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Miasto warte uwagi
Wzrost ruchu turystycznego i zainteresowania nie tylko Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau, ale też
miastem i jego bogatą historią oraz aktualnymi atrakcjami, jest zauważalna nie tylko
dla instytucji miejskich, oświęcimian, lecz również dla inwestorów. Ta utrzymująca się tendencja powoduje, że naszym
miastem interesują się przedsiębiorcy działający w branży
turystycznej.
Turystyczno-gospodarczy rozwój Oświęcimia to proces, któremu bacznie przyglądają się
władze miasta. Obecnie trwają
prace nad stworzeniem strategii turystycznej na 12 lat.
– Turystyka staje się ważnym
elementem rozwoju miasta.
W 2016 roku Miejsce Pamięci
KL Auschwitz odwiedziło ponad 2 mln turystów, a w tym
roku zapowiada się jeszcze
większa frekwencja. W Oświęcimiu widzimy ich coraz więcej, dlatego też chcemy obok
istniejącej już oferty przygotować w przestrzeni miejskiej
więcej atrakcji. W Starym Mieście w niedawno odnowionej,
zabytkowej XIX-wiecznej kamienicy przy Rynku Głównym 2, gdzie przez blisko 65 lat
znajdował się miejski ratusz,
Muzeum Zamek w Oświęcimiu w przyszłym roku otworzy nowoczesną wystawę prezentującą historię Oświęcimia
„w pigułce”. Ma to być miejsce
odwiedzin mieszkańców i turystów przyjeżdżających do miasta, którzy chcą poznać jego historię. Znajdzie się tu również
Punkt Informacji Turystycznej
– zapowiada Janusz Chwierut,
prezydent Oświęcimia.
– Cieszy zwiększanie się ilości miejsc hotelowych z około
700 w ubiegłym roku do około
1500 do końca 2018 roku. Wraz
z napływem większej liczby turystów powinny rozwijać się
usługi okołoturystyczne, w tym
szczególnie
gastronomiczne
w obszarze Starego Miasta. Zeswojej strony miasto stara się

tworzyć ciekawe miejsca do
zwiedzania i wypoczynku, jak
również organizować wiele wydarzeń, które podnoszą atrakcyjność Oświęcimia – zaznacza
prezydent.
Tendencje wzrostowe ruchu
turystycznego odzwierciedlają statystyki prowadzone przez
Centrum Informacji Turystycznej, działające w strukturach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.
Co prawda CIT odnotowuje
jedynie statystyki odwiedzin
punktu i nie dysponuje informacją, jaka część turystów odwiedza miasto, jednak liczby
„mówią same za siebie”. Dziesięć lat temu z usług centrum
skorzystało ok. 9 tys. osób.
Z roku na rok liczba zainteresowanych zwiększała się. W 2015
roku CIT odwiedziło ponad
20 tys. turystów, podobnie jak
w ubiegłym roku. Zdecydowana większość to turyści zagraniczni, głównie z krajów
europejskich. Punkt odwiedzają obywatele Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Czech, Słowacji, ale także
Ameryki, Kanady oraz z krajów
azjatyckich i Indii. W ostatnich
miesiącach pojawia się coraz
więcej turystów z Rosji. Biuro
CIT odwiedzają głównie osoby
indywidualne oraz przewodnicy bądź piloci grup. O co najczęściej pytają pracowników
CIT?
– Turyści zainteresowani zwiedzaniem miasta pytają głównie o to, co poza Państwowym
Muzeum Auschwitz-Birkenau
można jeszcze w Oświęcimiu
zobaczyć. Wykazują zainteresowanie zwiedzaniem oświęcimskiego zamku i synagogi, a także
ofertą gastronomiczną w centrum miasta oraz bazą noclegową Oświęcimia. Pytają również
o transport publiczny w celu dotarcia do centrum – mówi pracownik Centrum Informacji Turystycznej MOSIR Oświęcim.
– W sezonie letnim turyści pytają o tereny rekreacyjne, miejsca campingowe z zapleczem
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sanitarnym oraz o pływalnie
w mieście. Osoby podróżujące
z dziećmi często pytają o pobliskie atrakcje dla dzieci, w celu
zorganizowania im wolnego
czasu podczas zwiedzania Miejsca Pamięci przez pozostałych
członków rodziny – dodaje.

Wioletta Oleś, dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Władze miasta biorą pod uwagę i analizują potrzeby turystów, zależy im na ciągłym
polepszaniu jakości obsługi
turystów, na wzroście atrakcyjności Oświęcimia w oczach
zarówno odwiedzających, jak
i samych mieszkańców.
– Szczególnie zależy nam na
zainteresowaniu turystów miastem Oświęcim. Chcę w tym
miejscu zaznaczyć, że w swoich
założeniach nie planujemy wykreowania atrakcji, która stanowiłaby przeciwwagę czy konkurencję wobec Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Wzrost ruchu odczuwa też Muzeum Zamek – w 2010 r. odwiedziło placówkę ok. 8 tys. osób,
a w 2016 ok. 16 tys.
– Wśród zwiedzających niewielu jest jeszcze zagranicznych turystów, choć myślę, że będzie
się to zmieniało. Dużym zainteresowaniem cieszy się wieża
zamkowa i możliwość jej zdobycia oraz obejrzenia rozpościerającej się z niej panoramy
Oświęcimia. Najważniejsze jest
jednak to, że zwiedzający wychodzą z Muzeum Zamek ze
świadomością historii naszego miasta sięgającej korzeniami średniowiecza – podkreśla

Nasze działania ukierunkowane są bardziej na wykorzystanie tamtejszego potencjału
i zainteresowanie osób odwiedzających KL Auschwitz naszym miastem, pokazując elementy łączące historię dawną
i współczesność Oświęcimia.
Chodzi nam w tym przypadku
o uzupełnienie elementu edukacyjnego, który istnieje już
w naszym mieście i realizuje je
m.in. Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży, Centrum
Żydowskie, Centrum Dialogu
i Modlitwy – podkreśla Marek
Tarnowski, naczelnik Wydziału
Promocji Miasta Oświęcim.

Oświęcim odwiedza coraz więcej turystów, przyjeżdżających nie tylko z różnych części naszego kraju, ale też
z zagranicy.

Finisz
w rynku
Współpraca Miasta Oświęcim
z Państwowym Muzeum Auchwitz-Birkenau znacznie polepszyła się w ostatnich latach
i możliwości wspólnych działań
są większe.
– Muzeum jest partnerem miasta w wielu działaniach edukacyjnych, m.in. w projekcie
Europejskie Forum Praw Człowieka, które realizujemy od kilku lat. W zakresie ruchu turystycznego miasto opracowało
System Informacji Lokalnej,
mający ułatwiać turystom dojazd i dojście do Miejsca Pamięci, a także sugerować trasę dojścia z dworca kolejowego lub
Muzeum Auschwitz do Starego
Miasta. Na trasie umiejscowione są tablice informacyjne.
Zależy nam, aby zainteresować turystów naszym miastem,
choć zdajemy sobie sprawę
z tego, że pobyt w Auschwitz,
szczególnie dla grup zorganizowanych turystów zagranicznych, jest jednym z punktów
pobytu w Polsce. Zwykle chcą
też zobaczyć Wieliczkę, Kraków, czasem Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, co dla nas
z powodów logistycznych stanowi pewne utrudnienie – informuje naczelnik.
Z myślą o turystach miasto
przygotowało projekt Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań,
który odnosi się do zagospodarowania terenu przede wszystkim pomiędzy terenem Miejsca Pamięci a Starym Miastem.
Projekt zakłada wybudowanie
kładki pieszej według projektu Jarosława Kozakiewicza nad
rzeką Sołą, która ma być dodatkowym sposobem dotarcia
z okolic muzeum do centrum
oraz powstanie parku Pojednania Narodów. Przestrzeń ma
być miejscem z infrastrukturą
do spokojnego spędzenia czasu
wolnego i sprzyjające refleksji,
służącym zarówno mieszkańcom, jak i turystom.
– Jesteśmy w trakcie przygotowywania strategii rozwoju turystyki w mieście Oświęcim na
lata 2018–2030, która ma zostać
opracowana do końca roku.
Będzie ona zawierała analizę,
określała misję, wizję i propozycję dalszych działań, wyznaczy
kierunki dla samorządu. Kroki
podejmowane przez podmioty prywatne zależą od nich samych, jednak zadaniem miasta
jest stwarzanie warunków do
rozwoju różnych podmiotów
gospodarczych, w tym hotelar-
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skich. Oświęcim ma już bardzo
duży potencjał w instytucjach
kultury i sportu, tj. Oświęcimskie Centrum Kultury, Galeria
Książki, Muzeum Zamek, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
i wiele organizacji pozarządowych, które swoją ofertą mogą
zaciekawić zarówno oświęcimian, jak też turystów – zaznacza Marek Tarnowski.
– Na pewno uzupełnić należałoby elementy obsługi ruchu
turystycznego, np. oznakowania turystyczne, wypożyczalnia
rowerów, korekta działań informacyjnych, także wirtualnych.
To działania, na które zwracamy uwagę i w miarę możliwości
będą one realizowane – dodaje.
Obecnie najbardziej zauważalny jest rozwój branży hotelowej.
Powstały małe hostele, otwarł
się hotel Imperiale w pobliżu
Muzeum Auschwitz, budują
się hotele: w Starym Mieście –
Hampton by Hilton, Hotel Dąbrowski przy ul. Dąbrowskiego
w okolicy pływalni, a kolejny
przy ul. Olszewskiego, wkrótce rozpocznie się przebudowa
kamienicy w Rynku Głównym,
w której zaplanowano hotel. Inwestorzy postanowili tutaj działać nie bez przemyśleń.
– Architekci Susuł&Strama
zaplanowali hotel nieopodal
oświęcimskiego zamku i zgłosili się do nas, żeby ocenić, czy
byłaby możliwość wprowadzenia w to miejsce którejś z naszych marek, czyli marek Hiltona. Po przeanalizowaniu rynku
i lokalizacji oraz wszystkiego,
co dzieje się w Oświęcimiu i wokół Oświęcimia, ewidentnym
było dla mnie, że jak najbardziej
możemy zrobić tutaj Hamptona. Będzie to inwestycja, która
powinna gwarantować dobry
zysk dla inwestorów, ale przede
wszystkim jest to potrzebny
produkt na tym rynku – mówi
Magdalena Sekutowska, dyrektor ds. rozwoju na Europę
Wschodnią Hilton Worldwide.
Niewątpliwie miasto pragnie zbudować zróżnicowaną ofertę turystyczną, bazując
na istniejących już walorach
i atrakcjach, a także wspierając
inwestorów, by zapewnić turystom bazę noclegową i gastronomiczną.
Przy obecnym rozwoju Oświęcimia można liczyć, że w niedalekiej przyszłości na ulicach
miasta spotykać będziemy coraz więcej turystów.
– Marzena Wilk
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kamila drabek

Jadłodzielnia w Oświęcimiu?

M

inęły święta, minął długi majowy weekend.
Zaczyna się okres grillowania. Na marginesie
tematów kulinarnych rozmawiamy ze znajomymi
o marnowaniu jedzenia. Co zrobić z nadmiarem
żywności, która została kupiona na święta lub z innej okazji?
Niezużyta żywność mogłaby się komuś przydać.
W większych miastach powstały już jadłodzielnie. Są to
lodówki i szafki kuchenne, które można zapełniać i częstować
się tym, co się w nich znajdzie. Foodsharing, czyli dzielenie
się żywnością, sprawdza się w Niemczech oraz innych
krajach. Polski sanepid dopuszcza funkcjonowanie
jadłodzielni (np. w Toruniu, Warszawie). Zastanawiam
się, czy w Oświęcimiu mogłaby powstać jadłodzielnia. Czy
bezpiecznie by funkcjonowała, pomagając ludziom podzielić
się z potrzebującymi tym, czego mają za dużo?
Na Śląsku w sezonie zimowym sprawdziły się
ciuchodzielnie – nazwałam tak wieszaki, na których
w publicznych miejscach można było zostawić ciepłą odzież,
aby ktoś inny mógł ją zabrać w razie potrzeby. Ubrania
pojawiały się i znikały. Iluż ludzi mogło dzięki temu przestać
marznąć…
To proste i łatwe do zrealizowania pomysły. Mamy coraz
więcej rzeczy, kupujemy dużo jedzenia, dużo też marnujemy.
Można tego uniknąć, oddając nadmiar ludziom, którzy tego
potrzebują.					

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

O rynku i hotelu

N

a rynku, w tym samym miejscu co uprzednio, stanęła kolejna rzeźba Agaty Agatowskiej – metaforyczny wizerunek stylizowanej głowy w tej samej
konwencji, kolorystyce i materiale, co poprzednia
jej praca. W pierzejach rynku mogłoby stanąć kilka dokonań
rzeźbiarskich artystki – lub innych twórców – dających szerszy pogląd i wgląd w zasób ich twórczego dorobku. Może
kiedyś to nastąpi!
Druga miejska sprawa: hotel ze wszystkimi jego wspaniałościami w miejscu budynku Haberfelda, a potem ruin po nim
– szybko pnie się w górę. I to cieszy! Ale cieszyłoby mnie
bardziej, gdyby autentyczny, rozległy i okazały, o walorach historycznych, architektonicznych i artystycznych – a wszystko
to w sobie zawierał – budynek ocalał i zmodernizowany nadal
służył miastu! Ale stało się inaczej! I ktoś za to „inaczej” jest
odpowiedzialny, powinien zostać nazwany i napiętnowany!
Gdyby tzw. pałacyk w swoim czasie, w ramach transformacyjnego pędu do prywatyzacji też został sprywatyzowany –
już by go nie było! Jak Haberfelda i wkrótce willi Schönkerów
przy ulicy Jagiełły, idącej po cichu, ale skutecznie w niebyt!
Materialne ślady – budynki – po przedwojennych, oświęcimskich, żydowskich przedsiębiorcach w dzisiejszym Oświęcimiu szczęścia nie mają!				

Spotkanie w sprawie
uciążliwości zapachowych
Zapraszamy zainteresowanych
mieszkańców na spotkanie
w sprawie uciążliwości zapachowych w mieście i gminie
Oświęcim, które odbędzie się
22 maja 2017 r. o godzinie
17:30 w sali Domu Ludowego w Monowicach, ul. Stara
Droga 12.
Obok przedstawicieli lokalnych
samorządów, zespołu roboczego weźmie w nim udział
prof. Izabela Sówka z Zakładu
Ekologistyki i Zarządzania
Ryzykiem Środowiskowym,
Wydział Inżynierii Środowiska
Politechniki Wrocławskiej, która wraz z grupą specjalistów
na zlecenie Starosty Oświęcimskiego, Prezydenta Miasta
Oświęcim i Wójta Gminy

Oświęcim wykonywać będzie
niezbędne pomiary i analizy
uciążliwości. W trakcie spotkania mieszkańcom zostaną
rozdane dzienniczki obserwacji
uciążliwości zapachowych.
Prof. Sówka przekaże dokładne instrukcje ich odbioru,
wypełniania, zwrotu. Szczegółowych informacji w imieniu Starostwa Powiatowego
udziela Małgorzata Sikora,
naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska (Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział
Ochrony Środowiska, ul. Wyspiańskiego 10, 32–602
Oświęcim, tel. 338449710,
e-mail: srodowisko@powiat.
oswiecim.pl).
–k

Grono najlepszych
Podczas uroczystej gali kultury i sportu Zarząd Powiatu Oświęcimskiego nagrodził wybitnych mieszkańców powiatu. Uhonorowano także finalistów Powiatowego Przeglądu Artystycznego „Kreatywni 2017”.
Uroczystość
odbyła
się
28 kwietnia w Oświęcimskim Centrum Kultury. Nagrody w dziedzinie kultury
i sportu przyznawane są corocznie przez Zarząd Powiatu
w Oświęcimiu osobom wyróżniającym się za całokształt
działalności lub sukcesy odniesione w ostatnim roku.
Laury w dziedzinie kultury
otrzymali: oświęcimscy artyści plastycy Martyna Paluchiewicz-Łabaj i Paweł
Warchoł, Formacja Tańca
Towarzyskiego „Elita New
Team” (działająca w Oświęcimskim Centrum Kultury)
oraz Weronika Włodarczyk,
brzeszczańska działaczka kultury, twórczyni literacka, malarka.
W dziedzinie sportu w tym
roku nagrody otrzymali:
Wioletta Kowalczyk – tre-

Dorota Kapusta i Paweł Kaźnica trenerzy formacji „Elita New Team”, Weronika Włodarczyk, Martyna Paluchiewicz-Łabaj i Paweł Warchoł
Fot. www.powiat.oswiecim.pl

nerka tańca towarzyskiego
(Stowarzyszenie Szkoły Tańca Astra), Witold Magiera –
trener hokeja na lodzie (UKH
„Unia” Oświęcim), Tadeusz
Bednarczyk – trener karate
(Oświęcimski Klub Sportowy Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki), Mariusz Pawlus – trener karate
i kick boxingu (Oświęcimski

Klub Sportowy Karate i Dalekowschodnich
Sportów
Walki), Andrzej Dźwigoń –
trener siatkówki (UKS Kęczanin), Sebastian Żabiński,
trener kolarstwa, siatkówki
oraz lekkoatletyki (działający
w gminie Zator) oraz Drużyna Piłkarska Kobiet Ludowego Klubu Sportowego „Iskra”
Brzezinka.

