krakowie, gdzie
prowadzi zajęcia z praktyki liturgicznej oraz organów.
Od 1998 roku jest członkiem
Komisji Muzyki Kościelnej
Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W czasie pielgrzymek
papieskich pełnił rolę organisty.
Zajmuje się propagowaniem
muzyki organowej poprzez
współorganizowanie wielu festiwali i koncertów. W 2011 roku
został wyróżniony przez papieża Benedykta XVI odznaczeniem „Pro eclesia et Pontifice”.
Na wszystkie koncerty wstęp
wolny.

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury
13.06 godz. 10:00 „Bajkowy
przedszkolak” – turniej przedszkoli, spotkanie ósme – finał –
„Wokół baśni Braci Grimm”
14–15.06 Gala Szkoły Tańca
„Prestiż”
16.06 godz. 18:00 „Abba
– miłosna opowieść symfoniczna” – koncert w ramach
VII Life Festival Oświęcim
2016
17.06 godz. 19:00 „Maria
Callas. Master Class” – spektakl w ramach VII Life Festival
Oświęcim 2016
20–21.06 Gala Szkoły Tańca
„Grawitacja”
23.06 – spektakle w wykonaniu Teatru „Na Stronie”
z Powiatowego Zespołu nr 1
Szkół Ogólnokształcących
im. Stanisława Konarskiego
w Oświęcimiu
godz. 15:30 „Wciąż mam ten
szalik”
godz. 16:30 „Jesteś cudem”
25.06 godz. 21:00 XII Oświęcimski Kinowy Ogródek Plenerowy – „Dzień dobry, kocham
cię!” i „Za jakie grzechy, dobry
Boże?” (parking obok OCK)
Tradycyjnie na rozpoczęcie
wakacji Oświęcimskie Centrum
Kultury zaprasza około godziny
21:00 na projekcję filmową
w plenerze.
Spotkajmy się w sobotni
wieczór z własnymi krzesełkami, leżakami, materacami,
kocami, karimatami...
1.07 godz. 18:00 „ślady
i pamięć” – otwarcie wystawy
judaistycznej Ewy Cofalik-Dobosz
4.07–29.08 Wakacje
z Oświęcimskim Centrum
Kultury
czytaj obok
4.07 godz. 19:00 21. Letnie
Koncerty Organowe – wykonawcy: Młodzi artyści – Łukasz
Kołakowski – organy, Chór
„Cantantes Angelicus” pod dyrekcją Kingi Brandys-Wójciak
(kościół św. Maksymiliana)
11.07 godz. 19:00 21. Letnie
Koncerty Organowe – wykonawcy: Daniel Zaretsky (Rosja)
– organy, Agnieszka Kaczmarek-Bialic – harfa (kościół św.
Maksymiliana)
12.07 godz. 16:00–19:00
„EkoManiacy” – ekoprogram
animacyjny dla dzieci (parking
przed OCK)
18.07 godz. 19:00 21. Letnie
Koncerty Organowe – wykonawcy: Młodzi artyści – Józef
Łukasz – organy, Maria Cebula
– organy (kościół św. Maksymiliana)
25.07 godz. 19:00 21. Letnie
Koncerty Organowe – wykonawcy: Wacław Golonka
– organy, Dawid Biwo – bas,
Maciej Lulek – skrzypce (kościół św. Maksymiliana)
1.08 godz. 19:00 21. Letnie
Koncerty Organowe – wy-

konawcy: Witold Zalewski – organy, Edyta Fil – flet, Ekaterina
Antokolskaya (Rosja) – wiolonczela (kościół św. Maksymiliana)
5.08 godz. 20:00 Folkowe klimaty – koncert Maja
Sikorowska & Sokół Orkestar

