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Niezmienna aktualność historycznego przesłania

Trzy dekady doświadczeń, ważnych wyzwań i tysiące spotkań
pozwoliły w oparciu o historię
realizować koncepcję pedagogiczną „Oświęcim jako miejsce
nauki” i kształtować otaczającą
rzeczywistość na bazie zdobyczy humanizmu.
7 grudnia 1986 roku powstał
polsko-niemiecki projekt –
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży. Wspólne
przedsięwzięcie Akcji Znaków
Pokuty – Służby dla Pokoju
z Berlina i miasta Oświęcim
pozwoliło stworzyć miejsce
spotkania, dialogu, przełamania stereotypów i uprzedzeń
z przeszłości. Dom, który stał
się dla wielu byłych więźniów KL Auschwitz – świadków historii drugim domem,
otworzył nowe możliwości dla
polsko-niemieckiego procesu
pojednania.
MDSM stał się istotnym punktem odniesienia dla młodych
ludzi z całego świata, spoglądających w Miejscu Pamięci
Auschwitz-Birkenau na jedno z najsilniej zaburzających
duchową równowagę miejsc
w historii ludzkości. Oferuje swym gościom możliwość
rozważań nad poruszającymi
doznaniami
wyniesionymi
z Miejsca Pamięci, daje okazję
do wyciszenia i międzyludzkich kontaktów, tworzy atmosferę otwartości i tolerancji
i stwarza możliwość rozmowy
z ocalonymi więźniami obozu.
Warsztaty, seminaria, wykłady, konferencje i szereg innych
programów
edukacyjnych
przybliżają historię II wojny
światowej i ujawniają mechanizmy zbrodni, która w tych
czasach się dokonała.
Do dziś ścisłe związki z Muzeum Auschwitz stanowią kluczowy element w pracy MDSM,
tym niemniej oferta instytucji
została istotnie poszerzona
– począwszy od Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego
„Twórczo dla Praw Człowieka”,
a skończywszy na międzyna-

mi, które zadziałały w latach
II wojny światowej – zaznacza
dyrektor.
Pokazywać młodym ludziom
historię, a jednocześnie otwierać im oczy na teraźniejszość,
wyczulając ich postrzeganie tolerancji i demokracji – tak definiują nieodmiennie swoje zadanie pracownice i pracownicy
MDSM. W obliczu nasilających
się na całym świecie przejawów
antysemityzmu, prawicowego
populizmu i ksenofobii zadanie
to nie traci w najmniejszym nawet stopniu swej palącej aktualności. Czy przed MDSM stoją
jeszcze jakieś wyzwania?
– Wyzwaniem jest kwestia
odejścia świadków historii, ponieważ ten Dom powstał jako
testament byłych więźniów.
Oni odchodzą i wiadomo, że
są niezastąpieni w sensie autentycznego przekazywania.
Od wielu lat pracujemy nad
tym, jak będzie wyglądać nasza oferta pedagogiczna, kiedy
nie będzie świadków historii.
Jedną z wielu odpowiedzi jest
otwarcie w MDSM Centrum
Dokumentacji „Świadkowie”,
w którym będziemy w oparciu
o biografie „naszych” byłych
więźniów tworzyć konstrukty
pedagogiczne – podkreśla Leszek Szuster.
– Drugie wyzwanie, z którym
się zmierzymy, to obranie taktyki, w jaki sposób doświadczenia Domu, czyli potencjał inte-

lektualny i duchowy, powinno
się wykorzystać w kontekście
tego, co dzieje się w świecie –
wszystkich niepokoi, zagrożeń,
które codziennie obserwujemy.
Myślę, że jest to naszym morodowych seminariach po- przez młodych ludzi. Na to naralnym zobowiązaniem, by im
święconych nauce i wnioskom kłada się ważna zmiana techprzeciwdziałać – dodaje.
płynącym z doświadczenia nologiczna, czyli metodologia.
Od wielu lat Dom prowadzony
Auschwitz i ich wpływowi To już nie jest praca nad dokui zarządzany jest przez polskona współczesną pedagogikę. mentem czy opowieścią więź-niemiecką Fundację na rzecz
Najważniejsze pozostają nie- nia spisaną na maszynie, która
MDSM, której zarząd i rada
zmiennie projekty z udziałem była przechowywana w archiobsadzone są w sposób parytemłodych ludzi prowadzone wum. Obecnie są różnego typu
towy. Fundacja cieszy się renopod kierunkiem edukatorek warsztaty interaktywne z zamą jednej z najstarszych i najMDSM oraz młodych wolon- stosowaniem najnowocześniejbardziej docenianych instytucji
tariuszy z Niemiec i Austrii. szej aparatury i digitalizacji
współpracy polsko-niemieckiej
Na przestrzeni trzydziestu lat archiwaliów, które rozszerzają
i dialogu europejskiego. MDSM
znacząco jednak zmieniły się spectrum dotarcia do materiabył wielokrotnie nagradzany
metody pracy w tym zakresie. łów źródłowych – mówi Leszek
prestiżowymi wyróżnieniami,
– Z jednej strony mamy do Szuster, dyrektor Międzynarom.in. w 2008 r. odznaczony
czynienia ze zmianą mental- dowego Domu Spotkań MłoNagrodą Pro Publico Bono,
nościową, związaną ze zmianą dzieży w Oświęcimiu.
a w 2014 r. Nagrodą Polskogeneracji i jej stosunku do hi- – Niezmiennie ważna za to
-Niemiecką.
storii. To są zmiany do proble- jest siła miejsca, czyli autenJubileuszowy rok MDSM zomatyki narodowego socjalizmu tyczność terenów Auschwitz
stał określony według 12 droi okresu II wojny światowej. jako punktu wyjścia edukacji.
gowskazów – wartości, które
Dotyczy to naszych niemiec- Oznacza zwiedzanie rzeczywiwyznaczają działania instytucji
kich uczestników seminariów, stego terenu, czego nie można
w obszarze edukacji, kultury
ale też młodzieży żydowskiej. zastąpić najnowszą techniką.
i działań obywatelskich. WolTak długo, jak mieli oni związki To jest siłą tego miejsca, i poność, nadzieja, przełamywarodzinne z żyjącymi dziadka- woduje, że instytucje działająnie barier, sprawiedliwość,
mi czy rodzicami, pojawiał się ce w Oświęcimiu będą miały
równość, odpowiedzialność,
element emocjonalny. Może to zawsze tę przewagę, ale też
tolerancja, porozumienie, diabrzmi ekstremalnie, ale dzisiaj zobowiązanie do prowadzenia
log, spotkanie, szacunek i sodla osiemnastolatka stosunek działań edukacyjnych, bowiem
lidarność zostały przywołane
do okresu 1939–45 nie róż- przesłanie z Auschwitz jest cały
jako kategorie podstawowe,
ni się bardzo od stosunku do czas bardzo aktualne. Wiele
wokół których przebiegał roczrewolucji francuskiej – jedno rzeczy, które dzieją się na świeny program. Realizacja od lat
i drugie to historia. Zmieniła cie nie tylko można, ale nawet
przeprowadzanych projektów,
się kwestia traktowania historii trzeba tłumaczyć mechanizmatj. Ogólnopolska Konferencja Auschwitz i Holokaust na
tle zbrodni ludobójstwa XX
i XXI w., Krakowski Salon Poezji czy Alternatywna Scena
MDSM została wzbogacona
o nowe inicjatywy jak „Street
art dla wartości. Nasze drogowskazy, 30 lat MDSM”. W tym
roku ponownie zrealizowano
seminarium dla osób niewidomych i niedowidzących „Słowa i wartości” oraz warsztaty
fotograficzne „Twarze miasta-oblicza pamięci”. Ważnym
wydarzeniem stało się polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium „Uczymy się z historii:
mowa nienawiści”, podczas
którego młodzi ludzie wyraziOd lewej odznaczeni pracownicy Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży: Jerzy li poprzez sztukę plakatu swój
Grzybowski, Ewa Guziak, Dorota Kikla, Zofia Neczek, Piotr Rusinek, Elżbieta Pasternak stosunek do obecnej w przestrzeni publicznej mowy nienaoraz Jolanta Staroń wraz z Piotrem Ćwikiem, wicewojewodą małopolskim
Fot. Dominik Smolarek, MDSM
wiści. Wystawa Elżbiety Kuraj

Rok 2016 jest dla Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu wyjątkowy, bowiem jubileuszowy.
Instytucja liczy już 30 lat.

i Janusza Karbowniczka „Harmonia/Dysonans” czy koncert
jazzmana światowego formatu
Adama Makowicza potwierdziły pozycję MDSM na kulturalnej mapie Oświęcimia.
Kulminacją zagranicznej aktywności Domu w roku 2016,
po wystawach w Luksemburgu, Hanowerze i Kilonii, była
prezentacja VI edycji Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego
„Twórczo dla Praw Człowieka” w Parlamencie Europejskim w Strasburgu z udziałem
przewodniczącego PE Martina
Schulza.
Podczas głównej uroczystości
jubileuszowej, która odbyła
się 10 grudnia spotkali się byli
więźniowie KL Auschwitz,
młodzież, partnerzy i przyjaciele oraz mieszkańcy Oświęcimia.
Rozpoczęła ją ceremonia wręczenia złotych i srebrnych
medali za długoletnią służbę,
które zostały przyznane przez
prezydenta Andrzeja Dudę dla:
Jerzego Grzybowskiego, Ewy
Guziak, Doroty Kikli, Zofii
Neczek, Piotra Rusinka, Elżbiety Pasternak oraz Jolanty
Staroń. Odznaczenia zostały
wręczone przez wicewojewodę
małopolskiego Piotra Ćwika
i stały się źródłem satysfakcji
i wzruszeń wyróżnionych oraz
powodem do dumy całego zespołu MDSM. Podczas uroczystości prezydent Oświęcimia
Janusz Chwierut wręczył na
ręce dyrektora Leszka Szustera
statuetkę Ambasadora Miasta
Oświęcim.
– Przez swoją działalność
MDSM w pełni realizuje przesłanie Oświęcimia – Miasta
Pokoju. Dom stał się swoistą
marką, symbolem najwyższej
jakości i profesjonalizmu –
Ambasadorem Miasta Oświęcim – stwierdza prezydent Janusz Chwierut.
Zwieńczeniem jubileuszu 30-lecia był koncert „Dom według
wartości”. Wydarzeniu towarzyszyło też otwarcie wystaw
przygotowanych przez pracowników MDSM „Od idei
do realizacji” i „VENI, VIDI,
AGNOVI”.
– Marzena Wilk
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Kinowe papu

Wyraz pamięci i wdzięczności

C

Do 20 stycznia trwa w naszym mieście bożonarodzeniowa
zbiórka żywności dla kombatantów żyjących na byłych kresach II RP w ramach akcji Rodacy-Bohaterom.

felieton

kamila drabek

zy można jeść w kinie? Dawna kindersztuba
tego zabraniała, bo przeszkadzałoby to innym
widzom. Potem nastała era popcornu w wielkich
pudłach i kolorowych napojów z bąbelkami.
Jedzenie i szeleszczenie stało się normą, szczególnie
podczas seansów dla dzieci i młodzieży.
Dziś dowiedziałam się, że kinoman może jeść na
widowni, ale tylko jedzenie zakupione na miejscu. A stało
się to za sprawą scenki, którą obserwowałam. Jeden
z widzów został pouczony przy wejściu, że nie może
wnieść swojego jedzenia (trzymał je w ręku). Wszedł
na salę, a niedługo potem przybyła pani kierowniczka,
aby rozwiązywać sytuację. Przysłuchując się rozmowie
o przepisach i procedurach, zastanawiałam się, jak
kierownictwo kina byłoby w stanie sprawdzić torebki
i plecaczki widzów, czy nie czai się tam jakiś batonik,
ciasteczko, a – co gorsza – popcorn niezakupiony
w kinie. A co z osobami, które ze względów zdrowotnych
o określonych godzinach muszą jeść konkretne jedzenie
i przynoszą je w pudełeczku? Czy procedury przewidują
taką sytuację? Ze zgrozą pomyślałam o jabłku, które
miałam w torebce. Przecież nie kupiłam go w kinie…
W ogóle go nie kupiłam. Zostało zerwane z drzewa. Czy
zatem podpada pod przepis o żywności zakupionej poza
kinem? Czy jedzenie z restauracji, której stoliki rozstawione
są przy wejściu do kina jest dozwolone? A na koniec
wyobraziłam sobie kontrolę dzieciaków, które przybyły
obejrzeć bajkę z zapasem cukierków i innych słodkości
w szeleszczących opakowaniach… Zarekwirowano!
To wyobrażenie i różne pytania nurtowały mnie
podczas oczekiwania na seans filmowy, na który
wpuszczono nas z 15-minutowym opóźnieniem. Rosło
ono z każdym słowem rozmowy toczącej się na widowni.
Na szczęście ratuje nas humor. Żartowaliśmy, że może
kino zafunduje wszystkim popcorn jako zadośćuczynienie
za opóźnienie seansu. Bo reklam przecież nam nie
odpuszczą… 					

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

O grudniu

G

rudzień ma trzy bonusy zwane też plusami dodatnimi: Mikołaja, święta i sylwestra! Ma też
jeden antybonus, czyli plus ujemny! Kończy się
kolejny rok z puli tych lat, które los wyznaczył
nam jako czas bytowania na ziemskim padole. Ale nierozpatrywanie tego faktu jest świątecznym obyczajem
i tradycją. Miłą tradycją i dobrym obyczajem jest m.in.
składanie sobie pięknych i na ogół szczerych życzeń:
szczęścia, zdrowia, pomyślności i wszystkiego najlepszego! Wprawdzie te zimowe święta od pewnego czasu nie
kojarzą się nam z mrozem i skrzypiącym śniegiem – jak
to bywało ongiś – ale to może lepiej i prawdziwiej, bo
tamto Boże Narodzenie na ziemi Orientu za tło i scenerię nie miało zimowej aury. Tyle o grudniu – daleko nie
wszystko – w grudniowym numerze „Głosu”. Jeszcze tylko: RADOSNEGO ŚWIĘTOWANIA I SYLWESTROWEGO
BALOWANIA!					

Szanowni Czytelnicy!
W 2017 roku „Głos Ziemi Oświęcimskiej”
będzie ukazywał się we wtorki.
jak dotYchczas w przeciągu sześciu dni
roboczych od wydania powinien trafić
do wszystkich mieszkań i domów
w granicach administracyjnych miasta.
KOLEJNE WYDANIE 17 stycznia 2017 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL

– Akcja Rodacy-Bohaterom
jest sztandarowym zadaniem
Stowarzyszenia
Odra-Niemen, w którym jako koordynator uczestniczę od początku, czyli od 2010 roku. Co
roku, dzięki staraniom wielu
ludzi, udaje się na ten cel zebrać w Oświęcimiu blisko pół
tony żywności, którą stowarzyszenie transportuje do Polaków żyjących na Ukrainie,
Litwie, Białorusi, a także do
Mołdawii – mówi Edyta Mitoraj, koordynatorka zbiórki na terenie naszego miasta
i okolic.
Do akcji może włączyć się
każdy. Na portierni Zespołu
Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu przy ul.
Jagiełły 10 oraz w Oratorium
św. Jana Bosko zbierane są
artykuły spożywcze o długiej
dacie ważności. Można przynieść: konserwy, cukier, ryż,
mąkę, kaszę, herbatę, kawę,
kakao, olej, warzywa i owoce
w puszce, słodycze, ciastka,
bakalie, czekoladę.
– Do paczki warto dołączyć
kartkę świąteczną. Ona przyczyni się do tego, że Kresowianie poczują naszą pamięć.

Dla nich kartka z Polski ma
znaczenie. Oni nie mają materialnego i konsumpcyjnego
podejścia, nie czekają na najnowsze sprzęty, ciuchy, wejście do SPA, premiery w kinie, loty na Dominikanę czy
do Barcelony... Oni czekają na
odwiedziny, na kontakt z drugim człowiekiem, na łączność
ze swoją Ojczyzną. Zazwyczaj
żyją bardzo skromnie, a ich

biografie są przecież żywymi lekcjami historii – dodaje
Edyta Mitoraj.
Akcję można także wesprzeć
finansowo, wpłacając datek na konto Stowarzyszenia
Odra-Niemen z dopiskiem
Rodacy-Bohaterom.
Pieniądze przekazane zostaną
m.in.: na wsparcie fianansowe kombatantów i polskich
środowisk, transport paczek

Dzięki dobroci i wrażliwości oświęcimian każdego roku
udaje się zebrać blisko pół tony żywności, która trafia do
potrzebujących rodaków
Fot. zbiory Stowarzyszenia Odra-Niemen

Ćwierć wieku pomagania
15 stycznia 2017 roku odbędzie się jubileuszowy, 25. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Po raz kolejny zebrane środki
zostaną przeznaczone na ratowanie życia i zdrowia dzieci
na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej
seniorom.
Oświęcimski sztab będzie
działał tradycyjnie w Oświęcimskim Centrum Kultury. Do
kwestowania zgłosiło się 167
wolontariuszy. Każdy z nich
będzie miał kolorową tekturową puszkę i identyfikator, na
którym znajdują się: imię, nazwisko, zdjęcie, numer zbiórki,
hologram potwierdzający oryginalność identyfikatora, pieczątka fundacji oraz kod QR
i oczywiście samoprzylepne
czerwone serduszka.
Od godziny 10:00 w budynku
OCK będzie działał sklepik
oraz kawiarenka oferująca
domowe ciasto, drożdżówki, kawę, herbatę i piernikowe serca. Będzie można także
zakupić losy na okazały orkiestrowy tort i szynkę, któ-

re zostaną wylosowane około
godz. 19:45 przed „światełkiem do nieba”.
O godzinie 16:00 rozpocznie
się część muzyczna przedsięwzięcia, podczas której wystąpią m.in. zespoły Besides
i Bao, a także uczniowie Studia Wokalnego „Voice Sing”
Joanny Kasperek-Szymonik.
Szczegóły wkrótce na stronie
internetowej OCK.
Pieniądze zebrane ze wszystkich działań oświęcimskie-

go sztabu będą przekazane
w całości na rzecz Fundacji
WOŚP.
Chociaż do finału zostało jeszcze kilka tygodni, to już dziś
można włączyć się w zbiórkę
pieniędzy, ruszyły bowiem finałowe aukcje internetowe.
Ta forma przekazywania pieniędzy cieszy się z roku na rok
coraz większą popularnością,
a ubiegłoroczne licytacje powiększyły orkiestrową pulę
o prawie 4,5 mln złotych. Na
platformie aukcje.wosp.org.
pl każdy może wylicytować
przedmioty innych darczyńców lub bezpłatnie wystawić
swój przedmiot na sprzedaż.