Podczas gali wystąpili także
laureaci Powiatowego Przeglądu Artystycznego „Kreatywni 2017”. To wieloetapowy konkurs, w którym biorą
udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu oświęcimskiego, rozgrywany w kategorii scenicznej, wizualnej oraz literackiej.
– In

Stu uczestników i ponad 250 modeli
Po raz dziewiąty w historii, a piąty w gościnnych progach
Oświęcimskiego Centrum Kultury, spotkanie wyznaczyli
sobie modelarze, którzy wzięli udział w konkursie modeli
kartonowych o „Puchar Prezydenta Oświęcimia”.
IX Ogólnopolski Konkurs
Modeli Kartonowych o „Puchar Prezydenta Oświęcimia”
cieszył się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
Mogli oni zobaczyć i podziwiać ponad 250 modeli zaprezentowanych przez modelarzy indywidualnych, jak
i tych działających w klubach
modelarskich.
– Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie – podkreśla
pomysłodawca imprezy, Dariusz Pawlica z Oświęcimskiego Klubu Modelarzy Kolejowych „Piętrusek”.
– Ma on już swoją rangę
i jest rozpoznawalny w kraju. W tym roku znowu cieszył
się dużym zainteresowaniem,
o czym najlepiej świadczy

obecność modelarzy i modelarni biorących udział w podobnych imprezach w Polsce
i Europie. To niewątpliwie
promocja naszego miasta –
dodaje Dariusz Pawlica.
Atrakcją wystawy były makiety kolejek elektrycznych
zaprezentowane przez Oświęcimski Klub Modelarzy Kolejowych „Piętrusek”. Można było podziwiać wystawę
starego sprzętu RTV i AGD
przygotowaną przez Zbigniewa Bromnika i Dariusza Pawlicę. W tym roku w małej sali
edukacyjnej swoje modele
redukcyjne w różnych skalach zaprezentowała też grupa oświęcimskich modelarzy.
„Puchar Prezydenta Oświęcimia” trafił ostatecznie do

Andrzeja Jakulewicza, który
zaprezentował model ORP
Warszawa. Okazałe trofeum
wraz z dyplomem odebrał
on z rąk prezydenta Janusza
Chwieruta. Bardzo wysokie
miejsca zajęli młodzi modelarze z Oświęcimia. Krzysztof Dawidziuk (MG nr 2
Oświęcim) zwyciężył w grupie juniorów. Nagrodzono
także Martynę Bartecką, Kacpra Romanka, Jana Romanka i Roberta Guzika (MDK
Oświęcim, MG nr 2 Oświęcim), którzy w grupie młodzików startowali w kategorii
budowli oraz budowli kolejowych. Ich instruktorem jest
Dariusz Pawlica.
W przebiegu imprezy pomagali uczniowie Miejskiego

Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu, którzy uczęszczają na zajęcia modelarskie
prowadzone jako innowacja z przedmiotu zajęć praktycznych. Wystawę obejrzało
około 800 osób.
– Każda impreza modelarska,
to automatycznie okazja do
spotkań i wymiany spostrzeżeń przez modelarzy z różnych miast. Wówczas prowadzone są ożywione dyskusje
na tematy związane z tym ciekawym hobby. W tegorocznym konkursie wzięło udział
aż stu uczestników z Małopolski i Śląska – powiedział
Dariusz Pawlica.
Zwiedzający podkreślali, że
takie imprezy są bardzo potrzebne. Oświęcim ma piękne
tradycje modelarskie. Przed
laty działały tu modelarnie
prowadzone przez wybitnych
modelarzy, ze Stanisławem
Cichoniem na czele.
– mac
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Dworcowa mozaika pozostanie
ści pasażerskiej pojawi się
między innymi poczekalnia, toalety oraz miejsce na
biletomaty i automaty vendingowe, np. z napojami
i żywnością – mówi Paulina
Jankowska, rzecznik prasowy Polskich Kolei Państwowych SA.
– W ramach prac planowany jest również demontaż,
zabezpieczenie i renowacja
znajdującej się w oświęcimskim dworcu mozaiki, która stanowić będzie fragment
elewacji nowego dworca.
W pobliżu budynku zlokalizowane zostaną miejsca parkingowe. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy
prac planowane jest w druJedna z wizualizacji nowego budynku dworca
gim kwartale bieżącego roku
– Planujemy wyburzenie nokondygnacyjnego i lepiej – informuje rzecznik.
obecnego budynku dworca dostosowanego do potrzeb
– In
i budowę mniejszego, jed- podróżnych obiektu. W czę-

Budynek dworca Polskich Kolei Państwowych w Oświęcimiu
jest zamknięty od dawna, a pasażerowie mają jedynie do dyspozycji uruchomioną w zamian poczekalnię i kasę biletową.
Na nieczynnym gmachu wiszą banery z wizualizacją nowej bryły budynku. Do końca czerwca kolej ma ogłosić
przetarg na wykonawcę prac
budowlanych.
Oświęcimski dworzec PKP
znacznie zmaleje, ma za to
zyskać na funkcjonalności
i być dostosowany do obecnych potrzeb podróżujących
koleją. PKP SA planuje, że
w miejscu dotychczasowego niefunkcjonalnego i niszczejącego obiektu powstanie
nowy, który będzie odpowiadał potrzebom wszystkich
grup pasażerów, w tym osób
niepełnosprawnych.

Wyjątkowe stypendia
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży uruchomił XVIII edycję konkursu „Stypendium dla najzdolniejszych”.
Wnioski można składać do
końca czerwca br.
Wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży pochodzącej z miasta i gminy Oświęcim
to cel funduszu im. Stanisława
i Marii Neumannów. Mogą
z niego korzystać uczniowie
szkół średnich kończący naukę i pragnący podjąć studia

na wyższych uczelniach, którym jednak sytuacja materialna uniemożliwia finansowanie
dalszej edukacji. O przyznaniu stypendium decydują ponadprzeciętne zdolności potwierdzone wynikami, trudna
sytuacja finansowa i dodatkowe rekomendacje. Wnioski kandydatów zawierające

list motywacyjny wraz z załącznikami odpowiadającymi kryteriom należy składać
w sekretariacie MDSM lub
przesłać pocztą. Warunkiem
uruchomienia przyznanego
stypendium jest przedłożenie zaświadczenia o przyjęciu
na studia.
Fundusz ustanowiony został
z woli śp. państwa Neumannów i działa pod patronatem
Fundacji na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzież w Oświęcimiu.
– In

Punkty karne w sieci
E-usługa „Sprawdź swoje punkty karne” jest już dostępna. Dzięki niej kierowcy z całego kraju mogą sprawdzić
przez Internet, ile punktów karnych zebrali za wykroczenia
drogowe.
Usługa jest dostępna bezpłatnie wyłącznie za pośrednictwem portalu www.obywatel.
gov.pl. Aby móc z niej skorzystać, potrzebny jest Profil
zaufany (eGO). W prezentacji danych zawarta jest suma
punktów karnych, data popełnienia wykroczenia, informacje o pojeździe, miejsce popełnienia wykroczenia,
dane kierowcy oraz informacja o liczbie tzw. punktów
tymczasowych.
– W związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszy
się e-usługa, oszuści, chcąc
w sposób nielegalny pozyskać nasze dane i pieniądze,
podszywają się pod oficjalny serwis do sprawdzenia
punktów karnych w Interne-

cie. Dlatego zaznaczam, że
jedyną stroną internetową,
przez którą kierowcy mogą
sprawdzić punkty, jest www.
obywatel.gov.pl/. Usługa nie
wymaga udostępniania żadnych danych osobowych.
Wszelkie inne strony internetowe, które „oferują” rzekome informacje o stanie
punktów karnych w zamian
za podanie jakichkolwiek
danych lub wniesienie jakiejkolwiek opłaty, należy traktować z dużą ostrożnością,
ponieważ może to być próba wyłudzenia danych lub
pieniędzy – przestrzega asp.
sztab. Małgorzata Jurecka,
rzecznik prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Profil zaufany (eGO) pozwala
potwierdzić tożsamość osoby,
tak aby nikt nie mógł się pod
nią podszyć (służy jako elektroniczny podpis). Za jego
pomocą można łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz
sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych.
Profil zaufany można założyć
na dwa sposoby. Tradycyjnie, rejestrując się na stronie
pz.gov.pl, a następnie odwiedzając punkt potwierdzający
(różne urzędy i banki) z ważnym dokumentem tożsamości albo bez wychodzenia
z domu, za pomocą internetowego konta bankowego lub
certyfikatu kwalifikowanego
(jeżeli ktoś go posiada).
– In

POD PATRONATEM GZO

Rodzinny rajd
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na XIX Rodzinny Rajd Rowerowy, który odbędzie się 17 czerwca.
Trasa tegorocznego rajdu
będzie liczyła ok. 31 kilometrów. Start zaplanowano
na godz. 10:00 z oświęcimskich bulwarów. Około 11:20
peleton zatrzyma się przy
Domu Ludowym w Wilczkowicach, natomiast metę przewidziano na godz. 14:00 także na bulwarach.
Bilety uprawniające do udziału w rajdzie będzie można już
niedługo zakupić w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Legionów 15 w Oświęcimiu.
W cenie biletu organizatorzy

zapewniają rajdową koszulkę,
wodę do picia oraz przekąskę
na półmetku, posiłek na mecie, a także ubezpieczenie.
Na zakończenie imprezy,
oprócz posiłku i zasłużonego
odpoczynku, na uczestników
czekać będzie wiele atrakcji:
konkursy
sprawnościowe,
łamigłówki, zabawy dla najmłodszych i wiele innych.
Szczegóły
już
wkrótce na stronie internetowej
www.mosir.oswiecim.pl oraz
na Facebooku.
– ekt

Ekologiczna sobota
Ostatnia sobota maja upłynie w naszym mieście pod znakiem
ekologii. Stoiska i atrakcje dla całych rodzin przygotowane
w ramach Ekomajówki będą dostępne w godz. 16:00–20:00.
27 maja na placu Pokoju
oświęcimianom zaprezentują
się firmy działające w sektorze
ekologicznym. Swoimi wyrobami chwalić się będą producenci i sprzedawcy zdrowej
żywności, producenci ekologicznych technologii, hodowcy kwiatów i krzewów, pszczelarze oraz twórcy ekobiżuterii.
Przewidziano także stoiska
oferujące porady na temat
zdrowego stylu życia i żywienia oraz stoiska spółek miejskich: SOK, ZUK, PWiK,
PEC, OTBS. Nowymi partnerami przedsięwzięcia są
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej oraz Miejski
Zakład Komunikacji, który
uruchomi specjalną linię autobusową. Będzie nią można bezpłatnie przyjechać
na Ekomajówkę.
Nowością będzie także udział
food tracków serwujących
zdrową żywność.
W programie ważne miejsce
zajmują ekologiczne animacje
i pokazy dla najmłodszych.
Nie zabraknie – cieszących
się nieustającą popularnością
wśród dzieci – malowania
twarzy i bezpłatnych „dmuchańców”. Na scenie będzie
można zobaczyć m.in. przedstawienia o tematyce ekologicznej oraz pokazy tańca.
W konkursach przygotowanych z myślą o dużych i małych do wygrania będą bilety na Life Festival, parasole
miejskie, kubki termiczne
i inne ciekawe nagrody.

Podczas zbiórki
odbierany będzie sprzęt
elektryczny i elektroniczny
obejmujący:
– grupa pierwsza – duże
urządzenia: chłodziarki,
zamrażarki, pralki, suszarki
do ubrań, zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne,
piece elektryczne, elektryczne płyty grzejne, grzejniki
elektryczne, urządzenia
klimatyzacyjne itp.;

Podczas majówki będzie prowadzona akcja „Kwiaty za
elektrograty”. W tym roku
zmieniają się jednak zasady przyznawania wiosennych
kwiatów w zamian za zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny. W zależności od ilości i rodzaju przyniesionych
elektroodpadów, jedna osoba
będzie mogła otrzymać maksymalnie 24 sadzonki.
Za oddanie od 1 do 3 sztuk
sprzętów z grupy pierwszej
przysługuje 10 kwiatów, za
4–6 sztuk – 20, powyżej 7
– 24. Za mniejsze elektrośmieci z grupy drugiej otrzymamy
mniej kwiatów: 1–3 sztuki – 5
sadzonek, 4–6 sztuk – 10, za 7
i więcej – 12 sadzonek. Ilość
kwiatów podczas Ekomajówki jest ograniczona. Gdy się
skończą, akcja zbierania elektroodpadów będzie kontynuowana, jednak już bez wydawania sadzonek.
Organizatorem przedsięwzięcia
jest Urząd Miasta Oświęcim.
– ekt

– grupa druga – mały
sprzęt: odkurzacze, żelazka,
tostery, frytkownice, rozdrabniacze, maszynki
do mięsa, monitory,
mikrofalówki, komputery,
telewizory, drukarki, faksy,
laptopy, sprzęt kopiujący, maszyny do pisania,
urządzenia do strzyżenia,
suszenia włosów, golenia,
masażu, zegary, wagi,
kamery wideo, wentylatory
elektryczne, klawiatury,
myszki, notebooki, kalkulatory kieszonkowe i biurowe,
telefony, odbiorniki radiowe,
oprawy oświetleniowe,
pozostałe urządzenia oświetleniowe służące
do celów rozpraszania i kontroli światła, z wyjątkiem
żarówek, kolejki elektryczne lub tory wyścigowe,
kieszonkowe konsole do gier
wideo, gry wideo, pozostałe
zabawki, sprzęt rekreacyjny
i sportowy, młynki do kawy,
noże elektryczne itp.

wiadomości

MAJ 2017

4

Biało-czerwony
Oświęcim

Symboliczne krokusy zakwitły

Koncertem pn. „Muzyka serc” zakończyła się oświęcimska edycja międzynaW ostatnich tygodniach wspominali- rodowego projektu „Krokus”. Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się
śmy ważne daty w burzliwej historii 6 kwietnia w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
naszego kraju.
szenia Rodzin Ofiar Katynia
Polski Południowej Oddział
w Krakowie.
Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja,
mimo pochmurnej pogody,
były radosne. Podczas mszy
świętej w intencji ojczyzny
poświęcono nowy sztandar
miasta. Mieszkańcy Oświęcimia uczestniczyli w biało-czerwonym pochodzie, który spod Sanktuarium Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych przeszedł ulicami Starego Miasta na plac Tadeusza
Kościuszki, gdzie odbyła się
główna uroczystość.
Natomiast 8 maja minęła 72. rocznica zakończenia
II wojny światowej. Kwiaty
w hołdzie poległym w obronie kraju złożono na płycie
Grobu Nieznanego Żołnierza
i na cmentarzu parafialnym.
– ekt

Jego gościem honorowym
była Anita Lasker-Wallfisch
– wiolonczelistka, członkini Lagerkapelle w Birkenau,
kierowanej przez Almę Rose.
Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali koncertu pt.
„Muzyka serc” w wykonaniu
uczniów Zespołu Szkół nr 1
i Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Oświęcimiu.
Wyjątkowym akcentem był
występ harfistki z filharmonii w Katowicach Agnieszki
Kaczmarek-Bialic, która poruszona losem dzieci zamordowanych przez nazistowski
reżim zaprezentowała m.in.
własną kompozycję pt. „Irlandzkie krokusy”.
Przedsięwzięcie „Krokusy”
zainicjowane zostało jesienią
ubiegłego roku. Upamiętnia
półtora miliona żydowskich
dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie Holokaustu.
W ramach projektu uczniowie sadzili cebulki żółtych
krokusów, które zakwitły
na początku wiosny. Każdy
kwiat jest symbolem dziecięcego życia. Odwołuje się też
do gwiazdy Dawida, którą
zmuszeni byli nosić na opa-

skach Żydzi w wielu okupowanych przez nazistowskie
Niemcy krajach. Sadzenie
krokusów poprzedzone było
zajęciami, podczas których
młodzież dowiadywała się
o tragicznych wydarzeniach
II wojny światowej i o Holokauście.
Jesienią uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu wraz z niemieckimi rówieśnikami zasadzili krokusy
w trzech miejscach w naszym
mieście – w kształcie meno-

ry w miejscu dawnej Wielkiej
Synagogi, w kształcie harfy
w ogrodzie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży i w kształcie Księgi
Życia Krokusów przy Zespole Szkół nr 1, które zakwitły
i zachwyciły wiosną.
Organizatorem projektu był
Zespół Szkół nr 1 w Oświęcimiu, a partnerami Centrum
Żydowskie w Oświęcimiu,
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Państwowe Muzeum

Auschwitz-Birkenau i Stowarzyszenie Pomocy Szkole
„Małopolska”.
Muzeum Żydowskie „Galicja”
w Krakowie jest polskim koordynatorem międzynarodowego projektu „Krokus”, którego głównym pomysłodawcą
i organizatorem jest Irlandzkie Towarzystwo Edukacji
o Holokauście. W tym roku
szkolnym odbyła się ósma
edycja projektu w Polsce.
– In

Fot. MDSM w Oświęcimiu

W siódmą rocznicę katastrofy
lotniczej pod Smoleńskiem,
10 kwietnia, przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, radni, kombatanci i młodzież złożyli kwiaty
na płycie Grobu Nieznanego
Żołnierza.
26 kwietnia wspominaliśmy
polskich jeńców wojennych
zamordowanych w 1940 r.
w ZSRR. Uroczystość główna
odbyła się przy tablicy pamiątkowej w przedsionku kościoła
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W intencji
ofiar zbrodni katyńskich i ich
rodzin modlono się podczas
mszy świętej, po której chór
Auxilium wykonał pieśni religijno-patriotyczne. W Zespole Szkół Salezjańskich młodzież spotkała się z Prezesem
Federacji Rodzin Katyńskich
w Polsce oraz z przedstawicielami Zarządu Stowarzy-

Edukacyjny wymiar marszu
W trzeciomajowej paradzie oświęcimianie nieśli 20-metrową biało-czerwoną flagę

Konno szlakiem Pileckiego
29 kwietnia na oświęcimskim rynku
rozpoczął się III Rajd Ułanów „Na Szlaku Pileckiego”.

