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Nagrody ufundowali:
- Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Owiêcimiu
- Prezydent Miasta Owiêcimia
- Dyrektor Zarz¹du Budynków Mieszkalnych w Owiêcimiu
- Dyrektor Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Owiêcimiu
- Dyrektor Zak³adu Us³ug Komunalnych w Owiêcimiu
- Dyrektor Miejskiego Zak³adu Energetyki Cieplnej w Owiêcimiu
- ROWERLAND, Sprzeda¿ i naprawa rowerów, ul. Rowerowa 10, Owiêcim
- ARAL, Stacja paliw, ul. Nideckiego 31, Owiêcim
- FAKTORIA s.c., ul. Królowej Jadwigi 24, Owiêcim
- RADIO CCM, ul. Chemików 1, Owiêcim
- BASS, Salon audio-video, ul. Olszewskiego 14, Owiêcim
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VI Ogólnopolski Plener Malarski w Zatorze

Rzeby w ... fontannie

Przez ca³y tydzieñ by³ centrum ¿ycia plastycznego regionu. 30 malarzy, nieprofesjonalnych i zawodowców m. in. z Gdañska, Szczecina, Olsztyna, Ostrowa
Wielkopolskiego, Ostródy, ale te¿ z pobliskiego Wodzis³awia l¹skiego, BielskaBia³ej i Owiêcimia, tworzy³o w Zatorze swoje prace.
- Od 6 lat Ogólnopolski Plener Ma- czas nam mija naprawdê radonie  polarski w Zatorze przyci¹ga wielu artystów. wiedzia³a pani Józefa Momot, komisarz
Jest to nie tylko okazja do stworzenia no- pleneru.
wych, ciekawych obrazów czy rzeb, ale
I tym razem nie rozczarowa³ on ani
te¿ mo¿liwoæ doskonalenia warsztatu artystów, ani, zawsze chêtnych do podtwórczego; co szczególnie dla artystów gl¹dania ich przy pracy widzów.
nieprofesjonalnych jest bardzo wa¿ne. No
- Od kilku lat, zawsze latem czekam
i spotykamy siê w gronie przyjació³, wiêc
na plener. Bardzo lubiê patrzeæ, jak po-
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Uczestnicy VI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego. Foto. P. Mordan
wstaje obraz. A na dodatek artyci, któNa wielu obrazach uwieczniono odrzy przyje¿d¿aj¹ do Zatora to ludzie bar- chodz¹ce ju¿ w przesz³oæ malownicze
dzo sympatyczni. Ciekawie opowiadaj¹ zak¹tki ziemi zatorskiej, jej zabytki, stare
o swojej pracy, jej technikach; o tym, sk¹d domki, zabudowania gospodarcze, umieczerpi¹ inspiracjê, opowiadaj¹ te¿ o so- raj¹ce drzewa.
bie. Z wieloma mo¿na porozmawiaæ zuPodoba³y siê te¿ wszystkim rzeby
pe³nie zwyczajnie, o ¿yciu  powiedzia³a
wykonane
w czasie pleneru, a wystawia15  letnia Ania, która od 4 lat obserwuje
ne
w
...
zatorskiej
fontannie.
plenery.
Plener
zorganizowa³
Orodek KultuPodobnie jak inni mieszkañcy Zatory
i
Towarzystwo
Mi³oników
Ziemi
ra, którzy przybyli na prezentacjê prac
powsta³ych w³anie w ich miejscowoci. Zatorskiej. Gmina, której pomogli sponWielu na obrazach odnalaz³o siebie sa- sorzy sfinansowa³a ca³e przedsiêwziêcie.
mych, bo artyci chêtnie portretowali
swoich widzów i przechodniów.
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Zdzis³aw Po³¹carz
...¿ycie malarza jest jak motyla
Jednym z bardziej znanych w wiecie owiêcimskich plastyków jest Zdzis³aw Po³¹carz. Zaczyna³ swoj¹
przygodê ze sztuk¹ jako twórca nieprofesjonalny. Nadal zreszt¹ jest cz³onkiem grupy twórców Na Zamku,
choæ jego twórczoæ ju¿ od dawna nosi znamiona profesjonalizmu.

Artysta specjalizuje siê w pejza¿ach
oraz uwiecznianiu zabytkowej architektury sakralnej i wieckiej. Pos³uguje siê
g³ównie rysunkiem i akwarel¹. Rzadziej
olejem.
Droga rozwoju jego osobowoci jest
doæ d³uga i ciekawa. Od realistycznych
rysunków przez pastelowe, impresjonistyczne akwarele, po twórczoæ bardziej
ekspresyjn¹, o wiêkszym zró¿nicowaniu
barwy, a w ostatnim okresie podejmowania prób z pogranicza abstrakcji.