6–14.08.2016 53. Tydzień
Kultury Beskidzkiej
29.08 godz. 15:00-19:00
Pożegnanie wakacji – impreza plenerowa (parking przed
OCK)
3–4.09 Święto Miasta Oświęcim
18.09 godz. 18:00 „Viva
España” – recital fortepianowy
Katarzyny Musiał w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu:
Muzyka – źródło skojarzeń
23.09 godz. 14:00 XV Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny „Darujmy światu
pokój” -– podsumowanie
konkursu, wręczenie nagród,
otwarcie pokonkursowej
wystawy
25.09 godz. 13:00–18:00
Koncert Filharmonii Pijanej
Sypialni pod dyrekcją Daniela
Zielińskiego, „Wodewil Warszawski” – spektakl w reżyserii Stanisława Dembskiego
i Potańcówka przedmiejska
w wykonaniu Teatru Pijana Sypialnia w Warszawie w ramach
Jesieni Oświęcimskiej (Rynek
Główny)
2.10 godz. 17:00 „Single po
japońsku” – spektakl komediowy w wykonaniu: Anny Muchy,
Katarzyny Maciąg, Wojciecha
Medyńskiego i Lesława Żurka
8.10 godz. 18:00 „Atramentowa” – koncert Stanisławy
Celińskiej z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko
9.10 godz. 16:00 „Bleee...” –
spektakl z Teatru Baj Pomorski
w Toruniu
16.10 godz. 18:00 „Moja miłość” – koncert Michała Bajora
20.10 godz. 18:00 Kabaret
„Moherowe berety”
22.10 godz. 18:00 „Pół na
pół” – spektakl komediowy
w wykonaniu Piotra Polka
i Piotra Szwedesa
3.11 godz. 19:00 „Piotr Nalepa Breakout Tour” – koncert
pamięci Miry Kubasińskiej
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i Tadeusza Nalepy w wykonaniu Piotra Nalepy z zespołem
„Nie-Bo” w ramach projektu
Kultura 50/50
5.11 godz. 18:00 „My Fair
Lady” – musical Fredericka
Loewe w wykonaniu artystów
Opery Śląskiej w Bytomiu
18.11 godz. 18:00 „Klimakterium... i już” – muzyczny
spektakl komediowy z Teatru
Capitol w Warszawie
19.11 godz. 18:00 „Klimakterium 2, czyli menopauzy
szał” – muzyczny spektakl
komediowy z Teatru Capitol
w Warszawie
24.11 godz. 18:00 „Nahorny
Trio” – koncert tria jazzowego w składzie: Włodzimierz
Nahorny – fortepian, Mariusz
Bogdanowicz – kontrabas oraz
Piotr Biskupski – perkusja w
ramach projektu Kultura 50/50
27.11 godz. 19:00 „Jeszcze
Polska Muzyka” – koncert
w wykonaniu Orkiestry Akademii Beethovenowskiej
3.12 godz. 18:00 „Cyrkuśniki”
– program Kabaretu Hrabi
11.12 godz. 17:00 „Mayday”
– spektakl komediowy z Teatru
Bagatela w Krakowie

Galeria „Tyle światów”
14–26.06 „Emocje w barwach” – wystawa malarstwa
Kingi Ogiegło
1–26.07 „ślady i pamięć” –
wystawa judaistyczna Ewy
Cofalik-Dobosz

Wystawy

do 19.06 XX Konkurs Plastyczny „Moje marzenia” – wystawa
pokonkursowa
do 26.06 VI Konkurs Plastyczny „Lubię smoki” – wystawa
pokonkursowa
21.06–3.07 Wystawa prac
dzieci z sekcji plastycznej OCK
kierowanej przez Władysławę
Kapcińską
29.06–24.07 Wystawa malarstwa Eustachego Matejki
5–24.07 Wystawa malarstawa
Grupy na Zamku

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

14.06 godz. 15:00 „Od mowy
nienawiści do Auschwitz” –
wykład Alicji Bartuś
21.06 godz. 15:30 Zakończenie roku akademickiego

Wakacje z OCK
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza dzieci i młodzież na
warsztaty teatralne, plastyczne, gry kreatywne i zabawy sportowe, spotkania z fantastyką, turnieje gier, projekcje filmowe
w ramach wakacji z Oświęcimskim Centrum Kultury.
„Wakacje
z duchami”

16.08 godz. 10:00–11:30
wakacje
Duszek na pikniku – warsztaty
z fantastyką
Oświęcimskie Centrum Kul- plastyczne
Oświęcimski Klub Fantastyki
tury zaprasza dzieci w wieku
i Oświęcimski Klub Anime,
6–12 lat na bezpłatne zajęcia 17.08 godz. 10:00–11:30
działające przy Oświęcimskim
wakacyjne. Zapisy przyjmowa- W zdrowym ciele zdrowy Centrum Kultury, zapraszają
ne będą w Informacji OCK od duch – zajęcia sportowe
w lipcu i sierpniu na spotka27 czerwca. Liczba miejsc ogrania tematyczne, turnieje gier,
niczona – decyduje kolejność 18–19.08 godz. 10:00–11:30 prelekcje, m.in.: turniej gry
zgłoszeń. Szczegóły na stronie Niesamowity dwór – warszta- bitewnej Warhammer 40.000,
www.ock.org.pl oraz w Oświę- ty kreatywne
LARP, rozgrywki w kolekcjocimskim Centrum Kultury.
nerskie gry karciane „Magic:
22–24.08 godz. 10:00–11:30 the Gathering” i „Veto!”, dzień
4–15.07 godz. 10:00–11:30 Upiorne zamczysko – warszta- poświęcony twórczości J.R.R.
Strachy na lachy – letnie ty plastyczne
Tolkiena – prelekcje, konkurs
warsztaty teatralne zakończone
wiedzowy, gry inspirowane
wakacyjne
spektaklem teatralnym
Śródziemiem, OKA-CON, czyimprezy plenerowe li dzień z japońską popkulturą,
12.07 godz. 16:00–19:00
5.07 godz. 10:00–11:30
prelekcje dotyczące wybranych
W zdrowym ciele zdrowy EkoManiacy – ekoprogram ani- aspektów fantastyki, możliwość
macyjny dla dzieci: tworzenie, korzystania z klubowych zaduch – zajęcia sportowe
wyklejanie i malowanie eko- sobów gier. Turnieje gier karobrazów na deskach, ozdabia- cianych i bitewnych wiążą się
7.07 godz. 10:00–11:30
Skarpetkowy pajączek – nie drewnianych ekokwiatków, z posiadaniem własnej talii/armalowanie doniczek i sadzenie mii. Wstęp wolny. Szczegóły na
warsztaty plastyczne
kwiatów i drzewek, ozdabianie stronie internetowej www.ock.
gigantycznych drzew, ekoquiz org.pl i www.kf-oswiecim.net
12.07 godz. 10:00–11:30
Duszek-poduszek – warsztaty z nagrodami, bieg z wiadrami
wody, układanie gigantycznych 2.07 godz. 16:00–20:00
plastyczne
puzzli, gra drewnianymi giga- Oblicza grozy – spotkanie tebierkami. Wstęp wolny – par- matyczne poświęcone grozie w
14.07 godz. 10:00–11:30
Jaskinia nietoperzy – warszta- king przed OCK
szeroko rozumianej fantastyce:
ty plastyczne
prelekcja o życiu i twórczości
29.08 godz. 15:00–19:00
H.P. Lovecrafta i klasykach lite18–20.07 godz. 10:00–11:30 Pożegnanie wakacji – impreza ratury grozy, konkurs wiedzoZapytaj ducha – gry i zabawy plenerowa – dmuchańce, ani- wy z nagrodami, „straszne” gry,
macje dla dzieci, interaktywny dla uczestników w wieku 15+,
program w wykonaniu duetu wstęp wolny
21.07 godz. 10:00–11:30
Księga strachów – warsztaty „Bim Bam Bom”, wstęp wolny
– parking przed OCK
kreatywne