Organizatorami rajdu byli:
Szwadron Kawalerii Ochotniczej im. rtm. Witolda Pileckiego z Libiąża oraz Stowarzyszenie Auschwitz Memento/
Projekt Pilecki z Oświęcimia. Jednym z partnerów
przedsięwzięcia było Miasto
Oświęcim.
– ekt

W marszu wzięli również
udział ministrowie edukacji
z kilkunastu krajów, w tym
Anna Zalewska z Polski oraz
Naftali Bennett z Izraela.
Sygnałem do rozpoczęcia
marszu był dźwięk szofaru
– baraniego rogu, który w żydowskiej tradycji nawołuje do
pokuty.
Tegoroczny marsz odbywał się 75 lat po rozpoczęciu
masowych deportacji europejskich Żydów do niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz, gdzie większość
z przywiezionych była od
razu mordowana w komorach gazowych.
Główne uroczystości miały miejsce na terenie byłego
obozu w Brzezince przy pomniku Ofiar Obozu. Zapalono tam sześć zniczy symbolizujących sześć milionów
ofiar Holokaustu i odczytano wspólną deklarację mi-

nistrów edukacji. Na zakończenie ceremonii odmówiono
kadisz – żydowską modlitwę
za zmarłych.
– Edukacja w Miejscu Pamięci to nie tylko lekcja historii.
Przejście przez autentyczny
poobozowy teren to bowiem
czas niezwykle ważnej refleksji. Właśnie w Auschwitz najpełniej można zmierzyć się

z najważniejszymi pytaniami
o człowieka, o społeczeństwo,
o skutki pogardy, nienawiści,
czy antysemityzmu – podkreślił dr Piotr M. A. Cywiński,
dyrektor Muzeum Auschwitz.
– Obecność ministrów edukacji podczas Marszu Żywych ma duże znacznie także
dla przyszłości edukacji, bo
to dzięki ich wsparciu częFot. Marek Lach, www.auschwitz.org

Po złożeniu meldunku przez
komendanta rajdu i okolicznościowych przemówieniach jeźdźcy wyruszyli do
Alwerni. Drugiego dnia rajdu uczestnicy pokonali trasę z Niepołomic do Nowego
Wiśnicza. Ułani ubrani byli
w umundurowanie garnizonowe z białym żabotem.

Kilka tysięcy osób wzięło udział 24 kwietnia br. w 26. Marszu Żywych. Żydowska młodzież wspólnie z rówieśnikami z Polski przeszła drogę spod bramy „Arbeit macht frei” w byłym obozie Auschwitz na teren Auschwitz-Birkenau.
sto możliwa jest organizacja
przyjazdów młodych ludzi
do Miejsca Pamięci. Młodzi
ludzie powinni umieć przeciwstawić się nienawiści, a my
musimy dać im szansę poczucia i poznania ostrzeżenia
płynącego dla nas z tragedii
Auschwitz, Szoah i obozów
koncentracyjnych – zaznaczył
dyrektor.
Marsz Żywych stanowi część
międzynarodowego projektu edukacyjnego, który odbywa się w Polsce i Izraelu.
W niespełna tydzień grupy
odwiedzają w Polsce miejsca
związane z tradycją żydowską oraz Holokaustem. Druga część programu odbywa
się w Izraelu.
Marsze Żywych organizowane są od 1988 roku w Dniu
Pamięci o Zagładzie, którego
data związana jest z powstaniem w getcie warszawskim.
– In
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Dąb Wolności z Guerniki

POD PATRONATEM GZO

Rodzinny marsz dla życia

W parku na Zasolu zostało posadzone szczególne drzewo. Pochodzi od historycznego Dębu Wolności, rosnącego W Oświęcimiu po raz szósty odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny. W niedzielę, 11 czerwca ulicami Oświęcimia
w Guernice, pierwszej stolicy Kraju Basków.
przejdą uczestnicy marszu, by opowiedzieć się za życiem
Dąb Wolności wspólnie zai rodziną.
sadzili: prezydent Oświęci-

Dąb posiada certyfikat autentyczności, który na ręce prezydenta miasta Oświęcim Janusza Chwieruta przekazała
przewodnicząca Parlamentu Prowincji Biskaia Ana Otaduy
Biteri

ale też zajmuje ważne miejsce w historii. Na przestrzeni wieków właśnie pod nim
wielmożowie przysięgali, że
będą przestrzegać przywilejów biskajskich. Później robili to kolejni królowie Kastylii
i Hiszpanii. Obecnie od przysięgi pod dębem rozpoczyna
urzędowanie szef rządu baskijskiego. Drzewo ocalało
z bombardowania Guerniki,
które miało miejsce w 1937 r.,
podczas wojny domowej toczącej się wtedy w Hiszpanii.

Pędy pochodzące z historycznego dębu Baskowie sadzą
na całym świecie, by przypominały o prawie każdego
człowieka do życia, wolności
i godności. Rosną m.in. w Buenos Aires, Hawanie, Bogocie,
Sydney, Caracas, Rzymie czy
Waszyngtonie. Jeden z nich
postanowili zasadzić w pobliżu KL Auschwitz, które, podobnie jak Guernica, jest dla
świata symbolem okrucieństwa wojny.
– ekt

Pięćset lat reformacji

Wydarzenie jest adresowane do wszystkich środowisk, a także do grup wsparcia, wspólnot zajmujących
się opieką i pomocą drugiemu człowiekowi w naszym
mieście. Honorowym patronatem wydarzenie objęli
ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej ks. biskup Roman
Pindel, starosta oświęcimski
Zbigniew Starzec i prezydent
Oświęcimia Janusz Chwierut.
– Tym razem głównym przesłaniem chcemy uczynić
naszą solidarność z ludźmi potrzebującymi pomocy
i opieki, a także z tymi, którzy ofiarują swój czas, dając potrzebującym miłość
i bezpieczeństwo. Pragniemy podkreślić w radosnym,
wspólnym marszu, że każde życie jest bezcenne i warte poświęcenia. Pójdziemy
ulicami Oświęcimia pod hasłem „Bądźmy dobrzy jak
chleb, każdy z nas potrzebuje
miłości” – mówi Dorota Kinalczyk z Akcji Katolickiej,
współorganizatorka Marszu
dla Życia i Rodziny w Oświęcimiu.

Hasło jest nawiązaniem do
przesłania patrona tegorocznego oświęcimskiego Marszu
dla Życia i Rodziny – świętego Brata Alberta, który nigdy nie pozostawał obojętny
na los najbardziej opuszczonych, a którego przykład
wyzwala ludzką solidarność
i dobroczynność. 2017 rok
został ogłoszony przez Sejm
RP i episkopat polski Rokiem św. Brata Alberta.
– Każde życie jako bezcenne wymaga ochrony, więc
11 czerwca potwierdzimy
razem, że przykład życia
św. Brata Alberta, dawania
radości osobom słabszym
i potrzebującym pomocy
w każdej postaci, jest dla nas
wzorem oddania, przynoszącym radość i szczęście także
nam, czyniąc nas wszystkich
przez to rodziną, wspólnotą
– zaznacza Dorota Kinalczyk.
Marsz poprzedzi msza św.
o godz. 13:15 w kościele
św. Maksymiliana M. Kolbego. Po niej o godz. 14:30
rozpocznie się marsz sprzed
kościoła. Jego trasa wiedzie
ulicami Tysiąclecia, Nojego,

Pilata, Olszewskiego, Słowackiego do ul. Tysiąclecia, gdzie
przy Oświęcimskim Centrum
Kultury zaplanowany jest finał wraz z koncertem Eleni o godz. 15:30, rodzinnym
piknikiem przy OCK i na placu Pokoju (prezentacje, konkursy) i koncertem zespołu
Włóczykije o godz.18:30.
Fot. www.eleni.com.pl

mia Janusz Chwierut, prezydent Kraju Basków Iñigo
Urkullu Renteria, przewodnicząca Parlamentu Prowincji Biskaia Ana Otaduy Biteri, prezes Stowarzyszenia
dla Tradycji i Kultury Europejskiej Enrique de Villamor
oraz reprezentujący Muzeum KL Auschwitz-Birkenau Bartosz Bartyzel.
W uroczystości wzięła udział
młodzież polska oraz blisko trzystuosobowa grupa
młodzieży baskijskiej, która
dzień wcześniej spotkała się
w Oświęcimskim Centrum
Kultury z byłym więźniem
KL Auschwitz Bogdanem
Bartnikowskim. Młodzi Baskowie zwiedzili także Muzeum Auschwitz oraz atrakcje turystyczne miasta, gościli
u swoich rówieśników w Powiatowym Zespole nr 2. Wizytę w naszym mieście zakończyła konferencja pn. „Europa
po doświadczeniach Guerniki i Auschwitz” w Miejskiej
Bibliotece Publicznej.
Dąb Wolności jest drzewem
wyjątkowym. Nie tylko widnieje w herbie Kraju Basków
i wielu miast baskijskich,

Organizatorami Marszu są
środowiska działające przy
parafii Świętego Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu: Akcja Katolicka, Bractwo
Trzeźwości, Domowy Kościół
Ruch Światło–Życie i Stowarzyszenie „Abstynencja”.
– In

Piknikowa radość

Z okazji 500-lecia reformacji Centrum Dialogu i Modlitwy
Radosne występy i pokazy, prezentacje, śpiew i tańce – tego
w Oświęcimiu zorganizowało konferencję pn. „Ekumenizm
wszystkiego można będzie doświadczyć podczas VIII Salemęczenników”.
zjańskiego Pikniku Rodzinnego w Oświęcimiu.

Organizatorzy sesji, która
odbyła się w dniach od 7 do
9 kwietnia br., podkreślają,
że pamięć o wydarzeniach
sprzed pięciuset lat nie tylko wiąże się z podziałami,
ale przede wszystkim z głębokim szukaniem woli Boga,
dlatego skupili się na refleksji
o tym, co łączy Kościół katolicki i protestancki.
Celem konferencji było budowanie dialogu Wschód–
Zachód w perspektywie
ekumenizmu męczenników.
Zdaniem organizatorów dziedzictwo świadków wiary
XX wieku, którzy płacili swoim życiem za obronę podstawowych wartości, powinno
być fundamentem dla jedności Europy. Wpisując się
we wspólne rozważania katolików i luteran nad 500-leciem reformacji, organizatorzy wraz z uczestnikami
podjęli się szukania tego, co
jest wspólne dla różnych wy-

znań. Konferencja była okazją do budowania mostów
między narodami w Europie,
w szczególności między Polską, Niemcami i Ukrainą.
Prelegentami, którzy wzięli
udział w konferencji, byli naukowcy zajmujący się historią
kościołów i praktycy dialogu
ekumenicznego. Przedstawili oni poszczególne perspektywy teologii męczeństwa
– katolicką, protestancką, grekokatolicką i prawosławną.
Oprócz naukowego i praktycznego aspektu spotkań
był także duchowy, bowiem
uczestnicy sesji, przechodząc
przez były obóz koncentracyjny Birkenau, rozważali
stacje drogi krzyżowej.
Dzień wcześniej w oświęcimskim Centrum Dialogu i Modlitwy uroczyście
otwarto wystawę edukacyjną
pn. „Here I stand – Marcin
Luter, reformacja i jej konsekwencje”.

W 2017 roku minie pięćset lat od wystąpienia Marcina Lutra, które wywołało podział chrześcijan na
katolików i protestantów.
31 października 1517 roku
augustiański mnich i profesor teologii Marcin Luter,
zgodnie z ówczesnym zwyczajem ogłosił, przybijając do
drzwi kościoła zamkowego
w Wittenberdze 95 tez, które
dotyczyły nadużyć w Kościele zachodnim. Wydarzenie to
nie od razu zmieniło kościelną rzeczywistość, ale wpisywało się w pasmo dążeń do
odnowy religijnej europejskiego chrześcijaństwa. Data
31 października 1517 roku
jest symboliczna, stanowi
punkt odniesienia w dziejach
Europy i historii kościoła,
która miała wpływ na wyodrębnienie się w Kościele katolickim nurtu reformacyjnego.
– In

Celem pikniku jest promowanie wartości rodziny, a także idei współpracy. Patronat honorowy nad
wydarzeniem objął prezydent miasta Oświęcim Janusz Chwierut i wójt gminy
Oświęcim Albert Bartosz.
– Charakterystyczną cechą
duchowości salezjańskiej
jest radość. Ksiądz Jan Bosko mawiał, że radość tworzy więzy i otwiera serca.
Organizowane przez nas
piknikowe spotkanie stwarza szansę wyjścia z tym
przesłaniem do wszystkich
mieszkańców Oświęcimia
i okolic. Chcemy wspólnie
wraz z rodzinami spędzić
ten wyjątkowy dzień pełen
atrakcji. Będą między innymi występy młodzieży, grup
tanecznych, orkiestry szkolnej, a także stoiska z pysznymi potrawami – zaprasza Żaneta Flasz, kierownik

Oratorium św. Jana Bosko
w Oświęcimiu.
– Wspólne świętowanie bardzo zbliża ludzi, buduje więzi, ułatwia otwarcie się na
świat i na drugiego człowieka.
Chcemy, aby Oświęcim był
nie tylko miastem pokoju, ale
przede wszystkim miastem
pokoju w rodzinach – dodaje.

Dochód z pikniku zostanie
przekazany dwóm rodzinom, które są w trudnej sytuacji życiowej. Jedną z nich
jest czteroosobowa rodzina, w której córka choruje
na czterokończynowe porażenie mózgowe, a matka
zmaga się ze stwardnieniem
rozsianym. Ojciec sam zarabia na utrzymanie rodziny.
Drugą jest rodzina chłopca,
który urodził się jako skrajny wcześniak w 25. tygodniu
ciąży z wagą 820 g. Ponad
cztery miesiące był pod respiratorem i walczył o życie.
Chłopiec nie chodzi samodzielnie, wymaga stałej opieki
i ciągłego wsparcia.
VIII Salezjański Piknik Rodzinny odbędzie się 20 maja
w godzinach 14:00–22:00 na
dziedzińcu Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu.
– In
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wieści z ratusza
wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

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

Oferta nowych podstawówek
W Oświęcimiu trwa rekrutacja do dziewięciu szkół podstawowych.
W mieście obowiązuje rejonizacja. Wyjątek stanowią szkoły sportowe i klasa muzyczna
w Szkole Podstawowej nr 9,
gdzie można zapisać dziecko również spoza obwodu.
Zachęcamy rodziców do zapoznania się z obowiązującą
w Oświęcimiu siecią szkół.
Obok istniejących szkół w wyniku przekształcenia gimnazjów powstały nowe placówki.
Są to Szkoła Podstawowa nr 2
(Miejskie Gimnazjum nr 2),
Szkoła Podstawowa nr 3 (Miejskie Gimnazjum nr 3) i Szko-

ła Podstawowa nr 7 (Miejskie
Gimnazjum nr 4), które prowadzą nabór do klas 1, 3 i 7.
Atutem tworzonej Szkoły Podstawowej nr 7 jest nowoczesna
baza dydaktyczna.
– Oferujemy ciekawe formy
nauczania, np. matematykę na smartfonie oraz zajęcia
z innowacyjnym programem
nauki języków obcych i strzelectwa sportowego. Posiadamy profesjonalną strzelnicę
sportową, minisiłownię, salę
do gimnastyki korekcyjnej –
zachęca Iwona Kolasa, dyrek-

tor Szkoły Podstawowej nr 7.
– Mamy doświadczoną kadrę
pedagogiczną i oferujemy pomoc specjalistów oraz naukę
w systemie jednozmianowym
– wyjaśnia.
Z kolei Szkoła Podstawowa nr 2 umożliwia uczniom
poznawania różnych kultur

przez udział w wymianach
z Francją, Niemcami oraz
Włochami.
– Naszym atutem jest „Wyspa
odkrywców”, świetlica przyjazna dzieciom, nastawiona na
pracę, kreatywność i edukacyjną zabawę – mówi dyrektor
Grzegorz Olszewski.
– Współpracujemy z klubami
Kadet oraz Setbol, umożliwiając dzieciom rozwój sportowy.
Zapewniamy bezpieczeństwo,
ciekawe zajęcia pozalekcyjne,
doświadczoną kadrę pedagogiczną i pomoc specjalistów,
naukę w systemie jednozmianowym – dodaje.
Szkoła Podstawowa nr 3 to
najstarsza i najmniejsza szko-

ła w zaciszu Starego Miasta.
Jako jedyna w mieście prowadzi zajęcia z logiki, filozofii
i języka łacińskiego.
– Nasza szkoła jest bezpieczna, mamy dobrych nauczycieli, klimat i przyjazną atmosferę sprzyjającą pracy
z uczniami – zaznacza dyrektor Agnieszka Bliźnik.
Szkoła jest otwarta na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły.
– Łączymy naukę ze sportem
i rekreacją, wyjeżdżając wiosną i jesienią na integracyjne
rajdy. Młodych ludzi uczymy bezinteresownej pomocy i wrażliwości dla innych,
prowadząc w szkole wolontariat. Rodzice są równie ważni,
co uczniowie. Poważnie traktujemy ich opinie i pomysły –
podkreśla dyrektor szkoły.

21.06 w godz. 13:00–15:00
Renata Stoch
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Rewizyjna

SESJA RADY MIASTA

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

Sportowe pasje docenione

Siedmiu tancerzy z formacji Efekt ze Szkoły Tańca „Prestiż”
Wieści w lokalnej TV
Program informacyjny „Wieści otrzymało nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
z Ratusza” można oglądać
kultury fizycznej.
w każdy piątek o godzinie
18:00. Wiadomości są powtarzane przez cały weekend, co
trzy godziny. Możecie się więc
Państwo dowiedzieć o nowych
inwestycjach, o tym, co ciekawego słychać w kulturze,
oświęcimskim sporcie, a także,
a może nawet przede wszystkim o aktywności samych
oświęcimian.
Wiadomości można oglądać
na portalu internetowym
www.faktyoswiecim.pl,
www.oswiecimskie24.pl
i www.oswiecimonline.pl/.
„Wieści z Ratusza” są też
dostępne w Internecie
Formacja zdobyła tytuł wi- Aldona Błokowska, Przemyna stronie www.ostv.pl
cemistrza na Mistrzostwach sław Pyrek, Marek Zieliński,
oraz www.um.oswiecim.pl/.

Polski Formacji Tanecznych
FTS, a także uzyskała kwaliwww.um.oswiecim.pl fikację i wzięła udział w MiStrona miasta Oświęcim
strzostwach Świata Formacji
www.um.oswiecim.pl znajduje
Tanecznych w Tańcach Latysię na portalach społecznościowych Nasza Klasa i Facebook. noamerykańskich w Bremen.
Wśród nagrodzonych są: Beata Przeżywalska, Olga Tęcza,

Marcin Błokowski, Karolina
Isula. Zawodnicy na spotkaniu w Urzędzie Miasta otrzymali nagrody i gratulacje od
prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta.
– Doceniam Państwa wysiłek włożony w przygotowania

do mistrzostw Polski i świata
oraz zaangażowanie, z jakim
realizujecie swoje sportowe
pasje. Udział w zawodach takiej rangi jest dobrą okazją
do promocji Oświęcimia jako
ważnego ośrodka tanecznego
na mapie Polski – powiedział
prezydent.		