Zdzis³aw Po³¹carz jest twórc¹ bardzo
aktywnym. Uczestniczy w wielu plenerach, nierzadko w roli ich komisarza.
Czêsto wystawia swoje prace równie¿ za
granic¹, zw³aszcza w Niemczech. Jest te¿
laureatem wielu nagród, zarówno artystycznych jak i za upowszechnianie kultury polskiej, w tym nagród pañstwowych.
Znamienne jest jednak, ¿e u siebie, w
Owiêcimiu jest ma³o dostrzegany, szczególnie przez w³adze miejskie.
Tegoroczny kalendarz artysty zawiera 13 plenerów, 8 wystaw krajowych i 2

zagraniczne. Miejmy nadziejê, ¿e jego
najnowsze dokonania bêdziemy mogli
zobaczyæ te¿ w Owiêcimiu.
W oczekiwaniu na wystawê prac Po³¹carza postanowi³em sprawdziæ, co u
niego s³ychaæ, co robi, co tworzy.
W tym roku ju¿ wystawia³ swoje
prace w krakowskiej galerii Pod or³em,
krotoszyñskiej galerii Refektarz aby
zaraz potem wróciæ do Krakowa, tym razem do galerii Przewóz. Teraz jego
akwarele mo¿na zobaczyæ w Chrzanowie
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Jest to
osiemdziesi¹ta wystawa indywidualna
tego artysty.
Jego prace s¹ te¿ teraz prezentowane
w krakowskiej galerii Na piêterku
W tym roku artysta zamierza jeszcze
zaprezentowaæ swoje dzie³a w Czechach:
we wrzeniu w Brnie i w padzierniku w
Popradzie. Potem wróci do Polski. Jego
wystawy mo¿na bêdzie zobaczyæ m. in. w
Mys³owicach w galerii Podwórze, w
Krotoszynie w galerii Refektarz, w
Olsztynie w galerii Na zamku
Bardzo wa¿nym elementem w jego
¿yciu s¹ plenery. W lutym Zdzis³aw Po³¹carz uczestniczy³ w plenerze zimowym
w Krotoszynie, a w marcu w plenerze pt.
Uroki podziemi Wieliczki. Teraz
przebywa na kolejnym plenerze pt. Uroki Zebrzydowic.

- Do koñca roku wezmê udzia³ jeszcze w dziesiêciu plenerach w ró¿nych
miejscowociach w Polsce. Bêdê m. in. w
Lipnicy Dolnej ko³o Winicza, Kazimierzu Dolnym, Niemczy, Jastarni i Szczytnie  powiedzia³ artysta.
Sezon to zaiste pracowity.
Warto dodaæ, ¿e w ubieg³ym roku
Zdzis³aw Po³¹carz wyda³ tomik poetycki
pt. Taniec z fraszkami. Jedn¹ z nich
mo¿na chyba uznaæ za motto jego twórczoci: ¿ycie malarza jest jak motyla/ gdy
chwyta pêdzel, to p³ótno zapyla.
Henryk Bieniasz
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Owiêcim w redniowieczu

Od dzi w galerii Tyle wiatów
Owiêcimskiego Centrum Kultury mo¿na ogl¹daæ wystawê pt. Owiêcim  okruchy redniowiecza. Zosta³a ona przygotowana przez pracowników Zbiorów Historyczno  Etnograficznych naszego
miasta.
- Na wystawie mo¿na zobaczyæ materia³y wypo¿yczone m. in. z Muzeum ¯up
Krakowskich w Wieliczce, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Archiwum
Pañstwowego w Gliwicach oraz Archiwum ojców Cystersów w Mogile  po-
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Biblia w malarstwie w OCK

Ogarn¹æ Nieskoñczonoæ

Biblia bêd¹ca ród³em wiary dla wielu religii, od wieków porusza serca i
umys³y filozofów, a tak¿e prostych ludzi.
Stanowi niewyczerpan¹ kopalniê motywów, toposów i w¹tków, wykorzystywanych w literaturze, muzyce i sztuce. Na
przestrzeni setek lat przebogaty Stary i
Nowy Testament, inspirowa³ najwiêkszych geniuszy malarstwa: Memlinga,
Micha³a Anio³a, Boscha, Rembrandta i
wielu innych, który na swych p³ótnach
próbowali ogarn¹æ Nieskoñczonoæ i Nieogarnionego Stwórcê. Tej próby podjêli
siê tak¿e najznakomitsi artyci i ilustratorzy, którzy za temat wiod¹cy swego pleneru w Krasnobrodzie w roku 1997 przyjêli Bibliê. Pochylali siê nad pismem

wiedzia³a Magdalena Prochowska, pracownica Zbiorów.
Mo¿na wiêc zobaczyæ pergaminowe
dokumenty sprzed piêciuset lat, owiêcimskie kafle gotyckie, miarê soli wielickiej, tzw. ba³wana owiêcimskiego ,
wa¿¹cego 250 kg oraz miecz z prze³omu
XIV i XV wieku. Wiêkszoæ eksponatów
zawita³a do Owiêcimia po raz pierwszy.
- Wystawa bêdzie czynna do 20 wrzenia i mamy nadziejê, ¿e uwietni tegoroczne obchody wiêta Miasta  doda³a
pani Magdalena.

