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Dla oświęcimskich wiernych 2022 rok jest wyjątkowym, jubileuszowym rokiem.
Właśnie w tym roku przypadło 70-lecie ustanowienia parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych oraz 25. rocznica konsekracji i ustanowienia sanktuarium
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu. Swój jubileusz 40-lecia obchodził też działający w parafii chór Auxilium.
Historia jednej z najstarszych
parafii
rzymsko-katolickich
w Oświęcimiu (starsza jest parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, której początki datowane są przypuszczalnie
na przełom XII i XIII wieku),
która znajduje się przy ul. Jagiełły 8, nierozerwalnie łączy
się z dziejami księży salezjanów.

Wspomożenia Wiernych księży salezjanów w Oświęcimiu
z dniem 24 listopada 1952 r.
osobną, niezależną ekspozyturę, nadając jej kościelną osobowość prawną i oddając całą
pieczę duszpasterską nad jej
mieszkańcami ks. ekspozytowi
spośród księży salezjan, przez
ks. inspektora wyznaczonemu,
a przez nas zatwierdzonemu”.
Dokument określa również zasięg terytorialny parafii, który
objął „południową część mia-

sta Oświęcim tj. Wielki Rynek,
Mały Rynek, ulice: Boczną, Jagiełły, Mickiewicza, Parkową,
Piastowską, Sienkiewicza i Zaborską, ponadto wsie: Stare Stawy, Stawy Grojeckie i Zaborze”.
Ogłoszenie kanoniczne dekretu nastąpiło w pierwszą
niedzielę adwentu zarówno
w kościele parafialnym Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny, jak i w kościele ekspozytury Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Parafia pw. MBWW powstała
w jednym z najstarszych kościołów dominikańskich na ziemiach polskich. Wtedy świątynia
była pod wezwaniem Świętego
Krzyża. Po kasacji zakonu dominikanów dekretem cesarza Józefa II Habsburga z 12 stycznia
1782 r. świątynia i klasztor popadały w ruinę. 31 maja 1894 r.
w czasie procesji Bożego Ciała
nad podominikańskimi ruinami kościoła Świętego Krzyża
objawiła się Matka Boża. Ów-
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Doniosłe jubileusze

70 lat parafii
24 listopada 1952 roku arcybiskup Eugeniusz Baziak erygował parafię pod wezwaniem
Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych w Oświęcimiu. Z wystosowanego wówczas dekretu
można dowiedzieć się między
innymi o powodach powstania
drugiej parafii na terenie naszego miasta. Przeczytać w nim
można: „Parafia oświęcimska
obecnie liczy około 20 tys. dusz,
a liczba mieszkańców jej stale
wzrasta, zaś kościół parafialny
jest na zaspokojenie potrzeb
religijnych wiernych za mały
i z tego powodu znaczna część
parafian uczęszcza do kościoła
księży salezjan”.
Parafię MBWW powołano na
wniosek ks. Józefa Jońca, administratora parafii Oświęcim
i po uzyskaniu zgody ks. Jana
Ślusarczyka, inspektora księży
salezjanów. Dekret ustanawia:
„dokonujemy podziału parafii oświęcimskiej i ustanawiamy przy kościele Matki Bożej

Oświęcim

czesny oświęcimski proboszcz,
ks. prałat Andrzej Knycz uznał
to za znak i po wielu staraniach wykupił ruiny kościoła
i klasztoru wraz z przyległym
terenem. On także spowodował
sprowadzenie salezjanów do
naszego miasta. W odpowiedzi
na jego zaproszenie 15 sierpnia
1898 roku przybyli pierwsi salezjanie, przejmując rumowisko
podominikańskiego klasztoru.
Do dziś symbolem łączności
z historią tego miejsca jest św.
Jacek, który patronował w tym
miejscu najpierw o.o. dominikanom, a obecnie czuwa nad dziełem księdza Bosko z niewielkiej
kaplicy (dawny kapitularz),
mieszczącej się na dziedzińcu
pomiędzy szkołą a sanktuarium.
W 1899 roku przystąpiono do
odbudowy kościoła, a jednym
z ważniejszych elementów jego
wystroju stała się wierna kopia
turyńskiego obrazu Wspomożycielki Wiernych wykonana
w 1907 roku przez Jana Szczęsnego Stankiewicza z Oświęcimia. Fundatorem dzieła był
Ignacy Czerwik, również obywatel oświęcimski.
Ćwierćwiecze sanktuarium
24 września 1997 r. konsekrowano kościół MBWW w Oświęcimiu i ustanowiono sanktuarium. Konsekracji dokonał
ordynariusz bielsko-żywiecki ks.
bp Tadeusz Rakoczy przy udziale ks. bp. Adama Śmigielskiego,
ordynariusza sosnowieckiego.
W postanowieniu wystosowanym przez biskupa Rakoczego
można przeczytać: „Istniejąca
od stu lat tradycja kultu Matki
Najświętszej, potwierdzanego
łaskami, jakich doznają wierni,
a także umiłowanie wizerunku
Maryi przez młodzież, która
kształci się i wychowuje w tutejszym zakładzie św. Jana Bosko, jak również troska księży
salezjanów o zapewnienie po-
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sługi duszpasterskiej wskazują,
że miejsce to będzie nadal żywym ośrodkiem czci oddawanej
Matce Bożej oraz umocnienia
modlących się tu pielgrzymów
w wierze, nadziei i miłości”.
Uroczystości jubileuszowe odbyły się 25 września. Odprawiona została uroczysta msza św.
pod przewodnictwem ks. biskupa Romana Pindla, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej.
Po niej odbył się festyn parafialny, podczas którego w rodzinnej atmosferze bawili się młodzi
i starsi wierni, a także księża
pracujący w Zakładzie Salezjańskim im. Księdza Bosko, byli
proboszczowie i zasłużeni kapłani, którzy sprawowali posługę w parafii oraz lokalne władze.
Jubileusz chóru Auxilium
Chór Auxilium Byłych Wychowanków Salezjańskich, działający
w oświęcimskiej parafii MBWW,
reaktywowano 16 października 1982 r., a stał za tym ks. Józef Rybka i Jan Krzeszowiak.
To męski chór, który w repertuarze ma zarówno pieśni sakralne, jak i żałobne, weselne oraz
patriotyczne. Swoim śpiewem
wzbogacał nie tylko niezliczone ilości parafialnych mszy św.
i innych nabożeństw. Chórzyści
występowali także podczas różnych uroczystości rocznicowych
o charakterze państwowym
i patriotycznym. Członkowie
Auxilium chętnie łączą pasję
wokalną z podróżowaniem. Występowali w różnych krajowych
i zagranicznych sanktuariach,
m.in. w Wilnie, na Cmentarzu
na Rossie, w Watykanie, Monte
Cassino, w Paryżu, w Lourdes.
Jubileusz 40-lecia powstania
chóru uczczono uroczystą mszą
św. 16 października i spotkaniem, podczas którego nie zabrakło dobrych życzeń, rozmów
i wspomnień.
– In
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Prezent z sercem

12. Wielki Charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy ponownie zachwycił
pięknem świątecznych ozdób i smakiem domowych wypieków.

Otworzył też serca i portfele mieszkańców, dzięki czemu chory Wojtuś będzie miał
większe szanse na powrót do
zdrowia.
Tej pięknej grudniowej niedzieli Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy zadbała,
by było coś dla oka, coś dla
ucha i coś dla brzucha... Na
rozgrzewkę czekały prażone
i gulasz, dla osłody babeczki,
pierniczki i domowe ciasta,
którym żaden smakosz nie
mógł się oprzeć. Były wyroby z filcu, drewna i ceramiki,
jodłowe wianki, kompozycje
z mchu oraz przepiękne poinsecje, czyli bożonarodzeniowe
„gwiazdy betlejemskie” podarowane przez firmę Plantpol.
Na stoiskach w OCK można też
było zakupić wigilijne opłatki,
stroiki i dekoracje świąteczne,
bombki, świece, serwety, wyroby biżuteryjne i ręcznie robione zabawki, czyli niezwykłe
przedmioty, które sprawią, że
wnętrza domów wypełnią się
magicznym ciepłem świąt.
Dla młodszych gości tradycyjnie przygotowano wyjątkowe
widowisko pt. „Rozterki Świętego Mikołaja”, czyli występ
Amatorskiej Grupy TeatralPłatne

nej Przyjaciół MOWP „Bajki
ze starej szafy”.
Muzyczny klimat świąt zapewnił koncert „Piosenki pod
choinkę” w wykonaniu wychowanków studia wokalnego Voicesing. Ogłoszono też
wyniki konkursu plastycznego
„Dobroczynna Bombka Bożonarodzeniowa”. Decyzją jury
nagroda specjalna trafiła do
Niepublicznego Ekologicznego Przedszkola Integracyjnego
„Gniazdko” w Rajsku. Wręczono również nagrody indywidualne w kategorii dzieci w wieku
przedszkolnym.
Świątecznie
błyszczące, wielobarwne i zachwycające pomysłowością prace laureatów konkursu można
było nabyć podczas jarmarku za
wolny datek do puszki.
To był jeden z tych wyjątkowych dni, kiedy oprócz czegoś
dla siebie i swoich najbliższych można było zrobić coś
dla innych. Podczas jarmarku
zbierano środki na leczenie
i rehabilitację Wojtusia Sroki, podopiecznego Fundacji
MOWP. Trzyletni chłopiec od
ponad roku mierzy się ze złośliwym nowotworem oka – siatkówczakiem.
– Karo

Pusty rynek. Nad dachami
Gwiazda. Świeci każdy dom.
W zamyśleniu, uliczkami,
Idę, tuląc świętość świąt.

Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy Oświęcimia!
Boże Narodzenie to czas pokoju, radości
i dobrych myśli. Niech więc te wyjątkowe dni
będą dla Państwa odpoczynkiem
od codziennego zabiegania. Także okazją
do zadumy i refleksji. Niech świąteczny czas
upłynie w rodzinnym gronie, w atmosferze
dobroci i miłości. Niech magia i klimat świąt
zagoszczą w naszych sercach na dłużej.
Życzymy Państwu,
aby narodziny Dzieciątka Jezus
były źródłem siły w pokonywaniu trudów
i problemów codzienności,
zwłaszcza w tak trudnym dla nas czasie.
Zdrowych i spokojnych
świąt Bożego Narodzenia.
Składamy Państwu też serdeczne życzenia
noworoczne. Życzymy, aby każdy z nas
wszedł w nowy 2023 rok w dobrym zdrowiu,
pełen siły i wiary w pomyślność.
Niech 2023 rok przyniesie zdrowie, szczęście
i zadowolenie! Miastu i jego Mieszkańcom
da powodzenie i rozwój.
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig

Prezydent
Miasta Oświęcim
Janusz Chwierut

Dwa koncerty kolęd
Oświęcimskie Centrum
Kultury serdecznie zaprasza
na koncert kolęd i pastorałek
pn. „Kolęda Razem”, a Osiedlowy Dom Kultury Zasole
na koncert pt. „Kolędować
Małemu”.
Kolędy są nieodłącznym
elementem polskiej tradycji
bożonarodzeniowej. Głoszą
radość z narodzenia Bożej
Dzieciny, przywołują rodzinne
wspomnienia. Śpiewa się je
nie tylko podczas nabożeństw,
ale i w niektórych domach
po wigilijnej wieczerzy.
OCK od wielu lat organizuje
koncerty kolęd i zaprasza
do wspólnego śpiewania,
by zachować jedną z najpiękniejszych polskich tradycji.
11 stycznia o godzinie 18:00
w sali widowiskowej wystąpią:
Chór Miasta Oświęcim, chór
Maksymalni z Harmęż, chór
dziecięcy z Osiedlowego Domu
Kultury Zasole, uczestnicy
zajęć dla seniorów „Śpiewać
każdy może” z ODK Zasole,
zespół wokalny Ballada z Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Reprezentacyjny Zespół Pieśni
i Tańca Miasta Oświęcim
„Hajduki”. Zatańczą też małe
tancerki ze studia baletowego
Classica. Wstęp wolny.