na Wschód czy renowację
miejsc pamięci.
Nazwą Kresy Wschodnie
określa się ziemie utracone
przez Polskę w wyniku II wojny światowej. Obecnie żyje
tam jeszcze stu kilkudziesięciu
żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych, których powojenne
losy potoczyły się bardzo różnie. Część została aresztowana przez wkraczające oddziały Armii Czerwonej i zesłana
w głąb Rosji, część próbowała ułożyć sobie życie w nowej
rzeczywistości. Niektórzy nie
złożyli broni, walcząc nadal
z reżimem, który obszedł się
z nimi bezwzględnie.
Dzisiaj żyją w trudnych warunkach, ponieważ wyrok
wydany przez władze sowieckie, oprócz zesłania czy więzienia, skazywał ich również
na konfiskatę całego majątku. Jednak wciąż pamiętają
o swoich poległych kolegach,
dowódcach, uczą młode pokolenia patriotyzmu, pielęgnują polskie tradycje i narodową kulturę.
– Wszystkim już dziś z serca
dziękujemy za każde wsparcie, za obecność, a przede
wszystkim za pamięć o bohaterach, którzy o Polsce nie zapomnieli nigdy – dodaje Edyta Mitoraj.
– ekt
Całość kwot wylicytowanych
na aukcjach przekazywana jest
na rzecz WOŚP, a Allegro obsługuje aukcje całkowicie charytatywnie. Od 15 grudnia
warto śledzić stronę rzeczyodserca.pl, na której aktorzy,
dziennikarze, sportowcy czy
blogerzy w krótkich filmach
wideo prezentują przedmioty
przekazane na aukcje.
– Możliwość kupienia Złotej Żaby Jerzego Stuhra, nart
prezydenta RP czy wspólnego
treningu z Reprezentacją Polski w Piłce Nożnej nie zdarza
się często – zachęcają organizatorzy.
Można także skorzystać
z wirtualnej puszki dostępnej
w aplikacji mobilnej i zakupić
cegiełkę o wartości 5, 10, 15,
50 lub 100 zł.
– ekt
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Boże Narodzenie 2016
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Oświęcimia,

życzymy Państwu zdrowych i obfitych świąt Bożego Narodzenia,
przeżycia świątecznych chwil w rodzinnym gronie
przy blasku choinki oraz w atmosferze ciepła i życzliwości.
Niech święta Bożego Narodzenia staną się dla Państwa
źródłem nadziei, siły i wszelkiego dobra. A świąteczny nastrój
niech opromienia wszystkie dni nadchodzącego roku.
Życzymy także, by nowy 2017 rok przyniósł
same dobre chwile oraz spełnienie planów i zamierzeń.
Piotr Hertig
Przewodniczący
Rady Miasta Oświęcim

W mikołajowym skrócie

Wioska Świętego Mikołaja
Świątecznie przystrojona choinka miejska stanęła na Rynku
Głównym. 6 grudnia rozbłysnęła wesołymi światełkami, które
uroczyście zapalił goszczący w naszym mieście Mikołaj. Brodaty
święty spędził czas w Oświęcimiu wyjątkowo pracowicie. Wspierany przez elfy cały dzień wręczał prezenty grzecznym dzieciom,
które wytrwale czekały w kolejce, by otrzymać podarek i zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie w saniach.
Organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta w Oświęcimiu,
a o oprawę artystyczną wieczoru zadbali mali artyści z zespołów pieśni i tańca Małe Hajduki i Mini Hajduki działających
w OCK.

Janusz Chwierut
Prezydent
Miasta Oświęcim

Piasek przysypał ślady do Betlejem,
zabłądzić łatwo, trudny każdy krok.
Tak mało mamy, tylko tę nadzieję,
która rozjaśnia nam codzienny mrok.
Niech zabrzmi anielski głos i słowa kolędy,
by Dobra Nowina spłynęła na świat
w ten radosny czas
świąt Bożego Narodzenia
i pozostała na cały 2017 rok.

Rózgi i lizaki
6 grudnia specjalny, mikołajkowy patrol drogowy złożony z policjantów Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu skontrolował
kilkudziesięciu kierowców. Za wzorową jazdę wręczali lizaki oraz
elementy odblaskowe. Natomiast kierowcy, którym zdarzyło się
popełnić wykroczenie, oprócz pouczenia, otrzymywali rózgę.
Szczególną uwagę zwracano na sposób przewożenia pasażerów,
a przede wszystkim dzieci.
Kontrole nie ominęły tego dnia także pieszych użytkowników
ruchu drogowego, z których kilkoro wróciło do domu z rózgą
zamiast mandatu za nieskorzystanie z przejścia dla pieszych.

W bożonarodzeniowym klimacie
Jak co roku zachęcamy do skorzystania
z wydarzeń, w które obfituje świąteczny czas w naszym mieście.
będzie się II Jarmark Świąteczny. Wystawcy w godz.
10:00–19:00 oferować będą
W przedświąteczny weekend, m.in.: żywe choinki, ozdo17–18 grudnia na oświęcim- by świąteczne, zabawki, ręskim Rynku Głównym od- kodzieło, a także tradycyjne

II Jarmark
Świąteczny

dania i produkty spożywcze,
jak: wędliny, sery, miody, słodycze i wypieki.
W bożonarodzeniowy klimat
wprowadzą dodatkowe atrakcje. Zaplanowano pokaz rzeźbienia w blokach lodowych
połączony z warsztatami dla
dzieci (godz. 11:00, 15:30,
17:30) i spektakl „Korowód
Świąteczny” w wykonaniu
Sceny Kalejdoskop z Krako-

wa (godz. 16:00). Pastorałki zaśpiewają uczniowie Studia Wokalnego „Voice Sing”
Joanny Kasperek-Szymonik
(godz. 16:00), odbędzie się
koncert grupy Krzywa Alternatywa i Przyjaciele (godz.
18:00).
Pokazy rzeźbienia w lodzie
będzie można także zobaczyć w niedzielę o godz. 12:30
i 15:30. Tego dnia o godz.
11:00 i 14:00 zagra Kapela
Brodów.
Tradycyjnie w niedzielne popołudnie o godz. 16:00 odbędzie się Wigilia Miejska
zorganizowana przez grupę
Oświęcimianie Oświęcimianom. Podczas tego spotkania
harcerze z Hufca ZHP Oświęcim podzielą się Betlejemskim Światłem Pokoju.

Fot. KPP Oświęcim

Dyrektor i Pracownicy
Oświęcimskiego Centrum Kultury
oraz Redakcja
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej”

Wielki Charytawspólne śpiewanie
tywny Jarmark Bo- „Kolęda Razem”
Trudno wyobrazić sobie świężonarodzeniowy
Fundacja Małej Orkiestry
Wielkiej Pomocy zaprasza
na Wielki Charytatywny Jarmark
Bożonarodzeniowy,
który odbędzie się 18 grudnia
w OCK w godz. 9:30–17:00.
To kolejna akcja, z której dochód zostanie przekazany na
rehabilitację Krzysztofa Węgrzyna.
Jak co roku będzie można zakupić oryginalne dekoracje
i ozdoby, zaplanowano degustację domowych wypieków.
O godz. 15:00 aktorzy z Miejskiego Przedszkola nr 15 zaprezentują spektakl „Czerwony Kapturek szuka księcia”,
a po nim rozstrzygnięty zostanie konkurs na Dobroczynną Bombkę Bożonarodzeniową. Dla dzieci przygotowano
atrakcyjne warsztaty.

ta Bożego Narodzenia bez kolęd. Oświęcimskie Centrum
Kultury zaprasza do wspólnego śpiewania pn. „Kolęda Razem”. 12 stycznia 2017 roku,
o godzinie 17:00 w sali widowiskowej chór złożony z młodzieży oświęcimskich szkół
podstawowych i gimnazjów
wykona najpiękniejsze polskie kolędy.
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Ważna decyzja dla Oświęcimia Parkowa ostoja na Zasolu
Zapadła decyzja w sprawie budowy końcowego etapu dro- Prace nad powstającym parkiem w tzw.
gi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach „trójkącie bermudzkim” na osiedlu Zado węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej wraz z obwodnicą sole dobiegają końca.
Oświęcimia.
Inwestycja, o której realizację zabiegały przez lata
samorządy
Małopolski
Zachodniej i Śląska jest kluczowa z punktu widzenia
rozwoju gospodarczego południowej Polski. Projekt
ten jest strategiczny dla dopełnienia krajowego układu
komunikacyjnego dróg ekspresowych i autostrad. Realizacja inwestycji ma rozwiązać problem niewydolności
układu
komunikacyjnego
na wschodzie województwa
śląskiego i w Małopolsce Zachodniej.
5 grudnia br. w Śląskim
Urzędzie
Wojewódzkim
w Bielsku-Białej premier Beata Szydło poinformowała
o podjęciu decyzji o skierowaniu inwestycji budowy
drogi ekspresowej S1 do realizacji.
– Z zadowoleniem przyjąłem
tę informację. Ta deklaracja
jest podtrzymaniem decyzji
przyjętych przez poprzedni
rząd we wrześniu 2015 roku
i wpisanych do Programu

Budowy Dróg Krajowych na
lata 2014–2023, zgodnych
zarówno co do wariantu,
jak i wysokości finansowania. Liczę na rozstrzygnięcie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie zgłoszonych
odwołań od decyzji środowiskowej w sprawie przebiegu tej drogi. Na tę decyzję czekamy już 5 miesięcy,
a jest ona kluczowa do dalszych działań – mówi Janusz
Chwierut, prezydent Oświęcimia.
– Brakujący odcinek drogi
ekspresowej S1 udrożni komunikację, umożliwi tranzyt
po wschodniej stronie Śląska i zachodniej Małopolski
– podkreśla Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury
i budownictwa.
Projekt budowy S1 podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy to powstanie tzw. obejścia Węgierskiej Górki wraz
z dwoma równoległymi tunelami. Koszt tego etapu inwestycji szacowany jest na ok.

1,5 mld zł, a termin realizacji
to 2021 rok.
Drugi etap to budowa niespełna 40 km odcinka pomiędzy węzłem „Kosztowy
II” w Mysłowicach a węzłem
„Suchy Potok” w Bielsku-Białej wraz z budową obwodnicy
Oświęcimia. Będzie on kosztować ok. 3,5 mld zł. Termin
realizacji rząd zapowiada na
okres 2019–2022 rok.
Ostatni etap przewiduje przystosowanie do warunków
drogi ekspresowej 8-kilometrowego odcinka pomiędzy
Podwarpiem a Dąbrową Górniczą i ma być gotowy w 2019
roku.
– Wiadomość z pewnością
ucieszy mieszkańców powiatu oświęcimskiego, tym bardziej że planowana jest wersja
hybrydowa drogi z dodatkowym mostem na rzece Sole w
rejonie Kamieńca w Oświęcimiu – mówi Zbigniew Starzec, starosta powiatu oświęcimskiego.
– In

Działa zespół roboczy
Powstał zespół roboczy ds. uciążliwości zapachowych, które nękają mieszkańców osiedli Monowice i Dwory-Kruki,
zwłaszcza w okresie letnim.
Jego źródło nadal pozostaje
nieznane. Problemu nie rozwiązały dotychczasowe kontrole przeprowadzone przez
służby powiatowe i Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska. Dlatego z inicjatywy Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków
powstał zespół roboczy, który ma pomóc w likwidacji
uciążliwości zapachowych.
Jego pracami kieruje Dorota Niedziela, posłanka ziemi
oświęcimskiej, była wiceminister środowiska, a tworzą
go przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Urzędu Miasta Oświęcim, Stowarzyszenia Stop
Fetorowi w mieście i gminie
Oświęcim, sołectwa Włosienica, Rady Miasta Oświęcim,

Obrady zespołu w MPOŚ
Fot. MPOŚ

Rady Osiedla Monowice,
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Krakowie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Oświęcimiu i Synthos SA.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy zgodzili się co
do tego, że nie można jednoznacznie określić źródła
problemu. Stąd zdecydowano o konieczności przygoto-

Już na wiosnę, gdy roślinność
zacznie się rozwijać, mieszkańcy będą mogli w pełnej
okazałości zobaczyć i korzystać z nowego terenu zielonego, który został zagospodarowany na łące pomiędzy
ul. Więźniów Oświęcimia
a ul. Obozową.
– Zaniedbany teren o powierzchni blisko 1 ha stanie
się niedługo miejscem rekreacji i wypoczynku mieszkańców Zasola. Może też zainteresować osoby odwiedzające

muzeum Auschwitz. Inwestycja od wielu lat była oczekiwana przez mieszkańców
Zasola – mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.
Parkowa aranżacja roślinności, drzew i krzewów została
przygotowana z myślą o osobach preferujących różne formy aktywności. W północno-wchodniej części terenu
znajduje się ścieżka zdrowia
i siłownia zewnętrzna. Miejsce z pergolami kwiatowymi
i roślinnością oraz nowym

wania niezależnej ekspertyzy, którą ma opracować prof.
Izabela Sówka z Politechniki
Wrocławskiej. Starostwo Powiatowe, jak również Urząd
Miasta Oświęcim i Urząd
Gminy Oświęcim, deklaruje
pokrycie kosztów wykonania
dokumentu.
Na kolejnym spotkaniu
8 grudnia zaprezentowano sprawozdanie z kontroli procesu technologicznego
oczyszczalni, które przedstawiciele stowarzyszenia przeprowadzili wspólnie z poseł
Dorotą Niedzielą i prezesem
MPOŚ Antonim Majcherczykiem. Przeanalizowana
została również działalność
Składowiska Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu.
Prezes SOK zadeklarował,
że odpady przywożone podczas weekendów, dotychczas
przechowywane na zewnątrz,
trafią do zamkniętej hali,
która zostanie wybudowana
w połowie przyszłego roku.
Do tego czasu będą gromadzone tylko odpady nieorganiczne, a te, które mogą wydzielać nieprzyjemny zapach

zostaną umieszczone w wygospodarowanych, zamkniętych pomieszczeniach. Kwestia gromadzenia odpadów
w weekendy została wyjaśniona, jako konieczność
wynikająca z zachowania
ciągłości procesu technologicznego. Z kolei dyrektor
produkcji Synthos, Marek
Rościszewski,
przedstawił
proces technologii produkcji
styrenu, jego logistykę i wykorzystanie. Podkreślił, że
wszelkie miejsca, w których
jest używany styren są monitorowane. Bieżące kontrole wewnętrzne Synthos oraz
kontrola WIOŚ, przeprowadzone w ostatnim czasie
nie wykazały przekroczenia
norm.
Odbył się test zapachowy
próbek odcieków z MPOŚ.
Obejmowały one ścieki
z kompostowni, z Bielska-Białej oraz te przyjmowane ze składowiska odpadów,
sortowni i kompostowni
SOK Sp. z o. o. Przedstawiciele mieszkańców stwierdzili, że nie wyczuwają zapachu, który ich nęka.

oświetleniem znajdujące się
od ulicy Więźniów Oświęcimia może być wykorzystywane do spacerów. Mieszkańcy preferujący zabawy
rodzinne znajdą w nowym
parku plac zabaw. Dla miłośników spokojnego wypoczynku przewidziano plac
parkowy wraz z fontanną,
otoczony miejscami do siedzenia na kształt amfiteatru.
Dodatkowo miejsce wzbogacone zostanie pergolami
i kwietnikami, a fontanna
o konstrukcji beznieckowej
wraz z podziemną komorą
obsługową uatrakcyjni i oddzieli wizualnie plac od głównego ciągu komunikacyjnego
z ławkami i stolikami do gier
planszowych. Do parku będzie można wejść od strony ul. Więźniów Oświęcimia
i ul. Obozowej. Cały teren zostanie oświetlony i, podobnie
jak np. plac Pokoju, będzie
monitorowany.
Inwestycja dobiega końca,
a z nowego parku mieszkańcy
będą korzystać wiosną 2017
roku. Jej koszt wyniósł ponad
2,5 mln zł. Miasto pozyskało
dofinansowanie w wysokości
1,6 mln zł z Oświęcimskiego Strategicznego Programu
Rządowego.
– In
Ustalono, że Synthos cały czas
podejmuje działania zmierzające do konsekwentnego
minimalizowania
wpływu
działalności zakładu na środowisko. Na wniosek członków zespołu na kolejnym
spotkaniu zostanie przedstawiona lista planowanych
rozwiązań w tym zakresie na
przyszły rok.
Zespół zgodził się, że w aktualnej sytuacji nie można jednoznacznie wskazać przyczyny wystąpienia przekroczeń
styrenu. Obszar problemowy
zostanie objęty szczegółową
kontrolą WIOŚ. Wśród działań będzie m.in. kontrola pobliskich zakładów.
Jedną z przyczyn uciążliwości zapachowych powstających na terenie osiedla Dwory-Kruki może być proces
gnilny traw skupowanych
i składowanych przez jednego z lokalnych rolników. Podjęta została decyzja o przygotowaniu analizy prawnej
stwierdzającej, czy proceder
skupowania traw jest legalny.
–k

Ogłoszenie wydawcy

„Głos Ziemi Oświęcimskiej” poszukuje osoby fizycznej lub firmy do pozyskiwania reklam w roku 2017.
Szczegółowych informacji udziela redakcja GZO, Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim, tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63.
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Rezonans w Oświęcimiu
W najbliższym czasie w Szpitalu Powiatowym im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu zostanie przekazana do użytku
pracownia rezonansu magnetycznego.