Wielki, choæ ...
Twórca naiwny
89 -letni Antoni Mazur z Zawoi to
twórca niezwyk³y. Jest jednym z ostatnich w kraju wi¹tkarzy. Ci¹gle czynny artystycznie, tworzy niewielkie
o³tarzyki i kapliczki, rzezane w drewnie gruszkowym no¿em i d³utem; ciosane siekier¹. Umieszcza w nich wielofigurowe sceny z adoracj¹ Matki
Boskiej, upadkiem Chrystusa pod
krzy¿em, ark¹ Noego, szopk¹ bo¿onarodzeniow¹, a tak¿e rzesze bia³ych
i niebieskich anio³ków. Rzebi równie¿ oryginalne wieczniki, nawi¹zu-

W Miêdzynarodowym Domu
Spotkañ M³odzie¿y

Spotkania z wiedz¹

Ju¿ w padzierniku zostan¹ wznowione zajêcia fakultatywne z literatury i sztuki pod nazw¹ Spotkania z
wiedz¹. S¹ one organizowane przez
pracowników Miêdzynarodowego
Domu Spotkañ M³odzie¿y dla
uczniów szkó³ rednich z Owiêcimia
i okolicznych gmin.

j¹ce form¹ do tradycyjnych, zawieszonych u powa³y wiejskich domów
pod³aniczek, czyli paj¹ków.
Lata nie zmanierowa³y Antoniego Mazura. Pozosta³ wierny naiwnej,
zgrzebnej formie, charakteryzuj¹cej
siê niedoskona³oci¹ proporcji i specyficzn¹ ekspresj¹. Jego rzeby ciosane prymitywnie, ale pewn¹ rêk¹,
malowane nasyconymi barwami, niekiedy z³ocone, w wiêkszoci emanuj¹
radoci¹ i optymizmem w³aciwym
dla sêdziwego twórcy.

Prelegentami bêd¹ znani i lubiani
przez s³uchaczy poprzednich kursów:
Janusz Toczek, polonista i teatrolog
oraz Kamila Dulko, malarka i poetka.

Biblioteka dla rodziców i dzieci

Wczorajszym wyk³adem prof. Joanny
Papuziñskiej z Uniwersytetu Warszawskiego na temat potrzeby wczesnych kontaktów dziecka z ksi¹¿k¹ owiêcimska biblioteka, teraz ju¿ powiatowa, zainaugurowa³a
program edukacyjny pt. Ma³e dziecko i jego
rodzice w bibliotece.
Jego celem jest zaznajomienie rodziców ze sposobami u³atwiaj¹cymi dzieciom
poznanie otaczaj¹cego ich wiata, naukê
czytania i pisania, wskazywanie przystêpnych poradników, opracowañ i lektur o rozwoju dzieci.
Autorzy programu chc¹ nauczyæ rodziców, a przez nich dzieci twórczych zabaw,
które mo¿na organizowaæ w domu, czy w
ró¿nych codziennych sytuacjach, np. w
podró¿y czy choroby dziecka, w ró¿nych
porach roku oraz przygotowanie do prowadzenia domowego teatrzyku.
Uczestnicy programu dowiedz¹ siê co
i jak opowiadaæ dzieciom, jak tworzyæ tradycjê rodzinnego czytania ksi¹¿ek i wspólnych wizyt w bibliotekach.
Program bêdzie realizowany w kilku
etapach.

wiêtym i szukali inspiracji dla swych
prac i rysunków. Wiele z nich nosi lady
przemyleñ, rozwa¿añ i interpretacji teologicznych. Jest te¿ efektem poszukiwañ
nowych wspó³czesnych form wyrazu
maj¹cych swoje ród³o w dorobku sztuki
XX wieku, dla oddania treci na sta³e
obecnych w religii i literaturze.
Na spotkanie z Bibli¹ poprzez prace
artystów zapraszamy do galerii Tyle
wiatów Owiêcimskiego Centrum Kultury, gdzie swoje p³ótna zaprezentowali
m.in. Jerzy Duda-Gracz, Olga Siemaszko, Antoni Boratyñski, Julian Bohdanowicz, Janusz Stanny, Krystyna Micha³owska, Józef Wilkoñ i inni. Ekspozycjê
mo¿na zwiedzaæ do 10 padziernika.(MB)

Pierwszy polega na wydzieleniu specjalnego ksiêgozbioru dla rodziców pt.
Literatura dla rodziców. Bêdzie on obejmowa³ literaturê o rozwoju, wychowaniu
i nauczaniu dzieci w ró¿nych okresach
¿ycia. Bêd¹ tam te¿ poradniki dotycz¹ce
ró¿nych form aktywnoci ma³ego dziecka.
Inny dzia³ ksiêgozbioru dla rodziców
to polecane im lektury na temat wychowania dzieci, propozycje ró¿nych zajêæ
i zabaw z ma³ymi dzieæmi, nawet z niemowlakami.
Kolejny etap programu to zajêcia animacyjno  czytelnicze dla ma³ych dzieci. Bêd¹ siê one odbywa³y dwa razy w
miesi¹cu. W tym czasie dzieci przez zabawê poznaj¹ najbli¿sze otoczenie, rozmaite zjawiska, a tak¿e bardzo modne,
ale i straszliwie drogie, ksi¹¿ki  zabawki i ksi¹¿ki poznawcze. W czasie zajêæ
dzieci bêd¹ mog³y rozwijaæ swoje talenty, bêd¹ malowa³y, rysowa³y, piewa³y,
recytowa³y czy te¿ organizowa³y maleñkie spektakle teatralne.
Ostatni etap programu to edukacja