Natomiast 13 stycznia o godz.
18:00 w Osiedlowym Domu Kultury Zasole odbędzie
się koncert pt. „Kolędować
Małemu”, w ramach projektu
Prezentacje cyklu Małe formy
muzyczne.

Jest taka pora
i jest taki czas,
jest takie miejsce
i jest jego blask,
jest magiczne słowo,
które żyje w nas.
Dom.
Miejsce wigilijnego oczekiwania
na światło życia, na świąteczne wzruszenia,
rodzinne spotkania i spełnione marzenia.
Niech dobro zagości w naszych sercach,
a przyjaźń i miłość na nowo odkryta sprawi,
że staniemy się lepsi dla siebie
i spojrzymy na świat łaskawiej.
Zdrowia, spokoju i rodzinnego ciepła
na czas świąt Bożego Narodzenia
i powodzenia w nadchodzącym 2023 roku
życzą
Dyrektor i Pracownicy
Oświęcimskiego Centrum Kultury
i Osiedlowego Domu Kultury Zasole
oraz Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”

Świąteczne spotkanie
mieszkańców
18 grudnia o godz. 16:00
odbędzie się Wigilia Oświęcimska organizowana
przez grupę Oświęcimianie-Oświęcimianom.

Centrum Kultury, Ochotnicza
Straż Pożarna i Stowarzyszenie
„Bratnich serc”.
Wydarzenie wspierają darczyńcy: spółki miejskie, Gabinet
Stomatologiczny SM Hatłas,
Podczas tradycyjnego świątecz- Fabryka Maszyn i Urządzeń
OMAG, Bank Spółdzielczy
nego spotkania mieszkańców
w Zatorze.
ziemi oświęcimskiej – tak jak
Podczas spotkania harcerki
podczas wigilijnych wieczei harcerze z Hufca Oświęcim
rzy w domach – jest czas na
ZHP podzielą się z przybyłymi
składanie życzeń, są tradycyjBetlejemskim Światłem Pokoju.
ne potrawy, a także wspólne
Światło odpalane w Grocie Naśpiewanie pastorałek.
W tym roku swój występ zapo- rodzenia Pańskiego od wiecznie
wiedział Zespół Folklorystyczny płonącego tam ognia od ponad
30 lat przemierza kraje i konty„Dolina Soły” działający przy
nenty w niecodziennej sztafecie
Związku Podhalan Oddział
Oświęcim, Zespół Pieśni i Tań- skautowej rodziny. Pomimo
ca „Hajduki” z Oświęcimskiego zmieniających się warunków
politycznych, nigdy nie zdarzyło
Centrum Kultury oraz zespół
się, by Światło nie wyruszyło
Gloria Dei – amatorski zespół
z Betlejem w swoją drogę,
muzyczny działający przy
parafii św. Józefa. Zaśpiewa też stając się symbolem pokoju
Wystąpią uczestnicy seki pojednania ponad podziałami.
grupa Oświęcimianie-Oświęcji wokalnych ODK Zasole
Polscy harcerze tradycyjnie
cimianom oraz chór złożony
i OCK. W programie znajdą
otrzymują Światło od skautów
z mieszkających w naszym
się zarówno tradycyjne, znane
ze Słowacji. Potem zanoszą je
wszystkim kolędy, jak i utwory mieście Ukrainek, które
do chorągwi, hufców, kościowykonają kolędy ze swojego
współczesne.
łów, urzędów, szpitali, domów.
regionu.
Wstęp za zaproszeniami
Kto podczas Wigilii OświęWspółorganizatorami przeddostępnymi od 3 stycznia
cimskiej chce zabrać płomień
w recepcji ODK Zasole w godz. sięwzięcia, odbywającego się
do swojego domu, powinien
pod patronatem Rady Miasta
od 16:00–18:00. Ilość ograprzynieść ze sobą lampion
Oświęcim, są urzędy miasta
niczona.
ze świeczką.
– ekt i gminy Oświęcim, Powiat
– ekt
Oświęcimski, Oświęcimskie
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Przedświąteczny czas

Orkiestrowe granie

Trwa jarmark świąteczny na Rynku Głównym. Do 18 grudnia można wybrać się na zakupy, przekąsić słodkie lub słone
„co nieco”, obejrzeć muzyczne i taneczne występy albo zrobić sobie fotografię w świątecznej scenerii.

„Chcemy wygrać z sepsą! Finał dla
wszystkich – małych i dużych!” – to hasło
przyświeca 31. Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie
się 29 stycznia 2023 roku.

Na płycie rynku stanęły drewniane domki, w których można
nabyć choinki, ozdoby i dekoracje świąteczne, rękodzieło,
a także produkty spożywcze. Są
ciasta, chleby, wędliny, pierogi, przetwory. Można zakupić
słodkie i słone przekąski – frytki, serki z grilla, gofry czy churrosy, rozgrzać się ciepłym żurkiem, grochówką lub napojami.
Atrakcją jarmarku jest zjeżdżalnia pontonowa dla dzieci oraz
świetlisty tunel z „ławeczką dla
Koncert w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych
zakochanych”. Organizatorzy z Osiedlowego Domu Kultury Zasole
zadbali również o dodatkowe
atrakcje, które uprzyjemniają
świąteczne sprawunki.
6 grudnia przybył do naszego
miasta Mikołaj wraz z bohaterami popularnego filmu „Kraina Lodu”. W bajkowym domku
gościł najmłodszych oświęcimian i wręczał prezenty. Wspólnie z dziećmi i prezydentem
Januszem Chwierutem zapalił
światełka na miejskiej choince.
Świątecznego nastroju dopełnił
koncert w wykonaniu uczestŚwiąteczne piosenki wykonał chór miejski działający
ników zajęć wokalnych z Osiew Oświęcimskim Centrum Kultury
dlowego Domu Kultury Zasole
oraz chóru miejskiego z Oświęcimskiego Centrum Kultury.
9 grudnia na akordeonie zagrał
Maciej Gucik. W śnieżną niedzielę, 11 grudnia zatańczyły
dziewczęta z Formacji Tańca Towarzyskiego Elita Lejdis
z OCK i cheerleaderki z Młodzieżowego Domu Kultury. Zaśpiewał chór Tonacja Czwórki
ze Szkoły Podstawowej nr 4
oraz Zespół Wokalny Ballada
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w OCK. WyNiezrażone zimową aurą, zaśpiewały dzieci z chóru Tostąpił też Zespół Pieśni i Tańca nacja Czwórki ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu
„Bratkowie” z Monowic.
Również drugi weekend jarmarku zapowiada się cieka- Płatne
wie. Wystąpią Maciej Gucik Music oraz Izabela Sobota. 17 grudnia zaprezentują się działające w OCK: Małe
Hajduki (godz. 16:00), Elita Lejdis (godz. 16:30), Orkiestra Miejska (godz. 17:00) i Kabaret Czarna Rękawiczka
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku (godz. 18:00).
Partnerami wydarzenia są: Miasto Oświęcim, Złote Paluchy Churros i Oświęcimskie Centrum Kultury.
Sponsorami są: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej
w Oświęcimiu, Składowisko Odpadów Komunalnych
w Oświęcimiu i Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Oświęcimiu.
– ekt

Wspomóż oświęcimiankę
Trwa zbiórka pieniędzy na rehabilitację oświęcimianki
Agnieszki Szczerbowskiej.
W tym celu 18 grudnia w parafii św. Maksymiliana
w Oświęcimiu przez cały dzień będą zbierane środki
podczas kiermaszu ciast i ozdób świątecznych. Uruchomiono też zbiórkę w serwisie www.siepomaga.pl/.
Agnieszka Szczerbowska przez ostatnie lata, organizując
akcje i eventy, niosła pomoc rodzinom w trudnej sytuacji
życiowej z terenu naszego powiatu. W 2020 r. doceniono ją „Skrzydłem Anioła” – społeczną nagrodą Wójta
Gminy Oświęcim. Przebyty w październiku m.in. krwotok podpajęczynówkowy i zabieg zaklipsowania tętniaka
mózgu sprawił, że 50-latka potrzebuje specjalistycznej
rehabilitacji, by móc zacząć walczyć o sprawność.
– In

Od trzydziestu jeden lat każdego roku podczas Finału WOŚP
Polacy nie tylko w kraju, ale też
na całym świecie łączą się, by
wspólnie wspierać służbę zdrowia, a w efekcie pomagać ratować ludzkie życie i zdrowie.
Tradycyjna kwesta na ulicach
odbędzie się podczas 31. Finału 29 stycznia przyszłego roku,
ale już od grudnia br. cel akcji
wspierać można m.in. poprzez
rozmaite kanały elektroniczne i aukcje internetowe, które
znajdują się pod adresem www.
aukcje.wosp.org.pl/, a kupując
gadżety WOŚP w internetowym sklepie www.siemashop.
pl zasila się działania statutowe Fundacji Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy.
Rejestracje sztabów Fundacja
rozpoczęła 17 października,
a 18 listopada zakończono
przyjmowanie wniosków. Ze
wszystkich zgłoszeń zaakceptowanych zostało aż 1649
sztabów. Oświęcimski sztab nr
6259 działał będzie w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Dzięki wsparciu wspaniałych
serc mieszkańców naszego
miasta podczas ostatniego
Finału w sztabie zebraliśmy
119.765,35 zł, a do eSkarbonki trafiło 8.070 zł. W styczniu
2023 r. zostanie uruchomiona
sztabowa eSkarbonka, wtedy też na stronie internetowej
Oświęcimskiego Centrum Kultury www.ock.org.pl pojawi się
szczegółowy program przebiegu 31. Finału WOŚP w Oświęcimiu.