Repertuar „Naszego Kina” w OCK
Wędrujące Festiwale, czyli
bombowy przegląd filmów
prosto z Berlina, Sundance,
Locarno, cz. 2
„Belgica” (15 l.), prod. Belgia,
Francja 2016, reż. Felix van
Groeningen, 127 minut
22.06 godz. 18:00

„Frankofonia” PREMIERA
(13 l.), prod. Francja, Niemcy
2015, reż. Aleksander Sokurow, 87 minut
22–23.06 godz. 20:15,
24.06 godz. 20:00,
26.06 godz. 20:00,
27–30.06 godz. 18:00

9.07 godz. 10:00–19:00
„Jak uratować mamę”
Turniej gry bitewnej War- 27.07 godz. 10:00
hammer Fantasy Battle – dla
uczestników w wieku 13+, „Pszczółka Maja Film”
wstęp wolny
3.08 godz. 10:00
27–28.08 godz. 11:00–20:00
eRPeG-owy Maraton – IV edycja – minikonwent poświęcony
grom fabularnym: sesje RPG
dla początkujących i zaawansowanych, prelekcje i prezentacje
gier, konkursy z nagrodami,
dla uczestników w wieku 13+,
wstęp wolny
Wakacje z Oświęcimskim
Centrum Kultury dofinansowano z „Gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii
na terenie miasta Oświęcim na
rok 2016”.

„Soy Nero” (15 l.), prod. Francja, Meksyk, Niemcy 2016,
reż. Rafi Pitts, 120 minut
23.06 godz. 18:00
„Hedi” (15 l.), prod. Tunezja,
Belgia, Francja 2016, reż.
Mohamed Ben Attia, 88 minut
24.06 godz. 18:00

„Kochaj” (12 l.), prod. Polska
2016, reż. Marta Laryssa
Plucińska, 87 minut
1–7.07 godz. 18:00

„U Pana Marsa bez zmian”
(15 l.), prod. Belgia, Francja
2016, reż. Dominik Moll, 101
minut
26.06 godz. 18:00

„Skarb” (13 l.), prod. Rumunia, Francja 2015, reż. Corneliu Porumboiu, 89 minut
1–7.07 godz. 19:45

„Skubani”
17.08 godz. 10:00
„Rysiek Lwie Serce”
24.08 godz. 10:00
„Dzielny kogut Maniek”
31.08 godz. 10:00

wakacyjne seanse
filmowe

Zapraszamy dzieci i młodzież
na popołudniowe seanse po
obniżonej cenie – 14 zł (3D),
12 zł (2D):
„Angry Birds Film 3D”
1–7.07 godz. 16:00

wakacyjna strefa
taniego kina
bilety 5 zł
„Kumba” 6.07 godz. 10:00

„Księga dżungli 3D”
8–14.07 godz. 16:00
„Alicja po drugiej stronie lustra
3D” (7 l.),
15–21.07
„Rodzinka nie z tej ziemi”
13.07 godz. 10:00

„Największy z cudów”
22–28.07 godz. 16:00

„Fru!”
20.07 godz. 10:00

„Gdzie jest Dory (3D)”
19–25.08 godz. 16:00

„Zanim się pojawiłeś” (13 l.),
prod. USA 2015, reż. Thea
Sharrock, 110 minut
8–14.07 godz. 18:00