rodziców. Bêdzie on obejmowa³ cykl wyk³adów na temat rozwoju fizycznego, psychicznego i emocjonalnego ma³ych dzieci oraz
prelekcje z zakresu psychologii i pedagogiki
wieku przedszkolnego; a tak¿e rady i wskazówki dotycz¹ce pierwszych kontaktów dziecka z ksi¹¿k¹ i bibliotek¹.
W ramach programu bêd¹ prowadzone
zajêcia praktyczne na takie tematy jak:
· Co i jak opowiadaæ ma³ym dzieciom,
czyli Bajki na dobry sen.
· Zabawy z ma³ym dzieckiem, czyli
propozycje zabaw na ró¿ne okazje.
· Tworzymy domowy teatrzyk, czyli
wykonywanie kukie³ek, pacynek oraz ró¿nych
rekwizytów.
Program bêdzie realizowany z udzia³em
lekarzy pediatrów, psychologów, pedagogów
i specjalistów z dziedziny pedagogiki zabawy.
Zainteresowani udzia³em w programie
szczegó³owych informacji na ten temat mog¹
zasiêgn¹æ w Bibliotece dla Dzieci i M³odzie¿y, przy ul. Tysi¹clecia 53.

Konkurs na recenzje

Gazeta Krakowska wspólnie z Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Krakowie,
Wydawnictwem Literackim oraz Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Owiêcimiu organizuj¹ konkurs na recenzjê ksi¹¿ki. Mo¿e w
nim uczestniczyæ ka¿dy, kto mieszka w Ma³opolsce i do 1 padziernika przele organizatorom tekst omawiaj¹cy ciekaw¹, aktualn¹ ksi¹¿kê. Omówienie nie mo¿e byæ
d³u¿sze ni¿2 strony maszynopisu, czyli
3600 znaków.
Konkurs odbêdzie siê w dwóch etapach:
Na szczeblu miejskim bêdzie rozstrzygniêty 21 padziernika. Dla zwyciêzców
przygotowano nagrody rzeczowe.
Drugi etap bêdzie mia³ charakter wojewódzki. Jego zwyciêzcy mog¹ oczekiwaæ
opublikowania swoich prac w Gazecie
Krakowskiej.
Recenzje nale¿y dostarczyæ do MBP
w Owiêcimiu, ul. Kopernika 2 lub przes³aæ
poczt¹ z dopiskiem na kopercie recenzja.
Do tekstu nale¿y do³¹czyæ informacje o
sobie: imiê, nazwisko, adres oraz symbol
wieku: A  do 20 lat, B  21 lat i wiêcej.

Niech Owiêcim bêdzie miejscem
spe³nienia naszych marzeñ
Wszystkim mieszkañcom ¿yczê, ¿eby
dobrze siê bawili na imprezach zorganizowanych z okazji wiêta Miasta. ¯eby
wreszcie poczuli, ¿e stanowimy jednoæ,
bo ³¹czy nas wspólnota ¿yciorysów, historii i celów, jakie chcemy osi¹gn¹æ. W
tym roku chcia³bym ¿yczyæ te¿ czego
jeszcze, mianowicie, ¿eby zechcieli okazaæ wiêcej zaufania swoim przedstawicielom, przecie¿ z wyboru mieszkañców
zasiadaj¹cych we w³adzach miejskich i
reprezentuj¹cych tam ich interesy.
Chcia³bym wreszcie ¿yczyæ, ¿eby Owiêcim sta³ siê dla nas wszystkich miejscem
spe³nienia marzeñ w ka¿dej dziedzinie
¿ycia. ¯ebymy byli dumni np. z naszej
s³u¿by zdrowia, cieszyli siê z dobrej pracy czy szko³y dla dzieci. ¯ebymy wszyscy mieszkali najwygodniej, ¿eby ci, którzy tego potrzebuj¹ tu w³anie znaleli
najlepszego towarzysza ¿ycia...
wiêto Miasta obchodzimy przecie¿
nie tylko po to, ¿eby zaakcentowaæ jego
800  letni¹ historiê, ale te¿ dlatego,
¿eby choæ raz w roku podkreliæ to, ¿e
wszyscy stanowimy jednoæ, ¿e ³¹czy nas
wspólnota celów, d¹¿eñ i ambicji. No i
wcale nie bez znaczenia jest to, ¿e chcemy siê wspólnie bawiæ.
Chcia³bym, ¿eby mieszkañcy Owiêcimia dostrzegli i docenili uczestnicz¹cych w wiêcie Miasta rozmaitych wystawców. Oni bêd¹ siê chwalili tym, co
maj¹ najlepszego. My za to ocenimy i,
byæ mo¿e, skonsumujemy.
Przygotowalimy, jak s¹dzê, bardzo
ciekawe imprezy kulturalne, wród których ka¿dy powinien znaleæ co dla siebie. Bêd¹ bowiem imprezy rockowe i
koncerty muzyki trochê powa¿niejszej.
Bêd¹ te¿ imprezy dla dzieci.
Cieszy³bym siê, gdyby wiêto Miasta sta³o siê okazj¹ do nawi¹zania tego
co siê elegancko nazywa nawi¹zaniem
nici zrozumienia miêdzy kultur¹ m³odzie¿y i doros³ych. Gdyby choæ jeden
m³ody cz³owiek zechcia³ wys³uchaæ koncertu artystów operetkowych ze l¹ska
i Warszawy; a kto z doros³ych zechcia³by doceniæ uroki koncertu rockowego.
Interesuj¹co zapowiada siê te¿ spotkanie z pszczelarzami. Wszak apiterapia jest ostatnio bardzo modna. Sam
jestem ciekaw, co nam zaprezentuj¹.
Mylê, ¿e mieszkañcy Starego Miasta uciesz¹ siê z tego, ¿e w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Gospodarczym
Ziemi Owiêcimskiej podjêlimy próbê
o¿ywienia Starego Rynku.
wiêto Miasta to tak¿e okazja do aktywizacji lokalnego biznesu. Narzeka on,
¿e nie mo¿e siê rozwijaæ, w niektórych
miejscach siê rozbudowuje. A ja uwa¿am, ¿e choæ ten powod jest wa¿ny, to
jednak sukces biznesmenów zale¿y od
czego innego, np od w³asnej inwencji.
Uwa¿am, ¿e wci¹gniêcie ich w organizowanie i udzia³ w wydarzeniach zwi¹zanych ze wiêtem Miasta pomo¿e prze³amaæ ich zniechêcenie.
Ja sam zamierzam czciæ wiêto Miasta od pi¹tku do niedzieli. Ju¿ siê cieszê
na swój udzia³ w wielkim koncercie rockowym, który odbêdzie siê w parku nad
So³¹. Och, jak ja siê tam bêdê bawi³! Do
zobaczenia!
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wiêto
miasta