Będzie to pierwsza w historii
Orkiestry edycja zbiórki, kiedy
zakupione urządzenia posłużą
nie określonej grupie wiekowej
pacjentów, ale wszystkim, którzy tego sprzętu będą potrzebować. Dlaczego Fundacja chce
walczyć z sepsą?
– Sepsa to nie jest bakteria, sepsa to jest zespół objawów, który
bardzo często prowadzi w dramatyczny i szybki sposób do
zgonu. Dane Światowej Organizacji Zdrowia mówią, że co piąty zgon na świecie, 20 proc.
ludzi, które umiera, umiera
z powodu sepsy. To wielki ogólnoświatowy killer. Podstawową
sprawą jest wczesne rozpoznanie, dysponowanie najnowszymi metodami diagnostycznymi
i szybkie wdrożenie leczenia.
Każda godzina jest na wagę złota, każda godzina oznacza uratowanie czyjegoś życia. Idziemy
na wojnę, idziemy na wojnę
z wielkim zabójcą – podkreśla
Bohdan Maruszewski, członek
zarządu Fundacji WOŚP.
W Polsce, ze względu na brak
krajowego rejestru, nie istnieją
wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia zapobieganie
i zwalczanie jej. Z danych
Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK
wynika, że liczba dorosłych
hospitalizowanych w Polsce
z powodu sepsy wynosi około
20 tys. rocznie, jednak wartość
ta na pewno jest niedoszacowana. Fundacja WOŚP podaje,
że wyniki badań punktowych
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prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej
terapii w latach 2012–2013
wskazują, że liczba przypadków
sepsy wynosiła co najmniej
50 tys. rocznie, a współczynnik
umieralności jest wyższy niż
umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego
czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 r. na temat
zakażeń szpitalnych podkreśla
się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy.
Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe
jest jak najszybsze rozpoznanie
i włączenie właściwego leczenia
– optymalnie w ciągu pierwszej
godziny. Z badań wynika, że
każde opóźnienie rozpoznania
sepsy i podania skutecznego
antybiotyku o godzinę zwiększa
ryzyko zgonu o 8 proc. To właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia
pozwalające na przyspieszenie
diagnostyki zakażeń. Umożliwi
to lepszą terapię sepsy, poprzez
szybsze wdrożenie celowanego
i skutecznego leczenia antybiotykami.
Dzięki ofiarności wielu Polaków
i nie tylko podczas ostatniego
Finału WOŚP zebrała 224 376
706,35 zł, a od początku swojej
działalności Fundacja zebrała
na wsparcie polskiej medycyny
sumę ponad 1,75 mld zł i kupiła
blisko 70 tys. urządzeń.
– Marzena Wilk
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KRZYŻÓWKA 12/2022

Pomoc z miast partnerskich
1 grudnia do ukraińskiego Sambora – miasta partnerskiego
Oświęcimia dotarł kolejny transport z pomocą humanitarną.

krzyżówka 12/2022
krzyżówka 12/2022
nagrodę –
nagrodę –
podwójny bilet
podwójny bilet
do naszego kina
do naszego kina
UFUNDOWAŁO
UFUNDOWAŁO

Litery uporządkowane od 1
do 28 utworzą rozwiązanie:
aforyzm Stanisława Lema.
Rozwiązanie wpisane na kartę
pocztową należy dostarczyć
do redakcji „Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”, ul. Śniadeckiego 24 lub przesłać e-mailem na adres gzo@ock.org.pl
do 18 stycznia 2023 r., podając
imię i nazwisko oraz numer
telefonu. Na zwycięzcę losowania czeka nagroda – podwójny bilet do Naszego Kina
ufundowany przez Oświęcimskie Centrum Kultury.
Prawidłowe
rozwiązanie
krzyżówki nr 11/2022 brzmi:
„Doświadczenie, głupich nauczyciel”. Nagrodę otrzymuje
p. Ewa S. Gratulujemy! Z nagrodzoną skontaktujemy się
telefonicznie.

Poziomo:
1) Chroni ją opona;
* Wybierała się za morze;
2) Artysta z dłutem;
3) Rozmach, dynamika;
* Występ mistrza;
4) Wybuch;
5) Pustynia żwirowa;
* Starorzymska moneta;
7) Rzeka w Norwegii;
* Samica króla zwierząt;
9) Talia, stan;
* Chowa głowę w piasek;
11) Wenecka ulica;
* Upał;
13) Deser na mleku;
* Nicpoń;
14) Część biblioteki;
15) Amerykański nielot;
* Sztuczna skóra;
16) Trąbiony w wojsku;
17) Andrzej, malarz Wazów;
* Kolczasta jaszczurka;

Pionowo:
A) Otacza szyjki zębów;
* Cienka, sucha kiełbasa;
B) Stan upadku;
C) W wyposażeniu strażaka;
* Paczki na poczcie;
D) Solenizantka z 25 sierpnia;
E) Tętnica;
* Połączone ogniwa;
G) Płaksa, mazgaj;
* Teren otoczony wodą;
I) Groźny wirus z Afryki;
* Świadczenie z ZUS;
K) Na twarzy kominiarza;
* Wiedza tajemna;
Ł) Łopata dla działkowca;
* Zbierana przez skarbnika;
M) Krzyżuje się z osnową;
N) Rodzaj klapek;
* Elektor;
O) Potocznie o więzieniu;
P) Ojczyzna Mozarta;
* Rozsądek.

OGŁOSZENIA DROBNE

Jak wiemy z doniesień prasowych informujących o wojnie
w Ukrainie, kraj boryka się
z problemami energetycznymi.
Również położony w obwodzie
lwowskim Sambor doświadcza kilkugodzinnych wyłączeń
prądu, dlatego w przekazanych
darach znalazły się agregaty
prądotwórcze, power banki,
ogrzewacze i termosy. Zostały
zakupione ze środków otrzymanych z miast partnerskich
Oświęcimia – z Niemiec, Francji i Włoch.
– Samborzanom przekazaliśmy
najpotrzebniejsze rzeczy, które
przydadzą się w tym trudnym
zimowym czasie – mówi zastępca prezydenta Oświęcimia
Krzysztof Kania.

czas zbiórki prowadzonej przez
oświęcimskie Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Klub
Samborzan.
Za przekazane dary i wsparcie
okazywane od początku wojny dziękowała prezes Domu
Polskiego Maria Ziembowicz.
Wyraziła wdzięczność prezesowi Klubu Samborzan Włodzimierzowi Paluchowi, władzom
naszego miasta i oświęcimianom. Żywność zostanie rozdana mieszkańcom Sambora,
Polakom, a także wojskowym
walczącym na froncie.
Organizację transportu wsparła Ochotnicza Straż Pożarna
z Oświęcimia.
– ekt

Do Domu Polskiego w Samborze zostały dostarczone artykuły spożywcze

Bogactwo lasu łęgowego
W Oświęcimiu przybędzie kolejna propozycja dla
osób lubiących spacery i obcowanie z naturą. W lesie łęgowym na Kamieńcu powstaje ścieżka edukacyjna, która jest
wspólnym projektem miasta i firmy Synthos.

Spółka przeznaczyła 100 tys.
Naprawa pilotów samochodo- zł na jej realizację. Pozostałą
wych. Tel. 603 134 301.
kwotę wyłożyło miasto Oświęcim. Z uroków tego miejsca
Zegarmistrzostwo.
najpełniej będzie można skoTel. 603 134 301.
rzystać wiosną, kiedy natura
budzi się do życia, ale jest dostępna i urokliwa również podSkup płyt winylowych.
czas zimowej aury.
Tel. 603 134 301.
Nowa atrakcja zachęci całe rodziny do spędzania aktywnie
KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
wspólnego czasu na łonie natury i dobrej zabawy. Towarzyszyć
wE WTOREK, 24 STYCZNIA 2023 R.
im będzie bóbr Bobuś.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL
– Chcemy pokazać bogactwo
flory i fauny oraz unikatowości
Redakcja
Oświęcimskie Centrum Kultury,
tego miejsca, które leży w poGŁOS ZIEMI
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
bliżu Soły i Starego Miasta.
OŚWIĘCIMSKIEJ
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63
Mieszkańcy oraz turyści będą
e-mail: gzo@ock.org.pl
mogli poszerzyć swoją wiedzę
Miesięcznik powołany w 1991 roku przez Radę Miasta Oświęcim
na trasie ścieżki edukacyjnej,
Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury Dyrektor: Monika Świętek-Smrek
poznać walory lasu łęgowego
Redaktor naczelna: Ewelina Kostaś, sekretarz redakcji: redaktor Marzena Wilk, korekta: Jadwiga Ząbroń,
– mówi Janusz Chwierut, preprojekt graficzny: Paweł Adamus. Stale współpracują: Kamila Drabek, Marzena Kiryjczuk, Bogna Wernichowska,
zydent Oświęcimia.
Adam Kuta, Andrzej Rzycki, Krzysztof Szostak.
– Ścieżka będzie także idealWieści z Oświęcimskiego Ratusza redaguje Katarzyna Kwiecień.
nym miejscem do plenerowych
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania dostarczonych tekstów,
lekcji biologii i ekologii dla
nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
przedszkolaków czy dzieci ze
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Sosnowiec-Milowice, ul. Baczyńskiego 25 a
szkół podstawowych, ale za-

Wywóz starych mebli i rzeczy Serwis Narciarski i Snowboniepotrzebnych. Opróżnianie ardowy. Tel. 603 134 301.
piwnic, wywóz śmieci
po budowie i gruzu.
Remonty. Malowanie, gipso791 455 455 przeprowadzki.
wanie, panele podłogowe,
Naprawa Gitar Elektrycz- remonty łazienek, sufity podnych Akustycznych.
wieszane, drobna hydraulika.
Tel. 603 134 301.
Tel. 577 490 261.