Jest ona wyposażona w najnowocześniejszą
aparaturę, która na początku będzie
służyła do badania pacjentów oświęcimskiego szpitala.
– To wąskospecjalistyczne
narzędzie, ale niezbędne do
diagnozowania i leczenia
wielu chorób. Dla pacjentów
diagnozowanych w tej pracowni metodą nieinwazyjną

będzie możliwe uzyskanie
obrazów wnętrza ciała. Za
pomocą rezonansu magnetycznego możliwą stanie się
ocena stanu układu mięśniowego i szkieletu pod kątem
urazów. Metoda ta sprawdza się w diagnostyce schorzeń kręgosłupa oraz układu
nerwowego i mózgu. Dzięki aparaturze można szybko

wykryć chorobę Alzheimera czy stwardnienie rozsiane oraz zaburzenia neurologiczne o niewyjaśnionym
charakterze. Badanie rezonansem pokazuje również
stany zapalne oraz guzy nowotworowe, a także zmiany
w układzie naczyniowym –
wylicza dr n. med. Andrzej
Jakubowski, zastępca dy-

Świąteczne dekoracje
rektora ds. lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu.
– Na początek aparat będzie służył pacjentom naszego szpitala. Rozszerzenie na
opiekę ambulatoryjną będzie
zależało od otrzymania kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia – informuje
zastępca dyrektora.
Koszt inwestycji przeprowadzonej w oświęcimskim
szpitalu (zakup rezonansu
magnetycznego z wyposażeniem, roboty budowlane,
meble i sprzęt medyczny)
wyniósł blisko 4,4 mln zł.
Pracownia została sfinansowana z dotacji celowej Prezesa Rady Ministrów w wysokości 3,2 mln zł oraz ze
środków Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w wysokości 840 tys. zł. Pozostałe
koszty pokryto ze środków
własnych szpitala.
Rezonans to nie jedyny nowoczesny nabytek szpitala. W tym roku dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej
ZOZ w Oświęcimiu zakupione zostały dwa aparaty
cyfrowe RTG, które zastąpią
stary sprzęt.
– In

Drogowe inwestycje zakończone
W Oświęcimiu powstała nowa droga stanowiąca przedłużenie ul. Batorego. Kierowcy cieszą się też z zakończenia
pierwszego etapu przebudowy ul. Słowackiego.

Nowa droga i rondo u zbiegu ulic Kamieniec, Batorego i Jagiełły

Po kilku miesiącach zakończyła się budowa przedłużenia ulicy Batorego wraz
z rondem, która jest już przejezdna. To największa i najdroższa tegoroczna miejska
inwestycja drogowa. Jej koszt
wyniósł ok. 6 mln zł. Miasto
Oświęcim, obok własnych
środków, pozyskało pieniądze na jej realizację z budżetu państwa z Programu
Rozwoju Gminnej i Powia-

towej Infrastruktury Drogowej, Małopolskiego Urzędu
Marszałkowskiego i powiatu
oświęcimskiego.
Nowa jezdnia połączyła drogę krajową 44 na wysokości Castoramy z drogą wojewódzką 948 w kierunku Kęt
w rejonie ul. Kamieniec. Ma
długość ok. 1,2 km i kończy
się nowym rondem na skrzyżowaniu ulic Jagiełły i Kamieniec. Powstały też wjazdy

do posesji, chodnik, ścieżka
rowerowa. Wzdłuż odwodnionej ulicy postawiono latarnie.
– Dzięki tej drodze stworzył
się w mieście nowy układ
komunikacyjny, który może
rozładować natężenie ruchu
i korki. Ma on również duże
znaczenie w związku z budową obwodnicy północnej.
Inwestycja otworzyła tereny
pod budownictwo mieszka-

niowe na osiedlu Stare Stawy,
a ścieżka rowerowa umożliwi miłośnikom dwóch kółek
łatwe dotarcie do terenów
rekreacyjnych na Kamieńcu i bulwarach – podkreśla
Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia.
Zakończył się także pierwszy etap gruntownej przebudowy ul. Słowackiego
w Oświęcimiu, obejmujący
odcinek od ul. Dąbrowskiego do ul. Olszewskiego. Jest
to inwestycja realizowana przez powiat oświęcimski przy współfinansowaniu
miasta Oświęcim w ramach
Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.
W ramach zadania przebudowano jezdnię, istniejące
zatoki autobusowe, chodniki, kanalizację deszczową,
sieć wodociągową i elektroenergetyczną. Wybudowano parkingi oraz dokonano
zabezpieczenia infrastruktury technicznej. Koszt pierwszego etapu modernizacji
wyniósł ponad 1,9 mln zł.
Realizacja drugiego etapu inwestycji będzie obejmować
odcinek drogi od ul. Olszewskiego do ul. Zaborskiej, a jej
wykonanie zaplanowane jest
na przyszły rok.
– In

Bożonarodzeniowa dekoracja zdobi od
początku grudnia główne ulice miasta,
place i ronda.
Dekoracje mają różne wzory, większość utrzymana jest
w jednolitej kolorystyce. Nie
zabrakło ich również na osiedlowych ulicach.
W tym roku jest ich znacznie więcej, bo rady osiedlowe
zakupiły nowe ozdoby z programu Społecznej Inicjatywy
Rad Osiedli. Na Błoniach zabłysły więc dekoracje przestrzenne 3D w postaci dwóch
poziomo ułożonych pięcioramiennych gwiazd z węża
świetlnego z bombkami,
w Monowicach zawisły dekoracje płaskie 2D w kształcie trójkąta wierzchołkiem

w dół. Natomiast na Zasolu są również elementy płaskie 2D w kształcie litery S
uzupełnione wizerunkiem
gwiazd. Ładnie prezentuje się
Rynek Główny, gdzie obok
roziskrzonej
kolorowym
światłem choinki stanęła też
świetlna fontanna. Drzewa
przed Urzędem Skarbowym
udekorowano iluminacją nawiązującą do spadających
sopli. Świąteczną atmosferę podkreślają też choinki na
wzgórzu zamkowym i przed
Oświęcimskim
Centrum
Kultury.
–k

Mniej połączeń
Od 11 grudnia zawieszone zostały kursy pasażerskie na linii PKP nr 94 na trasie Kraków–Oświęcim przez Skawinę.
Powodem była zbyt mała
liczba pasażerów przy jednoczesnym znaczącym wzroście kosztów utrzymania.
O jej reaktywację samorządy: Zator, Przeciszów, Spytkowice, Brzeźnica, Oświęcim zabiegały od kilku lat,
przeznaczając również własne dofinansowanie. W ocenie samorządowców niskie
zainteresowanie pasażerów
spowodowane było m.in. koniecznością częstych przesiadek z powodu prowadzonych remontów oraz złym
stanem taboru kolejowego.
Jak podkreślają, pasażerowie szybko zniechęcili się do
podróżowania koleją na tym
kierunku w takich warunkach. Samorządowcy ustali-

li, że przyszłe funkcjonowanie linii pasażerskiej na trasie
Kraków–Skawina–Oświęcim zależy przede wszystkim od zakończenia wszystkich prac modernizacyjnych
oraz zakupu nowoczesnego, komfortowego taboru, co
powinno przyczynić się do
wzrostu liczby osób podróżujących pociągami. Liczą też, że
w perspektywie 3–4 lat, już po
zakończeniu budowy łącznicy kolejowej na odcinku Kraków–Krzemionki–Kraków–
Zabłocie oraz po ukończeniu
wszystkich prac modernizujących infrastrukturę kolejową,
podejmą kolejną próbę odtworzenia komunikacji pasażerskiej na linii nr 94.
–k
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Nagrody dla sportowców

Na koniec sezonu

Najlepsi młodzi sportowcy spotkali się w Muzeum Zamek Trzy formacje taneczne z Oświęcimia brały udział w Mięw Oświęcimiu. Władze miasta doceniły ich osiągnięcia.
dzynarodowym Turnieju Formacji Tanecznych Dance Cup
2016 odbywającym się 3 grudnia w Wiedniu w Austrii.

Podczas spotkania prezydent
Oświęcimia wręczył im nagrody finansowe oraz dyplomy
gratulacyjne za wysokie osiągnięcia sportowe w 2016 r.
Wśród wyróżnionych znalazł
się Wojciech Wojdak z UKP
Unia za uzyskanie kwalifikacji
i udział w mistrzostwach Europy w Londynie oraz w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de
Janeiro. Pływak nie odebrał nagrody osobiście, bowiem w tym
czasie był na mistrzostwach
świata w Kanadzie.
Katarzyna Kołodziej otrzymała nagrodę za zdobycie na
Letnich Mistrzostwach Polski
Juniorów I miejsca na 100 m
i II miejsca na 50 m stylem
motylkowym oraz zdobycie
na Zimowych Mistrzostwach
Polski Juniorów I miejsca na
100 m stylem motylkowym,
II miejsca w sztafetach 4x200
m i 4x100 m stylem dowolnym, II miejsca w sztafecie
4x100 m stylem zmiennym,
III miejsca na 50 m stylem
motylkowym, III miejsca na
100 m i 200 m stylem zmiennym oraz powołanie do Kadry
Narodowej Juniorek.

Mikołaj Kozieł dostał nagrodę za zdobycie na Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów
I miejsca na 200 m stylem motylkowym, II miejsca na 50 m
stylem dowolnym i motylkowym, III miejsca na 200 m
stylem dowolnym, I miejsca
w sztafecie 4x100 m stylem
zmiennym, III miejsca w sztafetach 4x100 m i 4x200 m stylem dowolnym oraz zdobycie
na Zimowych Mistrzostwach
Polski Juniorów II miejsca na
200 m w stylach dowolnym
i motylkowym, III miejsca na
50 m i 400 m stylem dowolnym, zdobycie I miejsca w sztafecie 4x100 m stylem zmiennym
i III miejsca 4x100 m stylem dowolnym oraz powołanie do Kadry Narodowej Juniorów.
Wiktoria Musioł została doceniona za zdobycie na Letnich
Mistrzostwach Polski Juniorów I miejsca na 200 m stylem motylkowym, III miejsca
na 200 m stylem motylkowym, III miejsca w sztafecie
4x100 m stylem zmiennym
i III miejsca 4x200 m stylem
dowolnym oraz powołanie do
Kadry Narodowej Juniorek.

Andrzejowi
Michalczykowi przyznano nagrodę za
zdobycie na Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów I miejsca na 100 m stylem zmiennym, II miejsca na
50 m stylem klasycznym, III
miejsca na 50 m stylem dowolnym i III miejsca w sztafecie 4x100 m stylem dowolnym
oraz powołanie do Kadry Narodowej Juniorów.
Tancerze z Formacji Tańca
Towarzyskiego Flesz ze Szkoły Tańca Astra: Sławomir Wojtach, Dagmara Kulesza, Natalia Durak, Dominik Gajek
i Wiktoria Kowalczyk otrzymali nagrody za zdobycie
III miejsca na Mistrzostwach
Polski Formacji Tanecznych
Polskiego Towarzystwa Tanecznego w kat. dorośli.
Podczas spotkania prezydent
docenił też trenerów UKP
„Unia” Oświęcim: Przemysława Ptaszyńskiego, Marka
Dorywalskiego, Jadwigę Zieleńską-Starzec i Piotra Woźnickiego oraz Wiolettę Kowalczyk ze Szkoły Tańca Astra.
– In

Edukacyjna wymiana
Uczniowie ze szkoły w Santa Maria degli Angeli koło Asyżu
i pracownicy naukowi Instytutu Historii Współczesnej Umbrii gościli w Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu.
na terenie naszego miasta.
Uczniowie mieli okazję rozmawiać na temat losu dzieci w Auschwitz w odniesieniu do pojedynczych historii
ofiar Holokaustu oraz ich
oprawców.
– Obejrzenie filmu „Ambulans” sprowokowało rozmowy o sytuacji dzieci w czasie
zagłady. Zastanawialiśmy się
także nad życiem rodzinnym
oprawców, którzy w bestialski
sposób traktowali niewinne,
młode istoty, a przecież często mieli własne dzieci i byli
wzorowymi mężami i ojcami. Młodzież poznawała losy
dzieci z Auschwitz na podstawie indywidualnych życiorysów. Przybliżyliśmy też
uczniom z Włoch postać Janusza Korczaka – relacjonu-

je Marta Miler, koordynator
wymiany z Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu.
– Uczniowie musieli uruchomić własną wyobraźnię

Móc zatańczyć w finale I ligi
wśród mistrzów i wicemistrzów Austrii, będących
od kilku sezonów finalistami na mistrzostwach świata jest dla nas nobilitujące.
To najwyższa liga w tańcu
towarzyskim, dlatego cenimy w niej udział – zaznacza
Paweł Kaźnica, trener i choreograf formacji Elita New
Team.
Powodów do radości dostarczyli także młodzi tancerze ze
Szkoły Tańca Astra z Oświęcimia. Pierwsze miejsce
w dziecięcej lidze zajęła Formacja Ventus, a drugie Formacja Bingo.
– Jesteśmy bardzo dumni
z osiągnięć naszych tancerzy

na arenie międzynarodowej.
Dziękujemy za współpracę wszystkim trenerom oraz
rodzicom, którzy zawsze nas
wspierają. Sezon 2016 oficjalnie jest zamknięty, ale
trenujemy dalej i czekamy
na kolejne turnieje – mówi
Wioletta Kowalczyk, instruktor tańca i założycielka Szkoły Tańca Astra.
W miniony weekend odbywały się też Mistrzostwa
Świata Formacji Tanecznych Bremen 2016. Na parkiecie zaprezentowało się
dziewiętnaście
formacji,
w tym dwie polskie formacje – Efekt z Oświęcimia
i CMG z Radomia.
– In

Tancerze z Formacji Tańca Towarzyskiego Elita New Team z Oświęcimskiego Centrum
Kultury
Fot. zbiory formacji

i wczuć się, aby zrozumieć,
jak doszło do takiego okrucieństwa. Dzieci z przeszłości mogły „mówić” do dzieci
współczesnych poprzez relacje i przedmioty codziennego
użytku. Kiedy uczniowie patrzyli na zdjęcia rzeczy, które
mogły należeć do ich rówieśników, próbowali opowiedzieć ich historię – dodaje
Marta Miler.
Warsztaty prowadzone były
przez prof. Dina Renato Nardelliego. Oświęcimscy gim-

nazjaliści pracowali pod
opieką włoskich nauczycieli, a warsztaty dla uczniów
z Włoch przygotowały Marta Miler i Jolanta Mączko,
nauczycielki z popularnej
„Dwójki”.
W trakcie wymiany młodzież
zwiedziła Fabrykę Schindlera
i Podziemia Rynku w Krakowie, pojechała też do Muzeum
Zamkowego w Pszczynie.
W programie wymiany nie
mogło zabraknąć atrakcji
oświęcimskich:
uczniowie

Fot. Miłosz Dubiel, mg2osw.pl

Wymiana odbyła się w ramach projektu „Giovani Memoria Luoghi”, którego zakres
tematyczny odnosił się do sytuacji młodych ludzi w momencie wybuchu II wojny
światowej. Punktem wyjścia
do przeprowadzenia warsztatów była wizyta młodzieży
w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Gimnazjaliści z oświęcimskiej „Dwójki” i ich włoscy rówieśnicy
dyskutowali na temat współczesnej kondycji człowieka
wynikającej z doświadczeń
II wojny światowej.
W trakcie zajęć młodzież została sprowokowana do samodzielnego interpretowania
różnych postaw ludzkich wobec zła, jakie miało miejsce
w czasie II wojny światowej

To turniej, podczas którego
prezentują się najlepsi. W tym
roku wzięło w nim udział
trzydzieści formacji, które rywalizowały w trzech kategoriach: I lidze, II i dziecięcej.
Tancerze z Formacji Tańca Towarzyskiego Elita New
Team reprezentujący Oświęcimskie Centrum Kultury dostali się do finału i ostatecznie uplasowali się na siódmej
pozycji w I lidze. Rywalizowali z zespołami z Niemiec,
Austrii i z polskim zespołem
CMG Radom. Był to turniej,
w którym ostatni raz tancerze
zaprezentowali stary program
pt. „Cinemation”.
– Występ na Dance Cup
2016 jest dla nas sukcesem.

odwiedzili Muzeum Zamek,
Centrum Żydowskie i Miejską Bibliotekę Publiczną Galeria Książki. W ramach poznawania naszego miasta
uczestnicy wymiany wzięli
też udział w grze miejskiej,
przygotowanej przez nauczycieli polskich i włoskich.
– Zarówno program wymiany, jak i warsztaty w Miejskim
Gimnazjum nr 2 zostały wysoko ocenione przez uczestników projektu. Młodzież
podkreślała, że dzielenie się
doświadczeniami z rówieśnikami z innego kraju nie tylko pozwala na odkrycie innej
perspektywy, z jakiej postrzegane jest nasze miasto przez
obcokrajowców, ale przede
wszystkim kształtuje postawę
szacunku i tolerancji wobec
szeroko pojętej inności. Spotkanie polsko-włoskie było
także okazją do nawiązania
nowych znajomości i przyjaźni, które być może zaowocują
kolejnymi wizytami w przyszłości – podsumowuje Grzegorz Olszewski, dyrektor MG
nr 2 w Oświęcimiu.
– In
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Sukces w rankingu najlepszych
Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki w Oświęcimiu znalazła się wśród nagrodzonych w szóstej edycji
Rankingu Bibliotek 2016.

Nagrodzeni w szóstej edycji Rankingu Bibliotek
Fot. zbiory organizatora

Instytut Książki i „Rzeczpospolita”, organizatorzy rankingu nagrodzili samorządy najbardziej zaangażowane
w kulturalny rozwój swojej
gminy. Docenieni zostali ci,
dla których dobrze działająca
biblioteka gminna jest najlep-

szym świadectwem dbałości
samorządu o zapewnienie łatwego i bezpłatnego dostępu
do kultury, wiedzy i nowych
mediów.
Podczas gali w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie
dyrektorzy najlepszych bi-

bliotek i samorządowcy odebrali dyplomy z rąk organizatorów rankingu: Dariusza
Jaworskiego, dyrektora Instytutu Książki i Pawła Jabłońskiego, zastępcy redaktora naczelnego dziennika
„Rzeczpospolita”.