Strona III

Mówi prezydent Józef Krawczyk:

Program obchodów 3  5 wrzenia
Owiêcimskie Centrum Kultury

Pi¹tek, 3 wrzenia

Otwarcie wystawy godz. 16,30, galeria Tyle wiatów Owiêcim, okruchy
redniowiecza, przygotowanej przez
Zbiory Historyczno  Etnograficzne OCK
Godz. 17,00 sala widowiskowa :
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
Godz. 18,00 Koncert zespo³ów
PROM, KOMA
Estrada OCK STONEHENGE

U

Sobota, 4 wrzenia
Godz. 10,00  14,00 teren przy OCK
I Regionalne Dni Pszczelarza
Godz. 15,00 estrada wokó³ OCK
blok imprez plenerowych
- Smurfy  widowisko dla dzieci
- Godzina ze sponsorem
- Spotkanie z radiem Plus
- Koncert zespo³u Trebunie Tutki
- Koncert zespo³u Johnny Walker

Niedziela, 5 wrzenia
Godz. 10,00  13,00 teren wokó³
OCK I Regionalne Dni Pszczelarza
Godz. 14,30 estrada przy OCK
Blok imprez plenerowych, m.in.
- Zespó³ Pieni i Tañca Hajduki
- Zespó³ Folklorystyczny
Dolina So³y
- Zespó³ z Kerpen
- Zaczarowany wiat operetki 
najpiêkniejsze arie operowe w wykonaniu
artystów scen l¹skich i warszawskich/K/

B³êkitna historia Owiêcimia

dokumentowana historia
Owiêcimia ma ju¿ 800 lat, w
tym 700 lat to historia miasta,
obfituj¹ca w wiele wa¿nych wydarzeñ.
Daty przynajmniej niektórych z nich
mo¿na uznaæ za na tyle wa¿ne, by mog³y
byæ obchodzone w³anie jako wiêto miasta  powiedzia³a El¿bieta Skaliñska 
Dindorf, historyk, badaczka dziejów naszego miasta.
Obchodzimy je jednak 3 wrzenia na
pami¹tkê roku 1291, kiedy to Mieszko,
ksi¹¿ê cieszyñski i pan na Owiêcimiu
potwierdzi³ temu miastu jego prawa miejskie i rozszerzy³ je o przywilej s¹downiczy, który dotychczasow¹ ³awê miejsk¹
(czyli s¹d miejski) podnosi³ do rangi s¹du
drugiej instancji, od wyroków którego nie
by³o ju¿ odwo³ania.
Ponadto, w tym samym dniu miasto
otrzyma³o przywilej gospodarczy, obejmuj¹cy prawo sk³adowania soli wielickiej i o³owiu. Z czasem to w³anie uczyni³o z Owiêcimia prê¿ny orodek handlowy.
Ustalaj¹c datê wiêta Miasta na 3
wrzenia nawi¹zano te¿ do historii miêdzywojennej, mówi¹cej, ¿e 1 i 2 wrzenia
(zachowa³ siê stosowny afisz z 1934 r.)
obchodzono wiêto Ziemi Owiêcimskiej.
W³anie dlatego Rada Miejska naszego miasta postanowi³a w 1995 r., ¿e 3
wrzenia bêdzie Dniem Miasta Owiêcimia i ma stanowiæ szczególny dzieñ dla
miasta, w którym odbywaæ siê bêd¹ uroczystoci o charakterze miejskim, jak równie¿ imprezy kulturalne i sportowo  rekreacyjne, organizowane z udzia³em spo³eczeñstwa miasta Owiêcimia.
wiêto to nie jedyny symbol grodzkoci naszego miasta. Mamy te¿ w³asn¹
flagê. Jest ona b³êkitna, tak, jak b³êkitne
jest pole tarczy herbowej Owiêcimia.