Oświęcimską delegację przyjął
mer Sambora Jurij Hamar, który przekazał serdeczne pozdrowienia oraz podziękowania dla
mieszkańców naszego miasta.
Dziękował za pamięć, hojność,
dar serca. Nadmienił, że ich sytuacja jest trudna także ze względu na fakt, iż udzielają schronienia i troszczą się o uchodźców
ze wschodniej Ukrainy, których
w około 34-tysięcznym Samborze przebywa obecnie ponad
5 tysięcy.
W transporcie znalazły się
też artykuły spożywcze, które trafiły do Domu Polskiego
prowadzonego przez Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi
Lwowskiej. Zostały one zakupione za datki wpłacane pod-

pewne zainteresuje
też osoby starsze –
dodaje.
Spacerując ścieżką,
będzie można zapoznać się z informacjami umieszczonymi na 11 tablicach.
Każdy będzie miał
możliwość, w formie
aktywnej
zabawy,
Hotel dla owadów już stoi na trasie
odkrywania bogac- ścieżki edukacyjnej
twa i zróżnicowania
świata przyrody, m.in. rozpo- dla owadów, wysłuchać ptasich
znając ryby żyjące w Sole, ga- treli na jednej z tablic, która zatunki drzew, podążając tropami wiera imitację głosów ptaków
zwierząt, dowiadując się o ro- czy zobaczyć starorzecze Soły.
ślinach – w tym pyłkodajnych Użytek ekologiczny „Łęg Kamieniec” został utworzony
i nektarodajnych.
Trasa ścieżki w formie pętli w 1998 roku w celu zachowaokalającej las łęgowy zaczyna nia naturalnych fragmentów
się przy ul. Przecznej w rejo- łęgów topolowo-wierzbowych
nie Klubu Sportowego „Soła”. oraz istniejącej na tym tere2,5-km odcinek będzie można nie flory i fauny ze względów
dydaktycznych
pokonać w niecałą godzinę. naukowych,
W trakcie będzie też czas na od- i przyrodniczych. Zajmuje popoczynek w parku Pojednania wierzchnię 23,84 ha.
–k
Narodów na Kamieńcu. Na trasie można będzie spotkać hotel
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Urzędnicy protestują

felieton

sta na 2023 rok z udziału w podatku PIT i CIT.
– Czekaliśmy na tę decyzję ministra finansów i do momentu
jej otrzymania nie mogliśmy
podejmować decyzji odnośnie
podwyżek na 2023 rok. Dlatego umówiłem się ze związkami na kolejne spotkanie w połowie października. Niestety
już na początku października
otrzymaliśmy informację, że
związkowcy wystąpili o mediatora. Kończąc w ten sposób
dwustronne rozmowy z pracodawcą. Za bezpodstawne uważam też zarzuty strony związkowej o mojej bierności czy wręcz
sprzeciwie wobec kwestii płacowych – mówi Janusz Chwierut.
Włodarz miasta podaje, że
w tym roku średnie wynagrodzenie pracownika, bez kierownictwa to blisko 5100 zł
brutto. Płaca nie uwzględnia
tzw. 13. pensji, która stanowi
8,5 proc. wynagrodzenia rocznego oraz dodatkowych nagród.
– Podwyżka w tym roku wynosiła 458 zł brutto. Planowana
była od 1 lipca, jednak zdecydowaliśmy o jej uruchomieniu już
od 1 kwietnia. W budżecie była
zapisana w wysokości 6 proc.,
a ostatecznie jej wysokość sięgała niemal 10 proc. Płaca obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz staż od 5 do 20 proc.
w zależności od przepracowanych lat, a także w niektórych
przypadkach dodatek funkcyjny – informuje prezydent.
– Plan na 2023 rok zakłada wzrost wynagrodzeń od
1 stycznia o blisko 500 zł brutto, do kwoty 5600 zł brutto. Jeśli dołożymy do tego 13. pensję
oraz nagrody, to średnie wynagrodzenie miesięczne pracownika urzędu wzrośnie do ponad 6000 zł brutto. Trzeba też
pamiętać, że w mieście podejmujemy decyzje dotyczące wynagrodzeń dla całej sfery samorządowej. Obejmują one około
tysiąc osób z urzędu, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka, Dziennego Domu Pomocy,
Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Oświęcimskiego Centrum Kultury,
Muzeum Zamek, Miejskiej
Biblioteki Publicznej, Zarządu
Budynków Mieszkalnych oraz

Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. W przypadku nauczycieli obowiązuje podwyżka ustalana przez Rząd RP dla
państwowej sfery budżetowej,
która na przyszły rok wynosi
7,8 proc. – dodaje.
Janusz Chwierut zaznacza, że
decyzją rządu miasto ma ograniczone dochody, skutkiem
czego w stosunku do ubiegłego
roku ma 25 proc. mniej wpływów z PIT i CIT. W 2021 r.
było to 58 mln zł, w tym roku
są tylko 44 mln zł. Na obecnym
poziomie pozostaną również
w 2023 roku.
– Mimo tej trudnej sytuacji podejmowane są działania, które
mają na celu zwiększenie wynagrodzenia pracowników we
wszystkich jednostkach finansowanych z budżetu miasta.
Wynagrodzenia planowane na
rok przyszły w skali całego miasta zwiększyliśmy o 11 mln zł.
Aby to uzyskać i zabezpieczyć
10-proc. wzrost wynagrodzeń,
musieliśmy jednak zmniejszyć
wydatki w różnych obszarach
funkcjonowania miasta. Jako
władze miasta musimy pogodzić interes pracowników sfery samorządowej związany ze
wzrostem wynagrodzeń z właściwym zabezpieczeniem funkcjonowania miasta, szczególnie
w sytuacji gigantycznego wzrostu kosztów energii elektrycznej, gazu i ciepła oraz oczekiwaniami mieszkańców w zakresie
inwestycji miejskich – podkreśla prezydent.
Z oświadczeniem prezydenta
Oświęcimia nie zgadzają się
jednak protestujący, którzy mówią o insynuacjach.
– Przytoczone przez prezydenta dane statystyczne na temat
średniego wynagrodzenia nie
odzwierciedlają realnej sytuacji płacowej większej części
pracowników Urzędu Miasta
w Oświęcimiu, których wynagrodzenie oscyluje w okolicach niewiele ponad ustawowe
minimum. Przede wszystkim
w imieniu tej grupy pochylamy
się nad problemem. Nasze działania popiera czynnie, biorąc
udział w akcji protestacyjnej,
polegającej na przypięciu okolicznościowych plakietek, około
90 pracowników. Dysponujemy
korespondencją pisemną, która

kamila drabek

Ciemności kryją ziemię

W Urzędzie Miasta Oświęcim trwa protest części pracowników, który spowodowany jest niskimi wynagrodzeniami, jakie otrzymują za wykonywaną pracę.
Nie wpływa on na działalność urzędu oraz na jakość obsługi mieszkańców miasta i klientów. Trwają mediacje pomiędzy pracodawcą a stroną związkową.
Urzędnicy ogłosili protest
i przedstawili swoje żądania
płacowe 8 listopada. W ramach
akcji noszą czarne plakietki, na
których widnieje napis „Akcja
protestacyjna
pracowników
Urzędu Miasta”. Chcą zwrócić uwagę opinii publicznej na
trudną sytuację płacową nie
tylko urzędników, ale też pracowników pozostałych jednostek miejskich.
Już przeszło pół roku temu
urzędnicy wystąpili z żądaniem podwyżek. W kwietniu
prezydent przyznał im podwyżki, jednak były one zdecydowanie niższe od oczekiwań,
wobec czego rozpoczął się
spór zbiorowy. Trwająca obecnie akcja protestacyjna jest
efektem braku porozumienia
w ramach toczącego się zbiorowego sporu. Reprezentująca
urzędników Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa NSZZ
„Solidarność”
Pracowników
Samorządowych w Oświęcimiu
wystąpiła do ministra o wyznaczenie mediatora w związku
z niespełnieniem wysuniętych
żądań płacowych w celu poprawy sytuacji ekonomicznej pracowników.
– Ceny żywności, prądu, gazu
oraz wszystkich innych podstawowych produktów i usług odczuwalnie wzrastają z miesiąca
na miesiąc, a wynagrodzenia
w zasadzie zatrzymały się na
tym samym poziomie, więc
realnie ich siła nabywcza jest
coraz niższa. Mierząc się z codziennymi wyzwaniami i wciąż
rosnącymi wydatkami, pracując uczciwie czterdzieści godzin
w tygodniu, mamy prawo do
wynagrodzeń zapewniających
nam komfort życia, nie martwiąc się o to, czy nie zabraknie
nam pieniędzy na życie, zanim
otrzymamy wynagrodzenie za
kolejny miesiąc – mówią protestujący.
– Każdorazowa wypowiedź
prezydenta, czy to na sesji Rady
Miasta Oświęcim, czy w lokalnych mediach utwierdza pracowników w przekonaniu, że
ze strony prezydenta nie ma
dobrej woli i chęci pochylenia
się nad problemem. Podwyżki
diet radnych i wynagrodzenia samego prezydenta, i to
z wyrównaniem, sugerują zrozumienie dla postępujących
zmian ekonomicznych, które
w jednakowym stopniu dotyczą
wszystkich pracowników magistratu – dodają w komunikacie
związkowcy.
16 listopada prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut wystosował oświadczenie, w którym
zaznacza, że działanie związku
jest dla niego niezrozumiałe.
Według niego kluczową kwestią dla dyskusji było to, jakie
będą wpływy do budżetu mia-
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rudniowe bezśnieżne wieczory są czarniejsze od takich, kiedy ziemię pokrywa pierzynka śniegu. Śniegu,
czyli kropelek wody zamrożonych w sześcioramienne
gwiazdy odbijających promyki światła, co sprawia,
że postrzegamy jego płatki jako białe. Śniegu, który nieco
rozświetla noc. Śniegu, którego zapewne w tym roku będzie
jak na lekarstwo.
Nocy przybywa, dnia ubywa. Do zimowego przesilenia pozostało kilkanaście dni. 21 grudnia będzie najkrótszym dniem
w tym roku. Jak przemierzymy ciemność? W poprzednich
latach rozświetlaliśmy nasze domy i miasto feerią barwnych
światełek, których ilość trudno byłoby policzyć. Wspaniałe
iluminacje rozpraszały ciemność i noc, poprawiały nastrój.
Jaka będzie pod tym względem tegoroczna zima? Na pewno
skromniejsza, mniej kolorowa, przygaszona. Po prostu oszczędna. Jak dawno, dawno temu w PRL. Brak prądu był wówczas
czymś powszednim. W telewizji i radiu informowano o stopniach zasilania, a nawet dzieci rozumiały, co to znaczy. Przede
wszystkim można było usprawiedliwić w szkole brak zadania,
bo przecież nie było prądu. 20. stopień zasilania – wcale nie
tak rzadki – wymuszał posiadanie w domu świeczek, zapałek,
latarek. Starsi Czytelnicy zapewne pamiętają, że świece i baterie do latarek były towarem deficytowym. Telewizor gasł w trakcie filmu, serialu, których i tak było mało. Ludzie wychodzili na
klatkę schodową, sprawdzali, czy u innych też zgasło światło.
Ciemności zapadały na osiedlach, a nawet w całym mieście.
Dobrze, jeśli w domu było radyjko tranzystorowe na baterie
– głos spikera i muzyka, skala podświetlona żaróweczką pozwalały trochę rozproszyć mrok. O Internecie wtedy nawet nie
marzyliśmy, więc nie brakowało nam social mediów i dostępu
do platform streamingowych. Wielu ludzi zaopatruje się obecnie w dawne tranzystorowe odbiorniki radiowe, a nawet tzw.
radia globalne pozwalające słuchać audycji z całego świata.
Sprzęt ten stał się bardzo chodliwym towarem, co widać choćby w popularnych serwisach zakupowych w Internecie.
Nie wiem, czy czekają nas aż takie atrakcje, jak za czasów
PRL. Oby nie… Warto jednak pamiętać o ładowaniu telefonu,
powerbanków, akumulatorków, a także zakupie baterii. Nie zaszkodzi posiadać w domu zapasu świec, zapalniczek, zapałek
(towar dziś raczej rzadki) – to się zawsze przyda, choćby dla
zbudowania nastroju, na przykład w sylwestrową noc.