W kategorii miast powyżej
15 tysięcy bez prawa powiatu tytuł najlepszej biblioteki
przyznano Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego Galeria Książki
w Oświęcimiu. W rankingu
miast do 15 tysięcy mieszkańców nagrodzono Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy
Barcin.
Ocena bibliotek w rankingu premiowała działania na
rzecz jakości i komfortu obsługi czytelników, poziom
czytelnictwa, liczbę kupowanych nowości i wydatki samorządu na utrzymanie placówki. Celem Rankingu Bibliotek
jest rozpropagowanie najlepszych praktyk w prowadzeniu
tego typu instytucji kulturalnych w taki sposób, by biblioteki były nie tylko miejscem
dostępu do kultury, ale stały
się ośrodkami organizującymi życie społeczne.
– Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu otrzymała tytuł najlepszej biblioteki w kategorii miast powyżej
15 tysięcy mieszkańców, ponieważ jest ona także miejscem spotkań ludzi, biblioteką rodzinną spełniającą
standardy nowoczesnych bi-

bliotek – zaznacza Leszek
Palus, dyrektor MBP Galeria
Książki w Oświęcimiu.
Oświęcimska
książnica
otwarta jest sześć dni w tygodniu, posiada także samoobsługową wrzutnię książek
działającą codziennie całodobowo. Ma na bieżąco aktualizowaną stronę internetową, z wejściem do katalogu
i z możliwością aktywowania
elektronicznego konta użytkownika, które umożliwia rezerwację książki. Stała się ona
wzorcem dla wielu innych bibliotek modyfikujących swoje
internetowe strony. Do dyspozycji użytkowników jest
pięćdziesiąt osiem stanowisk
komputerowych z dostępem
do Internetu i szybkich skanerów oraz ogólnodostępne
Wi-Fi.
– Jesteśmy jedyną instytucją
w mieście, która udostępnia
nowe technologie bezpłatnie
i każdemu, wystarczy tylko
mieć kartę biblioteczną – dodaje dyrektor.
To placówka przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych wyposażona w
specjalistyczne zbiory przeznaczone dla osób z dysfunkcjami wzroku.
– Nasza biblioteka to nie tylko miejsce wypożyczania
książek i promowania czytelnictwa, ale miejsce różnych

Lekcja demokracji i odpowiedzialności
Uczniowie oświęcimskich szkół podstawowych i gimnazjalnych wybrali swoich
przedstawicieli, którzy będą ich reprezentować w Młodzieżowej Radzie Miasta
drugiej kadencji.
Uważam, że w działalności
społecznej dużym wyzwaniem jest zjednanie sobie sojuszników i wspólne podejmowanie działań – dodaje
Katarzyna Kotapka.
Młodzi radni planują organizację w Oświęcimiu Kongresu Młodzieżowych Rad, na
który chcą zaprosić kolegów
z innych miast.
W skład Młodzieżowej Rady
Miasta drugiej kadencji we-

szli: Alina Gimbiej ze Szkoły
Podstawowej Sportowej im.
Marii
Skłodowskiej-Curie
w Zespole Szkół nr 1, Roksana Zasadni z SP nr 1 im.
Królowej Jadwigi, Amira
Szczerbowska z SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im.
Stanisława Wyspiańskiego,
Marcin Moruń z SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Orła Białego, Martyna
Scąber z SP nr 9 im. Orędow-

ników Pokoju oraz Anna
Urbańczyk z SP nr 11 im. Mikołaja Kopernika.
W radzie zasiadają także
gimnazjaliści: Natalia Durak
i Laura Żołna reprezentujące Miejskie Gimnazjum nr 1
z klasami sportowymi w ZS
nr 1, Antoni Starzyński i Natalia Zgoda z MG nr 2 im.
Łukasza Górnickiego, Aleksandra Puziak i Gabriel Rogusz z MG nr 3 im. Klemen-

5 zł. Młodzi radni byli także
inicjatorami przyznawania
Oświęcimskich Orłów – stypendiów dla najlepszego absolwenta gimnazjum i szkoły
podstawowej. Po raz pierwszy wręczono je na uroczystej
sesji z okazji tegorocznego
Święta Miasta.
To praktyczna lekcja samorządności i odpowiedzialności, bowiem oświęcimska
rada, jako jedna z nielicznych w Polsce, ma swój budżet i decyduje w imieniu całej szkolnej społeczności, na
co go przeznaczyć. Każdego
roku ma do dyspozycji niebagatelną sumę 30 tys. zł. Może
także dysponować herbem,
barwami miasta i własną pieczęcią.
– ekt

Fot. UM w Oświęcimiu

6 grudnia w Muzeum Zamek odbyła się uroczysta inauguracyjna sesja, podczas
której młodzi radni złożyli
ślubowanie i wybrali władze.
Funkcję przewodniczącej piastować będzie Katarzyna Kotapka z Miejskiego Gimnazjum nr 2, zastępcą została
Agata Pytlik z Zespołu Szkół
nr 1, skarbnikiem Karolina
Makuch również z MG nr 2,
a sekretarzem Olga Lewandowska z Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego.
– Zgłosiłam się do Młodzieżowej Rady Miasta, ponieważ lubię nowe wyzwania i działania
na rzecz społeczności. Uważam, że idea młodzieżowych
rad miasta powinna być promowana w całej Polsce – mówi
nowo wybrana przewodnicząca Katarzyna Kotapka.
– To będzie dla mnie wyzwanie, ale i szansa na naukę
dyskusji na forum publicznym. Myślę, że dla wszystkich radnych Młodzieżowej
Rady Miasta, to dodatkowe
doświadczenie, które będzie
procentowało w przyszłości.

tyny Tańskiej-Hoffmanowej,
Klaudia Kozioł i Sandra Sosnowska z MG nr 4 im. Zofii
Kossak, Laura Bacik z Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w PZ nr 2 SOMSIT,
Kajetan Tobiasz i Katarzyna
Wójcik z Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego.
Pierwsza oświęcimska Młodzieżowa Rada Miasta powołana została w 2014 roku.
Podczas dwuletniej kadencji zorganizowała dwie gry
miejskie, festiwal kolorów,
zaproponowała projekt kino
za „piątaka”, czyli organizację seansów filmowych, za
które młodzież płaciła tylko

działań kulturalnych i aktywizujących społeczność lokalną. Działają kluby czytelnicze, koła filmowe, starsi
poznają udogodnienia i możliwości jakie niesie ze sobą
Internet, a młodzi uczą się
programować, tworzyć przydatne aplikacje, obsługują roboty, mboty, prowadzone są
zajęcia dla osób z różnymi
rodzajami niepełnosprawności, niewidomi uczą się
angielskiego, seniorzy nagrywają audiobooki dla swoich wnuków, odbywają się
warsztaty międzypokoleniowe, powstają piękne robótki
ręczne, a regionalni twórcy
mogą wystawiać i chwalić się
swoimi pracami – podkreśla
Mariola Talewicz, wicedyrektor oświęcimskiej MBP.
– W blisko 38-tysięcznym
mieście
zarejestrowaliśmy
14,1 tys. użytkowników i gdyby nie oni, nie byłoby biblioteki w Oświęcimiu. Bo wspólnie
z nimi i dla nich przygotowywana jest infrastruktura odpowiadająca ich potrzebom
i organizowana działalność
kulturalna i czytelnicza – dodaje wicedyrektor.
Wszystkie wymienione aspekty działania miały znaczący
wpływ na sukces oświęcimskiej biblioteki w Rankingu
Bibliotek.
– In

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

Rok 2016 w kalejdoskopie
Koniec roku to okazja do podsumowań. Prezentujemy więc Państwu najważniejsze inwestycje i wydarzenia mijającego roku.
– Niewątpliwe był to rok największego, jak do tej pory, rozmachu inwestycyjnego. Nanowe projekty w różnych
częściach miasta wydano ponad 45 mln złotych. Pozyskaliśmy ok. 22,3 mln z funduszy
zewnętrznych, w tym 12,5 mln
na tegoroczny zakres robót na
pływalni. Ten rok był przede
wszystkim bardzo ważny dla
naszego miasta pod względem
gospodarczym. Powstały nowe
zakłady w rejonie strefy gospodarczej, galeria handlowa,
rozpoczęła się budowa obwodnicy północnej wraz z mostem
na Wiśle, wybudowaliśmy ponadkilometrową drogę na Starych Stawach, ruszyły inwestycje branży hotelarskiej. 2016
rok był też wyjątkowy z uwagi na dwa duże wydarzenia,
jakim była wizyta Ojca Świętego w KL Auschwitz i Światowe Dni Młodzieży, podczas
których ok. 6 tys. młodych
pielgrzymów zobaczyło nasze
miasto – ocenia mijający rok
Janusz Chwierut prezydent
Oświęcimia.
– Ostatnie 12 miesięcy upłynęły też pod znakiem ciekawych
przedsięwzięć kulturalnych,
w ramach, ogłoszonego przez
Radę Miasta Roku Praw Człowieka i Tolerancji – dodaje.
Rok 2016 to czas, w którym
zmieniło się wiele oświęcimskich dróg.
W Oświęcimiu budowana
jest
północna obwodnica.

To pięciokilometrowy odcinek drogi, chodnik i ścieżka
rowerowa, który połączy drogę wojewódzką nr 933 w Bobrku z drogą krajową nr 44
przy ul. Chemików. Ta droga
otworzy miasto do dalszego
inwestowania, a jednocześnie
zmniejszą się uciążliwe dla
wszystkich korki i łatwiej będzie przejechać przez miasto.
Powstanie trzeci w Oświęcimiu most, a pierwszy na Wiśle
wraz z wiaduktem kolejowym,
a także pięć rond. Inwestorem
jest Zarząd Dróg Wojewódzkich na zlecenie Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Inwestycja zakończy się pod
koniec 2017 roku. Całkowity
koszt budowy wyniesie prawie
120 mln zł, a 85 procent kosztów pokryją środki z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego
na lata 2014–2020.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła drugi etap remontu drogi
krajowej 44, który obejmował
trzykilometrowy odcinek od
ronda u zbiegu ulic: Śląskiej,
Powstańców Śląskich–Konopnickiej–Konarskiego do mostu Jagiellońskiego wraz z trzema rondami: Solidarności,
K. Płonki i Niwa. W ubiegłym
roku przebudowano inny fragment drogi krajowej 44 od
ronda ks. St. Górnego u zbiegu
ulic: Zatorskiej–Jagiełły–Królowej Jadwigi do ronda przy
ul. Chemików–Olszewskiego–

Powstaje obwodnica północna (fot. Banimex)

Fabrycznej.
Powstało też
nowe rondo
przy ul. Konarskiego–Nideckiego–Orląt Lwowskich.
W listopadzie zakończyła się
przebudowa nowej drogi na
osiedlu Stare Stawy, czyli przedłużenia ul. Batorego do ul.
Kamieniec wraz z rondem.
Miasto zyskało w ten sposób
nowy bajpas, który znacznie odciąży ruch na rondzie
przy moście Jagiellońskim
i od strony Kęt, a powstałe
w tym rejonie tereny inwestycyjne przeznaczone będą pod
budownictwo mieszkaniowe.
Ścieżka rowerowa ułatwi pieszym i rowerzystom bezpieczne dotarcie na ul. Kamieniec
i dalej na bulwary.
Na funkcjonalności i wyglądzie zyskało kilka ulic wewnątrz osiedli. Przebudowana
została m.in. ul. Krzywa, ul.
Skłodowskiej-Curie, ul. Willowa. Ulice mają nową nawierzchnię i chodniki z kostki
brukowej oraz miejsca postojowe. Jest też oświetlenie uliczne. Przebudowana była kanalizacja sanitarna i deszczowa.
Posadzono krzewy i kwiaty.
Nową nawierzchnię ma również ul. Kręta.
Wspólnie z powiatem miasto zmodernizowało ul. Szpitalną i ul. Słowackiego. Drogi
były w fatalnym stanie, a kierowcy i piesi od lat oczekiwali
ich naprawy. Zmodernizowano też ul. Królowej Jadwigi,
by usprawnić poruszanie się
po niej, zwłaszcza przy nasilającym się ruchu samochodowym w tym miejscu.
W mijającym roku inwestowano też w bazę sportową.
Przebudowa pływalni jest
ogromnym
przedsięwzięciem na skalę, jakiej jeszcze
w Oświęcimiu nie było. Zarówno pod względem zakresu
robót, logistycznym, jak i finansowym. Inwestycja zakończy się w sierpniu przyszłego roku, a mieszkańcy będą
mogli zobaczyć efekty już we
wrześniu. Przebudowa kosztuje blisko 50 mln zł, z czego
ponad 22 mln miasto pozyska-

ło z Ministerstwa Sportu. Efekty są już widoczne. Jest nowy
25-metrowy basen rozgrzewkowy z sześcioma torami i ruchomym dnem na jednej połowie, co pozwoli regulować
głębokość wody, aby prowadzić naukę pływania i aqua aerobik. Obok są jacuzzi, jest też
basen z urządzeniami do rekreacji i brodzik z atrakcjami
dla dzieci. W strefie saun przygotowywane są pomieszczenia
z saunami suchymi, parowymi i na podczerwień, a także
ścieżka Kneipp’a, czyli niecki
z ciepłą i zimną wodą do stymulacji naczyń krwionośnych.
Wybudowano również 15-metrową wieżę ze zjeżdżalniami
zewnętrznymi o długości ponad 70 i 100 metrów. Gotowa

Z parku na Zasolu będzie można korzystać już wiosną

ną nowe zjazdy i wjazdy oraz
nowe oświetlenie. Zmieni się
również komunikacja w tym
miejscu. Obiekt będzie wykorzystywany przez uczniów
szkoły, będzie także miejscem
rozgrywek międzyszkolnych.
Posłuży też stowarzyszeniom
i grupom sportowym, takich
dyscyplin jak: siatkówka, koszykówka, tenis stołowy czy
halowa piłka nożna do trenin-

Tak prezentuje się nowy 25-metrowy basen

jest znaczna część parkingu.
W byłych pomieszczeniach
technicznych będą miejsca
na siłownię, fitness i squash.
Zmieni się także zaplecze socjalno-sportowe. Obiekt będzie zapewniał swobodne
korzystanie osobom niepełnosprawnym. Teraz prace prowadzone są na dużym basenie,
modernizowana jest niecka
i trybuny.
Pod koniec września ruszyła druga, po krytej pływalni, duża inwestycja sportowa
w mieście. Przy Zespole Szkół
nr 1 u zbiegu ulic: Słowackiego i Wróblewskiego budowana jest największa w powiecie
hala sportowa (52,5 m na ok.
40 m) z pełnowymiarowymi
boiskami do gier halowych,
widownią na 400 miejsc. Wybudowany zostanie parking
podziemny oraz miejsca postojowe na zewnątrz. Ponadto obok hali będzie boisko,
bieżnia i plac zabaw. Powsta-

gów, a także organizacji turniejów, meczów ligowych i imprez sportowych. Inwestycja
kosztuje ok. 12 mln zł, z czego
2,5 mln zł miasto pozyskało
z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Hala sportowa

będzie gotowa w połowie 2018
roku.
Osiedle Zasole zyskało nowy
teren do rekreacji.
Zaniedbany teren zielony na
osiedlu Zasole tzw. trójkąt bermudzki został w części zagospodarowany. Teraz na powierzchni blisko 1 ha powstał
park, który już na wiosnę będzie miejscem rekreacji i wypoczynku mieszkańców tej
części miasta. Każdy znajdzie
coś dla siebie. Jest bowiem
ścieżka zdrowia i siłownia zewnętrzna, plac zabaw oraz plac
parkowy wraz z fontanną, otoczony ławkami na kształt amfiteatru. Dodatkowo miejsce
wzbogacone zostanie pergolami i kwietnikami. Park jest
oświetlony i będzie monitorowany. Jego przygotowanie
kosztowało ponad 2,5 mln zł.
Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 1,6 mln zł
z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.
Budownictwo mieszkaniowe
rozwija się na osiedlu Stare
Stawy.
W połowie roku spółka miejska, Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, oddała do zamieszkania
26 rodzinom drugi blok na
osiedlu Stare Stawy, wybudo-

26 rodzin zamieszkało w kolejnym bloku na Starych Stawach
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ści w 2018 roku. Kolejna inwestycja prowadzona jest przy
ulicy Olszewskiego. Wkrótce
powiększy się też hotel Olecki.
W nowym budynku będzie 97
pokoi.