Sam herb za, który pochodzi z XV
w. to kamienna bia³a wie¿a o poszerzonej podstawie, o piêciu blankach, z wysokim, trapezowym dachem z czerwonych
dachówek, na szczycie dachu dwie z³ote
ga³ki (...) w wie¿y jeden pod drugim (...)
otwory okienne, obok wie¿y, po obu jej
stronach z³ote pó³or³y odwrócone od siebie g³owami bez korony.
Innym symbolem miasta jest jego
hejna³, od 3 maja 1993 r. grany codziennie w samo po³udnie z budynku dawnego
ratusza miejskiego. S¹ to cztery pierwsze
takty Poloneza Weselnego Aleksandra
Or³owskiego.
Od 1996 r. mamy te¿ pami¹tkowy
medal, który jego Kapitu³a nadaje najbardziej zas³u¿onym obywatelom. Zaprojektowa³ go Andrzej Domarzewski. Na awersie znajduje siê stylizowany herb miasta,
a na rewersie  owiêcimski zamek.
Teraz mamy jeszcze co, co dobitnie
wiadczy o chlubne przesz³oci naszego
miasta: jego kronikê. Jej pierwsz¹ czêæ,
od XII do XVI wieku opracowa³a w³anie
pani El¿bieta Skaliñska  Dindorf.
Pracowa³a ni¹ od 1997 r., ale materia³y do tego opracowania gromadzi³a od 25
lat. Dzie³o, które dzi zostanie przedstawione Radzie Miejskiej to pierwsza czêæ
Kroniki, w której zawarto dzieje Owiêcimia na tle dziejów kasztelanii owiêcimskiej, ksiêstwa owiêcimskiego i zatorskiego od czasów najdawniejszych do
inkorporacji tych ksiêstw w 1564 do
Korony Polskiej.
Pani Dindorf powiedzia³a, ¿e pomimo licznych kataklizmów, które nie
oszczêdza³y naszego kraju, zachowa³o siê
wiele dokumentów wiadcz¹cych o przesz³oci naszego miasta. Najcenniejsze z
nich to ok. 200 ksi¹¿êcych i królewskich
dokumentów pergaminowych. S¹ wród
nich takie rarytasy jak dokument z³o¿e-

wi¹teczny Dzieñ
W Dniu wiêta Miasta nie mo¿na Solenizantowi wypominaæ wad i b³êdów,
czyniæ mu wymówek i udzielaæ reprymendy. By³by to towarzyski nietakt! Na to
s¹ inne, liczniejsze i ju¿ nie wi¹teczne, lecz codzienne okazje.
Ma nasze miasto z pewnoci¹ powo- Dotyczy to wiêtuj¹cej osoby i wiêtuj¹dy do wiêtowania, ma te¿ niema³o po- cego miasta. Wszak miasto to zespó³ osób,
wodów do zawodu i goryczy... Lecz o tym to zamieszkuj¹ca razem spo³ecznoæ o
mia³o nie byæ!
wspólnej historii, o tym samym losie i
W wi¹tecznym Dniu nale¿y sk³adaæ doli. To miejski elektorat i miejskie w³aSolenizantowi najlepsze i szczere ¿ycze- dze, bêd¹ce reprezentacj¹  wy³onion¹ w
nia, podkrelaæ jego zas³ugi i wyra¿aæ municypalnej elekcji  ogó³u mieszkañnadziejê na dalszy rozwój i pomylnoæ. ców.

nia ho³du poddañczego królowi czeskiemu w 1327 r. , podzia³u ksiêstwa owiêcimskiego w 1445 r. oraz jego wykupu
przez króla polskiego w 1457 r.
Kronika jest bogato ilustrowana reprodukcjami dokumentów ksi¹¿êcych,
królewskich, pieczêci ksi¹¿êcych i miejskich. S¹ w niej te¿ znaki chor¹gwiane
itp. Poszczególne karty Kroniki ozdobi³a
dodatkowo Magdalena Prochowska.
Kronika wydana zosta³a dotychczas
w szeciu egzemplarzach (czytaj te¿: MIK,
str. II) . Jej autorka ma jednak nadziejê, ¿e
Rada Miejska stworzy warunki. By Kronika ukaza³a siê te¿ w nak³adzie masowym. Jest to tym wa¿niejsze, ¿e sprostowano w niej wiele b³êdów i nieporozumieñ zwi¹zanych z histori¹ naszego miasta, a od lat powtarzanych i pokutuj¹cych
w naszej wiadomoci.
Równie¿ ten materia³ zosta³ opracowany na postawie treci wyst¹pienia, jakie pani Dindorf przygotowa³a na dzisiejsze, uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej. Z tego samego ród³a pochodz¹ te¿
cytaty. Autorce serdecznie dziêkujemy
za udostêpnienie nam swojego referatu.
Mamy te¿ nadziejê, ¿e Radni i W³adze
Miejskie nie bêd¹ mia³y do nas ¿alu o to,
¿e opublikowalimy jego fragmenty jeszcze zanim Oni siê z nim zapoznali. Uczynilimy to wszak pro publico bono.