wyraźnie dowodzi, że próbowaliśmy doprowadzić do spotkania z prezydentem w czerwcu
oraz we wrześniu – informuje
Jerzy Chrząszcz, przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Samorządowych
w Oświęcimiu.
– W roboczej wersji protokołu
rozbieżności zaproponowaliśmy, by w związku z brakiem
porozumienia wystąpić o wyznaczenie mediatora. Wynika
to z rozwiązań ustawowych, zasugerowaliśmy jednocześnie, aby
to miasto wystąpiło ze stosownym wnioskiem do ustawowo
wskazanego ministra. Warto
nadmienić, że czas uzgadniania
treści protokołu rozbieżności
był nadal właściwym momentem, by wybrać inne rozwiązanie i wrócić do rozmów, na
które byliśmy otwarci. Żadnych propozycji w tej kwestii
nie otrzymaliśmy, natomiast
otrzymaliśmy pisemną informację, że związki zawodowe
nie są stroną w rozmowach na
temat wynagrodzeń projektowanych w budżecie na kolejny
rok. Z kolei, uzgadniając treść
protokołu rozbieżności, miasto
zaproponowało, by to strona Płatne
związkowa zwróciła się do ministra o wyznaczenie mediatora. Propozycję przyjęliśmy
i w takiej wersji protokół został podpisany – dodaje Jerzy
Chrząszcz.
Obecnie trwają rozmowy negocjacyjne z udziałem mediatora.
Związkowcy mają nadzieję, że
stronom uda się wypracować
rozwiązanie
kompromisowe
prowadzące do zakończenia
sporu zbiorowego, bowiem leży
to w dobrze pojętym interesie
obu stron, a przede wszystkim
mieszkańców, na rzecz których
wspólnie pracują.
– Rozumiemy złożoność problemów budżetowych i jako
strona społeczna od samego
początku wyrażamy gotowość
do rozmów w duchu dialogu
i wzajemnego poszanowania
bez stosowania wobec nas polityki faktów dokonanych – zaznacza Chrząszcz.
Zarządy
Międzyzakładowego
Związku Zawodowego Pracowników Synthos SA i Spółek
oraz Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników
Zmianowych Synthos SA i Spółek w Oświęcimiu, czyli związków działających w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Oświęcimiu oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w Oświęcimiu
popierają postulaty wysuwane przez pracowników Urzędu
Miasta Oświęcim przedstawione przez stronę społeczną.
– Marzena Wilk
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu
Miasto ograniczyło iluminację
świąteczną

Budżet na trudne czasy

W Oświęcimiu dekoracje się
już pojawiły, ale jest ich zdecydowanie mniej niż w latach
ubiegłych.

Dochody w wysokości niemal 225 mln zł, a wydatki wielkości blisko 237 mln zł. To główne założenia budżetu miasta na
2023 rok. Dokumentem, w którym prezydent przedstawia
projekt przyszłorocznych wpływów i wydatków zajmują się
komisje Rady Miasta.

Ozdoby świąteczne zagościły
jednak na rynku i ulicach
wokół. Także na moście
Piastowskim. Na rynku stanęła
elegancka siedmiometrowa
choinka ze świetlnym podestem, na którym widnieje
napis „Oświęcim” i „Wesołych
Świąt”. 6 grudnia, uroczyście wspólnie ze Świętym
Mikołajem zapaliły ją dzieci.
Świąteczny wystrój rynku podkreśla też ozdobna fontanna.
Drzewko, które do tej pory było
na rynku, zostało przeniesione
do parku na Zasolu. Miasto
zmuszone jest do oszczędności, wynikających z wysokich
cen energii oraz montażu
ozdób świątecznych.

Ruszyła sprzedaż węgla
Za tonę węgla mieszkańcy
Oświęcimia zapłacą 1,9 tys.
złotych. Konieczne będzie
jednak uregulowanie opłaty,
a następnie z fakturą będzie
można udać się po jego odbiór.
Wnioski o zakup paliwa stałego
Osoby uprawnione będą go
złożyło 126 mieszkańców.
odbierać od dwóch składów
węglowych działających w mie- Miasto będzie również sprzedawać węgiel od stycznia
ście. Jeden to firma Mombisz,
do kwietnia przyszłego roku.
która ma siedzibę przy ul.
Fabrycznej 3A. Drugi to Przed- Zapotrzebowanie na jego zakup
można już składać w Wydziale
siębiorstwo Usługowo-Handlowe Lech działające przy ul. Ochrony Środowiska Urzędu
Stanisławy Leszczyńskiej 4.
Miasta. 			
Miasto podpisało umowę
z Tauron Wydobycie SA i ma
zapewnione dostawy surowca
z Zakładu Górniczego Sobieski
i Zakładu Górniczego Janina.

Bezdomni nie muszą marznąć
Chłodniejsze dni i noce, ujemne temperatury dają się we
znaki bezdomnym. Szczególnie zimą potrzebują większego
wsparcia. W tym czasie nie
powinniśmy przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych,
leżących czy nietrzeźwych.
Niska temperatura może być
dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Dlatego straż miejska
patroluje miejsca, w których
mogą przebywać bezdomni. Proponują im pomoc
oraz skorzystanie z noclegu
w specjalnych placówkach,
a w poważniejszych sytuacjach
przewożą na Szpitalny Oddział
Ratunkowy.
Strażnicy wskazują też na dużą
rolę mieszkańców, którzy są
bardzo pomocni w dotarciu do
takich osób. Reagują od razu,
i widząc słabych i wyziębionych ludzi, potrzebujących
wsparcia zgłaszają ten fakt do
odpowiednich służb. W mieście czynna jest ogrzewalnia,
mieszcząca się przy miejskiej
noclegowni dla bezdomnych
mężczyzn przy ul. Dąbrowskiego 139 (na fot.), w której

w bezpiecznych warunkach
mogą spędzać ten nieprzyjazny
dla nich czas. W placówce znajduje się 40 miejsc
noclegowych rozmieszczonych
w pokojach dwu-, trzy-, czteroi ośmioosobowych. Ośrodek
jest czynny całodobowo, przez
7 dni w tygodniu. W schronisku osobami bezdomnymi
zajmują się opiekunowie oraz
pracownik socjalny. Kadrę uzupełniają trenerzy i specjaliści,
którzy pomagają im rozwiązać
wiele problemów wynikających
z bezdomności.
Bezdomni nie muszą marznąć!
Jeśli znasz miejsca, w których
przebywają osoby potrzebujące
pomocy, zadzwoń pod numer
alarmowy Straży Miejskiej
986! 			

– Przyjmując budżet, tworzymy
warunki dla rozwoju Oświęcimia. Nasze miasto dzięki mieszkańcom, firmom, samorządom
oraz innym instytucjom zmienia się. Nieprawdą jest, co często
podkreśla radny PiS Waldemar
Łoziński, że ostatnie lata to pasmo porażek. Ile trzeba niechęci i złej woli, żeby nie dostrzec
pozytywnych zmian. Wierzę,
że proponowany budżet i inwestycje w Oświęcimiu pozwolą
nam w tym niełatwym okresie
na dalszy rozwój – zaznacza
na początku prezydent Janusz
Chwierut.
Głosowanie nad dokumentem
odbędzie się 21 grudnia.
Prezydent Oświęcimia podkreśla, że jest to budżet na trudne
czasy, a samorządy miejskie
mierzą się ostatnio z wieloma
problemami.
– Zostały ograniczone dochody, a z uwagi na sytuację gospodarczą musieliśmy podnieść
wydatki. Dochody są mniejsze,
a wynika to z decyzji rządzących, którzy już w tym roku obcięli nam wpływy z PIT i CIT
o 14 mln zł. W 2021 roku mieliśmy 58 mln zł wpływów, w tym
tylko 44 mln zł i w przyszłym
roku będą również 44 mln zł.
Przecież wiemy, w jakiej rzeczywistości żyjemy, gdy rosną
ceny i koszty życia. To jest tak
jak w budżecie rodzinnym, gdy
w 2021 roku mieliśmy miesięcznie 5,8 tys. zł dochodów,
a już w tym roku tylko 4,4 tys. zł
i również w 2023 roku 4,4 tys. zł.
To pokazuje, że samorządy są
w bardzo trudnym położeniu
finansowym, bo nie dotyczy to
tylko Oświęcimia, ale praktycznie wszystkich miast w Polsce.
Budżet to nie tylko dochody,
ale też wydatki, które też nam
rosną. W przyszłym roku zapłacimy za prąd o ponad 50 proc.
więcej. I są to wydatki idące
w miliony złotych. Musimy też
zabezpieczyć więcej pieniędzy
na zakupy czy usługi, bo w tych
sektorach ceny też poszybowały mocno w górę. Budżet musi
się nam spinać, dlatego podjęliśmy szereg działań, aby zwiększyć dochody i jednocześnie
musieliśmy zrobić wiele cięć,
aby ograniczyć wydatki. Dotyczy to też jednostek miejskich
czy instytucji kultury, które

na pewno będą miały ciężko,
ale chcemy zabezpieczyć te najważniejsze usługi. Nie wiemy
też, jak nadchodzący kryzys
i sytuacja gospodarcza kraju zaważy na naszym budżecie, czy
otrzymamy wszystkie zaplanowane wpływy. Musieliśmy budżet zbilansować, zabezpieczyć
wszystkie miejskie potrzeby.
Jednak w ciągu roku na pewno
będzie on przedmiotem wielu
korekt i będziemy zmuszeni

wraz z przedszkolem przy ul.
Ceglanej na osiedlu Stare Stawy.
– W przypadku inwestycji na
bulwarach dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 13 mln zł
z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego i istniało duże prawdopodobieństwo, że te pieniądze stracimy,
jeśli inwestycja nie ruszy. Całość
ma kosztować 29 mln zł, a efekty
będzie można zobaczyć w 2024
roku – przypomina prezydent.