„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
„Dziewczyna, która została
królem” (15 l.), prod. Finlandia, Niemcy, Kanada, Szwecja, Francja 2015, reż. Mika
Kaurismäki, 106 minut
25–26.06 godz. 16:00,
27–30.06 godz. 19:45

13

Kino
dla Dzieciaka
Raz w miesiącu, w niedzielę, zapraszamy wszystkich
najmłodszych na specjalne
pokazy filmowe.
„Mój przyjaciel orzeł” – Kino
dla Dzieciaka (7 l.), prod.
Austria 2015, reż. Gerardo Olivares, Otmar Penker, 98 minut
3.07 godz. 14:00

„Blokada” (15 l.), prod.
Turcja, Francja, Katar 2015,
reż. Emin Alper, 119 minut
8–14.07 godz. 20:00
„Przyjaźń czy kochanie?”
(15 l.), prod. Francja, Holandia, Irlandia, USA 2016,
reż. Whit Stillman, 92 minuty
15–21.07

Bilet w cenie 12 zł

sport
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KRZYŻÓWKA 6/2016

Po czternastu latach piłkarze oświęcimskiej Unii znowu
zagrają na czwartoligowych stadionach

Szampan przy Legionów

Fundatorem nagrody
jest Wydawnictwo

KUPON
krzyżówka 6/2016
Litery uporządkowane od
1 do 24 utworzą rozwiązanie
– myśl Edwarda Tomenko,
które wraz z kuponem nr 6
naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć do
4 lipca 2016 r. do redakcji
GZO, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr
5/2016 brzmi: „Co nagle
wzrasta, nagle pada”.
Nagrodę książkową
ufundowaną przez
Wydawnictwo
Novae Res otrzymuje
p. Iwona Leśniak
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Szklany na przetwory;
2. Urzędowe pismo z instrukcjami;
* Pociecha królowej sawanny;
3. Samica daniela;
4. Gatunek gryki;
* Smaczna, drapieżna ryba słodkowodna;
5. Gdy usta milczą, ona śpiewa;
6. „Figlarna krzyżówka”;
* Płynie przez Żelazową Wolę;
7. Miłośnik X Muzy;
8. Dymiący atrybut Churchila;
* Może zasłonić słońce;
9. Atmosfera spotkania;
10. Tytuł cesarzy bizantyjskich
i władców serbskich;
* Klosz;
11. Niemowlę przy piersi;
12. Wygładzanie drogich kamieni;
13. Część składowa urządzenia
kotłowego;
14. Jedno z imion Poe;
15. Kielecki lub Babuni;
16. Zwilża język;
17. 1/52 roku;

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam budynek gospodarczy 56 m kw. i działkę budowlaną 1,5 a, Przeciszów, 12 tys. zł,
do negocjacji, 694-503-740

Pionowo:
A) Możność dotarcia;
* Włosy psa;
B) Artysta rzeźbiący w drewnie;
C) W jajku otoczone białkiem;
* „Porodówka” kurcząt;
D) Sportowe obuwie;
E) Kombinezon Eskimosa;
* Wielkość arkusza;
F) Zaliczka, zadatek;
G) Ustala go selekcjoner;
* Rasa psa;
H) Niezbędne w karetce;
I) Góralskie to watra;
* Arena rycerskich turniejów;
J) Temat dla marynisty;
K) Pomieszczenie w szkole;
* Skąpy ma w niej węża;
L) Aptekarska jednostka masy;
Ł) Odmiana węgla brunatnego;
M) Kubański taniec;
N) Dawniej o pokarmie;
O)Duże miasto w Finlandii;
P) Zatrudnia listonoszy.

Aby zamieścić reklamę lub ogłoszenie
drobne należy skontaktować się
z redakcją „GZO”. Koszt ogłoszenia
drobnego 60 groszy za słowo.

KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
11 LIPCA 2016 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL
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Na trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek okręgówki
Unia Oświęcim zapewniła sobie pierwsze miejsce i awans do
czwartej ligi. Radość jest olbrzymia, bo na taką chwilę kibice
biało-niebieskich musieli czekać długie czternaście lat. Nic
zatem dziwnego, że po wygranym 1:0 meczu z Zagórzanką na
stadionie przy ulicy Legionów
szampan lał się strumieniami.
Oświęcimianie rozpoczęli rozgrywki pod wodzą Jakuba Korby. Zaledwie po dwóch kolejkach
jesieni został on jednak zdymisjonowany. Biało-niebiescy zaliczyli klasyczny falstart. Najpierw
zremisowali 1:1 na boisku beniaminka z Ryczowa, by w drugiej kolejce uzyskać identyczny