Relikty XVI-wiecznego ratusza będą udostępniane zwiedzającym

wany w systemie odroczonej
własności. Do spółki zgłasza się coraz więcej osób zainteresowanych pozyskaniem
mieszkania w tej formie. Przyciąga ich dobra lokalizacja, nowoczesny design i rozwiązania projektowe oraz korzystna
forma finansowania, dlatego
OTBS buduje już trzeci budynek wielorodzinny dla kolejnych 26 rodzin, który będzie
gotowy w drugiej połowie 2017
roku. Niedługo zostanie ogłoszony przetarg na budowę
czwartego bloku. W planach
jest budowa kolejnych.
W 2016 roku zadbano
o obiekty historyczne.
Relikty XVI-wiecznego ratusza znajdujące się pod płytą rynku przeszły gruntowną
konserwację. Zostały odkryte podczas przebudowy rynku. W kolejnych latach odrestaurowane fragmenty murów
będą udostępnione do zwiedzania, a Muzeum Zamek
wykorzysta to miejsce na wystawę przywracającą klimat
tamtej epoki. To ważny historycznie obiekt dla miasta,
bowiem okres, z którego pochodzi ratusz był czasem wielkiego rozkwitu Oświęcimia.
Z kolei w znajdującej się nieopodal zabytkowej kamienicy
przy Rynku Głównym 2, gdzie
w okresie międzywojennym
gabinet z widokiem na rynek
miał Roman Mayzel, ówczesny
burmistrz miasta, na ukończeniu są prace związane z dostosowaniem obiektu pod filię
Muzeum Zamek. Na piętrze
będzie nowoczesna wystawa
prezentująca historię Oświęcimia w „pigułce”, a poddasze
zostanie adaptowane pod po-

trzeby działu edukacyjnego.
Na parterze znajdzie się Punkt
Informacji Turystycznej. Wystawa zostanie udostępniona
zwiedzającym w 2018 roku.
W minionych dwunastu
miesiącach mogliśmy zobaczyć wiele nowych inwestycji
i zmian w gospodarce.
W ostatnim czasie w Oświęcimiu powstało kilka nowych
inwestycji firm i zakładów
produkcyjnych: Alupol przy
ul. Gospodarczej, Arco, Oltre
przy ul. Unii Europejskiej czy

Mijający rok obfitował w wiele ważnych i niezwykle różnorodnych wydarzeń.
2016 rok był pełen wydarzeń, które przejdą do historii. W lipcu nasze miasto odwiedziło blisko 6 tys. młodych
pielgrzymów z całego świata,
w ramach diecezjalnych przygotowań do spotkania z papieżem Franciszkiem. Tak barwnie i radośnie w Oświęcimiu
jeszcze nie było. Niezwykłą
wymowę miała wizyta głowy Kościoła katolickiego, Ojca
Świętego Franciszka, w byłym
niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Choć
nie padły żadne słowa, to cisza,
skupienie i modlitwa w miejscu największego w świecie
ludobójstwa były niezwykle
wymowne. Tym samym wizyta papieża mocno wpisała się
w Rok Praw Człowieka i To-

Młodzież goszcząca w Oświęcimiu w ramach diecezjalnych przygotowań do ŚDM bawi się na rynku

lerancji, który decyzją Rady
Miasta obchodzimy w 2016
roku. Innym ważnym wydarzeniem była również kolejna
międzynarodowa konferencja
w ramach Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka pt. „Europejczyk/Europejka – czyli kto?
Ten rok to również jubileusz
30-lecia Międzynarodowego
Domu Spotkań Młodzieży, instytucji, która działa na rzecz
dialogu i pojednania.
Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau odnotowało rekordową liczbę odwiedzin, która do tej pory wynosi ponad
1,7 mln osób.
Wielkim sukcesem okazała się
tegoroczna edycja Life Festival
Oświęcim ze wspaniałym show
w wykonaniu zespołu Queen
z Adamem Lambertem i niezapomnianym koncertem Eltona
Johna. Powodzeniem cieszyły
się też inne imprezy organizowane w mieście, m.in.: Jarmark
Kasztelański, kino plenerowe,
Festiwal Funduszy Europejskich, Święto Miasta, Piknik
Organizacji Pozarządowych,
W spółce Alupol Films przy ul. Gospodarczej rusza proJesień Oświęcimska.
dukcja
Fingerbau w rejonie ul. Zwycięstwa. Otwarto nową galerię
handlową przy ul. Królowej Jadwigi i nowoczesny sklep sieci
Lidl przy ul. Konarskiego. Zaangażowanie finansowe tych
spółek daje nowe miejsca pracy, zmienia wygląd miasta.
Wzrasta też zainteresowanie
branży hotelarskiej naszym
miastem. W ostatnich dniach
przy wjeździe do miasta ruszyła kolejna inwestycja. Prywatny inwestor buduje hotel
Hampton by Hilton Oświęcim,
który przyjmie pierwszych go-

Wysoko w rankingu
Oświęcim znalazł się na 9. miejscu
w Rankingu Gmin Małopolski 2016.
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HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 338429433
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek w godz. 16:00–17:00
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos
poniedziałek
w godz. 14:30–15:30
4.01 w godz. 13:00–15:00
Paweł Warchoł
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

Jury wyłoniło 20 najlepszych
miast w całym województwie
oraz najlepszych w każdym
z 19 powiatów regionu. W sumie sklasyfikowano 181 gmin.
Pierwszą pozycję zajmują Niepołomice, później kolejno:
Wielka Wieś, Limanowa, Zielonki, Wieliczka, Sucha Beskidzka, Zabierzów, Zakopane. Zator zajmuje 19. miejsce,
a listę zamykają Wadowice.
Organizatorami rankingu są:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego
i Administracji w Krakowie.
– Jesteśmy w gronie najlepszych gmin w regionie, co bardzo cieszy. W Małopolsce Zachodniej uplasowaliśmy się
na pierwszym miejscu, a konkurencja była duża. Można
zauważyć, obserwując wcześniejsze rankingi, że z roku na
rok przesuwamy się do przodu. Wysoka lokata nie jest bezpodstawna, biorąc pod uwagę
to, co w ostatnim czasie zostało zrobione w Oświęcimiu.
Mam nadzieję, że te zmiany są
dostrzegane i dobrze oceniane

11.01 w godz. 13:00–15:00
Sylwia Żak
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

przez naszych mieszkańców
– komentuje Janusz Chwierut 18.01 w godz. 13:00–15:00
prezydent Oświęcimia.
Janina Barcik
Ideą Rankingu Gmin MałoKomisja Rewizyjna,
polski jest wyłonienie i proKomisja Budżetu i Rozwoju
Miasta
mowanie gmin wyróżniających się pod względem
rozwoju społeczno-gospodarSESJA RADY MIASTA
czego w Małopolsce. Wyniki 30 listopada odbyła się sesja
oparte są o dane statystyki pu- Rady Miasta. Treść uchwał doblicznej zebrane przez Urząd stępna na stronie internetowej
www.um.oswiecim.pl
Statystyczny w Krakowie.
w zakładce Samorząd/Rada
Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa mało- Miasta. Również w tej zakładpolskiego z wyłączeniem miast ce znajdują się nagrania video
z sesji Rady Miasta.
na prawach powiatu: Krakowa,
Nowego Sącza i Tarnowa.
– Chcemy, aby corocznie or- Wieści w lokalnej TV
ganizowany ranking stał się Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
przedsięwzięciem o szczególw każdy piątek o godzinie
nym znaczeniu dla wojewódz18:00. Wiadomości są powtatwa, wprowadzającym do purzane przez cały weekend, co
blicznej debaty zasadę oceny trzy godziny. Możecie się więc
samorządów przy pomocy Państwo dowiedzieć o nowych
wskaźników liczbowych. Sąinwestycjach, o tym, co ciedzimy, że przeprowadzane
kawego słychać w kulturze,
analizy statystyczne mogą stać oświęcimskim sporcie, a także,
się podstawą ważnej dyskusji a może nawet przede wszystkim o aktywności samych
zarówno nad zarządzaniem
oświęcimian.
lokalnym, jak i strategicznymi
Wiadomości można oglądać
kierunkami rozwoju regionu –
na portalu internetowym
mówią organizatorzy.

Ruszają konsultacje
Konsultacje projektu uchwały określającego skład i zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta.
Pod koniec grudnia rozpoczną się konsultacje projektu
uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zasad wyznaczania składu oraz działania
Komitetu Rewitalizacji Miasta
Oświęcim.
Komitet będzie stanowić forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, wspierać działania

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

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.

Prezydenta Miasta Oświęcim
w procesie rewitalizacji, a także sprawować funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach
związanych z wdrażaniem www.um.oswiecim.pl
Gminnego Programu RewitaStrona miasta Oświęcim
lizacji.
www.um.oswiecim.pl znajduje
Więcej informacji znajduje się na portalach społecznościosię na stronie Urzędu Miasta wych Nasza Klasa i Facebook.
w zakładce „Rewitalizacja”.		
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pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Galicjanie i trunki

H

istorycy
obyczajów
i współcześni socjolodzy nieraz zastanawiają się na łamach
czasopism zajmujących się historią bądź w pracach naukowych
traktujących o dawnym społeczeństwie – jaką rolę odgrywało picie alkoholu w świecie XIX-wiecznym. Kiedy w każdym,
nieco większym mieście restauracji z wyszynkiem, karczm czy
tzw. pokoi śniadaniowych, gdzie
do kanapek i zimnych przekąsek
też podawano nie tylko herbatę
czy piwo, ale i mocniejsze trunki – było przynajmniej kilka,
a w dużych miastach i kilkadziesiąt. Na wsi działały oficjalnie
gorzelnie prowadzone najczęściej przez Żydów za zezwoleniem dworu. Wielu mieszkańców syciło też rozmaite trunki
na potrzeby domowe. W każdej
spiżarni nieco bardziej zasobnego gospodarstwa nabierały mocy
rozmaite nalewki, w dymionach
bulgotały nastawiane latem i jesienią wina – z wiśni, jabłek, głogu, porzeczek i dziesiątków innych owoców i ziół.
Poradniki gospodarskie czy
kucharskie książki oprócz przepisów zawierały wskazówki,
jaki rodzaj trunków podawać
w określonej porze dnia i do jakich potraw. Kogo było na to
stać, nabywał w wyspecjalizowanych składach win butelki
węgrzyna, tokaju, przywożone
z Moraw czy Austrii lekkie, białe wina o wytrawnym smaku,
a nawet rozmaite importowane
z Włoch słodkie winne trunki ze słynnym Lacrimae Christi
na czele. XIX‑wieczny obyczaj
nakazywał podczas proszonych
obiadów podawać do każdej po-

nagłaśniamy

trawy – a było ich przynajmniej
sześć oraz deseru inne gatunkowo wino. I oprócz dzieci poniżej
14 lat pili je wszyscy biesiadnicy.
O zgubnych skutkach nadużywania trunków – szczególnie poślednich rodzajów, jak pędzonej z ziemniaków czy zboża
wódki, przestrzegały poradniki medyczne i artykuły w pisemkach dla ludu. Nauczyciele
mówili o tym w pogadankach
podczas sobotnich wieczornych
spotkań dla dorosłych, księża
w kazaniach, a kobiety z lepszych
sfer zajmujące się pracą społeczną oświecały „żony wyrobników
i dziewczęta służebne”, jak podawały ówczesne czasopisma.
Około połowy XIX wieku
powstawały też liczne towarzystwa propagujące trzeźwość, do
ich działań włączali się duchowni, odbierając od parafian – i to
w każdym wieku – śluby trzeźwości. Prasa ubolewała, że do
tych bardzo pożytecznych działań przystępuje niewielu mężczyzn, szczególnie młodych
i mających za sobą służbę wojskową (chłopcy przed pójściem
do wojska tego rodzaju przysiąg nie składali, zdając sobie
sprawę, że w armii dotrzymanie
ślubów trzeźwości nie jest możliwe). Obiecywały uroczyście
stronić od alkoholu niewiasty
– od młodych dziewcząt do staruszek – w większości mieszkających na prowincji i należących
do uboższych środowisk. Panie
zasobnych dworów czy mieszczańskich domów chociaż pilnowały, by tak męscy domownicy, jak i służba nie upijali się
na co dzień – ślubów trzeźwości
nie składały. Skądinąd słusznie –
gdyż jak tu prezydować u szczy-

tu stołu podczas obiadów z gośćmi i bodaj symbolicznie nie
umoczyć ust w kielichu podczas
kolejnych toastów albo nie spróbować własnoręcznie nastawianego wina czy domowej nalewki, zanim przeleje się trunek do
karafki?
Nadużywanie przez niewiasty z lepszych sfer alkoholu
było wielce potępiane, a przez
nieszczęśnice, które nie potrafiły oprzeć się nałogom – skrzętnie ukrywane. Chyba jednak
nie dość dyskretnie, gdyż w pamiętnikach z epoki nieraz znaleźć można wzmianki, że ta lub
inna dama zamiast koić wzburzone nerwy kroplami waleriany
czy herbatą z rumianku „szuka
pociechy w winnicach Pana”, co
było eufemizmem oznaczającym
nadużywanie wina.
Tak jak i w naszych czasach
trunki uchodziły za bardzo stosowny prezent na wiele okazji –
ongiś wyłącznie dla mężczyzn.
Posyłano sobie dębowe beczułki
z węgierskim winem mającym
opinię napoju wielce leczniczego
w różnych dolegliwościach.
Winiarze mieli na sprzedaż
omszałe, staroświeckie w wyglądzie butelki z winem liczącym
sobie sto czy więcej lat (niestety często tylko butelka była naprawdę stara). Panom mającym
wkrótce zmienić stan cywilny
koledzy posyłali skrzynkę szampana. Odchodzący na emeryturę
czy dostojni jubilaci też mogli liczyć na upominek w postaci starego węgrzyna czy tokaju.
Gdyż w tamtych czasach bardziej niż dziś wierzono w sens
aforyzmu, że „wino rozwesela
serce i myśli rozjaśnia”.

kamila drabek

Jaki jest kolor magii?

W

grudniowym słownictwie wielokrotnie
przewija się słowo
magia. Odmienione
przez przypadki, przekształcone słowotwórczo służy do reklamowania, sprzedawania, opisywania nastroju, atmosfery oraz
wielu innych spraw, które z magią nie mają nic wspólnego albo
mieć nie chcą. Jak w tym niemagicznym chaosie odnaleźć
„prawdziwą” magię? Na przykład czytając książki Terry’ego
Pratchetta.
Postanowiłam przypomnieć
Świat Dysku sobie i czytelnikom. Od momentu pierwszego
polskiego wydania „Koloru magii” upłynęły 22 lata. W tym czasie Świat się rozrastał, przybywało tomów do czytania. Młode
pokolenie sięga obecnie po inne
pozycje. Książki o Świecie Dys-

ku stoją nieco przykurzone na
półkach bibliotek, choć obrosły
w filmy, gry planszowe i RPG.
Terry Pratchett zmarł w 2015 r.
Nie dopisze już żadnej historii
do stworzonego przez siebie uniwersum, które świetnie wprowadził do języka polskiego tłumacz
Piotr W. Cholewa.
Jedną z moich ulubionych
postaci w Świecie Dysku jest
niewydarzony mag Rincewind,
bohater, którego poznajemy właśnie w „Kolorze magii”, a dalszym jego losom poświęcony jest
„Blask fantastyczny” oraz inne
pozycje tzw. cyklu o Rincewindzie. Lubię też TEGO, KTÓRY
WYPOWIADA SIĘ WIELKIMI
LITERAMI, o ile w ogóle można
GO lubić…
Pratchettowi udało się genialnie przesycić fantasy realnością. A może realność na-

sycić fantasy? Jego książki są
znakomitą lekturą. Poszukiwacze magii oraz ci, którym nudzi
się w realnym świecie, ci zmęczeni już polityką i kursami walut zapewne chętnie powędrują
do miasta Ankh-Morpork, które stanie się początkiem drogi...
Polecam tę magiczną podróż nie
tylko w grudniowe wieczory.

Tablica świadcząca
o istnieniu
Wiesław Myśliwski był bohaterem jedenastej odsłony
Alei Pisarzy przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki w Oświęcimiu.

„Ceną słów jest nasz los” to cytat z jego
twórczości utrwalony na pamiątkowej
tablicy z brązu.
– Mamy okazję gościć jednego z najwybitniejszych współczesnych prozaików
polskich. Pisarza doskonałego i rozpoznawalnego w Europie i na świecie. Wiesławowi Myśliwskiemu udaje się dzisiaj
– w czasach dekonstrukcji, postmodernizmu i uciekania od form literackich
poważnych w groteski zachować powagę
i głęboki patos słowa literackiego, które
mówi ważne rzeczy. Jego twórczość to
poważna, głęboka, przemyślana, mądra
opowieść o współczesnym człowieku –
mówi prof. Krzysztof Zajas, członek kapituły oświęcimskiej Alei Pisarzy.
– Nawiedza mnie myśl, że dzięki tej tablicy będę obecny w państwa dostojnym
osiemsetletnim mieście. Być może moja
twórczość nie przetrwa próby czasu, lecz
ta tablica dopóki będzie, będzie świadczyć o moim istnieniu – powiedział Wiesław Myśliwski odsłaniając swoją płytę.
Wiesław Myśliwski jest prozaikiem, dramaturgiem, autorem scenariuszy filmowych. To laureat wielu nagród literackich,
m.in. dwukrotnie uhonorowany Nagrodą
Nike, wyróżniony najważniejszymi odznaczeniami i orderami państwowymi,
w tym Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jest autorem powieści: „Nagi sad”, „Pałac”, „Kamień na kamieniu”, „Widnokrąg”, „Traktat
o łuskaniu fasoli”, „Ostatnie rozdanie”
i dramatów: „Drzewo”, „Klucznik”, „Złodziej”, „Requiem dla gospodyni”.
– Fenomen pisarski Wiesława Myśliwskiego, czołowego żyjącego prozaika
polskiego, polega w głównej mierze na
umiejętności przenoszenia indywidual-

nego i społecznego doświadczenia polskiego chłopa w sferę prawd i rozważań
uniwersalnych. Myśliwski w kapitalny
sposób potrafi na przykładzie losów swoich bohaterów pokazać los całej formacji społecznej, poddanej presji historii,
polityki, przemian kulturowych etc. Paradoksalnie, takim fluktuacjom nie podlega jego pisarstwo – jakby w swojej literackiej formie odporne na polityczne
wstrząsy ostatnich dekad. Bardzo wiele się zmieniło w literaturze i kulturze
ostatnich dekad, ale Myśliwski jest poza
tym, a może ponad tym, żeglując w kolejnych – wciąż znakomitych – powieściach od tego, co partykularne do wartości ponadczasowych. Jego fenomen
polega również na tym, że pisze nadal,
wciąż w świetnej kondycji, nie odpuszczając do końca – podaje Mariola Talewicz, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Oświęcimiu.
Projekt Alei Pisarzy w Galerii Książki jest
realizowany wspólnie z wybitnymi pisarzami, krytykami literatury i pracownikami naukowymi. Aleja Pisarzy dowartościowuje sztukę o najwyższej wartości
kulturowej – sztukę słowa. Upamiętnia
wybitnych żyjących polskich pisarzy,
którzy osobiście biorą udział w uroczystości odsłonięcia pamiątkowej płyty
ozdobionej ich autografem i wybranym
cytatem z ich twórczości. Do tej pory
swoje tablice odsłonili: Andrzej Stasiuk,
Marek Bieńczyk, Janusz Głowacki, Ewa
Lipska, Zofia Posmysz, Marcin Świetlicki, Olga Tokarczuk, Hanna Krall, Ryszard Krynicki i Wanda Chotomska. Do
wybitnego grona dołączył Wiesław Myśliwski.
– In

Rozstrzygnięcie konkursu
W listopadowym wydaniu „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” ogłoszony został konkurs. Można było wygrać trzy egzemplarze kryminału autorstwa Iwony Mejzy
„Przepis na zbrodnię” ufundowane przez Wydawnictwo Szara Godzina. Pytaliśmy o tytuł debiutanckiego kryminału Iwony Mejzy. Odpowiedź to: „Wszystkie
grzechy nieboszczyka”. Spośród dostarczonych do redakcji odpowiedzi wylosowani zostali zwycięzcy. Są to: Monika Drzyżdżyk, Mieczysław Maciesza i Katarzyna Kulig. Gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją.