Za dwa lata na Starych Stawach powstanie nowoczesny
żłobek i przedszkole

W przyszłym roku będzie kontynuowana budowa parkingu podziemnego wraz z przestrzenią do organizacji imprez
plenerowych przy ul. Bulwary

podejmować takie decyzje, aby
go stabilizować i w miarę bezpiecznie przejść przez 2023 rok
– prognozuje prezydent Janusz
Chwierut.
Mniej niż do tej pory będzie
inwestycji miejskich. Miasto
będzie kontynuować przedsięwzięcia już rozpoczęte i dofinansowane z zewnętrznych
funduszy. Przeznaczy na nie
nieco ponad 30 mln zł. Wśród
najważniejszych, które już się
rozpoczęły prezydent wymienia
budowę parkingu podziemnego
wraz z przestrzenią do organizacji imprez plenerowych przy
ul. Bulwary czy budowę żłobka

Wyjaśnia też, że budowa kompleksu oświatowego – żłobka
i przedszkola – jest realizowana
ze względu na potrzeby mieszkańców Oświęcimia i samego
osiedla, pomimo tego, że miasto czterokrotnie nie otrzymało
dofinansowania z programów
rządowych. W przyszłym roku
kontynuowane będą inwestycje
drogowe, w tym dokończenie
budowy drogi za Kauflandem
czy modernizacja ulicy Pod Borem i ulicy Koszykowej. Ruszy
też budowa nowej drogi w Starym Mieście. Ulica Krasińskiego będzie przedłużeniem ulicy
Kownackiej, przez ul. Wysokie

Brzegi aż do ul. Szpitalnej. Inwestycja ma wysoki budżet, jej
koszt to 7 mln zł, z czego 5 mln
zł to dofinansowanie zewnętrzne. Z powiatem miasto zrealizuje przebudowę ulicy Wysokie
Brzegi, pomiędzy hospicjum
a ulicą Szpitalną. Kontynuowany będzie program dopłat do
wymiany pieców.
– Przygotowujemy się też do
modernizacji hali lodowej, zaczynamy od opracowania koncepcji jej przebudowy. Wkrótce
będziemy ogłaszać wspólnie ze
Stowarzyszeniem Architektów
Polskich konkurs architektoniczny na to przedsięwzięcie –
zaznacza prezydent. W budżecie nie ma mniejszych zadań
inwestycyjnych, jak np. chodniki czy parkingi wewnątrzosiedlowe.
– Zapisaliśmy je jednak na liście
rezerwowej, jeśli pojawią się dodatkowe finanse, to będziemy je
realizować – deklaruje.
W planie budżetu na przyszły
rok znalazły się również pieniądze na podniesienie wynagrodzeń dla pracowników całej
sfery samorządowej.
– Mamy świadomość sytuacji indywidualnej pracowników, staramy się ich wesprzeć
w warunkach wysokiej inflacji spowodowanej głównie
przez NBP i politykę rządu.
Ponieważ dotyczy to blisko
1000 osób z urzędu, jednostek
miejskich, instytucji kultury,
sportu nie jest to takie proste zadanie. Jednak udało się
nam zabezpieczyć pieniądze
na podwyżkę wynagrodzeń od
stycznia przyszłego roku. Pula
wynagrodzeń w 2023 roku
wzrośnie o prawie 11 mln zł,
tj. ponad 10 proc. w stosunku
do obecnego roku. W urzędzie
miasta płaca wzrośnie o 500 zł
brutto, a więc średnioroczne
wynagrodzenie będzie oscylować wokół 5,6 tys. zł brutto.
Wliczając do tego tzw. 13. pensję, zwiększy się do 6 tys. zł
brutto. Dbając o pracowników,
musimy zachować równowagę pomiędzy ich roszczeniami
a oczekiwaniami mieszkańców, na rzecz których przecież pracujemy. Nie jest łatwo
to pogodzić, jednak musimy
podejmować odpowiedzialnie
decyzje, określone możliwościami finansowymi – przekazuje Janusz Chwierut.
W tym roku zadłużenie miasta spadło do około 63 mln zł,
a w 2023 roku pozostanie na
tym samym poziomie. Prezydent podkreśla, że mimo trudnych dla samorządów czasów,
będzie starał się, aby usługi
publiczne były na dotychczasowym poziomie, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej
sytuacji finansowej miasta.
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Czas na zmianę wyglądu wschodniej
części targowiska

Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek godz. 16:00–17:00

Miasto przygotowuje się do przebudowy wschodniej
części targowiska miejskiego, które jest odwiedzane
nie tylko przez mieszkańców Oświęcimia, ale również
gości z sąsiednich miejscowości.
Poprawiona ma być estetyka
tego miejsca. Stanowiska handlowe zostaną unowocześnione i dostosowane do potrzeb
kupców. Pierwszym krokiem
ma być jednak wymiana zadaszenia i doświetlenie tej części
placu.
– Jeszcze w tym roku planujemy rozpocząć projektowanie
modernizacji wschodniej części

targowiska. Będzie ona zakładała zadaszenia, rozświetlenie
części wspólnych oraz zaprojektowanie pawilonów handlowych. Planujemy też spotkanie
z kupcami, aby skonsultować
zakres prac – wyjaśnia Witold Augustyn, prezes Zakładu
Usług Komunalnych.
Administrator targowiska liczy,
że poprawa warunków będzie

z korzyścią dla handlujących
i kupujących.
– Chcemy poprawić stan techniczny, który jest bardzo słaby
oraz przede wszystkim wygląd
i estetykę tego miejsca, aby poprawić komfort pracy kupców
oraz osób robiących tu zakupy
– dodaje.
W ostatnim czasie pojawia się
wiele pogłosek o likwidacji tar-

Tak ma prezentować się odnowiona część targowiska

Młodzieżowa reprezentacja
radnych wyłoniła swoje władze

Harmonogram
dyżurów radnych
Rady Miasta
Oświęcim

gu. Stanowczo dementuje je zastępca prezydenta Oświęcimia
Krzysztof Kania.
– Widzimy, że informacja
o modernizacji targowiska żyje
swoim życiem i rodzi wiele
niepotrzebnych plotek oraz domysłów. Stąd chcemy uspokoić
naszych mieszkańców, że nie
zamierzamy zamykać targowiska, przymierzamy się jedynie
do jego rewitalizacji. Liczymy,
że zarządcy uda się uzyskać
satysfakcjonujący wszystkich
efekt – wyjaśnia.
Ostatnie prace modernizacyjne na targowisku prowadzone były blisko 10 lat temu.
Obejmowały środkową część
targowiska. Zmieniono wtedy
nawierzchnię, przygotowano
zadaszone stanowiska do handlu odręcznego. Przebudowano toalety, miejsca parkingowe
oraz oświetlenie. 		

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Ireneusz Góralczyk
poniedziałek
godz. 12:00–13:00
4.01 godz. 13:00–15:00
Mariola Madej
Komisja Rewizyjna,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
11.01 godz. 13:00–15:00
Zygmunt Osoba
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
18.01 godz. 13:00–15:00
Jakub Przewoźnik
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
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SESJA RADY Miasta
30 listopada odbyła się
sesja Rady Miasta. Treść
uchwał oraz informacja o wynikach głosowania jest dostępna
na stronie internetowej
oswiecim.pl w zakładce
Samorząd/Rada Miasta. Na tej
stronie można oglądać transmisje sesji Rady Miasta online,
a także archiwalne nagrania.

Wieści Z RATUSZA
w lokalnej TV
Program informacyjny
„Wieści z Ratusza”
można oglądać w każdy piątek
o godz. 18:00. Wiadomości
są powtarzane co trzy godziny
przez cały weekend.
Można je oglądać na portalach
www.faktyoswiecim.pl
i www.oswiecimonline.pl/.
Są też dostępne na stronach
www.ostv.pl oraz
www.oswiecim.pl/.

RADA SENIORÓW
ZAPRASZA
Oświęcimska Rada Seniorów
serdecznie zaprasza oświęcimian na swoje dyżury w każdą
drugą środę miesiąca w Wydziale Spraw Obywatelskich
UM przy ul. Solskiego 2, pokój
nr 14 w godz. 11:00–12:00.

OTBS podzielił się
swoimi doświadczeniami
i dobrymi praktykami

21 radnych tyle liczy Młodzieżowa Rada Miasta piątej kadencji, która ukonstytuowała się w listopadzie. Zasiadają
w niej reprezentanci oświęcimskich szkół podstawowych. Na konferencji poświęconej roli Towarzystw Budownictwa
Społecznego w średnich i małych miastach, która odbyła się
Podczas pierwszego posie- Sportowymi nr 2 im. Łukasza Medes, Alicja Pyrdoł i Hubert
dzenia, które odbyło się w sali Górnickiego, Aleksander Jarzy- Domasik ze Szkoły Podstawo- w Oświęcimiu, spotkało się blisko 30 przedstawicieli towakonferencyjnej Urzędu Miasta na ze Szkoły Podstawowej nr 3 wej nr 9 im. Orędowników Pomłodzi radni wybrali swoje im. Klementyny Tańskiej-Hoff- koju oraz Zuzanna Jurkiewicz, rzystw budujących mieszkania z różnych polskich miast.
władze. Ze swojego grona wyłonili przewodniczącego, zastępcę, skarbnika i sekretarza.
Pracami młodzieżowych radnych pokieruje Liliana Kęska
ze Szkoły Podstawowej nr 5
im. Orła Białego przy pomocy
wiceprzewodniczącego Leona
Kwiatkowskiego, również z tej
samej szkoły. Wspierać ich
będzie Zuzanna Jurkiewicz ze
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 11 im.
Mikołaja Kopernika jako sekretarz i Natalia Węglarz ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w roli
skarbnika. Gratulacje nowym
radnym i wybranym władzom
złożył zastępca prezydenta
Krzysztof Kania.
Cel, jaki stawiają przed sobą
młodzi radni to działalność
na rzecz społeczności szkolnej
oraz rozwijanie dialogu między
samorządem lokalnym a młodzieżą.
Młodzieżową Radę Miasta tworzą Miłosz Jarnot i Jakub Sucu
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Królowej Jadwigi, Antoni Mitoraj i Nadia Gębczyk ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami

manowej, Julia Jurka, Weronika
Skoczek i Natalia Węglarz ze
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im.
Stanisława Wyspiańskiego, Liliana Kęska i Leon Kwiatkowski ze Szkoły Podstawowej nr 5
im. Orła Białego, Kacper Stanik
i Wiktoria Strózik ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zofii
Kossak, Olga Kiszczak, Natalia
Nowak i Kajetan Tkaczyk ze
Szkoły Podstawowej Sportowej z Oddziałami Mistrzostwa
Sportowego nr 8 im. Marii
Skłodowskiej-Curie,
Amelia

Natalia Macuda i Oliwia Smółkowska ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi
nr 11 im. Mikołaja Kopernika.
Kadencja młodzieżowych radnych jest dwuletnia. Rada młodzieży dysponuje też herbem,
barwami miasta i własną pieczęcią. Do tej pory podejmowała wiele interesujących projektów i inicjatyw, jak między
innymi projekt „Kino za piątaka” czy Oświęcimskie Orły,
nagrody dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej. 		
		

Wśród gości byli również
przedstawiciele Ministerstwa
Rozwoju i Technologii oraz
Banku Gospodarstwa Krajowego.
Spotkanie otworzył prezydent
Janusz Chwierut. Dla gospodarza, którym było miasto
wspólnie z Oświęcimskim Towarzystwem
Budownictwa
Społecznego była to okazja
do promocji Oświęcimia oraz
przyjętych przez spółkę miejską
rozwiązań, które skutkują kolejnymi inwestycjami mieszkaniowymi powstającymi na osiedlu
Stare Stawy.
– Chcemy pokazać innym, że
mamy dobry i sprawdzony sposób budowy nowych mieszkań
za stosunkowo niewielkie pieniądze dla tych osób, które mają
możliwości wpłacenia partycypacji, ale na tym etapie życia nie
stać ich na kupno mieszkania.
Propagujemy
budownictwo
mieszkań w systemie odroczonej własności, by po pięciu
latach zostać właścicielem i do

Prezes OTBS przedstawia działalność spółki

tego zachęcamy – mówił prezes
OTBS Tyberiusz Kornas.
Spółka ma się czym pochwalić.
Do tej pory na osiedlu Stare
Stawy powstało ok. 500 mieszkań w jedenastu budynkach
wielorodzinnych. Wspólnym
staraniem miasta i spółki odnowiono trzy kamienice w Starym
Mieście, w których oddano też
mieszkania dla 20 rodzin i 4 lokale usługowe. OTBS realizuje
już kolejne inwestycje miesz-

kaniowe. Przymierza się też do
rewitalizacji budynku przy ul.
Mickiewicza od 2 do 4.
Podczas konferencji rozmawiano również o dobrych
rozwiązaniach w budownictwie opartych na współpracy
z samorządem lokalnym, towarzystwie budownictwa społecznego jako instrumencie polityki senioralnej czy rządowym
wsparciu inicjatyw mieszkaniowych. 		