Zgłaszamy zadania do Budżetu
Obywatelskiego Małopolski
Od 29 maja do 19 czerwca
wszyscy Małopolanie, którzy
ukończyli 16 lat, mogą zgłaszać własne pomysły obywatelskie w ramach II edycji
Budżetu Obywatelskiego
Województwa Małopolskiego. Najpóźniej 14 września
zostanie ogłoszona pełna
lista zweryfikowanych zadań,
na które od 25 września do
13 października swoje głosy
oddadzą mieszkańcy regionu.
Wyniki głosowania i zwycięskie
projekty poznamy natomiast
ostatniego listopada. W tegorocznej edycji na wszystkie
pomysły zgłoszone przez Małopolan, które przyczynią się
do rozwoju regionu, samorząd
województwa przeznaczył
8 mln zł. Do każdego z 6 subregionów trafi więc 1,33 mln
zł. Od 9 maja prowadzone są
działania informacyjne oraz
warsztaty dla mieszkańców
poszczególnych powiatów
i subregionów. Spotkanie
w Oświęcimiu zaplanowano
23 maja o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Każdy mieszkaniec Małopolski,
który ukończył 16 lat życia,

w ramach miejsca zamieszkania może zgłosić tzw. zadanie
małe, czyli takie, które dotyczy
danego powiatu lub miasta
Kraków, a jego wartość mieści
się w granicach od 50 tys. zł
do 100 tys. zł, lub zadanie duże, które obejmuje co najmniej
2 powiaty położone w danym
subregionie lub Krakowie, a jego wartość mieści się w przedziale od 100 do 400 tys. zł.
W tegorocznej edycji BO
ujednolicono zasady zgłaszania
zadań i głosowania. Mieszkańcy będą mogli oddać tylko
jeden głos, wybierając spośród
wszystkich zadań małych i dużych zgłoszonych w ramach
subregionu, w którym mieszkają. Nowy regulamin daje
także większe prawa autorom
inicjatyw, którzy na etapie
weryfikacji zadania wciąż
mają możliwość wprowadzania
poprawek i uzupełnienia lub
wycofania złożonego przez
siebie projektu. Informacje
o budżecie obywatelskim są
dostępne na stronie www.
bo.malopolska.pl/.

wieści z ratusza
Najlepsze firmy nagrodzone
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Przełom w budowie
ekspresówki

Już po raz drugi w Muzeum Zamek odbyła się Gala Biznesu, na której nagradzane są wyróżniające się firmy. Spotkanie jest również okazją, by promować nowe
inwestycje i integrować oświęcimskie środowisko biznesowe.
Znamy coraz więcej szczegółów dotyczących budowy S1 wraz z obwodnicą
Oświęcimia.

Kapituła Gali Biznesu przyznała trzy nagrody w kategorii Laur Biznesu. Otrzymały je: Chemont, Nicromet
i Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży. Za Top
inwestycję 2016 roku uznano realizację firmy Alupol
Films. Inwestycjami roku
2016 zostały: AZ Nieruchomości Anna Dziwak, Zbigniew Rembiesa, Fingerbau, Synthos Dwory 7, Park
Shop Oświęcim i restauracja
La Rossa.
– Dzięki częściowo naszej inicjatywie, ale przede
wszystkim kapitału prywatnego, jest w mieście coraz
więcej inwestycji. Ten rozmach inwestycyjny jest zauważany przez mieszkańców
i odwiedzających nas gości.
Wiąże się z rozwojem miasta, nowymi miejscami pracy, ale też zmianą wizerunku.
Oświęcim jest coraz częściej
postrzegany jako miasto aktywne, turystyczne, bo przecież w tej branży też wiele
się dzieje. Cieszy nas, że w
Oświęcimiu rozwijają się nie
tylko firmy o ugruntowanej
pozycji, ale również małe,
które podjęły wyzwanie i tu
zainwestowały. Mam nadzieję, że z korzyścią dla siebie
i dla miasta – mówił Janusz
Chwierut, prezydent Oświęcimia, uzasadniając inicjatywę nagradzania przedsiębiorców.

Inwestycja roku –
Oświęcim 2016
dla AZ Nieruchomości
Anna Dziwak,
Zbigniew Rembiesa
za inwestycję polegającą na
budowie obiektu biurowomagazynowo-produkcyjnego,
a tym samy zwiększenie dostępności nowoczesnej powierzchni dla prowadzenia działalności gospodarczej
w Oświęcimiu.
Inwestycja roku –
Oświęcim 2016
dla Fingerbau sp. z o.o.
za inwestycję polegającą na
budowie w Oświęcimiu zakładu produkcji styropianu,
wyposażonego w nowoczesny
park maszynowy i laboratorium badawcze umożliwiające zaoferowanie klientom produktów najwyższej jakości.
Inwestycja roku –
Oświęcim 2016
dla Synthos Dwory 7
za inwestycję polegającą na
budowie kotła fluidalnego,
przyczyniającego się do podwyższenia efektywności wytwarzania energii przy jednoczesnej dbałości o środowisko
naturalne.

Inwestycja roku –
Oświęcim 2016
dla Gerarda Kolanowskiego
za inwestycję polegającą na
budowie Centrum Handlowego Park Shop, wzbogacającego ofertę handlową dla
Top inwestycja roku
mieszkańców miasta o nowe
– Oświęcim 2016
dla Alupol Films sp. z o.o. marki dotychczas nieobecne
za inwestycję będącą przy- w Oświęcimiu.
kładem zastosowania najInwestycja roku –
nowocześniejszych światoOświęcim 2016
wych technologii, polegającą
na budowie w Oświęcimiu dla La Rossa Tomasz Matlak
zakładu produkcji i uszla- za inwestycję polegającą
chetniania folii z tworzyw na rozbudowie restauracji
sztucznych oraz wytwarzania La Rossa, będącej wyjątkonarzędzi wykorzystywanych wym miejscem do organizacji
w procesie druku opakowań imprez okolicznościowych,
poszerzającej ofertę czasu
giętkich.

wolnego oraz podnoszącej ja- dowany w oparciu o wykokość usług gastronomicznych rzystywanie potencjału ludzkiego i technicznego pozwolił
w Oświęcimiu.
stworzyć firmę o dużym znaczeniu na rynku krajowym
Laur Biznesu –
oraz międzynarodowym.
Oświęcim 2016
Chemont sp. z o.o. to oświęLaur Biznesu –
cimskie
przedsiębiorstwo
Oświęcim 2016
o ugruntowanej pozycji na
rynku krajowym. Ceniony Międzynarodowy Dom Spoprzez partnerów i zlecenio- tkań Młodzieży jest instytucją
dawców wykonawca apara- wysoko cenioną ze względu
tury przemysłowej. Firma na swoją rolę edukacyjną oraz
realizuje w szerokim zakre- kulturalną zarówno w Oświęsie wykonawstwo aparatów cimiu, jak i w całym kraju.
i urządzeń dla potrzeb prze- Stał się również rozpoznamysłu chemicznego, petro- waną marką na arenie mięchemicznego, energetyczne- dzynarodowej. Jego dziago i górniczego. Jej obecność łalność jest także znacznym
w Oświęcimiu i współpra- impulsem dla rozwoju branca z miejscowym biznesem ży turystycznej w Oświęcimiu,
wpływa pozytywnie na ogól- a niebywała kreatywność, orny rozwój gospodarczy nasze- ganizowane warsztaty, wykłago miasta. Chemont sp. z o.o. dy, seminaria, konferencje,
to firma z tradycjami, a tak- jak i spektakle oraz koncerże nowoczesne, wiarygodne ty przyczyniają się do zmiany
postrzegania Oświęcimia. Kili rzetelne przedsiębiorstwo.
kudniowe pobyty pozwalają
młodzieży z Niemiec i wielu
Laur Biznesu –
innych krajów zarówno poOświęcim 2016
Firma Nicromet sp. z o.o., chylić się nad tragiczną histopołożona w części w mieście rią, ale także poznać współOświęcim, to dynamicznie czesny Oświęcim. MDSM,
rozwijające się przedsiębior- powstając 30 lat temu, stał się
stwo z branży wyrobów alu- prekursorem kształtowania
miniowych. To także cenio- rozwoju turystyki połączonej
ny partner biznesowy, który z pokojową edukacją młoza najważniejsze uważa za- dzieży, a swoją działalnością
dowolenie odbiorców swoich przez te lata w pełni zasłużył
produktów. Bogate doświad- na wyróżnienie.
czenie, znajomość rynku oraz
nowoczesne zaplecze techno- Statuetkę Laur Biznesu zaprologiczne sprawiają, że spełnia jektował oświęcimski artysta
oczekiwania stawiane przez Remigiusz Dulko. Wykonaklientów. Na szczególne pod- na jest z brązu. W charakterykreślenie zasługuje doskonałe styczny kształt lauru wkomzarządzanie nakierowane na ponowany jest herb miasta.
rozwój, widoczne w nowych Kapitułę Gali Biznesu tworzą:
inwestycjach i zamierzeniach prezydent Oświęcimia Janusz
na przyszłość. Nie bez zna- Chwierut, poseł Marek Sowa,
czenia jest również dbałość Agnieszka Kmiecik, prezes
o środowisko naturalne prze- Centrum Biznesu Małopolski
jawiająca się zarówno poprzez Zachodniej, Janusz Szostek,
unowocześnianie instalacji, prezes Solvent Wistol, Marcin
jak i wdrażanie odpowied- Susuł, współwłaściciel Susuł
nich procedur. Stały rozwój and Strama Architekci.
firmy Nicromet sp. z o.o. bu-

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad poinformowała, że w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa
podpisano program inwestycji dla budowy odcinka drogi
ekspresowej S1 Bielsko-Biała Suchy Potok–Mysłowice
Kosztowy II.
Oznacza to, że zgodnie
z przyjętym przez inwestora harmonogramem budowa
ma się rozpocząć w 2019 roku
i zakończyć w 2022. Odcinek będzie miał blisko 40 km,
a w jego ciągu powstanie:
osiem węzłów drogowych
z drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi,
obiekty mostowe, inżynieryjne cztery miejsca obsługi
podróżnych, dwa w Lędzinach i dwa w Wilamowicach.
Dodatkowo powstaną jeszcze
dwie obwodnice: Oświęcimia
(o łącznej długości 9,7 km
wraz z mostem na Sole) i Bierunia (2,1 km).

30 czerwca 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla
wariantu E (tzw. wariantu hybrydowego). Wydanie decyzji
zakończyło wieloletni proces
wyboru wariantu przebiegu
trasy.
Projektowany odcinek drogi krajowej ekspresowej S1
jest uzupełnieniem europejskiego korytarza TEN-T.
Odcinek poprawi komunikację województwa śląskiego
i małopolskiego, dostępność
do portu lotniczego, a także
połączenie z Czechami i Słowacją. W węźle Suchy Potok
w Bielsku-Białej planowany odcinek łączyć się będzie
z istniejącym odcinkiem S52
Bielsko-Biała–Cieszyn w kierunku Czech, istniejącym
odcinkiem S1 Bielsko-Biała–Zwardoń (z wyłączeniem
skierowanego już do realizacji obejścia Węgierskiej Górki) w kierunku na Słowację.

Blisko 8 milionów
na inwestycje
Porozumienia w sprawie wydatkowania pieniędzy na tegoroczne inwestycje
w Oświęcimiu dofinansowane z Oświęcimskiego Strategicznego Programu
Rządowego zostały podpisane.
Na rok 2017 zabezpieczono
ponad 7,8 mln zł, które pozwolą na modernizację układu komunikacyjnego oraz
stworzenie warunków dla
właściwej organizacji ruchu
turystycznego, związanego
z edukacją i pielgrzymowaniem do byłego niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Beneficjentami programu są:
Starostwo Powiatowe, Miasto
i Gmina Oświęcim i Województwo Małopolskie.
Miasto przebuduje ulicę Jagiełły od ulicy św. Jana Bosko
do ulicy Przecznej oraz rozpocznie pierwszy etap zadania wieloletniego, jakim jest
przebudowa nawierzchni ulic
w centrum Starego Miasta.
Starostwo Powiatowe, przy
wsparciu Miasta Oświęcim,

dokończy przebudowę ulicy Słowackiego, rozpocznie
przebudowę ulicy Dąbrowskiego na odcinku od Słowackiego (z tarczą skrzyżowania)
do Norwida. Będzie kontynuowało budowę Centrum Edukacyjno-Sportowego
przy
PZ nr 2. Również w gminie
Oświęcim prowadzone będą
inwestycje drogowe. W ramach V etapu OSPR w latach
2016–2020 trafi do Oświęcimia 35 milionów złotych.

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień
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kultura

Wyjątkowe Arlekiny

Fotograficzny zbiór
ludzkich historii

Dopracowane w szczegółach pokazy teatralne i energetyczne występy wokalne przygotowali uczestnicy IX Przeglądu W galerii „Tyle światów” Oświęcimskiego Centrum KultuArtystycznego Osób Niepełnosprawnych „Arlekiny”.
ry prezentowana jest pokonkursowa wystawa X Ogólnopolskiego Biennale Fotografii „Kochać człowieka”.
mopomocy z Chełmka, Kęt

W dorocznym przeglądzie
wzięli udział podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez
Fundację im. Brata Alberta
– organizatora przedsięwzięcia. Na scenie Oświęcimskiego Centrum Kultury pojawili

się soliści, zespoły i grupy teatralne z WTZ w Chełmku,
Chrzanowie, Jawiszowicach,
Libiążu, Oświęcimiu, Przeciszowie, Trzebini i Sosnowcu.
Swoimi talentami pochwalili się także reprezentanci
środowiskowych domów sa-

i Oświęcimia oraz świetlic
terapeutycznych z Chełmka,
Chrzanowa i Trzebini. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu
zaczarował publiczność spektaklem teatralnym w wykonaniu grupy „Niebanalni” oraz
lirycznym śpiewem solistki.
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Zarządu Fundacji
im. Brata Alberta podkreślał,
że tegoroczny przegląd ma
wyjątkowy charakter. Mija
bowiem 30 lat od założenia
fundacji. Ponadto rok 2017
został ogłoszony przez Sejm
RP i episkopat polski Rokiem św. Brata Alberta. Te
dwie rocznice sprawiają, że
jeszcze bardziej niż zwykle
warto przyjrzeć się postaci
Adama Chmielowskiego. Zastanowić, jak wzorem uczestnika powstania styczniowego,
malarza, wreszcie zakonnika
i twórcy zgromadzenia albertynek i albertynów, być na co
dzień „dobrym jak chleb”.
– ekt

Pokaz talentów
Eliminacje powiatowe XXX Małopolskiego Festiwalu Form
Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2017” wyłoniły najlepszych z powiatu oświęcimskiego.
W Oświęcimskim Centrum
Kultury 24 kwietnia br. odbyły się eliminacje powiatowe dla form muzycznych
XXX Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2017” organizowanego
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach pod merytoryczną
opieką Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej
w Krakowie. Patronat honorowy nad festiwalem objęła Piwnica pod Baranami
w Krakowie.
Organizowany po raz trzydziesty festiwal wciąż cieszy
się uznaniem wśród młodych
ludzi, a także ich rodziców,
nauczycieli,
instruktorów
i opiekunów artystycznych.
Konkurs jest przeznaczony
dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 21 lat. Jego celem jest propagowanie wśród
dzieci i młodzieży muzyki
i tańca jako form artystycznego wyrazu, wspieranie rozwoju artystycznego młodych,
uzdolnionych ludzi oraz wy-

łanianie tytułowych „Talentów Małopolski” – najlepszych w dziedzinie muzyki
i tańca solistów, duetów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych.
Jury w składzie: Paulina Karp,
Adrian Kulik i Karolina Leszko po wysłuchaniu pięćdziesięciu siedmiu podmiotów
wykonawczych (stu dwóch
uczestników) nominowało do
finału wojewódzkiego następujących wykonawców z naszego miasta: Sonię Nowak
i Oskara Dębskiego oraz Sylwię Piątek z Młodzieżowe-

go Domu Kultury w Oświęcimiu, Klaudię Jurkiewicz ze
Studia Wokalnego Voicesing
w Oświęcimiu, Martę Kopacz
z Powiatowego Zespołu nr 5
Szkół Budowlanych w Oświęcimiu, Karolinę Obstarczyk
z Liceum Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu
i Kingę Zabawską z Powiatowego Zespółu nr 2 Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu.
Wyłonieni laureaci eliminacji
powiatowych wystąpią podczas finału wojewódzkiego,
który odbędzie się w Dobczycach 19 maja dla form muzycznych i dzień później dla
form tanecznych. Koncerty
laureatów planowane są na
czerwiec br.
Współorganizatorem festiwalu – organizatorem eliminacji
powiatowych dla form muzycznych było Oświęcimskie
Centrum Kultury.
Szczegółowe wyniki powiatowych eliminacji znaleźć można na stronie internetowej
www.talentymalopolski.pl/.
– In

– Celem biennale jest kształtowanie postaw miłości i szacunku wobec człowieka,
fotograficzna prezentacja tematyki związanej ze wszystkimi aspektami życia oraz
zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce
określonej hasłem programowym – mówi Apolonia Maj,
dyrektor
Oświęcimskiego
Centrum Kultury.
Już pierwsza edycja spotkała
się z bardzo dużym zainteresowaniem fotografików, uzyskała akceptację środowiska
i została uznana przez Radę
Artystyczną Związku Polskich Artystów Fotografików
za jedną z ważniejszych imprez fotograficznych w Polsce
– dodaje dyrektor.
Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka”,
objęte patronatem Związku
Polskich Artystów Fotografików i Prezydenta Miasta
Oświęcim, programowo nawiązuje do Festiwalu Filmów
Nieprofesjonalnych „Kochać
człowieka”. Odbywa się od
1999 roku co dwa lata i przenosi ideę festiwalu na inną
formę artystycznego wyrazu.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i charakter otwarty –
dostępny jest dla wszystkich
fotografujących. Biorą w nim
udział twórcy z całej Polski, legitymujący się wieloma
osiągnięciami, ale też osoby stawiające pierwsze kroki
w sztuce uwieczniania postaci i zdarzeń.
– Kiedyś robiłem filmy
i z liczną grupą z Tarnowa
przyjeżdżaliśmy do Oświęcimia na festiwal filmowy.
Byliśmy obecni na nim od
pierwszej albo drugiej edycji.
Zawsze bardzo dobrze wspominamy filmowe „Kochać
człowieka” i Henryka Lehnerta, dzięki któremu właściwie
festiwal powstał. Od około
2007 roku robimy mniej filmów, a ja robię więcej zdjęć.