Wypada wiêc ¿yczyæ, szczególnie tym
ostatnim gremiom i osobom bêd¹cym u
w³adzy, powodzenia w wytê¿onej pracy
dla dobra miejskiej aglomeracji, pe³nej
realizacji przedsiêbranych zadañ, w klimacie  to bardzo wa¿ne  nie rywalizacji
i swarów, lecz komplementarnej wspó³pracy. Byæ mo¿e nie jest to ³atwe, ale
konieczne!.
Oby wiadomoæ tego by³a dla
wszystkich wytyczn¹ dzia³ania na bli¿sz¹ i dalsz¹ przysz³oæ, na teraz i na potem!
Andrzej Winogrodzki
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MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W OWIÊCIMIU
Dyrektor: Leszek Palus
BIBLIOTEKA G£ÓWNA
ul. Kopernika 2
tel. 842- 39- 10, 844- 31- 71
Poniedzia³ek, wtorek., roda., Pt.
8.00 - 19.00,Czw. 8.00 - 15.00,
sobota nieczynne
od 1. wrzenia
STANOWISKO INTERNETOWE
9.00 - 14.00
K¥CIK MUZYCZNY
w godz. otwarcia Biblioteki
WYSTAWY
Od 1. do 30 wrzenia: Malarstwo Jacka Malczewskiego w 70
rocznicê mierci
FILIA NR 1
ul. D¹browskiego 15
tel. 842 22 32
Poniedzia³ek., roda, pi¹tek: 9.00
- 17.00,wtorek. 8.00 - 16.00,
czwartek 8.00 - 15.00
WYSTAWY
Prace plastyczne dzieci uczestnicz¹cych w  Wakacjach z Bibliotek¹ 
Ekspozycja po³¹czona z g³osowaniem czytelników na najlepsz¹ pracê
SPOTKANIA
23.wrzenia: spotkanie z czytelnikami z Wakacji z Bibliotek¹
 i rozstrzygniêcie konkursu plastycznego
OCALIÆ OD ZAPOMNIENIA
Od 1 wrzenia do 1 padziernika: prezentacja sylwetki Joanny
Papuziñskiej
FILIA NR 2
ul. Nideckiego
Poniedzia³ek., roda, pi¹tek
12.00 - 18.00, wtorek 9.00 15.00, czwartek 9.00 - 15.00
FILIA NR 3
ul. Obozowa 20
tel. 843 18 37
poniedzia³ek, roda, pi¹tek 10.00
- 18.00, wtorek 8.00 - 16.00,
czwartek 8.00 -15.00
WYSTAWY
20 wrzenia: Prace czytelników

konkursu rysunkowego Wakacyjne
wspomnienia
30 wrzenia: rozstrzygniêcie konkursu
SPOTKANIA
16.wrzenia:  Na wrzeniowe przysmaki zapraszamy dzieciaki  - powakacyjne
spotkanie przy ognisku
FILIA NR 4
ul. niadeckiego 24 (OCK)
tel.842 44 63
poniedzia³ek, roda., pi¹tek 11.00 - 19.00,wtorek 8.00 - 16.00, czwartek 8.00 - 15.00
FILIA NR 5
ul. Tysi¹clecia 53
tel. 842 55 24
poniedzia³ek, wtorek , roda, pi¹tek 8.00 - 15.00
od 1 wrzenia w godzinach: 10.00 - 18.00
czwartek 8.00 -15.00
SPOTKANIA
9 wrzenia o godz. 13.00 rozstrzygniêcie
konkursu na folder  ladami s³awnych
owiêcimian 
Obchody Dnia Miasta - Legendy i banie
o Owiêcimiu, rozmowy o herbie, fladze
i hejnale miasta
GODZINY DLA RODZINY
3 wrzenia: Inauguracja programu edukacyjnego dla rodziców
- wyk³ad prof. dr hab. Joanny Papuziñskiej
- wystêp WOLUMINKÓW z programem
 Pewna mama czarodziejka  z okazji
odznaczenia prof. Joanny Papuziñskiej
MEDALEM MIASTA OWIÊCIMIA
SPOTKANIA W K¥CIKU MALUCHA
z cyklu  Czwartkowe Bajania  - Witajcie w naszej bajce - spotkanie dla przedszkolaków
Zajêcia animacyjno - czytelnicze Teatrzyk
kukie³kowy, wiersze i opowiadania dla
3-latków
PISARZE DZIECIOM I M£ODZIE¯Y
z cyklu Godziny literackie - W krainie
bani braci Grimm - po³¹czona z teatrzykiem improwizacji bajki ¯abi król
Henryk Sienkiewicz czytany dzisiaj
FILIA NR 6
DLA NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZ¥CYCH
ul. Olszewskiego 2b (Dom Emeryta)
wtorek, czwartek 10.00 - 15.00, roda,
pi¹tek 13.00 - 18.00

TELEWIZJA
LOKALNA DAMI
W OWIÊCIMIU
ul. Olszewskiego 2b,
tel. 842-51-10,
tel/fax 842-51-99
w³aciciel:
Marian Wachowicz

S³uchaj na falach 94,9
oraz 107,1 MHz

Owiêcimskie Centrum Kultury
ul. niadeckiego 24, 32-600 Owiêcim,
tel. (0-33) 842-25-75, 842-44-63,
tel./fax (0-33) 842-44-61.
Dyrektor: Ryszard Strutyñski
Owiêcimskie Centrum Kultury og³asza zapisy do zespo³ów artystycznych i
sekcji zainteresowañ na sezon 1999/2000
1. Zespó³ Pieni i Tañca Hajduki
- grupa I - dzieci od 9 lat
- grupa II - doroli i m³odzie¿ od 15 lat
2. Kapela regionalna Hajduki
- doroli i m³odzie¿ od 15 lat graj¹cy na instrumentach: skrzypce,
klarnet, kontrabas
3. Rytmika - dzieci od 4-7 lat
4. Dzieciêcy Teatr Ruchu - dzieci od
6-9 lat
5. Dzieciêcy Zespó³ Wokalny - dzieci
od 7 lat
6. Grupa wokalna Wariant M - m³odzie¿ od 16 lat
7. Grupa ¿ywego s³owa Infinitas m³odzie¿ od 15 lat
8. Amatorski Klub Filmowy Chemik- m³odzie¿ od 16 lat
9. Kurs jêzyka angielskiego - dzieci
od 10 lat, m³odzie¿ i doroli