rezultat w spotkaniu na swoim
stadionie z Nadwiślaninem
Gromiec. Działacze zareagowali
błyskawicznie i „podziękowali”
grającemu trenerowi – Jakubowi
Korbie.
Jego miejsce zajął Sławomir
Frączek. Tego trenera piłkarskim kibicom nie trzeba
specjalnie przedstawiać. Jest
byłym piłkarzem i trenerem
Unii. Pracował też z zespołami
Przeciszovii, Skawy Wadowice,
Brzeziny Osiek, Tempa Białka,
a przed przejściem do Unii był
związany z Chełmkiem.
– Wiadomo, jakie były wyznaczone cele – mówi Sławomir
Frączek.
– Doskonale zdawaliśmy sobie
sprawę, że w tym sezonie li-

czy się wyłącznie mistrzostwo
i promocja do grona czwartoligowców. Każde inne miejsce
niż pierwsze byłoby porażką.
Poradziliśmy sobie z presją
oczekiwań i teraz jest pora na
radość. Awans zapewniliśmy
sobie już na trzy kolejki przed
końcem. To najlepiej świadczy
o tym, że w pełni zasłużyliśmy
na czwartą ligę – dodaje szkoleniowiec Unii.
Mecz z Zagórzanką lepiej dla
gospodarzy nie mógł się rozpocząć. Już po niespełna 130
sekundach gry miejscowi wyszli na prowadzenie. Z okolic
„szesnastki” dokładnie przymierzył Damian Nowotarski
i za chwilę mógł odbierać zasłużone gratulacje od kolegów.
Na krótko przed przerwą Unia
mogła i powinna podwyższyć
wynik. Uderzenie Damiana
Nowotarskiego z trudem obronił bramkarz, a poprawka Przemysława Światłowskiego wylądowała nad poprzeczką.
W drugiej połowie Unia „szanowała wynik”. Pozornie oddała inicjatywę rywalowi, ale
specjalnego zagrożenia pod
bramką strzeżoną przez Przemysława Kubasa nie było. Biało-niebieskim nie udało się
„dobić” przeciwnika, ale nikogo to specjalnie nie zmartwiło.
Piłkarze Unii Oświęcim byli najlepszym zespołem
Wynik 1:0 sprawił, że można
w okręgówce i nowy sezon rozpoczną już w czwartej lidze.
było otworzyć szampany.
Po meczu z Zagórzanką świętowali
– mac
Fot. mac

Solarze zakończyli trzecioligowe rozgrywki na trzecim
miejscu w tabeli

Podium – tylko tyle i aż tyle

Trzecie miejsce w trzeciej lidze
sezonu 2015/16 zajęli piłkarze
Soły Oświęcim. Z jednej strony to
spory sukces, zważywszy zwłaszcza na reorganizację. Z drugiej
pozostał lekki niedosyt. Po raz
trzeci drużyna prowadzona przez
Sebastiana Stemplewskiego kończy bowiem rozgrywki w ścisłym
czubie tabeli i po raz trzeci niewiele zabrakło do mistrzostwa,
gwarantującego udział w barażach o drugą ligę.
Tegoroczna reorganizacja piłkarska całkowicie przemebluje
zestawienie trzecioligowców.
Przypomnijmy, iż do zakończonego właśnie sezonu przystąpiło osiemnaście drużyn. W kolejnym z tego składu zostanie
zaledwie siedem ekip! W tym
gronie jest oświęcimska Soła.
Mistrzostwo i udział w barażach o drugą ligę zapewniła
sobie krakowska Garbarnia.
Rywalem „Brązowych” w dwumeczu będzie Warta Poznań.
Utrzymanie zagwarantowały
sobie KSZO 1929 Ostrowiec
Świętokrzyski, Soła Oświęcim,
Podhale Nowy Targ, Wisła II
Kraków, Spartakus Daleszyce,
Unia Tarnów i Cracovia II.
Z kolei trzecią ligę opuszczają
Czarni Połaniec, Hutnik Nowa

ki strzeżonej przez Marcina
Kopra, a w 77. minucie gola na
wagę trzech punktów zdobył
Marcin Drzymont. Doświadczony obrońca skutecznie zamknął dośrodkowanie z kornera. Później w poprzeczkę trafił
jeszcze Paweł Cygnar.
W ostatniej kolejce sezonu
2015/16 Soła podejmowała Wolanię Wola Rzędzińska.
W pierwszej rundzie w Woli
Rzędzińskiej, solarze zwyciężyli aż 4:0. Hattricka „ustrzelił”
wówczas Przemysław Knapik,
a jednego gola dołożył Krzysztof Hałgas. Teraz zanotowano
identyczny rezultat. Gospodarze objęli prowadzenie już po
5 minutach gry. Po dograniu
z kornera piłkę do siatki skierował Igor Szopa. Chwilę później dokładne dośrodkowanie
Mateusza Glenia skutecznie finalizował Przemysław Knapik.
W 70. minucie w polu karnym
Damian Gabała w nieprawidłowy sposób zatrzymał Glenia
i sędzia pokazał „na wapno”.
„Jedenastkę” na gola zamienił
Jakub Snadny. Końcowy wynik
Efektownym zwycięstwem głową ustalił Dawid Wadas,
zamknęli sezon 2015/16 pił- a asystę na swoim koncie zapikarze z oświęcimskich Plant sał Paweł Cygnar.
Fot. mac
– mac