kultura
Człowiek niezastąpiony
W dziesiątą rocznicę śmierci Henryka Lehnerta, Honorowego Obywatela Miasta
Oświęcim, znanego filmowca amatora, instruktora i podróżnika w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyło się wspomnieniowe spotkanie.
Już od progu sali gości witał
zapach fajkowego tytoniu,
przywołując
wspomnienie
o filmowcu, który z fajką nie
lubił rozstawać się na dłuższy
czas. Stara mapa świata z zaznaczonymi miejscami, które odwiedził w swoim życiu
Henryk Lehnert, zestaw jego
fajek i rozłożone rekwizyty,
przypominające o najsłynniejszych filmach, m.in. ławeczka i buty ustawione w szeregu przed nią, drabina, wiadro
i wielka czerwona plama na
ścianie, a nawet poczęstunek
– oliwki, ser, orzeszki, które
uwielbiał wspominany bohater, przypominały o jego dokonaniach i upodobaniach.
– Henryk Lehnert był postacią doskonale znaną w Oświęcimiu i nie tylko. Zrealizował

słabości, ale też zalety. Miał
ogromny dystans do siebie, do
tego, czym się zajmował i do
otaczającego świata. Uczył nas
wszystkich, pracowników ówczesnego Zakładowego Domu
Kultury i obecnego Oświęcimskiego Centrum Kultury, pokory wobec życia – kontynuuje dyrektor OCK.
Wśród przybyłych na spotkanie osób byli uczniowie
Henryka Lehnerta, członkowie Amatorskiego Klubu
Filmowego „Chemik”, osoby występujące w jego filmach, zaprzyjaźnieni filmowcy amatorzy, rodzina,
przyjaciele. Każdy z nich ma
swoje wspomnienia związane z Henrykiem Lehnertem.
Dlatego oprócz wspólnego
oglądania kilku znanych fil-

Lidia i Stanisław Foryciarzowie ciepło wspominali kolegę z Amatorskiego Klubu Filmowego „Chemik”

Wrażliwość ubrana w słowa

Symboliczny koncert

Henryk Lehnert nie rozstawał się z kamerą
Fot. R. Kozłowski

pożyczyć. Tyle że pod żadnym pozorem nie mogły zaginąć. Mogły być zniszczone,
ale musiały zostać zwrócone.
Dlatego szczególnie zapamiętałem, że Henio traktował je
z dużą uwagą, prawie jak talizman, po każdych zdjęciach
chował, żeby nie zginęły. Henia wspominam jako wspaniałego, dobrego człowieka.
Był dużo starszy ode mnie,
ale absolutnie nie pozwalał
się tytułować „na pan”, wszyscy byliśmy „na ty”. Dawniej
dużo czasu spędzałem w klubie. W pamięci pozostał mi
zawsze obecny tam Heniu, zapach jego fajki, zimna woda
mineralna i ser, który lubił.
Ten czas to była fajna, miła
przygoda – opowiada Marek
Czardyban, tytułowy bohater
filmu „Malarz”.
– Henryk Lehnert był autorytetem dla filmowców amatorów z całego kraju, co dawało
się odczuć na każdym festiwalu. Czuło się, że festiwale
zaczynały się dopiero wtedy,
kiedy przyjeżdżał na nie Henryk. Jego obecność oznaczała dobrą jakość i poziom filmów, dlatego gdy zostałem
pewnego razu przedstawiony
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Henrykowi Lehnertowi i on
podał mi rękę, poczułem się
jak prawdziwy filmowiec. Pamiętam, że grono amatorów,
które zjeżdżało na różne festiwale było zawsze zachęcane
przez Henryka do tego, żeby
filmy robić. Był on postacią
kulturotwórczą, a my chcieliśmy być jak Henryk Lehnert!
– podkreśla Wojciech Szwiec
z Amatorskiego Klubu Filmowego „Iks” w Mikołowie.
Henryk Lehnert urodził się
8 marca 1934 roku, zmarł 22
czerwca 2006 w Oświęcimiu.
Był współzałożycielem Amatorskiego Klubu Filmowego „Chemik” w Oświęcimiu
(wraz z Marianem Koimem
i Marianem Żmudą). Jest autorem techniki tak zwanych
„zdjęć rwanych”. Do najbardziej znanych filmów zrealizowanych tą techniką należą: „Malarz”, „Randez-vous”
i „Rywale”. W 1997 roku został wpisany do „Księgi rekordów Guinnessa” za największą ilość zrealizowanych
filmów i zdobytych za nie nagród. Był pomysłodawcą i inicjatorem Festiwalu Filmów
Nieprofesjonalnych „Kochać
człowieka”, który odbywa się
w Oświęcimiu od 1985 roku.
Za twórczą pracę i osiągnięcia
filmowe został uhonorowany
złotym medalem „UNICA”,
Nagrodą Ministra Kultury,
Medalem Miasta Oświęcim
i złotą odznaką Federacji Niezależnych Twórców Filmowych w Polsce.
Jedna z ulic na osiedlu Chemików, którą codziennie chodził do pracy, została nazwana jego nazwiskiem.
27 września 2000 roku Rada
Miasta Oświęcim nadała
Henrykowi Lehnertowi tytuł
Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim.
– Marzena Wilk

mów i fragmentów kronik filmowych, a także filmu wspomnieniowego o Henryku
Lehnercie autorstwa Bartosza
Gajdy, prowadzącego dzisiejszy AKF „Chemik”, opowieściom i wspomnieniom nie
było końca.
– Był naszym mistrzem i nauczycielem. Mam takie odczucie, że ilekroć wchodziłam
do Zakładowego Domu Kultury nie rozglądając się zbytnio, to Henryk albo przemykał w holu, albo czekał na nas
w pomieszczeniach klubowych. I rozsiewał zapach fajki. A były to czasy, kiedy tytoń kupowało się w Peweksie.
Był on w ZDK osobą niezastąpioną i jedyną w swoim rodzaju – wspomina Lidia Foryciarz, która pamięta początki
AKF „Chemik”.
– Henryk miał duże wyczucie
dźwięku, było to niezwykłe.
Tak, jak on potrafił podłożyć
dźwięk, to nawet niektórzy dzisiejsi profesjonaliści nie umieją
– dodaje Stanisław Foryciarz,
członek AKF „Chemik”.
– Wszystkie rekwizyty potrzebne do realizacji filmów
były zdobywane. Wtedy nie
było tak, że Heniu mógł pójść
do sklepu i je zakupić albo
wziąć z magazynu. Pamiętam, że największy problem
był z butami wojskowymi
potrzebnymi do filmu „Rendez-vous”. Z racji tego, że
służyłem w wojskowej straży
pożarnej udało mi się je wy-

388 filmów, w tym 76 Zakładowych Kronik Filmowych.
Od nich zaczął swoją przygodę z filmem w Zakładach
Chemicznych
Oświęcim,
choć prywatnie dużo wcześniej kręcił filmy rodzinne.
Dokumentował ważne wydarzenia nie tylko z życia
Zakładów Chemicznych, ale
też z miasta. Bardzo bliska
mu była natura. Fotografował przyrodę, interesowała
go ekologia, zwracał uwagę
na istotne problemy z tym
zagadnieniem związane, co
było ważne w mieście znanym z przemysłu chemicznego – przedstawia Apolonia
Maj, dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury.
– Doskonale umiał podpatrywać ludzi, pokazywać ich
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Do tradycji należą listopadowe spotkania z poezją, które od- 5 stycznia o godzinie 18:00 w kościele św. Maksymiliana Mabywają się w Oświęcimskim Centrum Kultury pod nazwą rii Kolbego będzie można posłuchać koncertu oratoryjnego
Johannesa Brahmsa pt. „Niemieckie Requiem”.
Zaduszki poetyckie.
W tym roku miłośnicy lirycznych strof wysłuchali
wierszy Zofii Wiksel, Rudolfa Tadeusza Czerniaka i Michała Indyka.
– Były to osoby obdarzone
wrażliwością, która ubrana
w słowa stała się poezją. Odeszli w 2015 roku, ale są z nami
dzięki wierszom, do których
możemy wracać – mówiła
podczas spotkania Apolonia
Maj, dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury.
– Wspominamy dziś troje poetów, którzy mieszkali
i tworzyli w naszym mieście.
Związani byli z Oświęcimskim Centrum Kultury,
gdzie uczestniczyli w wy-

kładach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prezentowali
swoje wiersze na spotkaniach poetyckich. Z twórczości, z przemyśleń, z dokonań
właśnie takich osób powstaje
działalność naszej instytucji
– dodała Apolonia Maj.
Wybrane wiersze zostały zebrane w tomiku pt. „Świece pamięci” wydanym przez
OCK. Tytuł zaczerpnięto
z jednego z utworów Rudolfa
Tadeusza Czerniaka.
Podczas zaduszkowego spotkania wiersze odczytali
Agnieszka Klima, Henryk Piróg i Jarosław Tomalik z grupy żywego słowa Infinitas.
– ekt

Przed oświęcimską publicznością zaprezentują się: Zespół Wokalny Breisach T.z.,
Młoda Filharmonia Kameralna Fryburg oraz soliści – Sylwia Olszyńska (sopran) i Sebastian Szumski (baryton).
Artyści wystąpią pod kierownictwem Ludwiga Klebera.
Wstęp wolny.
To wyjątkowe wydarzenie nie
tylko pod względem wartości
muzycznej prezentowanego
dzieła. Inicjatorem koncertu
jest miasto partnerskie Oświęcimia – Breisach. Jego burmistrz, Oliver Rein, w liście
przewodnim podkreśla, że
nasze miasta łączy wieloletnia
przyjaźń. Wykonanie „Nie-

mieckiego Requiem” właśnie
w Oświęcimiu ma znaczenie
symboliczne – jednocześnie
podkreśla wagę cierpienia, żałoby, śmierci, a także ma być
symbolem pojednania, przyniesionym polskiemu społeczeństwu, podobnie jak trzej
Mędrcy ze Wschodu przynieśli dary dla nowo narodzonego Dzieciątka.
„Niemieckie Requiem” to
siedmioczęściowe oratorium
skomponowane do niemieckiego tekstu biblijnego. Po raz
pierwszy wykonane zostało
w całości w lipskim Gewandhaus w 1861 roku.
– ekt

głośnik kulturalny
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Gwiazdy w obiektywie

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury

Wystawa portretów aktorów pt. „Gwiazdozbiór Wodnika”
prezentowana będzie w galerii „Tyle światów” w Oświęcimskim Centrum Kultury.

15.12 godz. 18:00 „Jasełkowisko” – przedstawienie
w wykonaniu uczniów Zespołu
Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu połączone z kiermaszem
świątecznym
18.12 9:30–17:00 Wielki
Charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy 2016
31.12 sylwestrowy pokaz
sztucznych ogni (parking przed
OCK)

Autorem zdjęć jest Paweł
Wodnicki, przed którego
obiektywem zagościli m.in:
Jan Peszek, Marieta Żukowska, Justyna Kowalczyk, Maja
Hirsch, Eryk Lubos, Krystian
Wieczorek, Bartłomiej Topa,
Sławomir Orzechowski, Michał Żurawski, Piotr Bałtroczyk, Michał Lewandowski,
Sebastian Fabijański i wiele
innych znanych, popularnych
i lubianych twarzy.
Paweł Wodnicki rozpoczął
swoją przygodę z fotografią

pod koniec lat 90. jako fotoreporter pracujący głównie przy
konferencjach prasowych premier filmowych. Zajmował się
także marketingiem i DJ-owaniem. Od 2013 roku zajmuje

się fotografią portretową, reklamową, mody, aktem oraz
reportażem.
Ekspozycję będzie można zobaczyć od 5 do 31 stycznia 2017 r.
– adam

Komedia nad wyraz kryminalna

Fot. Andrzej Rams

Kryminalny spektakl komediowy pt. „Pół na Pół” w reżyserii Wojciecha Malajkata zaprezentują Piotr Polk i Piotr
Szwedes.
Realizacja życiowych planów
dwóch przyrodnich braci Roberta i Dominika stoi pod
znakiem zapytania. Wbrew
pozorom wcale nie są oni bezdusznymi potworami czyhającymi na śmierć swej rodzicielki i spadek po niej. Choć
rzeczywistość przedstawiona
w komedii jest skomplikowana, to historia relacji łączącej
braci z matką jest opowiedziana w sposób przewrotny.
Czas trwania: 100 minut
z przerwą, bilety: 60 zł, 50 zł,
Spektakl będzie można zoba- „Pół na Pół” to komedia kry- 40 zł. W zmiennej obsadzie:
czyć 3 lutego 2017 roku o go- minalna ze świetnie napisa- Piotr Polk/Wojciech Malajdzinie 19:00 w Oświęcimskim nymi dialogami i wyraziście kat, Piotr Szwedes.
nakreślonymi postaciami.
Centrum Kultury.
– adam

Moda na Nowaki
16 marca 2017 roku o godzinie 18:00 w OCK wystąpi Kabaret Nowaki z nowym programem „Moda na Nowaki”.
Nowaki to zdolna i wybitnie
energetyczna trójka zielonogórskich artystów. Ich talent
i kreatywna praca przynoszą
rezultaty w postaci wypełnionych po brzegi sal i śmiejącej
się widowni, która polubiła
ich charakterystyczną ekspresję i oryginalny sposób poruszania tematyki obyczajowej.
Z chęcią podejmują się trudnej i ryzykownej rozmowy
z publicznością, co przeradza się we wspólną i niepowtarzalną zabawę. W swoim
nowym programie kabaret

5.01 godz. 18:00 „Niemieckie Requiem” – koncert
oratoryjny Johanessa Brahmsa
w wykonaniu Zespołu Wokalnego Breisach T.z., Młodej Filharmonii Kameralnej Fryburg
oraz solistów – Sylwii Olszyńskiej i Sebastiana Szumskiego
– pod kierownictwem Ludwiga
Klebera (kościół św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu)
czytaj s. 11
7.01 godz. 18:00 Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa
w wykonaniu Międzynarodowej Grupy Operowej Sonori
Ensemble z udziałem Kwartetu
Smyczkowego Lejdis Quartet
oraz Tria Stroikowego Reed
Connection
9.01 godz. 10:00 „Gdy będę
duży” – turniej przedszkolaków, spotkanie 3
10.01 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
12.01 godz. 17:00 „Kolęda
Razem” – wspólne kolędowanie
czytaj s. 3
14.01 godz. 10:00 „Wędrówki
po historii cywilizacji – Starożytny Egipt” (grupa wiekowa
10–12 lat) – wykład Anny
Machacz w ramach Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego (OCK, ul. Śniadeckiego 24)
14.01 godz. 11:30 „Kręcą
mnie zabawki, czyli o tym,
czym bawiły się dzieci w dawnych czasach” (grupa wiekowa 6–9 lat) – wykład Anny
Machacz w ramach Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego (OCK, ul. Śniadeckiego 24)
15.01 godz. 10:00 25. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy
17.01 godz. 16:30 „Coś
z niczego” – warsztaty twórczej
aktywności dla dzieci w wieku
szkolnym (zapisy)

20.01 XII Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek „Hej kolęda,
kolęda”

18.02 godz. 18:00 „Piosenki,
z których się żyje” – koncert
Alicji Majewskiej z towarzyszeniem Warsaw Opera Quartet oraz Włodzimierza Korcza

21.01 godz. 17:00 Koncert
Haliny Frąckowiak z udziałem kwartetu smyczkowego
i pianisty – bilet na koncert
jest doskonałym prezentem
dla Babci i Dziadka z okazji
ich święta

30.01–10.02 Ferie zimowe
z Oświęcimskim Centrum
Kultury
Zapisy na bezpłatne zajęcia przyjmowane będę od
23 stycznia w Informacji OCK.

25.02 godz. 18:00 „Mayday 2” – spektakl komediowy
z Teatru Bagatela w Krakowie
11.03 godz. 18:00 „Kiedy
kota nie ma...” – spektakl
komediowy z Teatru Capitol
w Warszawie
12.03 godz. 17:00 „Koncert
Wiedeński” – przeboje Straussa, arie i duety z operetek
wiedeńskich w wykonaniu
solistów operowych – Katarzyny Staroń i Jędrzeja Tomczyka
oraz Kameralnego Zespołu
Straussowskiego

3.02 godz. 19:00 „Pół na Pół”
– spektakl komediowy w reżyserii Wojciecha Malajkata
czytaj obok 16.03 godz. 18:00 „Moda na
Nowaki” – program Kabaretu
Nowaki
11.02 Karnawałowy Bal
czytaj obok
Seniorów
12.02 godz. 17:00 Recital
fortepianowy Anny Lipiak
w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Muzyka –
źródło skojarzeń

Galeria „Tyle światów”

do 31.12 „Epizod” – wystawa
malarstwa Joanny Zemanek
5–31.01 „Gwiazdozbiór Wodnika” – wystawa portretów
aktorskich Pawła Wodnickiego
czytaj obok

Wystawy

do 31.12 „Malarstwo” –
wystawa prac Zbigniewa
Kowalskiego

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

3.01 godz. 14:00 „Inteligencja
emocjonalna. Jak panować
nad swoimi uczuciami?”– wykład Ewy Ryłko
10.01 godz. 14:00 „Sztuka
polska. Przegląd” cz. 3 – wy18.02 godz. 10:00 „Historia
kład Janusza Wałka
mody. Jestem projektantem”
17.01 godz. 14:00 „Rozpo(grupa wiekowa 10–12 lat) –
znanie, leczenie, powikłania
wykład Agnieszki Zaborskiej
i życie codzienne z cukrzycą”
w ramach Oświęcimskiego
– wykład dr Jadwigi CzernekUniwersytetu Dziecięcego
-Bruzgielewicz
(PWSZ, ul. Kolbego 8)
24.01 godz. 14:00 „Żydowski
18.02 godz. 11:30 „Mały
cukiernik” (grupa wiekowa 6–9 cykl życia” – wykład Przemysława Piekarskiego
lat) – wykład Agnieszki Zaborskiej w ramach Oświęcimskie- 31.01 godz. 14:00 „Europejskie trendy w edukacji” – wygo Uniwersytetu Dziecięcego
kład prof. Tadeusza Aleksandra
(PWSZ, ul. Kolbego 8)

Ćwiczenia z rysunku i malarstwa

przedstawia największe do- zabawną odpowiedzią na natychczasowe hity i cały wa- szą codzienność.
chlarz absurdalnych i zaska- Bilety: 50 zł, 40 zł, 30 zł.
– adam
kujących postaci, które są

OCK zaprasza młodzież gimnazjalno-licealną do udziału w zajęciach z rysunku i malarstwa prowadzonych przez Annę Żubrowską. Program spotkań przewiduje ćwiczenia z natury i z wyobraźni, pracę z modelem oraz w przestrzeni, zarówno w technikach malarskich jak i rysunkowych.
Na zajęciach będą przedstawiane także zagadnienia teoretyczne oraz tematy z historii sztuki.
Zajęcia i zapisy odbędą się 2 i 9 stycznia 2017 roku o godzinie 16:00 w OCK.
Harmonogram kolejnych zajęć ustalony zostanie po przeprowadzeniu zapisów.

głośnik kulturalny
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Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, Oświęcim
tel. 338424427
www.muzeum-zamek.pl

Repertuar „Naszego Kina”
„Magiczne święta” (7 l.), prod.
Norwegia 2015, reż. Thale
Persen, 94 minuty
16.12 godz. 16:15,
18.12 godz. 18:15,
19–22.12 godz. 16:00

„Józef i Maryja” PREMIERA
(7 l.), prod. Kanada 2016,
reż. Roger Christian, 82 minuty 6–12.01

Koncert noworoczny
Są jeszcze wolne miejsca na koncert w wykonaniu kwartetu
smyczkowego DankArt oraz gitarzysty Marcina Maślaka.
Koncert odbędzie się 8 stycznia 2017 r. o godzinie
17:00 w Muzeum Zamek. Bilety w cenie 35 zł do nabycia w godzinach otwarcia placówki.
Podczas koncertu muzycy zaprezentują klasyczne
utwory napisane z okazji świąt Bożego Narodzenia,
tradycyjne kolędy oraz znane melodie świąteczne
z całego świata.
Zespół tworzą absolwenci katowickiej Akademii Muzycznej, na co dzień związani z Filharmonią Śląską
im. H. M. Góreckiego. Niecodzienna nazwa kwartetu składająca się ze staropolskiego słowa „dank” oraz
międzynarodowego terminu „art” wyrażać ma poważanie, zachwyt i wdzięczność dla sztuki.