Jestem na co dzień fotoreporterem. W biennale fotograficznym „Kochać człowieka” startowałem po raz trzeci.
To taki konkurs, jakich mało
jest w naszym kraju, jest wyjątkowy. Cieszy mnie, że jest
w Polsce uznany i trwa tyle
lat – mówi Tadeusz Koniarz,
zwycięzca X Ogólnopolskiego
Biennale Fotografii „Kochać
człowieka”.
– Fotografia to mój chleb powszedni, dlatego że od lat 90.
pracuję dla wydawców różnych tytułów. Lubię zestawiać
zdjęcia, na biennale nadesłałem cztery fotoreportaże. Zawsze wolę pokazać kilka zdjęć
niż jedno. Robię czarno-białe fotografie, bo uważam, że
na takich można się bardziej
skupić, zdjęcia są wtedy najbardziej zbliżone do dokumentu. Jestem osobą dosyć
spokojną, jednak coś we mnie
siedzi zwariowanego – uprawianie fotoreportażu jest
po części jakimś zwariowaniem, dlatego że obecnie tego
nie można sprzedać. Pomimo tego, że żyjemy w epoce
obrazkowej, to zdjęć bardzo
dobrych nie ma w gazetach.
Teraz dziennikarz sam robi
zdjęcia, nie zawsze „czując”
fotografię. Jest to dla wielu
obowiązkiem, jednak wtedy

zdjęcie jest tylko ilustracją.
Temat człowieka od początku
był mi bardzo bliski. Osoby,
które fotografuję, muszą być
moimi partnerami przy robieniu zdjęć. Wtedy wychodzą dobre fotografie – opowiada Tadeusz Koniarz.
Do udziału w X Ogólnopolskim Biennale Fotografii
„Kochać człowieka” zostało zgłoszonych 586 fotografii nadesłanych przez 110 autorów. Komisja konkursowa
– w składzie: Andrzej Zygmuntowicz (przewodniczący
Rady Artystycznej ZPAF, wiceprezes Zarządu Głównego
ZPAF), Andrzej Baturo (wiceprzewodniczący Rady Artystycznej ZPAF), Wojciech
Plewiński (Okręg Krakowski
ZPAF) – przyznała nagrody, wyróżnienia oraz zakwalifikowała do udziału w pokonkursowej wystawie prace
24 autorów. I nagrodę otrzymał Tadeusz Koniarz z Tarnowa za zestawy: „Zamachy
terrorystyczne w Paryżu”,
„Zaczarowana galeria państwa Buczyńskich”, „Droga
do Boga” i „Żałoba w Paryżu”.
II nagrodę zdobył Krzysztof
Gołuch z Knurowa za zestaw
„W pracy”, a III nagrodę – Jakub Ochnio ze Zgłobic za zestaw „(Ab) normal reality”.
Wyróżnienia w X biennale otrzymali: Adam Baliczek
z Białegostoku, Karolina Jonderko z Warszawy, Tomasz
Juszkiewicz z Koszalina, Artur Pławski z Tychów, Marcin
Urbanowicz z Gliwic i Barbara Wójcik z Oświęcimia.
Pokonkursową wystawę można oglądać do 21 maja br.
w galerii „Tyle światów”
Oświęcimskiego
Centrum
Kultury, które jest organizatorem Ogólnopolskiego Biennale Fotografii „Kochać człowieka”. Biennale zrealizowano
przy wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim.
– Marzena Wilk

kultura
POD PATRONATEM GZO

Poczuj ducha średniowiecza

Sobotnie turniejowe walki
rycerskie o srebrną różę
w kategorii półtoraręcznego miecza oraz pokaz
tancerzy ognia na oświęcimskim Rynku Głównym wzbudziły wśród
widzów niemałe emocje.

W niedzielnych rycerskich
walkach na miecz i tarcze wzięła udział nawet
kobieta! (w żółtym stroju). Jej hardy duch walki
dodawał sił w potyczkach
z mężnymi rycerzami.
Rycerze na koniach dali
piękny pokaz swych umiejętności turniejowych, prezentując m.in. najazd na kopie i walki z mieczem.

Na dzieci czekał średniowieczny plac zabaw – wielka gra planszowa „Najazd
Mongołów”, zamek do burzenia, karmienie smoka,
puzzle i drewniana średniowieczna karuzela, w której
najmłodsi bujali się, siedząc
w wiklinowych koszach.
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Co jeszcze na LFO?

Lista gwiazd, które wystąpią podczas
VIII Jarmark Kasztelański, który odbywał się 6 i 7 maja w du- 8. edycji Life Festival Oświęcim, wciąż
chu średniowiecza, przyciągnął na Stare Miasto w Oświęci- się powiększa.
miu nie tylko wielbicieli rycerskiego sznytu, ale też widowi- Do tegorocznego programu roku wydał płytę „Patience”,
skowej zabawy.
dołączyli: legenda krajowej uznaną za najlepszy debiu-

Członkowie Bytomskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej
Leo Corde odtworzyli klimat średniowiecznego życia codziennego i rzemieślniczych warsztatów. W rozpostartej
na bulwarach osadzie można było spróbować strzelania z łuku, rycerskiego pojedynku
na miecze, dla najmłodszych było rycerskie memory i namiot wiedzy, był też namiot
z przymierzalnią średniowiecznych strojów.
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sceny reggae Maleo Reggae
Rockers, elektropopowi Estończycy z grupy I Wear* Experiment oraz indierockowy zespół Kandinsky z Niemiec.
Dariusz „Maleo” Malejonek
to prawdziwy heros polskiego undergroundowego rocka,
były członek kultowych grup
Izrael, Moskwa i Armia, założyciel formacji Houk, a od
1997 roku lider Maleo Reggae Rockers, z którymi wydał
trzynaście płyt. Cztery z nich
to projekt Panny Morowe/
Wyklęte/Wygnane, który jest
poświęcony losom Polaków
w czasie II wojny światowej
i pod rządami komunistów.
Maleo Reggae Rockers zagra
w piątek, 23 czerwca, obok
Shaggy’ego, Mesajah czy Lao
Che. Tego dnia na scenie stadionu Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji pojawi się
tercet z Tallina I Wear* Experiment, który w ubiegłym

tancki album roku w Estonii.
Utrzymany w konwencji nowoczesnego elektro-popu tytułowy utwór to największy
jak dotąd przebój w dorobku
grupy.
Do sobotnich (24 czerwca) koncertów Life Festival
Oświęcim dołączył zespół
Kandinsky z Dachau. Założony w 2012 roku kwartet ma na
koncie album „Lost Conversations” (2014) oraz gotowy
materiał na EP-kę „Thunder”,
która ukaże się jeszcze w tym
roku. Tego dnia zagra też
Kandinsky – niemiecki zespół
będzie rozgrzewał publiczność przed występem swych
sławnych rodaków z formacji
Scorpions, a także m.in. amerykańskiej gwiazdy LP i jednej
z najpopularniejszych polskich
wokalistek, Kasi Kowalskiej.
Organizatorzy z przykrością poinformowali o tym,
że z przyczyn logistycznych

23 czerwca nie wystąpi grupa
Czesław Śpiewa, ich koncert
został odwołany.
Do końca maja przyjmowane
są zgłoszenia do konkursu graficznego na plakat o tematyce
nawiązującej do pokojowego
przesłania LFO. W tym roku
konkursowe hasło jest bardzo
proste – „Granica łączy”. Zasady i regulamin konkursu znaleźć można na stronie internetowej www.lifefestival.pl/.
Spektakl pt. „Blizny pamięci – rzecz o Janie Karskim”
to preludium zapowiadające oświęcimski festiwal. Zostanie on pokazany na scenie
Oświęcimskiego
Centrum
Kultury w środę, 21 czerwca
o godz. 19:00. Wstęp jest bezpłatny na podstawie zaproszeń dostępnych jeszcze w kasie lub punkcie informacji
OCK. Podstawą do stworzenia spektaklu o Janie Karskim
był dramat „Blizny wolności”
Jacka Rysia oraz słuchowisko
radiowe „Plamy w pamięci
Antoniego Wincha”. Scenarzystą, reżyserem i odtwórcą
tytułowej roli jest Jerzy Zelnik, a w młodego Karskiego
wciela się Sebastian Ryś.
– In

Na ludową nutkę
Po raz piąty przedszkolaki rywalizowały na scenie Oświęcimskiego Centrum Kultury w Dziecięcym Konkursie Tańca
Ludowego.
Konkurs przeznaczony jest
dla dzieci do lat 7, które podczas występu prezentują tańce i pieśni ludowe z wybranego przez siebie regionu Polski
oraz przyśpiewkę.
W tym roku do rywalizacji o Puchar Małego Hajduka stanęły zespoły z pięciu
placówek: Niepublicznego
Przedszkola Samorządowego „Smyk” z Babic, Samorządowego Przedszkola w Grojcu
oraz oświęcimskich przedszkoli miejskich nr 7, 14 i 16.
Jako pierwszy, poza konkursem,
wystąpił ubiegłoroczny zwycięzca – Niepubliczne Przedszkole „Bajka” z Oświęcimia.
Jury, biorąc pod uwagę muzykalność, styl, charakter i technikę tańca oraz ogólny wyraz
artystyczny, Puchar Małego
Hajduka przyznało małym
tancerzom z Babic. Wszystkie
przedszkola biorące udział
w konkursie otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy
oraz słodkie upominki.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Miasta
Oświęcim „Hajduki” działający w OCK.
– ekt
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Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel./faks: 338422575
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Dzień Dziecka
z Minionkami
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza 1 czerwca 2017 roku dzieci duże
i małe na Dzień Dziecka pn. „W krainie
Minionków”.
W godzinach od 15:00 do
19:00 na parkingu obok OCK
dzieci będą mogły skorzystać
z bezpłatnych dmuchańców,
animacji i innych atrakcji.
O godzinie 16:00 w holu
OCK odbędzie się podsumo-

wanie dwóch konkursów plastycznych, wręczenie nagród
i otwarcie wystaw: XXI Konkursu Plastycznego „Moje
marzenia” i VII Konkursu
Plastycznego „Lubię smoki”.
O godzinie 17:00 odbędzie
się teatralizowana impreza animacyjna pt. „W krainie Minionków” w wykonaniu Teatru w Ruchu. Pani
Kwiatek, Smoka i Minionka
zabiorą dzieci w podróż po
Krainach Dobrej Zabawy,
podczas której będą wspólnie
tańczyć, śpiewać i przeżywać
wiele przygód.
Jak zabawa, to zabawa – nie
może tego dnia nikogo zabraknąć przy Oświęcimskim
Centrum Kultury.
– adam

Wydarzenia w Oświęcimskim Centrum Kultury
9.05 godz. 14:00 otwarcie
Biennale MDK
9.05 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
10.05 godz. 18:00 „Rzeźba”
– otwarcie wystawy Ireneusza
Wierzby
12–14.05 III Spotkania Folklorystyczne „Sami Swoi”
Prezentacje lokalnych zespolów folklorystycznych będzie
można zobaczyć w Polance
Wielkiej, Oświęcimiu i Osieku.
Organizatorem przedsięwzięcia
jest Stowarzyszenie Przyjaciół
Reprezentacyjnego Zespołu
Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”. Partnerami
projektu są: Oświęcimskie
Centrum Kultury, Gminne
Centrum Kultury w Polance
Wielkiej i Gminne Centrum
Kultury, Czytelnictwa i Sportu
w Osieku.

Dzień z miłosną
poezją

Prezentacje konkursowe i koncert laureatów – wstęp wolny,
recital Jacka Wójcickiego –
– adam wstęp za biletami.

Prezentacje w OCK odbędą się
13 maja o godz. 18:00. Wystąpią Hajduki z Oświęcimia,
Bratkowie z Monowic, Kotlina
z Osieka, Przygoda z Rybnika,
Andrychów z Andrychowa
i Vonička Havířov z Havířova
w Czechach.
Zadanie jest współfinansowane
z budżetu Miasta Oświęcim.
Wstęp wolny.
13.05 „Ty też możesz uratować komuś życie i zostać bohaterem” – wykład
dr nauk medycznych Anity
Kociemby-Łaciak w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego (Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa,
ul. Kolbego 8)
• godz. 10:00 grupa wiekowa
6–9 lat
• godz. 11:30 grupa wiekowa
10–12 lat
16.05 godz. 16:30 „Coś
z niczego” – warsztaty twórczej
aktywności dla dzieci w wieku
szkolnym

do 21.05 X Ogólnopolskie
Biennale Fotografii „Kochać
człowieka” – wystawa pokonkursowa

Wystawy

do 21.05 XVII Biennale
Twórczości Plastycznej Dzieci
i Młodzieży, organizowane
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu – wystawa
pokonkursowa
1–18.06 XXI Konkurs
1.06 godz. 15:00–19:00
Plastyczny „Moje marzenia” –
Dzień Dziecka w krainie
wystawa pokonkursowa
Minionków z Oświęcimskim
1–18.06 VII Konkurs PlastyczCentrum Kultury
ny „Lubię smoki” – wystawa
czytaj obok
pokonkursowa
10–28.05 Ireneusz Wierzba
2.06 godz. 8:30, 10:15
„Rzeźba”
„Piękna i Bestia” – spektakle
dla dzieci (bilety w placówkach
Uniwersytet Trzeciego
oświatowych)
2.06 godz. 12:00 „Nasz MiWieku
kołajek” – spektakl dla dzieci
(bilety w placówkach oświa9.05 godz. 16:00 „Rak piersi
towych)
w dalszym ciągu groźny” –
6–7.06 Jubileusz 20-lecia
wykład dr. Jerzego Frączka
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
16.05 godz. 15:30 „Sztuka
działającego przy Oświęcimpolska – przegląd”, cz. VII –
skim Centrum Kultury
wykład Janusza Wałka
7.06 godz. 18:00 Pokaz Stu23.05 godz. 16:00 „Stanidia Baletowego Classica
sław Vincenz i Europa kultur”
8.06 godz. 16:00 „Dzień
– wykład prof. Krzysztofa
Matki” – impreza Miejskiego
Zajasa
Przedszkola nr 17
30.05 godz. 16:00 „Wokół
10.06 godz. 9:00 V Ogólnośmierci św. Stanisława” – wypolski Festiwal Tańca „Taki
kład prof. Stanisława Sroki
Taniec”
30.05 godz. 16:00, 18:30
Gala Szkoły Tańca „Millenium”
31.05 godz. 17:00 Koncert
zespołów „Mini Hajduki”
i „Małe Hajduki”

Program:
• godz. 10:00 Prezentacje
konkursowe: poezja śpiewana i recytacja
• godz. 17:30 AMOR dla...
nagrody... wyróżnienia...
koncert laureatów
• godz. 19:00 Recital Jacka
Wójcickiego

11.06 Warsztaty w ramach
V Ogólnopolskiego Festiwalu
Tańca Taki Taniec
12.06 godz. 10:00 „Gdy będę
duży” – turniej przedszkolaków
– modelka i piłkarz – spotkanie
finałowe
19.05 godz. 19:00 Recital
13–14.06 Gala Szkoły Tańca
Jacka Wójcickiego
czytaj obok „Prestiż”
16.06 Gala Szkoły Tańca
„Astra”
21.05 godz. 17:30 „Dziki”
– premiera filmu dokumental- 17.06 godz. 11:00 „Niech
nego o Wiesławie Kaniowskim zabrzmi muzyka” – wykład
Pawła Jaskólskiego w ramach
i koncert „Dziki Aqustic”
Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego – zakończenie
roku akademickiego, wręczenie
dyplomów (OCK ul. Śniadeckiego 24)
18.06 godz. 15:30, 18:00
Gala Szkoły Tańca „Grawitacja”
19.06 godz. 17:00, 19:00
Gala Szkoły Tańca „Grawitacja”
21.06 godz. 19:00 „Blizny pamięci – rzecz o Janie Karskim”
– spektakl w ramach VIII Life
Festival Oświęcim 2017
22.06 godz. 19:00 „Edukacja
Rity” – spektakl w ramach
VIII Life Festival Oświęcim
22.05 godz. 15:30 „Dzień
2017
Matki” – impreza Niepublicz26.06 godz. 19:00 22. Letnie
nego Przedszkola „Bajka”
Koncerty Organowe – koncert
24.05 godz. 16:00 „Dzień
(kościół św. Maksymiliana)
Matki” – impreza Miejskiego
1.07 godz. 21:00 XIII OświęPrzedszkola nr 4
cimski Kinowy Ogródek Plene25.05 godz. 13:00 „Dzień
rowy – nocne kino plenerowe
Matki” – impreza Miejskiego
Przedszkola nr 15
Galeria „Tyle światów”
26.05 godz. 17:00 „Tobie
Mamo” – koncert z okazji
Dnia Matki w wykonaniu zespołów artystycznych Oświęcimskiego Centrum Kultury,
Studia Baletowego Classica
i Studia Wokalnego Voicesing

19 maja w Oświęcimskim Centrum Kultury spotkają się recytatorzy i śpiewający poezję z całej Polski.
To już XXV Ogólnopolskie
Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...”, organizowane przez
Oświęcimskie Centrum Kultury, odbywające się pod patronatem Prezydenta Miasta
Oświęcim.
Konkurs adresowany jest do
młodzieży i dorosłych pragnących w maju mówić i śpiewać
o miłości. Uczestników każdego roku słucha zacne grono specjalistów od mówienia
i śpiewania. W pracach jury
tegorocznego „Amora” wezmą udział: Danuta Sendecka
(muzyk, wokalistka, pedagog),
Joanna
Kasperek-Szymonik
(wokalistka, pedagog), Jacek
Wójcicki (aktor, wokalista), Ana
Nowicka (aktorka, reżyser),
Lidia Bogacz-Popiel (aktorka). Spotkaniom Recytatorów
i Śpiewających Poezję „Amor
sprawił...” będzie towarzyszył
recital Jacka Wójcickiego.
Konkurs jest realizowany przy
wsparciu finansowym Miasta
Oświęcim.