Huta, Wisła Sandomierz, Korona II Kielce, Łysica Bodzentyn,
Poprad Muszyna, Sparta Kazimierza Wielka, Wolania Wola
Rzędzińska i andrychowski
Beskid. Przypomnijmy, iż Poroniec Poronin nie przystąpił
do rundy rewanżowej.
W przedostatniej serii oświęcimianie gościli na Suchych
Stawach. Soła potwierdziła, że
ma swoisty patent na wygrywanie z Hutnikiem. Wszystko
rozstrzygnęło się po zmianie
stron. Kwadrans po przerwie
„zadzwoniła” poprzeczka bram-

sport
Dwudziesta edycja piłkarskiego
im. Eugeniusza Szustera

memoriału

Wszystko dla „piątki”

Memoriał młodzieży im. Eugeniusza Szustera cieszy się
w Oświęcimiu niesłabnącym powodzeniem
Fot. mac

Futbolowe reprezentacje dziewcząt i chłopców Szkoły Podstawowej nr 5 w Oświęcimiu
zwyciężyły w tradycyjnym memoriale im. Eugeniusza Szustera. Dwudziestą edycję tej
imprezy rozegrano na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. W zawodach uczestniczyły drużyny z piątych klas
szkół podstawowych.
Eugeniusz Szuster to szczególna postać w sportowej historii
Oświęcimia. W Towarzystwie
Sportowym Soła wraz z grupą
gimnazjalnych kolegów tworzyli trzon bardzo silnej piłkarskiej drużyny. W latach 30.

wraz ze Stefanem Kisielińskim
przeszedł do PKS Katowice, by
później zasilić stołeczną Polonię. Należał do czołowych
piłkarzy lat międzywojennych.
Po wojnie powrócił do kraju.
W latach 50. pracował z piłkarzami oświęcimskiej Unii we
wszystkich kategoriach wiekowych. Najbardziej spektakularny sukces z tego okresu
to zdobycie przez juniorów
Unii wicemistrza, a następnie
mistrza Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
Przedwczesna śmierć w 1977
roku wyrwała go z szeregów
sportowej społeczności.

Gośćmi specjalnymi byli ludzie
związani ze śp. Eugeniuszem
Szusterem. Nagrody najlepszym
wręczał m.in. syn Leszek Szuster. Turniej swoją obecnością
zaszczycili byli piłkarze i trenerzy Unii, Tadeusz Morgoł i Henryk Snadny. Do Oświęcimia
przyjechał też Michał Nalepa.
Wychowanek biało-niebieskiego klubu gra obecnie w mistrzu,
zdobywcy Pucharu i Superpucharu Węgier, czyli w barwach
Ferencvarosu Budapeszt.
W rywalizacji dziewcząt triumfowała Szkoła Podstawowa nr 5
w Oświęcimiu, przed SP Grojec
i SP Piotrowice. „Piątka” zwyciężyła także wśród chłopców.
Na drugiej pozycji uplasowała
się reprezentacja SP z Grojca, a kolejne miejsca zajęły SP
nr 1 w Oświęcimiu i SP nr 9
w Oświęcimiu. W łącznej klasyfikacji dziewcząt i chłopców
wygrała SP nr 5, przed SP Grojec i SP Piotrowice.
Drużyna chłopców z SP nr 5
wystąpiła w składzie: Marcin
Moruń, Kacper Jarnot, Wiktor
Ścigaj, Dorian Migdał, Karol
Dziedzic, Szymon Paw, Igor
Puchajda, Patryk Patrzyk, Paweł Zinkow.
– mac

Oby tak we Francji...

Zabrakło tylko srebra
Aż czterokrotnie na najwyższym stopniu podium stawali
oświęcimscy karatecy podczas
rozgrywanych w Rzeszowie
Mistrzostw Polski Oyama Karate. Medalowy dorobek uzupełniły trzy brązowe krążki. To
ogromny sukces podopiecznych sensei Mariusza Pawlusa.
Była to 21. edycja krajowego
czempionatu. W zawodach
wzięło udział 330 zawodniczek
i zawodników. Z reprezentacji
Oświęcimskiego Klubu Karate
na najwyższym stopniu podium stanęli Dominika Chylińska i Anna Ferenc oraz Adam
Dzięgiel i Szymon Dębski.
Do czterech złotych krążków,
medale w brązowym kolorze
dorzucili Katarzyna Kotap-

ka, Oliwia Greczner i Mateusz
Ostrowski. Na czwartej pozycji
zawody w Rzeszowie ukończyła Dominika Matusz, a w bojach eliminacyjnych odpadli
pozostali zawodnicy Oświęcimskiego Klubu Karate, czyli
Kamila Romanek, Dominik
Matusz, Janusz Bolisęga i Kamil Ostrowski.
Z postawy swoich podopiecznych bardzo zadowolony jest
sensei Mariusz Pawlus. Duże
brawa należą się szczególnie
Dominice Matusz, której w eliminacjach odnowiła się kontuzja. Ta jednak nie poddała się
i do końca walczyła w zawodach. Przegrała niejednogłośną
decyzją sędziów, podobnie jak
Janusz Bolisęga.