„Z innego świata” PREMIERA
(15 l.), prod. Francja 2016,
reż. Nicole Garcia, 116 minut
16.12 godz. 20:00,
17.12 godz. 19:30,
18.12 godz. 20:00,
19–22.12 godz. 17:45
„Gimme Danger” PREMIERA
(13 l.), prod. USA 2016, reż.
Jim Jarmusch, 108 minut
16.12 godz. 18:00,
17.12 godz. 13:00,
19–22.12 godz. 20:00
„Dziadek do orzechów” –
retransmisja baletu z Teatru
Bolszoj w Moskwie, 130 minut
17.12 godz. 17:00

„Kolekcja sukienek” (15 l.),
prod. Polska 2016, reż.
Marzena Więcek, 84 minuty
6–12.01

„Królowa śniegu 3. Ogień
i lód” PREMIERA (b.o.), prod.
Rosja 2016, reż. Aleksey
Tsitsilin, 80 minut
27–30.12 godz. 10:00 (3D),
16:30,
1–5.01 godz. 16:15 (3D)

„Dobrze się kłamie w miłym
towarzystwie” PREMIERA
(15 l.), prod. Włochy 2016,
reż. Paolo Genovese, 97 minut
6–12.01

„Wiplala” PREMIERA (7 l.),
prod. Holandia 2014, reż. Tim
„Tancerka” PREMIERA (15 l.), Oliehoek, 93 minuty
prod. Francja, Belgia, Czechy
13–19.01
2016, reż. Stéphanie Di Giusto, 108 minut
27–30.12 godz. 18:00,
1–5.01 godz. 20:00

„Paterson” PREMIERA (15 l.),
prod. USA 2016, reż. Jim
Jarmusch, 118 minut
27–30.12 godz. 20:00,
1–5.01 godz. 17:45
„Życie animowane” (10 l.),
prod. Francja, USA 2016, reż.
Roger Ross Williams, 89 minut
6.01 godz. 16:00

„Łotr 1. Gwiezdne wojny –
historie 3D” (10 l.), prod. USA
2016, reż. Gareth Edwards,
133 minuty (3D)
20–26.01

Kino dla Dzieciaka

Muzemu Zamek w Oświęcimiu zaprasza do obejrzenia
wystawy czasowej „Piękno na
świątecznym stole. Ceramika Bolesławiec”. Na espozycji
podziwiać można m.in. naczynia archeologiczne z XV–
XVII w., dzbany i dzbanki do
kawy pokryte szkliwem ziemnym i dekorowane jasnymi
nakładkami, charakterystyczne dla bolesławieckiego garncarstwa w XVIII–XIX w.
Zbiór ponad 300 eksponatów
oglądać można do 15 stycznia
przyszłego roku.

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

styczniowy KALENDARZ WYDARZEŃ
W bibliotece GALERIA KSIĄŻKI
BYLE DALEJ, CZYLI TU
I ÓWDZIE ZA ZŁOTÓWKĘ.
KAMIL SZYJKA. WYSTAWA
FOTOGRAFII
2–28.01 Galeria Przechodnia
KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne
2.01; 9.01; 16.01; 23.01; 30.01
godz. 16:30
Klasopracownia I p.
CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego szpitala
3.01; 17.01 godz. 13:00
Szpital

„Powidoki” PREMIERA
(15 l.), prod. Polska 2016,
reż. Andrzej Wajda, 98 minut
13–26.01

Wystawa
ceramiki

RADOŚĆ DZIAŁANIA
Rodzinne zajęcia plastyczne
5.01; 12.01 godz. 17:00
Mikroświat Zabawy
Wstęp wolny
Z KSIĄŻKI NA EKRAN.
ZOSTAŃ FILMOWCEM
AMATOREM
5.01 godz. 17:00 Kino Planet
Cinema Oświęcim
Wstęp wolny
PSYCHIATRIA, W CZYM
MOŻE POMÓC?
Prowadzi dr Krystyn Czerniejewski

5.01 godz. 18:00 Aula
Wstęp wolny
SENIOR WIE! EKSPERT
DIETETYK
Zdrowe żywienie
Dietetyk Naturhouse
12.01 godz. 18:00 Aula
Wstęp wolny
KONSULTACJE MATEMATYCZNE
13.01; 20.01; 27.01 godz.
16:30 Klasopracownia I p.
Wstęp wolny
KREATORNIA LITERACKA
Manualne zajęcia artystyczne
dla dzieci od 10 lat,
zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie
33 847 98 01.
Liczba miejsc ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń.
16.01 godz. 17:00 CLD
OD STÓP DO GŁÓW
Zajęcia rozwijające ciekawość
poznawczą, umiejętność
współdziałania w grupie,
wypowiadania się i prowadzenia dialogu. Rozwijają pamięć
wzrokową i słuchową,
logiczne rozumowanie
i spostrzegawczość.
17.01 godz. 17:00 Aula
Wstęp wolny

„Wilk w owczej skórze” (b.o.),
prod. Rosja 2016, reż. Andrey
Galat, Maxim Volkov, 93 minuty
17.12 godz. 15:00

Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
18.01 godz. 17:00
Multimedia, Salka audiowizualna
Wstęp wolny

„Vaiana. Skarb oceanu”
(b.o.), prod. USA 2016, reż.
Ron Clements, John Musker,
113 minut
22.01 godz. 15:00

WYCZYTAJ TO!
Zajęcia literackie dla dzieci
w wieku 8–12 lat, zajęcia na
zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie
33 847 98 01.
Liczba miejsc ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń
18.01 godz. 17:00 CLD

TO TAK JAK W KINIE
Dyskusje o filmie
19.01 godz. 10:00
Multimedia
Wstęp wolny
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Z MIKROŚWIATEM ZABAWY
19.01 godz. 13:00 Aula
Wstęp wolny
BAJKOWE PODRÓŻE
Książkowe i filmowe bajania
19.01; 26.01 godz. 17:00
Mikroświat Zabawy
Wstęp wolny
UPRAWIAJ TURYSTYKĘ
GÓRSKĄ Z PTT. BAZA
W BIBLIOTECE
Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie zaprasza
na prelekcję Jacka Dindorfa pt.
„Dolomity – w masywie Civetty
i Marmolady”, Jacek Dindorf
– taternik i górołaz, członek
Zarządu Koła PTT
w Oświęcimiu
19.01 godz. 18:00 Aula
Wstęp wolny

24.01 godz. 17:00
Klasopracownia I p.
BĘDĘ, KIM ZECHCĘ
Otwarte zajęcia dla dzieci
w wieku 2–7 lat inspirujące
do własnych poszukiwań
nie tylko pod kątem
przyszłych wyborów
zawodowych
25.01 godz. 17:00
Aula i Informatorium
BYLE DALEJ, CZYLI
TU I ÓWDZIE ZA ZŁOTÓWKĘ
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z PODRÓŻNIKIEM
KAMILEM SZYJKĄ
25.01 godz. 18:00
Aula

Wstęp wolny
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z PIETRO VITELLIM
26.01 godz. 16:00
Aula
Wstęp wolny

KTO TAK, JAK JA...
Otwarte warsztaty dla dzieci
w wieku 5–7 lat rozwijające
umiejętności społeczne

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
26.01 godz. 17:30
Sala konferencyjna

sport
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Oświęcimski narybek gromi! W pokonanym polu zespoły Pływacy UKP Unia Oświęcim na drugim miejscu w lidze Szkół
z Nowego Targu i Dębicy
Mistrzostwa Sportowego

Minihokej i megaemocje
Gospodarze zwyciężyli w rozgrywanym w Oświęcimiu jesiennym turnieju minihokeja. Oprócz zawodników UKH
Unia do zawodów przystąpiły
ekipy z Nowego Targu i Dębicy. Każde z miast wystawiło
po dwie drużyny, które rozegrały ze sobą dwumecze systemem każdy z każdym.
Najstarsi zawodnicy liczyli po osiem lat, a najmłodsi niespełna sześć. Rozgrywkom towarzyszyło mnóstwo
emocji i wzruszeń. Zwłaszcza
wśród licznie zgromadzonej
na trybunach publiczności
złożonej głównie z rodziców,
rodzeństwa i dziadków małych hokeistów.
Obie oświęcimskie drużyny
spisały się rewelacyjnie. Nie
oddały swoim przeciwnikom
ani jednego punktu i odniosły
pewne zwycięstwo w całym
turnieju. Każdy z uczestników
otrzymał z rąk wicedyrektorki Szkoły Podstawowej nr 11
w Oświęcimiu, Marioli Wiktorskiej-Sobczyk, pamiątkowe
medale i duży kawałek pysznego tortu. Przypomnijmy, iż
do tejże placówki w zdecydowanej większości uczęszczają
młodzi hokeiści, a ich szkolenie wspiera finansowo Miasto
Oświęcim.

– Zapraszamy wszystkich,
którzy chcieliby rozpocząć
przygodę z hokejem na zajęcia minihokeja – rozpoczyna
prezeska UKH Unia, Katarzyna Kot.
– Treningi odbywają się
w hali lodowej w każdy poniedziałek i środę od godziny 17:45. Dzięki współpracy
Uczniowskiego Klubu Hokejowego z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zajęcia bardzo się zmieniły na
korzyść małych sportowców.
Odbywają się na całej tafli
lodu i są prowadzone przez
czterech trenerów – przypomina Katarzyna Kot.
Dzieci podzielone są na małe
grupy treningowe z uwzględnieniem ich indywidualnych umiejętności. W zajęciach regularnie uczestniczy
jako trener bramkarzy drugi
golkiper Unii – Witold Łazarz. Bardzo często można
też spotkać innych zawodników seniorskiej drużyny
Unii Oświęcim, którzy służą
najmłodszym radą i pomocą. Szczegółowych informacji o zajęciach udziela trener
Robert Piecha (609 830 994).
Więcej można się także dowiedzieć drogą mailową: ukh.
unia@onet.eu.

Wyniki III edycji jesiennego
turnieju minihokeja:
UKH Unia Oświęcim – UKH
Dębica 12:1, 4:0
UKH Unia Oświęcim –
MMKS Podhale Nowy Targ
10:2, 8:2
MMKS Podhale Nowy Targ –
UKH Dębica 9:5, 8:1
UKH Unia Oświęcim II –
UKH Dębica II 6:1, 10:0
UKH Unia Oświęcim II –
MMKS Podhale Nowy Targ II
8:2, 15:0
MMKS Podhale Nowy Targ II
– UKH Dębica II 6:1, 6:1
UKH Unia Oświęcim I: Nataniel Bik, Kacper Rydzoń –
Piotr Płatacz, Paweł Płatacz,
Mateusz Wiśniowski, Radosław Kot, Aleksander Wanat,
Oliwier Rał, Antoni Noworyta, Jakub Olejarz, Piotr Kusak. Trenerzy: Robert Piecha
i Włodzimierz Urbańczyk.
UKH Unia Oświęcim II: Marceli Maciejczyk – Franciszek
Kościelniak, Jan Połącarz,
Dominik Szewczyk, Marcin
Stachura, Szymon Biskupek,
Igor Malinowski, Jakub Nagi,
Karol Furman, Alan Bugański, Szymon Krzemień, Nikodem Górnisiewicz, Piotr Fornagiel. Trenerka: Małgorzata
Gałuszka.
– mac

Jacek Dobrowolski poprowadzi czwartoligowego beniaminka w rundzie rewanżowej

Powrót na biało-niebieską ławkę
Jacek Dobrowolski po raz drugi w swojej trenerskiej karierze zasiądzie na ławce Unii
Oświęcim. Na tym stanowisku
zastąpi
zdymisjonowanego
po ostatniej kolejce pierwszej
rundy Sławomira Frączka. Na
półmetku rozgrywek czwartej ligi biało-niebiescy zajmują szóste miejsce z dorobkiem
23 punktów. Prowadzi Cracovia II, która ma aż o 15 „oczek”
więcej.
Jacek Dobrowolski pracował już przed laty z zespołem
Unii. Dla niego będzie to druga przygoda z oświęcimskim
klubem. Poprzednio sam złożył rezygnację. Pod jego wodzą w okręgówce unici byli liderem po pierwszej rundzie.
Na wiosnę jednak roztrwonili
przewagę.
– Po krótkiej rozmowie
z działaczami zdecydowałem
się podjąć wyzwanie – mówi
Jacek Dobrowolski.
– Wracam po to, aby dokończyć pracę rozpoczętą już
przecież z piłkarzami Unii.
Odchodziłem z tego klubu
z ciężkim sercem i cieszę się
bardzo z powrotu do Oświę-

Do rundy wiosennej Unia przystąpi pod wodzą nowego
szkoleniowca
Fot. mac

cimia – dodaje Jacek Dobrowolski.
Trener rodem z Libiąża rozstał się z Unią dwa i pół roku
temu. Od tego momentu ze
względów zdrowotnych i zawodowych miał przerwę
w pracy trenerskiej. Nie przyjął
kilku ofert. Doskonalił swoją
wiedzę i jest z pewnością bogatszy o futbolowe tajniki.
– Drużyna bardzo się zmieniła. Z zespołu, który ja prowadziłem został tylko Kuba
Jończyk, Przemek Kubas czy
Kuba Kocoń. Doszło kilku bardziej doświadczonych

graczy, którzy wprowadzają do gry więcej spokoju.
Obecna Unia to połączenie
rutyny z młodością. Chodzi
o to, aby to fajnie poukładać
i żeby dobrze funkcjonowało. Teraz jesteśmy na etapie
roztrenowania po pierwszej
rundzie. Spotykamy się trzy
razy w tygodniu i tak będzie
to wyglądało do 20 grudnia.
Po miesięcznej przerwie rozpoczniemy przygotowania do
rewanżow – powiedział nowy
trener beniaminka czwartej
ligi.
– mac

Kolektyw motorem
napędowym
Drugie miejsce zajęli pływacy oświęcimskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego podczas pierwszej rundy ligi SMS
w Olsztynie. Zawody odbyły
się na 25-metrowym basenie.
Z kolei drugą i ostatnią rundę
zaplanowano na maj (pływalnia 50-metrowa). Z Oświęcimia do Olsztyna udała się silna 25-osobowa reprezentacja.
– W ogólnym rozrachunku
będziemy chcieli utrzymać
medalową pozycję – mówi
Marek Dorywalski, prezes
UKP Unia Oświęcim.
– Pamiętajmy jednak, iż konkurencja jest zdecydowanie
silniejsza niż w poprzednich
latach. W lidze wystartowało w sumie szesnaście szkół
z Krakowem, Szczecinem
i Wrocławiem na czele.
Mamy mocny zespół ze swoimi liderkami. Mam na myśli Wiktorię Musioł, Katarzynę Kołodziej, Justynę Pisarek
czy Alinę Zawiszę. Motorem
napędowym ekipy ma być
jednak przede wszystkim kolektyw – dodaje Marek Dorywalski.
W Olsztynie oświęcimianie
wywalczyli 1931 punktów.
Triumfował Szczecin (2111
pkt), a ostatnie miejsce „na
pudle” zajął Lublin (1756

Po zawodach w Olsztynie pływacy SMS Oświęcim zajmują drugie miejsce w szkolnej lidze
Fot. mac

pkt). Z bardzo dobrej strony
pokazał się Andrzej Michalczyk. Uczeń SMS w finale na
50 metrów st. klasycznym
ustanowił nowy rekord Polski 16-latków (28,11). Z kolei
Arkadiusz Topolski zajął drugą pozycję na 200 metrów dowolnym (1.50,19) i dystansie
o połowę dłuższym (3.54,39).
Tradycyjnie można było liczyć na płeć piękną. W stylu motylkowym na 200 metrów oświęcimianki odniosły
podwójne zwycięstwo. Wygrała Dominika Adamiec
(2.17,20), przed swoją koleżanką z oświęcimskiej SMS
– Wiktorią Musioł (2.17,32).
Na 200 zmiennym druga była Natalia Lewandowska (2.21,84). Do tego doszły

miejsca na podium w sztafetach. Dziewczęta były trzecie
na cztery razy 200 metrów
stylem dowolnym (8.28,12).
Płynęły w składzie: Marta Klimek, Justyna Pisarek,
Wiktoria Musioł i Katarzyna
Kołodziej. Również na trzeciej pozycji sklasyfikowano
chłopców z SMS Oświęcim.
Karol Głąb, Andrzej Michalczyk, Patryk Blachura i Arkadiusz Topolski startowali
na cztery razy 100 metrów
stylem zmiennym (3.45,53).
Olsztyńskie zawody były wyjątkowo udane dla zawodników SMS Oświęcim, którzy
ustanowili wiele nowych rekordów życiowych.
– mac