Wieści z Oświęcimskiego Ratusza
przygotowała Katarzyna Kwiecień
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wiadomości z powiatu
Zmodernizowana
droga powiatowa
na osiedlu Błonie
już w pełni przejezdna
17 listopada oficjalnie dobiegła końca przebudowa drogi powiatowej nr
1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu.

Powiat Oświęcimski docenia aktywność
organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych
2 grudnia w sali sesyjnej w internacie powiatowego „Chemika” uroczyście podsumowano realizację Lokalnego Programu
Grantowego Małopolska Lokalnie 2022.
Zarząd Powiatu w Oświęcimiu
reprezentowali wicestarosta Paweł Kobielusz i członkini tego
gremium Teresa Jankowska.
Lokalny Program Grantowy Małopolska Lokalnie Powiat Oświęcimski to konkurs grantowy dla
małych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu oświęcimskiego.
Jest podzielony na dwie ścieżki
wsparcia – projekty społeczne
dla organizacji pozarządowych
i grup nieformalnych i projekty
rozwojowe dla organizacji pozarządowych. Operatorem programu jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, a partnerem
Powiat Oświęcimski.
Dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji Lokalnego Programu Grantowego Powiatu Oświęcimskiego otrzymało siedem
projektów z naszego powiatu.

Natomiast w ramach konkursu
Małopolska Lokalnie w powiecie
oświęcimskim zrealizowano dodatkowych sześć zadań. Łączna
kwota dofinansowań, jakie pozyskali mieszkańcy powiatu oświęcimskiego to 42 tys. zł (LPG Po-

wiatu Oświęcimskiego) i 36 tys.
zł (Małopolska Lokalnie). Każda
organizacja lub grupa nieformalna otrzymała grant w wys.
6 tys. zł na swoje działania.
Podczas uroczystości podsumowano tegoroczną edycję kon-

kursu i wręczono pamiątkowe
dyplomy, a organizacje i grupy
nieformalne zaprezentowały projekty, które udało się zrealizować
dzięki Lokalnemu Programowi
Grantowemu.
– Z biegiem lat zauważamy, że
Lokalny Program Grantowy cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców
powiatu oświęcimskiego. Udział
organizacji i grup nieformalnych
w tym przedsięwzięciu pokazuje,
że warto wspierać grupy i osoby,
które chcą działać na rzecz lokalnej społeczności – powiedział
wicestarosta Paweł Kobielusz.
– Bardzo się cieszę, że państwa
aktywności pobudziły społeczność lokalną, bo myślę, że
czasy, w których żyjemy nie
są łatwe. Doceniamy, że mimo
wszystko swoją energią zarażacie innych, pokazujecie, że
aktywność ma sens i że warto,
żeby chciało się chcieć, poświęcając przy tym swój wolny czas –
powiedziała członkini Zarządu
Powiatu w Oświęcimiu Teresa
Jankowska.
		

Działania samorządu powiatowego
w obliczu zmian klimatu
Powiat Oświęcimski, podobnie jak 17 innych
powiatów i 3 miasta na prawach powiatu
w województwie małopolskim, przyłączył się
do projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego
Planu Działań dla Klimatu i Energii” dla
województwa małopolskiego, realizowanego
przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Okres przedsięwzięcia obejmuje 10 lat –
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r.
Projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA powstał
w odpowiedzi na jeden z największych globalnych problemów, jakim są zmiany klimatu
i konieczność dostosowania się do skutków
tychże zmian.

Do najważniejszych założeń projektu należą
m.in. promocja odnawialnych źródeł energii
i poprawa efektywności energetycznej.
W ramach projektu w Starostwie Powiatowym
w Oświęcimiu zatrudniono doradcę ds. klimatu
i środowiska. Jego głównym zadaniem jest
skuteczne wdrożenie działań określonych
w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu
i Energii oraz Małopolskim Programie Ochrony
Powietrza. Ponadto prowadzenie działań
na szczeblu lokalnym, zmierzających do podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci,
młodzieży oraz mieszkańców powiatu, poprzez
organizację spotkań, wydarzeń czy kampanii edukacyjno-informacyjnych związanych
z ochroną klimatu. 			

W odbiorze końcowym zadania, które pochłonęło
blisko 4,6 mln zł, uczestniczyli starosta oświęcimski
Andrzej Skrzypiński, wicestarosta Paweł Kobielusz
i członek zarządu powiatu
Jerzy Mieszczak. Miasto
Oświęcim
reprezentował
prezydent Janusz Chwierut.
Inwestycja objęła m.in. wymianę nawierzchni na całym odcinku ponad 700-metrowego traktu i w zatokach
autobusowych oraz oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Dla poprawy
bezpieczeństwa wyniesiono
przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Nideckiego z ul. Bałandy.
Ponadto wymieniono nawierzchnię na zniszczonym
rondzie (i przyległościach)
u zbiegu ul. Nideckiego
i Konopnickiej. Usunięto
betonową zaporę oddzielającą pasy ruchu w sąsiedztwie ronda i stacji paliw.
– Mimo trudnych warunków, w jakich przyszło nam
gospodarować w tym roku,
Powiatowi Oświęcimskiemu udaje się realizować
inwestycje drogowe. Ulica
Nideckiego to bardzo ważna arteria komunikacyjna
przecinająca duże osiedle
Błonie. Cieszymy się, że
przy udziale środków miejskich, za co dziękuję prezydentowi Januszowi Chwierutowi i OSPR, po kilku
miesiącach uciążliwości dla
mieszkańców oddaliśmy do
użytku ładny kawałek drogi
powiatowej. Myślę, że ku zadowoleniu mieszkańców nie
tylko tej części miasta, ale
całego Oświęcimia, i szerzej,
mieszkańców powiatu – powiedział starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński.

– Nie ukrywam, że bardzo
się cieszę, że ulica Nideckiego została oddana do
użytku. Postulowali o to
mieszkańcy. Ogromne podziękowania dla Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu, że się zaangażowało
w to zadanie. Miasto wsparło tę inwestycję – stwierdził
prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.
Włodarze Powiatu Oświęcimskiego i Oświęcimia
zgodnie podkreślili, że modernizacja ul. Nideckiego
to kolejny przykład dobrej
współpracy obu samorządów w realizacji ważnych
inwestycji drogowych.
Wicestarosta Paweł Kobielusz zauważył, że nie zawsze
mieszkańcy wiedzą, która
droga jest kategorii powiatowej, a która jest zarządzana przez inny podmiot.
– Jako starostwo powiatowe staramy się dbać o nasze
drogi, czego potwierdzeniem jest oddana do użytku
po gruntownej modernizacji ulica Nideckiego – podkreślił wicestarosta.
– De facto w stolicy naszego
powiatu zostanie nam do
przebudowy końcówka ul.
Szpitalnej i Wysokie Brzegi. Oba trakty są w fazie
opracowania dokumentacji
projektowej – dodał Paweł
Kobielusz.
Przebudowa ul. Nideckiego została sfinansowana
ze środków powiatowych
i miejskich oraz z Oświęcimskiego
Strategicznego
Programu Rządowego – programu, który powstał ćwierć
wieku temu z inicjatywy ówczesnego prezydenta Oświęcimia Andrzeja Telki.

Strona płatna, przygotowana przez
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

kultura i historia
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Obrazowanie energii emocji
Projekt „LandScape_x_9_SiteSpecific” Ewy Markiewicz-Adamczewskiej to mocny wizualny akcent w Oświęcimskim Centrum Kultury. Dizajnersko-malarska
instalacja wychodząca poza obręb galerii „Tyle światów” odnosi się do uniwersalnych wartości ludzkich, a część prezentowanych prac powstała specjalnie dla
Oświęcimia i z myślą o naszym mieście.
Ewa Markiewicz-Adamczewska to artyska i dizajnerka,
która zajmuje się głównie obrazowaniem energii emocji oraz
terapeutyczną funkcją sztuki.
Jej twórczość przyjmuje postać
wielkoformatowych kompozycji nazywanych GeoTkanami,
składających się z modułów
GeoForm.
– Zajmuję się obrazowaniem
treści w sposób łączący aspekt
energii emocji i aspekt racjonalnego myślenia. Łączę to,
co jest rytem afrykańskim, czyli
ekspresją formy razem z racjonalnym myśleniem Zachodu.
To obrazowanie treści wiąże
się z odniesieniem i odwołaniem do pierwszej litery mowy
emocji – emoMowy, jaką jest
forma spirali. Spiralę traktuję
jako „literę wyjściową” tworzonego „alfabetu” emocjonalnych znaczeń. Spiralne kształty przyjmują graficzną postać
indywidualnego komunikatu
emoMowy i odnoszą się do
rzeczywistości prelingwistycznej. To obrazowy język mowy
emocji o charakterze archetypicznym, bo przecież fragmentem toru spirali jest na przykład

pejzaż za mgłą

Kurator wystawy Magdalena Prochowska i autorka prac
Ewa Markiewicz-Adamczewska w towarzystwie Agnieszki Niezgodzkiej i Igi Niezgodzkiej podczas wernisażu
w Oświęcimskim Centrum Kultury
uśmiech, skrzywienie ust, machanie ręką na uwięzi punktu.
Bazuję na archetypie spirali
łączącym w sobie materię i niematerię, łączącym punkt i nieskończoność – opisuje swoją
twórczość artystka.
Tworzenie kompozycji GeoFormy Ewa Markiewicz-Adamczewska zawsze zaczyna, gdy

jest poruszona jakimś tematem.
To warunek konieczny, od którego zaczyna proces obrazowania. Dochodząc do „istoty
rzeczy”, uwalnia i materializuje
energię emocji, dając jej wyraz
na kwadratowych płytach HDF.
– Dziewięć modułów powierzchni układam na podłodze tak, by utworzyły duży

kwadrat. Energetyczne linie
kompozycji wyznaczam, wyklejając je samoprzylepną papierową taśmą. Tak przygotowaną
powierzchnię zamalowuję farbą i w następnej kolejności odrywam taśmę od powierzchni
tworzonego obrazu. Czynność
przyklejania taśmy, zamalowywania i odrywania taśmy
powtarzam, aż uzyskany efekt
uznaję jako zadowalający. Proces tworzenia GeoFormy może
przybierać też charakter arteterapeutyczny – zdradza Markiewicz-Adamczewska.
Autorka mówi, że wiele z podejmowanych tematów dojrzewało w niej przez lata. Tworząca w nurcie ekspresjonizmu
abstrakcyjnego artystka posługuje się znakami i symbolami
o głębokich znaczeniach kulturowych i filozoficznych. Część
prezentowanych w projekcie
„LandScape_x_9_SiteSpecific”
GeoTkanów, jak np. odnoszący
się do Symbolu Pokoju Miasta
Oświęcim, powstała specjalnie
z myślą o Oświęcimiu – jego
historii i specyfice. Są one również efektem rozmów z mieszkańcami naszego miasta.