Euro młodzików w Oświęcimiu wygrała Unia, a jak będzie
we Francji?

Wyniki 1/8 finału „Oświęcimskiego Euro 2016”:
Górnik Libiąż (Albania) – Ukraina (Rekord Bielsko-Biała) 3:2
Podbeskidzie
Bielsko-Biała
(Hiszpania) – Zatorzanka Zator (Szwecja) 5:0
Żory (Rosja) – Unia II Oświęcim (Francja) 4:0
Cracovia (Portugalia) – Gol
Nowy Bieruń (Włochy) 6:0
Unia (Polska) – Iskra Pszczyna
(Islandia) 2:1

GKS Tychy (Niemcy) – Piast
Gliwice (Rumunia) 2:1
Wisła Kraków (Anglia) – Fablok Chrzanów (Austria) 4:0
Rozwój Katowice (Belgia) – TJ
Jurinka (Czechy) 3:0
Ćwierćfinały:
Podbeskidzie (Hiszpania) –
Górnik Libiąż (Albania) 4:1
Cracovia (Portugalia) – Żory
(Rosja) 3:0
Unia Oświęcim (Polska) – Rozwój Katowice (Belgia) 2:0
Wisła Kraków (Anglia) – GKS
Tychy (Niemcy) 6:0
Półfinały:
Cracovia (Portugalia) – Podbeskidzie (Hiszpania) 3:1
Unia Oświęcim (Polska) –Wisła
Kraków (Anglia) 3:3, karne 3:2
Finał: Unia Oświęcim (Polska)
– Cracovia (Portugalia) 5:3
– mac

– Cztery tytuły mistrzów kraju
to wielki powód do dumy – nie
kryje sensei Mariusz Pawlus.
– Nasi karatecy pokazali się
z bardzo dobrej strony. Blisko
finału była Katarzyna Kotapka,
która przegrała półfinał z mocną zawodniczką z Wadowic.
W walce o brąz nie dała już
szans swojej przeciwniczce. Nie
zawiedli moich oczekiwań złoci medaliści. Dominika Chylińska, Adam Dzięgiel i Szymon
Dębski obronili tytuły mistrza
Polski. Z kolei Anna Ferenc
wygrała w bardzo dobrym stylu. Udowodniła, że będzie bardzo poważnie się liczyć w tej
kategorii – powiedział sensei
Pawlus.
– mac

W mistrzostwach Polski przedstawiciele oświęcimskich sztuk
walki wywalczyli 15 medali!

Moda na sporty walki
O tym, że w grodzie nad Sołą
sporty walki są bardzo popularne nie trzeba specjalnie nikogo
przekonywać. Najlepiej świadczy o tym ilość trenujących zawodniczek i zawodników. Ma
to bezpośrednie przełożenie na
krajową pozycję i zdobywanie
najważniejszych trofeów. Tak
też było w Złotoryi, która gościła uczestników krajowych
mistrzostw w sztukach walki.
Głównym organizatorem zawodów była federacja IMAF
Polska (International Martial
Arts Federation). W dziesięciu
różnych konkurencjach sztuk
i sportów walki (m.in.: jujitsu,
kobudo, karate, kick boxing)
startowało blisko 200 zawodniczek i zawodników.
Oświęcim był reprezentowany
przez 23 zawodników z oświęcimskiego Stowarzyszenia Ja-

pońskich Sztuk Walki, trenujących pod okiem instruktora
shihana Przemysława Wiśniewskiego. Ich medalowy dorobek
nie wymaga dodatkowego komentarza. Na podium stawali aż
piętnastokrotnie! Na mistrzostwach Polski wywalczyli w sumie osiem złotych, trzy srebrne
i cztery brązowe medale w konkurencji kata kobudo.
Medale oświęcimian:
Złoto:
Krzysztof Jędrzejczyk
– (dzieci 7–9 lat),
Zuzanna Michałek –
(młodziczki 10–12 lat),
Igor Krzywda –
(młodzicy 10–12 lat)
Iga Grabecka –
(kadetki 13–15 lat)
Grzegorz Wójcicki –
(kadeci 13–15 lat)

Trzecie miejsce UKS Kadet podczas międzynarodowego turnieju

zdobył Igor Pawela, który został
królem strzelców turnieju.
Prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut pogratulował wszystkim drużynom i życzył młodym
piłkarzom, aby mieli w przyszłości okazję zagrać podczas
prawdziwych mistrzostw Starego Kontynentu.
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młodzieży Siedem medali oświęcimskich karateków podczas krajowych mistrzostw w Rzeszowie