10. Kurs jêzyka niemieckiego - m³odzie¿ i doroli
Zapisy przyjmuje i informacji udziela, w dniach 1-22 wrzenia, kasa i sekretariat Owiêcimskiego Centrum Kultury,
ul. niadeckiego 24
Szko³a Tañca OCK zaprasza
1. Dzieciêca Szkó³ka Tañca (bez przeszkolenia wstêpnego) - dzieci w wieku 412 lat
2. Dziewczêce zespo³y taneczne (absolwentki Dzieciêcej Szkó³ki Tañca w
sezonie 98/99)
3. Dzieciêce pary Sportowego Tañca
Towarzyskiego (pocz¹tkuj¹cy i zaawansowani) - dzieci w wieku 6-13 lat
4. M³odzie¿owe pary Sportowego
Tañca Towarzyskiego - m³odzie¿ od 14 lat
5. Kursy tañca towarzyskiego (dla
pocz¹tkuj¹cych i zaawansowanych). Zapisy do wszystkich grup Szko³y Tañca
OCK przyjmowane bêd¹ w terminie od
6-21 wrzenia w godzinach 15.00-18.00
w Szkole Tañca Owiêcimskiego Centrum Kultury w Owiêcimiu, ul. Solskiego 2, tel. 842-21-57

Dyskusyjny Klub Filmowy Reksio

9 wrzenia, godz. 17.30 CELEBRITY, prod. USA z 1998 roku, re¿. Woody Allen
16.wrzenia, godz. 17.30 WYNIONE ¯YCIE ANIO£ÓW, prod. francuska

Galeria TYLE WIATÓW

3 -19. wrzenia OWIÊCIM-OKRUCHY REDNIOWIECZA
- wystawa historyczna przygotowana przez Zbiory Historyczno-Etnograficzne w Owiêcimiu
21. wrzenia -10. padziernikaBIBLIA W ILUSTRACJACH
- wystawa ze zbiorów Biura Wystaw Artystycznych w Zamociu

PAÑSTWOWE MUZEUM OWIÊCIM
 BRZEZINKA
ul. Wiêniów Owiêcimia 20,
tel. (48  33) 843  20  22,
843  20  77,
fax. (48  33) 843  20  27,
843  19  34
Dyrektor: Jerzy Wróblewski
Pañstwowe Muzeum Owiêcim 
Brzezinka utworzono w 1947 r. na terenie
najwiêkszego hitlerowskiego obozu zag³ady. Sk³ada siê z dwóch integralnych czêci: by³ego obozu Auschwitz i Auschwitz
II  Birkenau. W 1979 r. Muzeum zosta³o
wpisane na listê wiatowego Dziedzictwa
UNESCO. Odwiedzaj¹cym udostêpnia siê
tereny obydwu obozów wraz z wszelkimi
obiektami i ich pozosta³ociami, a tak¿e
wystawy znajduj¹ce siê w niektórych blokach.
Muzeum jest czynne codziennie od
godz. 8,00 do 17,00. Wstêp na teren by³ego obozu jest bezp³atny.
Rekomenduje siê zwiedzaj¹cym zaanga¿owanie odp³atnie przewodnika (z licen-

cj¹ muzeum) z mo¿liwoci¹ oprowadzania w ró¿nych jêzykach oraz obejrzenie
filmu Owiêcim  Auschwitz. Zamawianie przewodników tel. 843  21  33.
Muzeum mo¿na zwiedzaæ od lat 13.
Odwiedzaj¹cy mog¹ skorzystaæ z pomocy s³u¿b merytorycznych: ARCHIWUM blok 24, tel. wewn. 244, DZIA£
ZBIORÓW, blok 25, tel. wewn. 271, BIBLIOTEKA, blok 23, tel. wewn. 236,
DZIA£ NAUKOWO  BADAWCZY,
blok 23, tel. wewn. 263, DZIA£ WYSTAWIENNICZY, blok 12, tel. wewn.
261, SEKCJA DO SPRAW BY£YCH
WIÊNIÓW, blok 23, tel. wewn. 204,
CENTRUM EDUKACYJNE, blok 23,
tel. wewn. 262, SEKCJA OBS£UGI ODWIEDZAJ¥CYCH, tel. wewn. 218, 336,
DZIA£ WYSTAWIENNICZY, tel.
wewn. 404.
Blok nr 12 (sala wystaw czasowych)
do 20.10. Wystawa ze zbiorów Muzeum
KL Auschitz  Birkenau w relacji plastycznej wiêniów od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 10,00  16,00

Z przyczyn technicznych nie moglimy w tym numerze GZO zamieciæ pe³nego informatora o instytucjach i wydarzeniach kulturalnych
w naszym miecie.
Czytelników i zainteresowane instytucje za to przepraszamy i
obiecujemy, ¿e w nastêpnym numerze informator uka¿e siê w ca³oci.