19.05 XXV Ogólnopolskie
Spotkania Recytatorów
i Śpiewających Poezję „Amor
sprawił...”
czytaj obok

Repertuar
„Naszego Kina”
„Dalida. Skazana na miłość”
(15 l.), prod. Francja 2016,
reż. Lisa Azuelos, 127 minut
9.05 godz. 20:00,
10–11.05 godz. 17:45
„Małżeńskie porachunki”
(15 l.), prod. Dania 2017, reż.
Ole Bornedal, 90 minut
9.05 godz. 18:15,
10–11.05 godz. 20:00
„Teraz i w godzinę śmierci”
PREMIERA (10 l.), prod. Polska 2017, reż. Mariusz Pilis,
Dariusz Walusiak, 110 minut
12.05 godz. 16:00,
14–18.05 godz. 16:00,
20.05 godz. 17:30,
21.05 godz. 13:00,
23.05 godz. 17:30,
24.05 godz. 18:30,
25.05 godz. 17:30
„Piękny drań” PREMIERA
(15 l.), prod. Irlandia 2016,
reż. John Butler, 95 minut
12.05 godz. 18:15,
14–15.05 godz. 18:15,
16–18.05 godz. 20:00
„Martwe wody” PREMIERA
(15 l.), prod. Francja, Niemcy
2016, reż. Bruno Dumont,
122 minuty
12.05 godz. 20:00,
13.05 godz. 21:00,
14–15.05 godz. 20:00,
16–18.05 godz. 17:45
„Song to Song” PREMIERA
(15 l.), prod. USA 2017, reż.
Terrence Malick, 129 minut
20.05 godz. 19:30
21–22.05 godz. 20:00,
23.05 godz. 19:30
24.05 godz. 20:30,
25.05 godz. 19:30,
26.05–1.06
„Jutro będziemy szczęśliwi”
(12 l.), prod. Francja, Wielka
Brytania 2016, reż. Hugo
Gelin, 117 minut
2–8.06

Kino dla Dzieciaka

„Riko prawie bocian” (b.o.),
prod. Belgia, Luksemburg,
Niemcy, Norwegia, USA 2017,
reż. Toby Genkel, Reza Memari, 85 minut
21.05 godz. 15:00
„Dudi: cała naprzód” (b.o.),
prod. Hiszpania 2016, reż.
Julio Soto Gurpide, 92 minuty
4.06 godz. 15:00

Wystawa na ekranie

„Portrety ówczesnych ogrodów. Od Moneta do Matisse’a” – wystawa na ekranie
z The Royal Academy of Arts
w Londynie, 90 minut
22.05 godz. 18:00

„Galeria Uffizi we Florencji
3D” – film z cyklu „Art Beats
– Wielka Sztuka Renesansu
i Baroku”, 90 minut (3D)
5.06 godz. 18:00

głośnik kulturalny
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Nocne atrakcje
Podróż do świata sztuki
Film pt. „Galeria Uffizi we Florencji” zabiera widzów w wielowymiarową multimedialną podróż do czasów włoskiego
renesansu.
Ten niezwykły film dokumentalny w 3D z cyklu „Art
Beats” będzie można zobaczyć w Naszym Kinie Oświęcimskiego Centrum Kultury 5
czerwca o godzinie 18:00.
„Galeria Uffizi we Florencji”
to zapierająca dech w piersiach podróż do Florencji
– perły Toskanii i kolebki
renesansu. Najwyższej klasy zabytki oraz arcydzieła zostały przedstawione za
pośrednictwem
technologii, gwarantujących jedyne
w swoim rodzaju doświadczenie kinowe.
Opowieść rozpoczyna się
w miejscu, które symbolizu-

je przejście od średniowiecza do renesansu – w kaplicy
Brancaccich kościoła Santa
Maria del Carmine. Następnie wędrujemy przez najważniejsze budynki i pałace
miasta oraz wąskie i malownicze uliczki historycznego
centrum Florencji. Kluczową częścią filmu jest wkroczenie w przestrzenie Galerii
Uffizi. Na progu przywita widzów profesor Antonio Natali – do 2015 roku dyrektor
muzeum, który przybliży kilka dzieł sztuki, m.in. „Świętą
rodzinę z małym św. Janem”
Michała Anioła oraz „Zwiastowanie” Leonarda da Vin-

ci. Prawdziwą rewelacją jest
prezentacja procesu renowacji „Pokłonu Trzech Króli” –
wczesnego obrazu geniusza

renesansu Sandra Botticellego. Przewodnikiem po muzeum został Wawrzyniec Medyceusz, zwany Wspaniałym
(grany przez Simona Merrellsa) – władca Florencji, poeta,
a przede wszystkim mecenas
takich artystów, jak Sandro
Botticelli, Michał Anioł i Leonardo da Vinci.
Wśród ponad 150 zaprezentowanych z najwyższą pieczołowitością dzieł sztuki
znalazły się arcydzieła takich
artystów, jak Raffaello, Tycjan, Piero della Francesca,
Donatello i Caravaggio.
Nad filmem pracował 42-osobowy międzynarodowy zespół profesjonalistów, zaś
nadzór naukowy sprawował
Arturo Galansino – znawca renesansu, kurator Royal
Academy w Londynie i nowo
mianowany dyrektor Fundacji Strozzi we Florencji.
– adam

Teatralnie, koncertowo, kabaretowo
Nie zakończył się jeszcze „stary” sezon kulturalno-oświatowy, a „nowy” już
puka do Oświęcimskiego Centrum Kultury. Od września do końca roku będzie
jak zwykle różnorodnie – teatralnie, koncertowo, kabaretowo.
Wrzesień

LISTOPAD

30 września do Oświęcimia zawita – z jubileuszowym koncertem z okazji
40-lecia pracy artystycznej
pt. „LIVE?” – Andrzej Poniedzielski – którego teksty,
a także osoba i swoisty, urokliwy sposób bycia na scenie
pozwalają zatrzymać się w pędzie prozaicznej codzienności
i przypomnieć sobie o całej
poezji życia, o marzeniach,
tęsknotach i miłości. W koncercie znajdzie się dużo inteligentnego humoru, satyry
i piosenki. Jak mówi artysta –
sing & drink & spring.

PAŹDZIERNIK

6 października z wybuchową
mieszanką spontaniczności
i dużej ilości improwizacji,
w oparach absurdu i groteski pojawi się Kabaret Łowcy.B, a 27 października... pod
prądem z megawatami energii płynącej ze sceny i... pod
prąd – z odważnymi treściami i elektryzującymi tekstami, które zbudują napięcie
– Kabaret Skeczów Męczących. 15 października Teatr
Bagatela zaprezentuje klasyczną farsę pt. „Pomoc domowa”, w której wiecznie
romansujący pracodawcy pomocy domowej nie zauważają, że znikają z ich domów
kosztowności i zawartość

barków... Będzie muzycznie
– rockowo i lirycznie. 19 października zespół Farben Lehre w akustycznym koncercie,
podzieli się muzyką energiczną, melodyjną, pełną radości,
choć ostrą, a 22 października
Katarzyna Groniec zaśpiewa
piosenki Agnieszki Osieckiej
w koncercie zatytułowanym
„ZOO”.

Teatralnie i muzycznie będzie
5 listopada za sprawą artystów
Opery Śląskiej w Bytomiu,
którzy zaprezentują jedną
z najpiękniejszych w dziejach
opery historię o zawiedzionej miłości – operę w 3 aktach Giacomo Pucciniego pt.
„Madama Butterfly”. Zabawnie będzie 25 listopada podczas spektaklu w wykonaniu
Julii Kamińskiej, Doroty Pomykały, Filipa Bobka i Mirosława Baki, w reżyserii Marii Seweryn pt. „Selfie.com.
pl”, w którym mimo wielu
kłopotów bohaterów i pomyłkowych spotkań happy
end jest... bliski. 12 listopada widzów rozbawi kabaret,
którego skład gwarantuje, że
wieczór będzie udany! – czyli Kabaret Hrabi. Listopadowy czas przyniesie muzykę
poetycką, rozrywkową i eksperymentalną. 17 listopada
zaśpiewa autor tekstów, kompozytor, artysta poruszający
się na pograniczu wielu gatunków muzycznych, mieszający rocka, bluesa, folk oraz
reggae z kabaretem i piosenką literacką – Piotr Bukartyk. 18 listopada wystąpi jedna z gwiazd polskiej muzyki
rozrywkowej – Teresa Werner. 24 listopada zagra zespół
Maciej Fortuna Słowiański
prezentujący muzykę inspiro-

waną polskimi utworami ludowymi, wykonaną podczas
koncertu w wulkanie Thrihnukagigur na Islandii, w ramach projektu „Maciej Fortuna Słowiański – koncert
w wulkanie”.

GRUDZIEŃ

3 grudnia odbędzie się koncert VIII edycji cyklu „Jeszcze Polska Muzyka” w wykonaniu Orkiestry Akademii
Beethovenowskiej w Krakowie, podczas którego zabrzmi zapomniana polska
muzyka w kontekście najwybitniejszych dzieł światowych. 11 grudnia odbędzie
się koncert niekwestionowanej pierwszej damy polskiej
piosenki – Ireny Santor,
która zaprezentuje piosenki
z okrytej platyną płyty „Kręci mnie ten świat” oraz najnowszej płyty „Punkt widzenia”. 16 grudnia pojawi się
również... ostatnie takie trio,
czyli Kabaret Ani Mru-Mru
– największe przystojniaki
wśród kabareciarzy i najlepsi
kabareciarze wśród przystojniaków.
Zapraszamy do śledzenia
oferty Oświęcimskiego Centrum Kultury w „Głosie Ziemi Oświęcimskiej” oraz na
stronie www.ock.org.pl/.
– adam

20 maja podczas Nocy Muzeów czeka
mnóstwo atrakcji.
PROGRAM:

godz. 17:00–19:00 – GRA
MIEJSKA „Oświęcim – jedno
miasto, wiele historii”. Zgłoszenia: gra-oswiecim@world.
pl, 732 980 888 (grupy mogą
liczyć maksymalnie 5 osób,
a w grze może uczestniczyć do
20 grup). Zgłoszenia przyjmowane są do 18.05 lub do
wyczerpania miejsc (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Na zwycięzców czekają
nagrody rzeczowe!

stawą fotograficzną „Granice”, autorstwa Piotra Sikory
i Piotra Bondarczyka (Cafe
Bergson, pl. ks. J. Skarbka 2)
– godz. 19:00 i 21:00 – zwiedzanie Muzeum Żydowskiego
oraz Synagogi Chewra Lomdej Misznajot z przewodnikiem

Stowarzyszenie
Romów

www.stowarzyszenie.romowie.net
ul. Berka Joselewicza 5

Muzeum Zamek
w Oświęcimiu

– godz. 17:00–24:00 – zwiedzanie indywidualne wystawy stałej „Romowie – historia i kultura”

– godz. 17:00–24:00 – zwiedzanie indywidualne ekspozycji stałych: „Archeologia”, „W królewskim mieście
Oświęcimiu”, wystawy czasowej „Na bursztynowym szlaku” oraz wieży zamkowej
– godz. 17:00–24:00 – obozowisko grupy rekonstrukcji historycznej Milites – prezentacja średniowiecznego
życia codziennego, uzbrojenia, kuchni i rzemiosła
– godz. 20:00 – „Dawno, dawno temu...” – spektakl Teatru
Rozrywki Trójkąt, nawiązujący do średniowiecznych teatrów jarmarcznych, wplatający wątki z wczesnej historii
Polski

Zakład Salezjański
im. ks. Bosko

www.muzeum-zamek.pl
ul. Zamkowa 1

Muzeum Żydowskie i Synagoga
www.ajcf.pl
pl. ks. Jana Skarbka 5

– godz. 16:00–17:30 „Mojżesz Superbohater” – warsztat dla dzieci, prowadzenie:
Julia Krzyśków, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich
w Gliwicach, maksymalna ilość miejsc: 20, rezerwacji miejsc: info@ajcf.pl,
338447002 (Cafe Bergson,
pl. ks. J. Skarbka 2)
– godz. 17:00–24:00 – zwiedzanie indywidualne Muzeum Żydowskiego, Synagogi Chewra Lomdej
Misznajot, ekspozytora wystawowego „Oświęcimskie Historie” (pl. ks. J. Skarbka) oraz
Domu Klugerów wraz z wy-

www.salezjanieoswiecim.pl
ul. Jagiełły 10

– godz. 14:00, 16:00, 18:00 –
spektakl pt. „Spółka z o. o.”
(miejsce: „Nowy kościół”)
– godz. 17:00–24:00 – zwiedzanie Zakładu Salezjańskiego z przewodnikiem (tury
zaczynają się o pełnych godzinach, ostatnie wejście o godz.
23:00)

Zgromadzenie
Córek Matki Bożej
Bolesnej
Siostry Serafitki
w Oświęcimiu
www.oswiecim.serafitki.pl
pl. Kościuszki 8

– godz. 17:00–24:00 – zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum bł. Matki Małgorzaty
Szewczyk
– godz. 21:00 – „Miasto
na Górze” – niezwykłe Spotkanie (miejsce: kościół
Sióstr Serafitek)

Rynek Główny
w Oświęcimiu
– godz. 23:00 – zakończenie
Nocy Muzeów: pokaz FIRESHOW w wykonaniu Teatru
Ognia „Los Fuegos”

NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY!

Dodatkowo na Rynku Głównym w dniach
20.05 (godz. 11:00–23:00) oraz 21.05 (godz.
11:00–20:00) odbędzie się Festiwal Food Trucków.
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głośnik kulturalny
Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego,
Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim
tel. 338479800, 338430165, www.mbp-oswiecim.pl

Międzynarodowy Dom Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu
ul. Legionów 11
tel. 338432107, 338431211
www.mdsm.pl

Alternatywna
scena MDSM
19 maja Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu zaprasza na Alternatywną Scenę
MDSM.

Wieczór rozpocznie o godz.
18:30 „Przystanek Teatr”,
a w nim monodram Patricka Süskinda „Kontrabasista”
w wykonaniu Krzysztofa Rogacewicza.
O godz. 20:00 w ramach
„Anty-Salonu Poezji” – poetycki ping-pong – pierwszy slam poetycki w Oświęcimiu! W pojedynku wezmą
udział reprezentanci poetyckiego offu: Marta Podgórnik,
Piotr Macierzyński, Marek
Krystian Emanuel Baczewski
i Miłosz Biedrzycki. Muzyczną oprawę Anty-Salonu zapewni Bajzel.
Natomiast o godz. 21:00
w „Niszowym Studiu Dźwięku” wystąpi Mery Spolsky.
Alternatywnej Scenie MDSM
towarzyszyć będzie wystawa
Anny Żubrowskiej (Dom Ciszy MDSM).
Projekt realizowany jest przy
wsparciu finansowym Miasta
Oświęcim, Starostwa Oświęcimskiego, firmy Enco, firmy Omag oraz ZUK spółka
z o. o. w Oświęcimiu.

KALENDARZ WYDARZEŃ W bibliotece GALERIA KSIĄŻKI MAJ–CZERWIEC
WYSTAWA Z OKAZJI OŚWIĘCIMSKIEGO FORUM PRAW
CZŁOWIEKA
2–31.05 Galeria Przechodnia
IMPRESJE MALARSKIE
GRUPY NA ZAMKU
Razem Skutecznie Tworzymy
Kulturę
1–30.06 Galeria Przechodnia
MYŚLI WIDZĄ
NA PRZESTRZAŁ
Biblioteka zaprasza osoby z dysfunkcjami wzroku
do udziału w zajęciach biblioterapii i filmoterapii. Zapisy
przyjmowane są w dziale promocji Biblioteki w Oświęcimiu,
w godzinach 8:00–15:30,
osobiście lub telefonicznie
338479816. Jeżeli macie
Państwo w swoich rodzinach
lub otoczeniu osoby z dysfunkcjami wzroku, prosimy
o zainteresowanie ich zajęciami. Udział w warsztatach
jest bezpłatny, zapewniamy
nieodpłatny dowóz na zajęcia
RADOŚĆ DZIAŁANIA –
RODZINNE ZAJĘCIA
PLASTYCZNE
11.05; 1.06; 8.06
godz. 17:00 Informatorium
KONSULTACJE MATEMATYCZNE
12.05; 19.05; 26.05; 2.06;
9.06 godz. 16:30 Klasopracownia I p., wstęp wolny
WIZJA MŁODEGO CZŁOWIEKA
Strefa Młodzieży
• Piątki z planszówką
Wspólne granie w Strefie WMC
12.05, 19.05, 26.05, godz.
17:00 Strefa WMC II p.
• Zapytaj trenera: Porozmawiajmy o kontuzjach
Prowadzi Mateusz Bartel,
sportowiec, fizjoterapeuta
9.05, godz. 18:00 Strefa
WMC II p.
• Harcerze w strefie WMC
Spotkanie dla dzieci 8–12 lat
9.05, godz. 17:00
Klasopracownia I p.
Spotkanie dla młodzieży
16.05, godz. 17:03
Strefa WMC II p.
• Zapytaj trenera: Porozmawiajmy o kaloriach
Prowadzą: Klaudia Jarzyna,
Katarzyna Bagietek, Edyta
Stańczyk
17.05, godz. 18:00
Strefa WMC II p.
• Goście w strefie WMC
Bożena Pyka i Klaudia
Lubecka z Centrum Biznesu
Małopolski Zachodniej
Temat spotkania: Aktywna
młodzież Małopolski Zachodniej. Spotkanie dla osób
bezrobotnych i nieuczących się
w wieku od 15 do 29 lat.