Młodzicy Unii reprezentujący Polskę wygrali oświęcimskie
Euro 2016

Piłkarskie mistrzostwa Starego
Kontynentu w... Oświęcimiu
powoli stają się tradycją i zajmują stałe miejsce w kalendarzu
sportowych imprez. To nie żart.
Podobnie jak w 2012 roku, tak
i teraz na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
rozegrano turniej z udziałem
młodzieżowych drużyn na wzór
mistrzostw Europy we Francji.
Sportową imprezę wspiera
oświęcimski ratusz, a piłkarskie zawody były połączone
z całodniowym piknikiem
rodzinnym. Na brak atrakcji
z pewnością nikt nie mógł narzekać. Wszystko rozpoczęło
się od przemarszu uczestników
turnieju, a później 24 drużyny
walczyły na zielonej murawie.
Wystąpiły 24 zespoły ze Śląska
i Małopolski, które w pierwszej fazie zawodów podzielono
na sześć grup eliminacyjnych.
Młodzi piłkarze Unii w grupie
poradzili sobie z GKS Tychy
(Niemcy), Rekordem Bielsko-Biała (Ukraina) i Górnikiem
Brzeszcze (Irlandia Północna).
Prawdziwy horror z udziałem
oświęcimian oglądaliśmy w półfinale i finale. Najpierw Polska
(Unia) pokonała Anglię (Wisła
Kraków) po rzutach karnych,
bo w regulaminowym czasie
gry był remis 3:3. Z kolei w finale oświęcimianie przegrywali
już 0:2 z Portugalią (Cracovia),
by ostatecznie zwyciężyć 5:3.
Aż cztery gole w tym spotkaniu
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Z wizytą na Słowacji
Na zaproszenie zaprzyjaźnionego klubu MSK Kreżmarok
w koszykarskim turnieju na
Słowacji wystąpiła oświęcimska drużyna UKS Kadet.
Podopieczni Wojciecha Porębskiego wzięli udział w czwartej
edycji memoriału Vladimira
Janceka. Do Kreżmaroku przyjechały drużyny ze ścisłej czołówki ligi słowackiej
z rocznika 2000.
– W pierwszym spotkaniu
ulegliśmy
ubiegłorocznemu
mistrzowi Słowacji, czyli BKM
Svit 45:71 – informuje trener
UKS Kadet, Wojciech Porębski.
– Gra naszej drużyny była
znacznie lepsza niż wynik,
a o losach spotkania zaważyła
słaba druga kwarta w naszym
wykonaniu. Przegraliśmy w tej

części gry 10:28. Po zmianie
stron graliśmy znacznie lepiej.
Ostatnią odsłonę wygraliśmy
11:6 – dodaje.
Kolejnego dnia turniejowych
zmagań oświęcimskich kadetów czekały dwa pojedynki.
W pierwszym drużyna z miasta nad Sołą walczyła z gospodarzem turnieju – BK MSK
Kreżmarok. Uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 2 pewnie pokonali Słowaków 80:43,
biorąc rewanż za czteropunktową porażkę na własnym parkiecie podczas styczniowego
„Turnieju o Puchar Wolności”.
W trzecim meczu zespół Wojciecha Porębskiego pokonał
BK Spiską Nova Ves 88:69.
– Prezentowaliśmy się świetnie
zarówno w ataku, jak i w obro-

Damian Godyń –
(juniorzy 16–18 lat)
Patrycja Pszczelińska
– (seniorki 19+)
Maciej Czerniak –
(klasa mistrzowska)
Srebro:
Wojciech Kęska –
(młodzicy 10–12 lat)
Julia Tomaszek –
(kadetki 13–15 lat)
Kacper Cienkosz –
(kadeci 13–15 lat)
Brąz:
Oliwier Pasternak –
(dzieci 7–9 lat)
Aleksandra Wójcicka –
(młodziczki 10–12 lat)
Miłosz Michałek –
(młodzicy 10–12 lat)
Rafał Wójcicki –
(klasa mistrzowska)
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nie – cieszy się Wojciech Porębski.
– Końcowy rezultat nie był
przypadkowy. Później przyszło nam się spotkać z bardzo
mocnymi Koszycami. Sił naszej młodszej drużynie wystarczyło tylko na pierwszą kwartę, którą wygraliśmy 21:20.
W następnych odsłonach
meczu mocni Słowacy zaczęli
wykorzystywać każdą naszą
niedokładność, pewnie wygrywając różnicą 30 punktów. To
był bardzo udany turniej. Wygrany mecz z Kreżmarokiem
świadczy o rosnącej sile naszego zespołu. Ponadto wybór
Szymona Zapały do pierwszej
piątki turnieju i wyróżnienie
dla Jakuba Mikosa jest tego
najlepszym potwierdzeniem.
Z mojej strony wielkie podziękowania dla rodziców naszych
koszykarzy, którzy byli z nami
i głośno dopingowali bez
względu na wynik – podsumował Wojciech Porębski.
– mac
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