Pierwsza edycja turnieju o „Puchar Prezydenta Oświęcimia” w hokejballu

W międzynarodowej obsadzie
Miejskie Gimnazjum nr 2
w Oświęcimiu gościło uczestników pierwszej edycji turnieju o „Puchar Prezydenta
Oświęcimia” w hokejballu.
Ta młoda dyscyplina sportu
zyskuje coraz większą popularność także w mieście nad
Sołą. Zawody w „Dwójce”
odbyły się w międzynarodowej obsadzie.
Przepisy gry w hokejballa są
bardzo podobne do hokeja na
lodzie. Sprzęt ochronny jest
dokładnie taki sam. Jedyna
różnica polega na tym, że zamiast krążka występuje piłka,
a łyżwy zastępują buty.
W zawodach rywalizowały
zespoły: HbK Karvina (Czechy), ESV Woodpeckers Dachau (Niemcy), UKH Unia
Oświęcim oraz ekipa Miejskiego Gimnazjum nr 2
w Oświęcimiu. Turniej rozgrywany był systemem każdy z każdym. W ostatecznym
rozrachunku zwyciężyli najbardziej doświadczeni w tej

dyscyplinie sportu Czesi.
„Puchar Prezydenta Oświęcimia” pojechał zatem do Karviny, zaś najlepszym strzelcem turnieju został Wojciech
Kamensky z mistrzowskiego
zespołu.
– Licznie zgromadzona publiczność mogła śledzić zacięte pojedynki „hokejballistów”
– mówi Katarzyna Kot, prezeska UKH Unia Oświęcim.
– Emocje towarzyszyły widzom i zawodnikom do ostatniego gwizdka. Dziękujemy
oświęcimskiemu urzędowi
miasta za ufundowanie nagród, a Miejskiemu Gimnazjum nr 2 za gościnność i pomoc w organizacji turnieju.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w treningach
hokejballa. Szczegółowe informacje znajdziecie na oficjalnym fanpage oświęcimskiego hokejballa – dodaje
Katarzyna Kot.
Grupa hokeistów z Dachau
i Monachium przyjechała do

grodu nad Sołą na zaproszenie oświęcimskiego ratusza
i UKH Unia. Zawodnicy zwiedzili Oświęcim oraz wyjechali
na wycieczkę do kopalni soli
w Wieliczce. Odwiedzili także
Bielsko, gdzie spędzili czas na
torze gokartowym.
– Wizyta rozpoczęła się od
oficjalnego powitania i wspólnej kolacji młodzieży z prezydentem Oświęcimia Januszem
Chwierutem. To pierwsza
w historii klubu wymiana hokejowej młodzieży. Już teraz
wiemy, że na tej wizycie nasza współpraca się nie zakończy. Otrzymaliśmy wstępne
zaproszenie na rewizytę do
Niemiec. Mamy nadzieję, że
oprócz sportowego wymiaru takich spotkań, przyjaźnie, które już zostały zawarte
pomiędzy młodymi ludźmi
z Dachau i Oświęcimia pozwolą na to, że łączyć nas będzie nie tylko historia – podsumowuje Katarzyna Kot.
– mac
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Mistrzostwa Starego Kontynentu w sztukach walki z udzia- Mistrzostwa Europy Kyokushinkai Tezuka Group w Wałłem oświęcimian
brzychu

Medale we wszystkich
kolorach
W różnych konkurencjach
startowali m.in. reprezentanci Bośni i Hercegowiny,
Rosji, Chorwacji, Szwecji,
Serbii i Polski. W składzie kadry biało-czerwonych znalazło się ośmiu zawodników
z Oświęcimia, którzy aż dziesięciokrotnie stawali na stopniach podium. Zdobyli cztery
złote, pięć srebrnych i jeden
brązowy medal.
Mistrzowskiego tytułu w kobudo zdobytego przed dwoma laty broniła oświęcimska
policjantka – starszy sierżant Patrycja Pszczelińska
z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. W tym
roku także nie miała sobie
równych. Do tego dorzuciła
srebro w drużynowym kata

kobudo. Przypomnijmy, iż
Patrycja Pszczelińska posiada uprawnienia instruktora
taktyk i technik interwencji. Dzięki temu zajmuje się
szkoleniem policjantów z naszego powiatu.
Mistrzostwo Europy w kata
kobudo wywalczyli także Zuzanna Michałek, Grzegorz
Wójcicki i Damian Godyń.
Po srebrne krążki, oprócz Patrycji Pszczelińskiej, sięgnęli Marek Musiał (kata iaido),
Damian Godyń (freestyle kobudo), Krzysztof Jędrzejczyk
i Igor Krzywda. Medalową
kolekcję uzupełnił brąz Igi
Grabeckiej. Trenerem zawodników z Oświęcimia jest shihan Przemysław Wiśniewski.
– mac

Fot. zbiory klubu

Znakomite wieści do Oświęcimia napłynęły z Banja Luki.
To właśnie miasto w Bośni i Hercegowinie gościło
uczestników mistrzostw Europy. Reprezentanci oświęcimskiego
Stowarzyszenia
Japońskich Sztuk Walki zdobyli aż dziesięć medali, w tym
cztery złote.
Do Bośni i Hercegowiny zjechało ponad 300 zawodniczek
i zawodników. W tym gronie
nie zabrakło prowadzonych
przez shihana Przemysława
Wiśniewskiego sportowców
z Oświęcimia. Z powodzeniem walczyli oni w Mistrzostwach Europy Sztuk Walki,
których organizatorem był
IMAF (International Martial
Arts Fedration) EUROPA.

Koszykarze UKS Kadet w ścisłej czołówce małopolskiej ligi

Hit dla oświęcimian
UKS Kadet pokonał w meczu
na szczycie małopolskiej ligi
do lat 16 ekipę MKS-u Gorlice 75:50. Dzięki temu podopieczni Wojciecha Porębskiego zachowali szansę na
miejsce w pierwszej „trójce”
i awans do ćwierćfinałowego
turnieju mistrzostw Polski.
Gorliczanie przystąpili do
spotkania w Oświęcimiu
z bilansem pięciu kolejnych
zwycięstw. Mają na rozkładzie m.in. koszykarzy „Białej
Gwiazdy”. Goście rozpoczęli
mecz z wysokiego pułapu. Po
minucie prowadzili 4:0, dając do zrozumienia uczniom
Miejskiego Gimnazjum nr 2,
że łatwo fotela lidera nie oddadzą. „Młode Niedźwiedzie”
jednak szybko przypomniały sobie, jak się gra w koszykówkę.
Popis gry daje Jakub Gunia,
trafiając kilka razy za trzy
punkty i wyprowadza miejscowych na prowadzenie. Po
pierwszej ćwiartce UKS Ka-

det wygrywa 20:8. W drugiej
odsłonie nie do zatrzymania
jest Piotr Frydel – autor jedenastu „oczek”.
– Za swoją postawę w defensywie na słowa uznania zapracował cały nasz zespół –
podkreśla Wojciech Porębski,
trener UKS Kadet Oświęcim.
– Do przerwy goście rzucili nam tylko 16 punktów.
W dwadzieścia minut to wynik po prostu rewelacyjny –
cieszy się Wojciech Porębski.
Po zmianie stron „Młode
Niedźwiedzie” kontynuowały swój marsz do zwycięstwa.
Z cienia wyszedł snajper Kadetów – Mateusz Hnatyszyn,
który zdobywał punkt za
punktem (w sumie w trzeciej kwarcie 11 oczek). Nie
do sforsowania była oświęcimska obrona wysokich graczy. Adam Stawowczyk raz za
razem sprzedawał przysłowiowe „czapy” zdezorientowanym rywalom. Po trzech
kwartach ekipa Wojciecha

Porębskiego prowadziła różnicą aż 28 punktów!
– W ostatniej kwarcie w nasze szeregi wkradło się rozprężenie i przeświadczenie, że
mecz jest wygrany. Waleczny
przeciwnik dostrzegł swoją
szansę i zniwelował przewagę do 18 punktów. Na szczęście potrafiliśmy się otrząsnąć
z chwilowej niemocy i pewnie
zwyciężyliśmy 75:50. „Kropkę
nad i” postawił Piotr Frydel,
który rzucił „trójkę” równo
z ostatnią syreną – podsumował Wojciech Porębski.
UKS KADET Oświęcim –
MKS Gorlice 75:50 (20:8,
15:8, 25:16, 15:18)
KADET: Jakub Gunia – 30
pkt, Piotr Frydel – 23, Mateusz Hnatyszyn – 13, Łukasz
Stolarczyk – 4, Adam Stawowczyk – 3, Rafał Bratek
– 2. Grali również Mateusz
Szczerbic, Sebastian Luranc,
Daniel Angielaszek. Trener:
Wojciech Porębski.
– mac

Podwójne złoto Dominiki

Wałbrzych gościł uczestników mistrzostw Europy Kyokushinkai Tezuka Group. Na
zawody z Oświęcimia udała
się 7-osobowa reprezentacja
oraz trenerzy, którzy pełnili także rolę sędziów – sensei Tadeusz Bednarczyk oraz
sensei Mariusz Pawlus.
Zawodnicy Oświęcimskiego Klubu Karate wywalczyli
w sumie sześć medali. Najlepiej wypadła Dominika
Chylińska. Ta zawodniczka
dwukrotnie sięgnęła po złoto w zawodach juniorów kata
i semi-knockdown. Dwa razy
„na pudle” stawała także Katarzyna Kotapka. W juniorskim semi-knockdown była
druga, a w kata trzecia.

Świetnie spisała się najmłodsza reprezentantka Oświęcimskiego Klubu Karate – Oliwia Greczner. Zajęła pierwsze
miejsce w rywalizacji młodziczek. Adam Dzięgiel po świetnych walkach eliminacyjnych
w finale trafił na aktualnego mistrza świata i przegrał
przez wskazanie sędziów.
O pechu może mówić Szymon Dębski, który w półfinale trafił na mocnego przeciwnika z Gruzji. Przegrał po
zaciętej walce, a jej trudy dały
o sobie znać w walce o trzecie miejsce. W efekcie oświęcimianin również uległ przez
wskazanie sędziów. Szczęście
nie dopisało także Mateuszowi Ostrowskiemu. W 1/4 wal-

Unia straciła miejsce
„szóstce”

w

pierwszej w Toruniu i MH Automatyką

Niedosyt i żal
O tym, kto zagra w wyższej
grupie hokejowej ekstraligi
decydowała ostatnia kolejka
sezonu zasadniczego. Unia na
własnym lodzie podejmowała opolskiego Orlika. Biało-niebiescy musieli zwyciężyć
w regulaminowym czasie gry.
Opolanom do pełni szczęścia
wystarczał nawet punkt.
To było najbardziej gorzkie
zwycięstwo w historii oświęcimskiego hokeja. Podopieczni Josefa Dobosza wygrali, ale
dopiero po rzutach karnych
i paradoksalnie to przegrani
opolanie cieszyli się po najazdach w Oświęcimiu z awansu
do „szóstki”. Unia pogrzebała
swoje szanse w najmniej spodziewanym momencie, bo
tracąc dwa gole... podczas gry
w przewadze! To był prawdziwy nokaut. Obie bramki dla
Orlika dzieliło raptem 21 sekund.
– Jest olbrzymi żal i niedosyt
– nie kryje Josef Dobosz, trener Unii.
– Drużyna zostawiła serce
na lodzie, bo bardzo chcieliśmy wygrać. Zwyciężyliśmy,
ale nie o takie punkty nam
chodziło. Dwie głupie straty podczas gry w przewadze
zniweczyły nasz cały trud –
powiedział trener Dobosz.
Unia
wylądowała
zatem w grupie słabszej. Już
w pierwszym starciu po podziale ligi w Oświęcimiu
zmierzyły się dwie najlepsze
drużyny z „ekip przegranych”.
Oświęcimianie
podejmowali Tauron KH GKS Katowice. W 37. minucie wynik
otworzył Jan Danecek. Czeski napastnik dokładnie przy-

czył z zawodnikiem z Gruzji
i odpadł z turnieju.
– Jestem bardzo zadowolony z występu naszych zawodników – ocenia prezes
Oświęcimskiego Klubu Karate, sensei Mariusz Pawlus.
– Każdy pokazał, że może rywalizować wśród najlepszych.
Długie miesiące przygotowań przyniosły oczekiwany
sukces. Ogromne brawa dla
naszych juniorek. Dominika Chylińska i Kasia Kotapka zdobyły w sumie aż cztery medale. Dla mnie jednak
wszyscy bez wyjątku zasłużyli na ciepłe słowa – podkreśla
sensei Mariusz Pawlus.
– mac

mierzył z okolic bulika. Niespełna 2 minuty później było
już 2:0. Daniel Kysela huknął
z „niebieskiej”, a krążek po
odbiciu się od bandy wrócił
przed bramkę. Szybkie rozegranie między Danielem Gracą i Martinem Kasperlikiem
okazało się skuteczne. „Gieksa” zdobyła kontaktowego
gola na początku trzeciej odsłony podczas gry w podwójnej przewadze. Za sprawą
Petera Tabacka, który trafił
z backhandu Unia odzyskała
dwubramkowe prowadzenie.
– Byliśmy skuteczniejsi i to
w głównej mierze zadecydowało o naszej wygranej – ocenia Josef Dobosz.
– To ważne punkty, bo wywalczone z zespołem, z którym bezpośrednio rywalizujemy o siódme miejsce
przed play-off. Zwyciężyliśmy
skromnie, ale zasłużenie –
podkreśla Dobosz.
Później przyszły kolejne komplety punktów w wyjazdowym starciu z Nestą Miresem

Gdańsk w Oświęcimiu. Unia
planowo wygrała w grodzie
Kopernika 6:5, choć można
się przyczepić do zdecydowanie zbyt dużej ilości straconych
goli. Cieszą za to trafienia młodych graczy – Kamila Paszka
i Patryka Malickiego. Spotkania z Nestą Miresem nie dokończył Radim Haas, który
wcześniej musiał udać się pod
prysznic. W ostatniej tercji
został ukarany karą meczu za
niesportowe zachowanie.
W spotkaniu z Automatyką
w Oświęcimiu goście dość
niespodziewanie objęli prowadzenie za sprawą Szymona Marca. Na odpowiedź kibice musieli czekać aż do 20
minuty. Na 4 sekundy przed
pierwszą przerwą podczas
gry w liczebnej przewadze
wyrównał Wojciech Wojtarowicz. W drugiej i trzeciej tercji krążek wpadał już tylko do
bramki gdańszczan. Dwa kolejne trafienia zaliczył Daniel
Kysela, a w obu przypadkach
Unia miała o jednego zawodnika więcej na lodzie. Także
czwarty gol Wojciecha Wojtarowicza padł w takim okresie.
Końcowy wynik ustalił Patryk Malicki, który przymierzył z nadgarstka.
– mac

W przerwie meczu Unii z Orlikiem nagrody odebrali najbardziej kolorowi z biało-niebieskich kibiców
Fot. mac
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KRZYŻÓWKA 12/2016

prezentuje Łukasz szymański

Pozdrowienia z Oświęcimia
Pozdrowienia, nie tylko świąteczne, w czasach „przedinternetowych” oświęcimianie przesyłali na pięknych kartach pocztowych.

Fundatorem nagrody
jest Wydawnictwo

KUPON
krzyżówka 12/2016
Litery uporządkowane od
1 do 21 utworzą rozwiązanie – przysłowie łacińskie,
które wraz z kuponem
nr 12 naklejonym na kartę
pocztową należy dostarczyć
do 11 stycznia 2017 r.
do redakcji GZO, Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu. Na zwycięzcę losowania czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 11/2016
brzmi: „Im dłuższa droga
tym większa plotka”.
Nagrodę książkową
ufundowaną przez
Wydawnictwo Novae Res
otrzymuje p. Grażyna
Wojciechowska z Oświęcimia. Gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Przytoczona wypowiedź;
2. Wynik mnożenia;
* Administrator majątku ziemskiego;
3. Wojskowa skarpeta;
4. Dawniej afront, obraza;
* Analiza, rozkład;
5. Likier kminkowy;
6. Wulkaniczna bryła;
* Z bębnem w łazience;
7. Akrobata na drążku;
8. Zniewaga, potwarz;
* Włosy psa;
9. „Poluje” na szczupaka;
10. Wonny kwiat bukietowy;
* Owoc jak nicpoń;
11. Jak ona – to do Boga;
12. Oddziela kondygnacje;
13. Przestarzale gruźlica;
14. Ponoć nie śpi;
15. Poranne mycie;
16. Wąskonosa małpa;
17. Tętnica;

Pionowo:
A) Mieszkaniec kraju z Bombajem;
* Ośla kiełbasa;
B) Stołek kuchenny bez oparcia;
C) Armia;
* Trzonek, rękojeść;
D) Wygładza tkaniny;
E) Spisywane przez kronikarza;
* Szaradziarska figlarka;
F) Ozdoba męskiej szyi;
G) Prawdziwa krytyki się nie boi;
* Forma wynagrodzenia;
H) Bojowy pion Armii Krajowej;
I) Sejsmiczna fala;
* Jednostka oporu elektrycznego;
J) Żargon, gwara;
K) Lico;
* Enzym trawienny;
L) Karma dla bydła;
Ł) Bagno, trzęsawisko;
M) Droga w parku;
N) Rozpięty na rejach masztu;
O) Poetycko o żęciu zboża;
P) Szeroka wstęga.

OGŁOSZENIA DROBNE
Skup samochodów,
płacimy najlepiej!
Tel. 730 690 923

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

SZUKASZ STAŁEJ PRACY? ZADZWOŃ DO NAS –
ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO BIURA
W OŚWIĘCIMIU. CENIMY CHĘĆ I ZAANGAŻOWANIE.
TEL. 33/471-15-45, 660-070-221

Redakcja
Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63
e-mail: gzo@ock.org.pl

Miesięcznik powołany w 1991 roku przez Radę Miasta Oświęcim
Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury
Dyrektor: Apolonia Maj
Redaktor naczelna: Ewelina Kostaś, sekretarz redakcji: red. Marzena Wilk, korekta: Jadwiga Ząbroń,
projekt graficzny: Paweł Adamus. Stale współpracują: Marzena Kiryjczuk, Bogna Wernichowska, Adam Kuta,
Andrzej Rzycki, Krzysztof Szostak, Łukasz Szymański, Andrzej Winogrodzki.
Wieści z Oświęcimskiego Ratusza redaguje Katarzyna Kwiecień.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania dostarczonych tekstów,
nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Sosnowiec-Milowice, ul. Baczyńskiego 25 a