18.05 godz. 17:00
Strefa WMC II p.
• Harcerze w strefie WMC
Podchody dla dzieci 8–12 lat
23.05, godz. 17:00, CLD I p.
Podchody dla młodzieży
30.05, godz. 17:03
Strefa WMC II p.

11.05, godz. 19:00
Szczegóły: cldgk.wordpress.
com lub mbp-oswiecim.pl
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z MARCINEM CISZEWSKIM

KONWERSATORIA
W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne
15.05; 22.05; 29.05; 5.06;
12.06; 19.06; 26.06;
godz. 16:30 Klasopracownia I p.
CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego szpitala
9.05; 23.05; 6.06; 20.06
godz. 13:00 Szpital
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.
9.05 godz. 17:00 Aula,
wstęp wolny
Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
10.05 godz. 17:00 Multimedia, Salka audiowizualna,
wstęp wolny
TO TAK JAK W KINIE
Dyskusje o filmie
11.05 godz. 10:00
Multimedia, wstęp wolny
LITERACKIE SZALEŃSTWO
NA JEDNOŚLADZIE. OTWARTE SPOTKANIE W UNIWERSYTECIE BIBLIOTECZNYCH
ŻAKÓW Z MIŁOŚNIKAMI
MOTORÓW

11.05 godz.17:00 Aula,
wstęp wolny, gość: GRUPA MOTOCYKLOWA FREE
OŚWIĘCIM
KSIĄŻKA OBRAZKOWA,
CO I DLACZEGO WARTO
CZYTAĆ. WEBINARIUM
Ekspert: dr Małgorzata
Cackowska z Uniwersytetu
Gdańskiego

CAŁA POLSKA CZYTA
DZIECIOM
29.05–2.06 wg oddzielnego
harmonogramu
KREATORNIA
Manualne zajęcia artystyczne
dla dzieci od 10 lat, zapisy
w Bibliotece Młodych osobiście
lub telefonicznie 338479801.
Liczba miejsc ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń
29.05 godz. 17:00 CLD

12.05 godz. 18:00 Aula,
wstęp wolny

AKADEMIA RODZICA
„Motyw + akcja = rodzicielska determinacja, czyli jak
motywować siebie i pociechy
do działania”
30.05, godz. 17:00, Aula
Warsztaty dla rodziców
z dziećmi na zapisy osobiście
lub telefonicznie w Bibliotece
Młodych, tel. 338479801

O AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
W KAŻDYM WIEKU
Otwarte spotkanie z trenerką
fitness Eweliną Sikorą
15.05 godz. 18:00 Aula,
wstęp wolny

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z ANNĄ CZERWIŃSKĄ-RYDEL, PISARKĄ DLA DZIECI
„Słońcem na papierze”
31.05 godz. 10:00 i godz.
11:30 Aula, wstęp wolny

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EUROPA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU.
BOHATEROWIE I ANTYBOHATEROWIE
18–19.05 Aula
Obowiązują zapisy poprzez
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Biblioteki http://
mbp-oswiecim.pl/oswiecimskie-forum-praw-czlowieka-2/

BĘDĘ, KIM ZECHCĘ
Otwarte zajęcia dla dzieci
w wieku 2–7 lat inspirujące do
własnych poszukiwań nie tylko
pod kątem przyszłych wyborów zawodowych
31.05 godz. 17:00
Aula i Informatorium

BAJKOWE PODRÓŻE
Książkowe i filmowe bajania
18.05; 25.05; 22.06 godz.
17:00 Mikroświat Zabawy,
wstęp wolny

DZIEŃ DZIECKA W MIKROŚWIECIE ZABAWY
31.05 godz. 17:00 Aula
ALEJA PISARZY
Odsłonięcie płyty dedykowanej
Dorocie Masłowskiej i spotkanie autorskie z pisarką

WYCZYTAJ TO!
Zajęcia literacko-artystyczne
dla dzieci w wieku 8–12 lat,
zajęcia na zapisy w Bibliotece
Młodych osobiście lub telefonicznie 338479801. Liczba
miejsc ograniczona, liczy się
kolejność zgłoszeń.
22.05 godz. 17:00 CLD
MAPA CIENI – HISTORIE
NAWIEDZONYCH DOMÓW
Spotkanie autorskie z Michałem Stonawskim i Krzysztofem
Korsarzem Bilińskim
24.05 godz. 18:00 Aula
Podczas spotkania będzie możliwość zakupu ksiażek, wstęp
wolny
PSYCHIATRIA, W CZYM
MOŻE POMÓC?
„Dobre nawyki w chorowaniu”
Prowadzi dr psychoterapeuta
Krystyn Czerniejewski
25.05 godz. 18:00 Aula,
wstęp wolny

MÓJ BOSKI ROZWÓD.
MONODRAM KRYSTYNY
PODLESKIEJ Z OKAZJI NOCY
BIBLIOTEK

2.06 godz. 18:00
Aleja Pisarzy i Aula
Wstęp wolny
NOC BIBLIOTEK
3.06 godz. 14:00–22:00
Czynne są wszystkie działy
udostępniające zbiory

3.06 godz. 20:00 Aula,
wstęp wolny
WYCZYTAJ TO! PO CO CZYTAĆ KSIĄŻKI?
Spotkanie o niewyobrażalnych
rzeczach, jakie można robić
z książkami, czyli o pożytkach
nie tylko z czytania książek, ale
z samego ich istnienia. Słuchacze uświadomią sobie przyjemność, przygodę, ale i straszliwe
ryzyko, na jakie mogą napotkać ze strony książek. Na koniec poznają tajemnicę pewnej
książki odnalezionej na strychu
wykładowcy, która czekała
na rozwiązanie przez 20 lat.
Spotkanie otwarte prowadzi
prof. dr hab. Ryszard Koziołek
5.06 godz. 17:00 Aula
OŚWIĘCIMSKI FESTIWAL
GIER – edycja letnia
10.06 godz. 12:00–19:00
Rynek Oświęcimia, wg oddzielnego harmonogramu
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z JANUSZEM LEONEM
WIŚNIEWSKIM

16.06 godz. 18:00 Aula
Wstęp wolny
FINISAŻ WYSTAWY RSTK
Grupa na Zamku
„Impresje malarskie Grupy
na Zamku – Razem Skutecznie
Tworzymy Kulturę”
19.06 godz. 10:00, Aula

kultura
pejzaż za mgłą

Galicjanie i drzewa

S

Prezentuje

o występy kory szmatek oderwanych z koszul chorych,
szczególnie dzieci cierpiących na łączące się z gorączką
i wysypką infekcje. Moc dębu
miała przywracać im zdrowie…
Kiedy w XIX stuleciu
w miastach i miasteczkach
zaczęto wytyczać i sadzić
miejskie parki – zwykle tam,
gdzie niegdyś znajdowały się
nieistniejące już wały obronne i fosy – nowych drzew
zaczęło przybywać. Czasem
przesadzano z lasów podrosłe już dęby, buki czy jesiony,
ciesząc się, kiedy w nowym
miejscu zapuściły korzenie.
Powszechnie kultywowano
znany z tradycji rzymskiej
obyczaj, że rocznice doniosłych wydarzeń historycznych upamiętniano sadzeniem długowiecznych drzew.
W roku 1883, kiedy w całej monarchii obchodzono
200-lecie zwycięstwa nad armią turecką pod Wiedniem,
dziennik „Czas” donosił, że
w kilkuset miejscowościach
Galicji posadzono drzewa – najczęściej dęby, ale też
lipy i jawory. Zwykle w parkach miejskich, ale również
w ogrodach przy gmachach
publicznych, na rynkach.
Często i znaczniejsi obywatele – ziemianie i bogaci mieszczanie – czcili rocznicę zwycięstwa sadzeniem drzew
w swych ogrodach. Niekiedy
nazywano je drzewami króla Jana III. A lipę posadzoną
obok zwano „Marysieńką”. Jerzy Podhorecki, mający dobra
ziemskie w pobliżu Sambora, by uczcić zwycięstwo pod

łukasz Szymański
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Przedwojenny oświęcimski pitawal

BOGNA WERNICHOWSKA

zanowali je i starali się chronić. Znali i przestrzegali
przechodzących
z pokolenia na pokolenie
wierzeń i tradycji wiążących
się z drzewami. Wierzyli, że
niektóre z nich mają dobroczynny wpływ na ludzi żyjących w ich pobliżu. Kto stawiał nową rodzinną sadybę
– chłopską chatę, szlachecki dwór, mieszczańską kamienicę – wybierał miejsce,
by w pobliżu rosły drzewa,
sadził też nowe. Bogaci korzystali z fachowej wiedzy
ogrodników, inni szukali porad na kartach niezwykle popularnego od końca XVIII
stulecia dzieła Izabelli księżnej Czartoryskiej „Myśli różne o sposobie zakładania
ogrodów”, najczęściej jednak
opierano się na doświadczeniach pokoleń.
W bliższej czy dalszej okolicy rosły stare drzewa uchodzące – w miejscowej tradycji – za pamiętające Piastów,
Jagiellonów, a przynajmniej
czasy króla Jana Sobieskiego… Pokazywano – zwykle
dęby czy lipy – w których cieniu odpoczywał naczelnik
Kościuszko, czy sam cesarz
Napoleon ciągnący pod Moskwę…
Na wiekowych drzewach
będących – bodaj w ludowych
opowieściach – pozostałościami pogańskich świętych
gajów, zawieszano kapliczki, pod którymi modlono się
o zdrowie. We wschodniej
Galicji istniał też – ganiony zarówno przez księży, jak
i lekarzy, obyczaj zaczepiania
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Pusta kasa
Wiedniem, posadził trzysta
młodych dębów i nazwał tę
część lasu „Husaria”.
W 11 lat później, w 1894
roku – nie tak licznie, ale
również sadzono drzewa na
cześć stulecia Konstytucji
3 maja – przypomniano też,
że i przed wiekiem, by uczcić
„majową jutrzenkę”, czyniono
podobnie. „Czas” prosił czytelników, by – jeśli w ich okolicach przetrwało „drzewo
Konstytucji”, napisali o tym
do redakcji… Listów było
wiele – z radością donoszono,
że dęby, lipy i jawory rosną
zdrowo i wysoko.
Kolejne sadzenie rocznicowych drzew przypadło
na czas 500-lecia bitwy pod
Grunwaldem. W Krakowie
odbyły się huczne uroczystości rocznicowe, odsłonięto pomnik grunwaldzki – w wielu
innych miastach pamiątkowe tablice i obeliski. A sadzenie „dębów Jagiełły”, czemu
towarzyszyły przemówienia
miejscowych notabli, dźwięki orkiestry i popisy musztry
w wykonaniu „Sokołów”, było
ważnym punktem uroczystego dnia.
W wielu rodzinach ziemiańskich, ale i skromniejszego stanu, narodziny
potomstwa
upamiętniano
posadzeniem drzewa. Gdy
na świat przyszedł chłopiec
– był to dąb, jawor czy modrzew, córka – dostawała
jako patronkę lipę, kasztan
bądź orzech. Jeśli drzewo rosło zdrowo ku górze, cieszono
się, gdyż zapowiadało to potomkowi długie życie w zdrowiu i powodzeniu.

Adam Kazimierz Sapieha
i jego żona Jadwiga z Sanguszków w parku swej posiadłości
w Krasiczynie koło Przemyśla
posadzili siedem dębów i dwie
lipy, by upamiętnić narodziny
siedmiu synów i dwóch córek. Obok położono kamienną tablicę z imieniem i datą
narodzin dziecka. Niektóre
z tych drzew przetrwały prawie 170 lat, jakie upłynęły od
narodzin tego pokolenia Sapiehów, a tabliczki widnieją
do dziś.
O rosnące na własnej ziemi drzewa – w większości
przypadków dbano. Nie wycinano bez potrzeby, a ścięte
czy zniszczone przez naturę
zastępowano młodymi.
Źle oceniano, czy wręcz
piętnowano w pamiętnikach,
a także na łamach prasy, właścicieli ziemskich, którzy bez
rzeczywistej potrzeby wycinali starodrzew. Szczególnie jeśli stare dęby, buki czy
jesiony padały pod toporami drwali, aby właściciel
lasu zaspokoił kosztowne zachcianki w rodzaju zimowego
sezonu na Lazurowym Wybrzeżu, karnawału w Wiedniu albo upodobania do hazardu. Wówczas lekkomyślny
marnotrawca darów natury
wymieniany był – co prawda
tylko z inicjałów – ale za to
z podaniem nazwy posiadłości, gdzie miała miejsce „rzeź
starodrzewu” i ludzie z jego
sfery od razu orientowali się,
o kogo chodzi. A jawni utracjusze nie mogli liczyć na
ewentualny wybór do władz
powiatów czy na stanowiska
zaufania publicznego.

W

sobotę, 4 września 1937 r.,
dociera
do
Banku Polskiego w Bielsku-Białej przesyłka.
Jest to zaplombowana kaseta
metalowa zawierająca nadwyżkę kasową z urzędu pocztowego w Oświęcimiu: 34800
złotych w gotówce. Urzędnicy banku sprawdzają plomby
– przesyłka jest nienaruszona.
Otwierają – wewnątrz nie ma
pieniędzy.
Bank natychmiast powiadamia policję i pocztę
w Oświęcimiu. Rozpoczyna się dochodzenie, podczas
którego przesłuchiwani są
pracownicy i przeprowadzona jest wizja lokalna. W końcu policja aresztuje jednego
z niższych rangą urzędników
– Franciszka Nosala. W grudniu staje on przed sądem,
oskarżony o kradzież ok.
50 tysięcy złotych. Natomiast
jego żona, Stanisława, odpowiada za paserstwo. Jeden ze
świadków, delegat Dyrekcji
Poczt i Telegrafów w Krako-

wie, przedstawia Nosala jako wspaniałego
ogrodnika, który każdą wolną chwilę poświęca pielęgnowaniu roślin. Natomiast Józef
Jędrzejowski, naczelnik poczty w Oświęcimiu zeznaje, iż
Nosal już po aresztowaniu
rozmawiał z nim, przyznał się
do winy i przepraszał za wyrządzone krzywdy.
Nosal zaprzecza przypisywanej mu defraudacji 12690
złotych w 1934 r., ale przyznaje się do kradzieży 34800
złotych w 1937 r. z kasety
wysłanej do Banku Polskiego w Bielsku-Białej. Zagadka
znikających banknotów zostaje wyjaśniona.
– Kamila Drabek
* Artykuły z przedwojennej prasy
udostępnia Łukasz Szymański. Źródło: „Ilustrowany Kuryer Codzienny”,
19 grudnia 1937 r.

Budynek obecnego Miejskiego Gimnazjum nr 3 im. Klementyny TańskiejHoffmanowej w1935 r. Fotografie przedstawiają szkołę oraz prawdopodobnie
grono nauczycielskie podczas konferencji, która miała miejsce w Oświęcimiu
w terminie 8.04–12.05. Nad wejściem poza nazwą szkoły umieszczono napis
„Pracownia Centralna Fizyko-Biologiczna im. J. Piłsudskiego Ośrodek Oświęcim”.
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sport
KRZYŻÓWKA 5/2017

Po wygranych nad nowotarskim Podhalem i Avią Świdnik,
solarze pokonali na wyjeździe lidera trzeciej ligi!

Zwycięska seria

Chociaż do zakończenia sezonu w trzeciej lidze pozostało
jeszcze sześć kolejek, to sytuacja oświęcimskich solarzy jest
bardzo klarowna.
Biało-czerwonej
drużynie
z plant nie grozi spadek, ale na
awans też nie ma już niestety
szans. Pozostaje spokojnie dograć do końca i myśleć powoli
o kolejnych rozgrywkach.
Podopieczni Sebastiana Stemplewskiego gościli ostatnio pod
Tatrami, gdzie na sztucznej
nawierzchni w Nowym Targu
zmierzyli się z Podhalem. Soła
wygrała 1:0, choć musiała sobie
radzić bez swojego kapitana –
Pawła Cygnara, który nabawił
się kontuzji we wcześniejszym
pojedynku z MKS-em Trzebinia. Gola na wagę kompletu
punktów zdobył w Nowym
Targu Arkadiusz Czapla.
– Już w pierwszej połowie powinniśmy to spotkanie rozstrzygnąć na swoją korzyść –

KUPON
krzyżówka 5/2017

Litery uporządkowane od
1 do 25 utworzą rozwiązanie – przysłowie ludowe,
które wraz z kuponem
nr 5 naklejonym na kartę
pocztową należy dostarczyć
do 7 czerwca 2017 r. do
redakcji GZO, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul.
Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu. Na zwycięzcę
losowania czeka nagroda
książkowa. Prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki
nr 4/2017 brzmi: „Kto
życia nie ceni nie wart go”.
Nagrodę książkową
otrzymuje p. Józef
Janus z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1) Na środku brzucha;
* Dozorca;
2) Doświadczony z dużą wprawą;
3) Miasto studiów Kopernika;
* Belgijski koń pociągowy;
4) Horyzont;
5) Odnoga rzeki;
* Przeciwnik w sporcie;
7) Lodowy osad na gałęziach;
* Antonim zenitu;
9) Góralskie skrzypce;
* Potocznie o przebitej oponie;
11) Strój zakonny;
* W rodzinie karpiowatych;
13) Tańcowała z igłą;
* Bardzo cicha mowa;
14) Przeciwieństwo partnera;
15) Ciężka maszyna drogowa;
* Ojciec źrebaka;
16) Menu, karta dań;
17) Porasta gazon;
* Pieczenie w przełyku;
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Pionowo:
A) Zwój z hieroglifami;
* Urwis, gagatek;
B) Drobny ptak leśny;
C) Kobiecy szlafrok;
* Szklane opakowanie;
D) Azjatycka stolica;
E) Brzeg, kant;
* Elektryczna nad torami;
G) Wików to wataha;
* W parze z katodą;
I) Cherubin albo Serafin;
* Zarozumialec;
K) Przy niej baca ręce grzeje;
* Bywa zawrotne lub żółwie;
Ł) Miękka skóra, jaszczur;
* Opiekun muzeum;
M) Pani dla Zagłoby;
N) Psia „duma”; * Pustelnik;
O) Wzór cnót;
P) Zręczny cyrkowiec;
* Akumulator.

Aby zamieścić
reklamę lub
ogłoszenie drobne,
należy
skontaktować się
z redakcją „GZO”.
Koszt ogłoszenia
drobnego
to 60 groszy
za słowo
KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
we wtorek,
13 czerwca 2017 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
dostępny
NA WWW.OCK.ORG.PL

mówi Sebastian Stemplewski,
trener Soły.
– Zabrakło wykończenia
i zimnej krwi w polu karnym
rywala. Najważniejsze jednak, że wszystko skończyło
się happy endem. Po wygranej
nad Trzebinią mamy kolejne
trzy punkty. To buduje morale

i sprawia, że drużyna na boisku czuje się pewniej – dodaje
Sebastian Stemplewski.
Później do Oświęcimia przyjechała Avia Świdnik, która
podobnie jak Soła jest zespołem trzecioligowego środka.
5 minut przed przerwą kapitalnym lobem z połowy boiska
popisał się Dawid Dynarek,
który całkowicie zaskoczył
wysuniętego bramkarza gości.
Na kwadrans przed końcem
oświęcimianie postawili pieczęć na wygranej. Po zagraniu
Arkadiusza Czapli, piłkę do
pustej bramki posłał Krzysztof
Hałgas. W 3-majowe święto
solarze pojechali do Ostrowca Świętokrzyskiego na pojedynek z liderującym KSZO
i sprawili olbrzymią niespodziankę! Wygrali 2:1, chociaż
Solarze nie będą mieli
problemów z zapewnieniem kończyli mecz w „dziesiątkę”.
sobie trzecioligowego bytu To już czwarte zwycięstwo Soły
z rzędu!
na kolejny sezon
– mac
Fot. mac

Piłkarze Unii Oświęcim na piątym miej- 1:1. Najciekawiej było w końcówce pierwszych 45 minut.
scu w czwartoligowej tabeli
Prowadzenie objęli goście, kie-

Bez kompleksów
W zdecydowanej większości
głównym celem beniaminków jest bezpieczne utrzymanie w pierwszym sezonie gry
w wyższej lidze. Ten problem
nie dotyczy Unii. Biało-niebiescy od początku rozgrywek
znajdują się w czołówce czwartej ligi i spadek im z pewnością
nie grozi.
Dwa ostatnie mecze dla zespołu prowadzonego przez Jacka
Dobrowolskiego nie były jednak udane. Najpierw przyszła
bardzo pechowa wyjazdowa
przegrana z Wiślanką Grabie.
Była to pierwsza porażka Unii
w rundzie rewanżowej. Go-

spodarze objęli prowadzenie
po 20 minutach gry. Przemysław Kubas skapitulował po
uderzeniu głową. Na krótko przed przerwą do remisu
doprowadził Łukasz Ząbek,
a asystę przy tym trafieniu zapisał Bartosz Praciak. Wszystko rozstrzygnęło się już w doliczonym czasie gry. Wiślanka
zadała decydujący cios po dośrodkowaniu z kornera, które
umiejętnie głową zamknął Rafał Kmak.
W ostatniej serii Unia tylko
zremisowała na swoim obiekcie w derbach zachodniej Małopolski z Iskrą Klecza Dolna

dy Dariusz Hobrzyk ograł Piotra Bajdziaka w sytuacji jeden
na jeden.
Odpowiedź unitów przyszła
błyskawicznie. Po dograniu
Jakuba Jończyka z rzutu rożnego, futbolówkę głową do
siatki posłał Bartosz Praciak.
Szkoda, że po zmianie stron
gospodarzom nie udało się
rozstrzygnąć tego spotkania
na swoją korzyść.
Wiślanka Grabie – Unia
Oświęcim 2:1 (1:1)
Bramki: 1:0 Czajka 20, 1:1 Ząbek 40, 2:1 Kmak 90+1.
Unia Oświęcim – Iskra Klecza
Dolna 1:1 (1:1)
Bramki: 0:1 Hobrzyk 38, 1:1
Praciak 42.
– mac

Oświęcimscy hokeiści rozpoczęli pierwszy etap przygotowań do nowego sezonu pod wodzą Josefa Dobosza

Rewolucji nie będzie
Na cztery miesiące przed rozpoczęciem hokejowych rozgrywek 2017/18, sytuacja kadrowa
w zespole oświęcimskiej Unii
jest bardzo podobna do tej z zakończonego sezonu. Na ławce trenerskiej pozostał czeski
szkoleniowiec – Josef Dobosz,
a i trzon drużyny się nie zmieni. Póki co, z zespołu odeszło
tylko dwóch zawodników.
Decyzję o „zawieszeniu łyżew na kołku” podjął 21-letni
wychowanek Unii, Wojciech
Koczy. W minionym sezonie
Wojciech Koczy grywał zazwyczaj „ogony”. Miał olbrzymie problemy z wskoczeniem
do składu. W sumie zaliczył

19 występów, w których na tafli pojawiał się epizodycznie.
Strzelił dwa gole i miał dwie
asysty. Na ławce kar spędził
29 minut.
W Unii nie będzie grał także
czeski obrońca – Daniel Kysela.
Ten zawodnik w rozgrywkach
2016/17 wystąpił w 37 spotkaniach i zaliczył 19 punktów
do klasyfikacji kanadyjskiej.
Zdobył sześć goli i miał trzynaście asyst. W klubie z ulicy
Chemików już rozglądają się
za zawodnikiem, który zastąpi
Kyselę.
Wiadomo, że w dalszym ciągu
szkoleniowcem biało-niebieskich pozostanie czeski tre-

ner – Josef Dobosz. Przekonał
on do siebie klubowy zarząd
udanymi ćwiećfinałami z Comarch Cracovią, która później
sięgnęła po mistrzostwo. Przypomnijmy, iż Unia poległa po
prawdziwej bitwie w każdym
z pięciu spotkań.
W Oświęcimiu zostaje także
ulubieniec trybun – Peter Tabacek. Słowacki napastnik z „polskimi papierami” znakomicie
czuje się w grodzie nad Sołą.
W minionym sezonie wyrównał rekord należący do Karela
Hornego, jeśli chodzi o ilość
goli zdobytych dla Unii. Obaj
mają na koncie po 106 trafień.
– mac

sport
Karpacki Wyścig Kurierów zawitał do Oświęcimia

Finisz w rynku

Włoch – Alessandro Pessot
(DT Cycling Team Friuli)
wygrał pierwszy etap Karpackiego Wyścigu Kurierów. Zawodnicy mieli do pokonania
167 kilometrów z Nowego Sącza do Oświęcimia. Na ostatnich metrach włoski kolarz
odskoczył od peletonu i linię
mety usytuowaną w oświęcimskim rynku minął jako pierwszy. Trzy sekundy później wjechała cała grupa.
Drugi był Marokańczyk Ahmed Galdoune (Delio Gallina
Colosio), a trzeci Niemiec Robert Kessler (LKT Brandenburg). Tuż za podium znalazł
się najlepszy z Polaków. Mowa
o Stanisławie Aniołkowskim.
W mieście nad Sołą rozpoczynał się też drugi etap. Kolarze
wyruszyli z Oświęcimia do
Jabłonki. Ostatniego dnia cykliści ścigali się na Węgrzech.
Ostatecznie cały wyścig wygrał ten, który był najlepszy
w Oświęcimiu, czyli Alessandro Pessot.
Karpacki Wyścig Kurierów
jest szosowym, etapowym
wyścigiem kolarskim dla zawodników od 19 do 23 lat,
oficjalnie uznawanym przez
Międzynarodową Unię Kolarską (UCI) oraz ujętym w dorocznym kalendarzu imprez

15

Mistrzostwa Polski w kick boxingu formuły low-kick i Puchar Górnego Śląska

Dziewczęta na medal!

Metę pierwszego etapu i start drugiego Karpackiego Wyścigu Kurierów wyznaczono w Oświęcimiu
Fot. mac

europejskich z cyklu Europe
Tour. Tegoroczna edycja wyścigu składała się z prologu
oraz trzech etapów ze startu
wspólnego. Miłośnicy kolarstwa zobaczyli w Oświęcimiu
rywalizację aż 33 ekip kolarskich z 19 krajów – Polski, Słowacji, Słowenii, Włoch, Czech,
Estonii, Łotwy, Litwy, Ukrainy,
Rosji, Austrii, Belgii, Niemiec,
Holandii, Hiszpanii, Norwegii,
Kazachstanu, Białorusi i Wielkiej Brytanii.
Wyścig jest uznawany za jedno
z najważniejszych wydarzeń
dla kolarzy młodzieżowych
w Europie, chociaż uczestniczą
w nim nie tylko zawodnicy eu-
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ropejscy. Formuła zakłada, że
startują w nim zarówno reprezentacje narodowe, jak i grupy
zawodowe oraz kluby.
Podczas wyścigu w oświęcimskim rynku tętniło życiem
„kolarskie miasteczko”. Dla
młodych rowerzystów przygotowano
minimiasteczko
komunikacyjne, dmuchańce
i stoisko animacyjne dla dzieci
(malowanie twarzy, plecenie
warkoczyków, kolorowanki).
Były konkursy, gdzie można
było wygrać m.in. bilety na
Live Festival Oświęcim 2017,
a także pokazy sportów walki
kobudo.
– mac

Liczna reprezentacja z Oświęcimia podczas zawodów
Pucharu Polski Kenjutsu i Kobudo

Wrócili z workiem medali

Dominika Chylińska i Katarzyna Kotapka mają za sobą
znakomity występ w zawodach
„Pucharu Górnego Śląska”.
Zawodniczki Oświęcimskiego Klubu Karate wywalczyły
w Katowicach cztery krążki.
Z kolei pod Tatrami w Nowym
Targu walczono w kickboxerskich mistrzostwach Polski
formuły low-kick.
Dwukrotnie po „Puchar Górnego Śląska” sięgnęła Dominika Chylińska. Podopieczna
senseia Mariusza Pawlusa
zwyciężyła w kategorii kick-light kadetek starszych do 50 kg
i light-contact do 50 kg.
– Wśród wielu kadrowiczek
startujących w tym turnieju
Dominika była nie do zatrzy-

mania – cieszy się sensei Mariusz Pawlus.
– Wygrała w dwóch kategoriach,
otrzymując dodatkowo puchar
dla najlepszej zawodniczki.
Przypomnę, że Dominika stoczyła najwięcej walk w tych zawodach – dodaje sensei.
Dwukrotnie na stopniach podium stanęła także jej klubowa
koleżanka. Mowa o Katarzynie Kotapce, która sięgnęła
po złoto w kategorii kadetek
starszych formuły kick-light
do 55 kg. Do tego dorzuciła srebro w light-contact do
55 kg. Z kolei brązowe medale
zdobyli Łukasz Nycz (seniorzy,
kick-light do 74 kg) oraz Patryk Kopczak (seniorzy, kick-light do 79 kg).

Tymczasem w Nowym Targu
odbyły się mistrzostwa Polski
w kick boxingu formuły low-kick. Zawody stały na bardzo
wysokim poziomie. Reprezentanci Oświęcimskiego Klubu
Karate – Bartosz Fryc, Cyprian
Brzeźniak i Mateusz Słota odpadli na etapie 1/4.
Po dobrych walkach eliminacyjnych, oświęcimianie przegrali w ćwierćfinałach i wrócili
do domu niestety bez medali.
O wyrównanym poziomie najlepiej świadczy niejednogłośna przegrana Bartosza Fryca.
Jego rywal tak bardzo odczuł
trudy rywalizacji, że wycofał
się z turnieju.
– mac

Mistrzostwa Polski Wschodniej Oyama Karate

Do Andrychowa z dużymi
nadziejami
Radomskie Mistrzostwa Polski Wschodniej Oyama Karate
były dla zdecydowanej większości uczestników ostatnim
sprawdzianem formy przed
docelową imprezą, czyli krajowymi mistrzostwami. Próba generalna w wykonaniu
oświęcimian wypadła co najmniej okazale. W Radomiu
reprezentacja Oświęcimskiego
Klubu Karate zdobyła siedem
medali, w tym aż sześć w złotym kolorze.
– Jeszcze w tym miesiącu czekają nas mistrzostwa Polski,
które odbędą się w Andry-

chowie – mówi sensei Mariusz
Pawlus.
– Na tej najważniejszej nie tylko dla nas imprezie teraz się
koncentrujemy. W Radomiu
po raz kolejny nie zawiedli nasi
faworyci, potwierdzając dobre
przygotowanie. To dobrze rokuje na najbliższą przyszłość.
Jestem przekonany, że optymalna forma przyjdzie na krajowy
championat – dodaje prezes
i zarazem trener w Oświęcimskim Klubie Karate.
Złoto w Radomiu zdobyła Elżbieta Ferenc, która startowała w kategorii młodzików do

30 kg. Na najwyższym stopniu
podium stanęła także Oliwia
Greczner (juniorki młodsze do
40 kg) oraz Anna Ferenc (juniorki do 45 kg). Tyle samo złotych medali zdobyli ich klubowi
koledzy. W kategorii juniorów
młodszych do 60 kg triumfował
Szymon Dębski. Z kolei Adam
Dzięgiel wygrał w grupie juniorów powyżej 60 kg, a Mateusz Ostrowski sięgnął po złoto
wśród juniorów starszych do
60 kg. Do tego dorobku brąz
dorzuciła Kamila Romanek
w kategorii juniorek do 45 kg.
– mac

Blisko stu zawodników przy oświęcimskich szachownicach!

Fot. nadesłane

Puchar dla gracza Unii,
ale... tej z Bierunia

W Żninie (województwo kujawsko-pomorskie) rozegrano zawody Pucharu Polski
Kenjutsu i Kobudo. Na starcie
pojawiło się ponad 120 zawodniczek i zawodników z całej
Polski. W tym gronie nie zabrakło licznej, bo 20-osobowej delegacji z nadsolańskiego
grodu.
Reprezentanci Stowarzyszenia Japońskich Sztuk Walki
z Oświęcimia, których prowadzi shihan Przemysław Wiśniewski zdobyli aż szesnaście
medali (pięć złotych, osiem
srebrnych, trzy brązowe). Zawody zostały zorganizowane
przez IMAF (Interanational

Martial Arts Federation –
Międzynarodowa Federacja
Sztuk Walki) oddział Polska.
Rywalizowano w czterech formułach. Mowa o kobudo, kobudo freestyle, sport kenjutsu
i kata kenjutsu.
Podopieczni shihana Przemysława Wiśniewskiego startowali w konkurencji kobudo
(prezentacja technik z bronią
okinawską). Spisali się znakomicie, o czym najlepiej przekonuje medalowy dorobek.
Na najwyższym stopniu podium stanęli: Kacper Cienkosz
(13–15 lat), Małgorzata Łabaj
(juniorki 16–18 lat), Damian
Godyń (juniorzy 16–18 lat),

Dominika Chwedczuk (19+)
i Patrycja Pszczelińska (30+).
Srebne medale wywalczyli:
Emilia Osiecka (młodziczki
10–12 lat), Wojciech Kęska
(młodzicy 10–12 lat), Zuzanna Michałek (kadetki 13–15
lat), Igor Krzywda (kadeci
13–15 lat), Wiktoria Ładocha
(juniorki 16–18 lat), Grzegorz
Wójcicki (juniorzy 16–18 lat),
Kamil Woszczyna (19+) i Rafał Wójcicki (30+). Z kolei po
brąz sięgnęli: Bartosz Teper
(młodzicy 10–12 lat), Iga Grabecka (kadetki 13–15 lat), Dominika Siatka (juniorki 16–18
lat).
– mac

Krzysztof Setkiewicz został
najwyżej sklasyfikowany z grupy oświęcimian w szachowym
turnieju o „Puchar Prezydenta
Oświęcimia”. Uplasował się tuż
za podium, bo na czwartej pozycji. Zwyciężył reprezentant
Unii Bieruń Stary – Krzysztof
Wilk. Była to już piąta edycja
tych zawodów.
Turniej doszedł do skutku
dzięki zaangażowaniu propagatorów gry w szachy, instruktorów i sędziów szachowych
– Tomaszowi Kantyce i Martinowi Surmanie. Do rywalizacji przystąpiło blisko stu
zawodników, którzy walczyli
w dwóch kategoriach. W grupie open (w której dodatkowo
wydzielono klasyfikację do
lat 16 i 13) oraz w grupie B
(z klasyfikacją do lat 8 i 11).
Organizatorami zawodów byli

Oświęcimskie Stowarzyszenie Sportu Amatorskiego oraz
Miejska Biblioteka Publiczna.
Patronat honorowy objął prezydent Oświęcimia – Janusz
Chwierut.
W szranki stanęli szachiści
z renomowanych klubów z całej Polski, a także amatorzy
bez przynależności klubowej.
Liczną, bo ponad trzydziestoosobową grupę stanowili
oświęcimianie z czego większość to podopieczni oraz
absolwenci Młodzieżowego
Domu Kultury w Oświęcimiu.
W kategorii A zwyciężył
Krzysztof Wilk z Unii Bieruń
Stary, zdobywając nagrodę
pieniężną i „Puchar Prezydenta Oświęcimia”. Najlepszy zawodnik z Oświęcimia
– Krzysztof Setkiewicz zajął
czwartą pozycję. Dla wycho-

wanka Młodzieżowego Domu
Kultury w Oświęcimiu był to
debiut w tych zawodach.
W dodatkowej klasyfikacji
zwyciężyli: Mateusz Cogiel
z MDK Chorzów (do lat 13)
i Piotr Frydko z tego samego
klubu (do lat 16). W kategorii B wśród 11-latków wygrał
Jakub Herwy z AKS Mikołów,
a najlepszym zawodnikiem
z Oświęcimia został Hubert
Homa. W rywalizacji do lat 8
triumfował Sebastian Baliś
z UKS 8 Chrzanów. Najlepszym oświęcimianinem w tej
kategorii okazał się Filip Stojanowski. Rozegrano siedem
rund z czasem 15 minut dla
gracza. Zawody stały na wysokim poziomie i obfitowały
w bardzo ciekawe partie.
– mac
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