bogna wernichowska

Pod świątecznym drzewkiem

Ż

artobliwie mawiano,
że tym, co odróżnia
święta w Warszawie czy Poznaniu od
Bożego Narodzenia
w Galicji jest – czy to w skromnych mieszkaniach, czy obszernych salonach – udekorowana
możliwie okazale choinka.
W zaborze rosyjskim czy pruskim pod choinką leżały przyniesione przez św. Mikołaja
albo Gwiazdora pięknie opakowane prezenty. Galicyjskie
drzewko też lśniące od srebrnych i złotych łańcuchów miało więcej dekoracji obiecujących rozkosze podniebienia
– czerwone jabłka, złocone
orzechy, mandarynki, wszelkie
bakalie w ozdobnych koszyczkach, gałązki jodły czy świerka
przemyślnie łączono kolorowymi nićmi, na które nawlekano okazałe rodzynki, suszone
śliwki bez pestek i morele.
Pod drzewkiem nie było
ozdobnie zapakowanych prezentów dla domowych dzieci – już ponad dwa tygodnie
wcześniej rozdał je święty
Mikołaj. 6 grudnia odwiedzał
domy grzecznych czy psotnych malców w towarzystwie
anioła i diabła. Czasem odpy-

tywał z pacierza, niekiedy pouczał i groził złoconą rózgą,
ale w końcu wręczał każdemu
stosowny upominek. Niekiedy
spieszył się tak bardzo, że zostawiał podarki w dziecinnych
pokojach, powracając do nieba, nim późny, grudniowy świt
rozjaśnił mrok.
Po wigilijnej kolacji i później w świąteczne dni można
było natomiast raczyć się niewidywanymi na co dzień nawet
w zasobnych domach – delicjami. Układano je na ozdobnych talerzach, a najdroższymi
przysmakami w rodzaju marcepanów i kasztanów w cukrze –
częstowano domowników i gości po świątecznej biesiadzie…
Te skromniejsze – daktyle, figi,
migdały, włoskie orzechy były
dostępne od wigilii do końca
świąt, uzupełniane, w miarę
jak znikały z półmisków.
Dorośli domownicy, od
państwa domu poczynając,
na osobach pomagających
w domowym gospodarstwie
kończąc, byli obdarowywani z okazji świąt. Kochający
mężowie wręczali żonom po
wigilijnej wieczerzy ozdobne
pudełeczka z biżuterią – srebrną broszkę z granatami albo

sznurkiem różowych, prawdziwych korali (czerwone uchodziły w tamtych czasach za detal ludowego stroju). Częstym
wigilijnym prezentem była też
ozdobna szkatułka na drobiazgi, zestaw różnokolorowych
jedwabi do haftu, niekiedy album na rodzinne fotografie czy
piękne pocztówki.
Żona rewanżowała się
małżonkowi kompletem wizytowych koszul, by mu służyły
podczas noworocznych odwiedzin i karnawałowych wieczorów, aksamitną marynarką
noszoną w domowym zaciszu,
tzw. bonżurką albo, będąc wyrozumiałą na męskie słabostki,
pudełkiem dobrych cygar czy
butelką ulubionego trunku.
Praktyczne
upominki odzieżowe dostawała też
służba domowa. Magdalena
Kossak ubolewała nad „ponurą brzydotą” tych podarków
i wspominała, że jej ojciec Wojciech miał zwyczaj wręczania
„pracującym domownikom”
kopert z „banknotami wartości
dziesięciu reńskich” – co było
sumą wystarczającą, by kupić
np. niedzielne buciki…
Wieczorami
zapalano
świeczki na drzewku, śpie-

wano kolędy, wspominano
nieobecnych, czytano listy od
krewnych.
W rodzinach, gdzie były
dzieci – przynajmniej raz
w okresie między drugim dniem
świąt a uroczystością Trzech
Króli – starano się urządzić popołudniową zabawę. Schodzili
się malcy z zaprzyjaźnionych
domów, zapalano świeczki
na drzewku, ktoś z dorosłych
grał na fortepianie, urządzano
gry towarzyskie z loteryjką na
czele. Można było wygrać cieszące dzieci figurki, kredki czy
obrazki, a potem zdejmowano
z gałązek najsmaczniejsze cukierki i razem z mandarynkami
rozdzielano między małych gości. Jak to w Galicji był też obok
lemoniady gorący owocowy
poncz z minimalnym dodatkiem wina, by dzieci miały wrażenie, że wzniosły prawdziwy,
świąteczny toast.
Takie atrakcje czekały na
potomstwo
inteligenckich
krakowskich rodzin, a opisała je Maria Estreicherówna
we wspomnieniowej, cenionej
i dziś przez historyków książce
„Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848–
1863”.
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– Często są to tematy wzmocnione poprzez fakt kontaktu
z miejscem, w którym tworzę
instalacje oraz kontaktu z zespołem ludzi, który tam pracuje. Etap końcowy jest zawsze
wspólną realizacją. Dla mnie
to pewien proces dojrzewania.
Niektóre z prac prezentowanych w Oświęcimskim Centrum Kultury powstawały we
wrześniu po mojej ostatniej
wizycie tutaj, kiedy było ważne
dla oświęcimian wydarzenie –
obchody święta miasta i wernisaż wystawy Witolda Kaczanowskiego – podkreśla Ewa
Markiewicz-Adamczewska.
Możliwość przeprowadzenia
warsztatów twórczych i wiążący się z tym kontakt z ludźmi
jest dla artystki równie ważna, jak samo wystawianie prac
i tworzenie instalacji dizajnerskich. Dzień przed wernisażem odbyły się warsztaty Wzór
z GeoTaśmy. Pod opieką Ewy
Markiewicz-Adamczewskiej
i
Magdaleny Prochowskiej,
kurator wystawy, uczestniczki: Olga Bilska-Mąsior, Oliwia

Musiał, Agnieszka Niezgodzka
i Iga Niezgodzka stworzyły pracę zatytułowaną OCK_LiśćLetter, która zawisła w holu po lewej stronie pomiędzy filarami.
Stanowi ona integralną część
projektu artystki.
– Inspiracją do stworzenia tej
pracy była rozmowa o organizowanym przez OCK corocznym konkursie plastycznym dla
dzieci „Darujmy światu pokój”
i wiążące się z jego przesłaniem
słowa piosenki Andrzeja Sikorowskiego pt. „List do świata”
– „Gdyby te listy czytał świat,
to pewnie by się zmienił, a mędrcy mądrzy, że aż strach milczeli zawstydzeni” – zaznacza
Magdalena Prochowska, kurator wystawy i instruktor z OCK.
Prezentacja dizajnersko-malarskiego projektu Ewy Markiewicz-Adamczewskiej
pt.
„LandScape_x_9_SiteSpecific”
w Oświęcimskim Centrum
Kultury czynna będzie do
8 stycznia 2023 roku. Wstęp
wolny.
– Marzena Wilk

Świąteczny czas był też
okresem, gdy odwiedzano teatry. W Krakowie, Lwowie
i innych galicyjskich miastach,
gdzie istniały profesjonalne
sceny, wystawiano co roku
przedstawienia o treści patriotycznej i trafiające do wszystkich widzów – także ludzi
prostych i niedorosłych dzieci.
„Kościuszko pod Racławicami” Ludwika Anczyca oraz
„Krakowiacy i górale” Wojciecha Bogusławskiego – co roku
wzruszały i bawiły. W Krakowie część biletów opłacano
z funduszy Towarzystwa Dobroczynności i innych stowarzyszeń filantropijnych, aby
potem rozdawać je pomiędzy
podopiecznych i dzieci ze szkół
powszechnych.
Doczekał się też galicyjski
Kraków swojej opowieści wigilijnej, powstałej w 1910 roku,
autorstwa aktora i literata Stefana Turskiego „Krowoderskie
zuchy”. Akcja tego ulubionego przez całe pokolenia krakowian wodewilu z tańcami
rozgrywa się w świątecznym
Krakowie, a pierwsza scena
pokazuje zasypany śniegiem
Rynek i idących z szopką braci
Gzymsików, murarzy z Krowodrzy. Jest oczywiście wątek
miłosny zakochanego w córce
radcy i kamienicznika – wykształconego
młodzieńca
z Krowodrzy, który, by sprostać wymaganiom teścia – sno-

ba, zapiera się robotniczego
pochodzenia,
napomykając
o rzekomych szlacheckich koligacjach… Demaskują go
przypadkiem Gzymsiki, którzy
przychodzą do domu radcy
z szopką… Ale, jak to w wodewilu, wszystko kończy się dobrze i przy dźwiękach muzyki
i śpiewie gości – zaręczona już
para zakochanych pada sobie
w ramiona.
W ciągu ponad 100 lat sztukę tę grały wszystkie krakowskie teatry, a Teatr Kolejarza –
co roku – przez cały grudzień,
zawsze przy pełnej sali.
A jakie były pod względem zimowej aury galicyjskie
święta? Na białe Boże Narodzenie mogli najbardziej liczyć
mieszkańcy Lwowa i okolic
– tam śnieg pod koniec grudnia pokrywał ziemię nieomal
każdego roku. W Krakowie,
gdzie obserwacje pogodowe
prowadzono od ostatnich dziesięcioleci XVIII stulecia, śnieżna zima nie była tak oczywista.
W roku 1902 galicyjski „Czas”,
ubolewając nad „jesienną aurą
panującą ostatnio i niezapowiadającą zimy na Gwiazdkę”,
stwierdził, że nie jest to żaden
ewenement, bowiem podczas
ostatnich stu lat tylko statystycznie co czwarte Boże Narodzenie w Krakowie było śnieżne i mroźne.		
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Strofy śpiewane i czytane

Ćwierkające towarzystwo

Fot. MDSM, D. Smolarek

W ostatnim czasie Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzie- Symboliczne malowidła przedstawiające wizerunki dziewięży zaprosił widzów na dwa poetyckie spotkania.
ciu różnych gatunków ptaków można zobaczyć, przechodząc wzdłuż muru cmentarza żydowskiego w Oświęcimiu.
Podczas 84. Krakowskiego Salonu Poezji zatytułowanego
„Chanson d`automne, czyli jesienna piosenka”, który odbył
się 19 listopada widzowie wysłuchali klimatycznego koncertu w wykonaniu Joanny Możdżan, aktorki Teatru Rozrywki
w Chorzowie, której akompaniowała na pianinie Ewa Zug.
Dzięki temu publiczność odbyła muzyczną podróż przez
różne oblicza najpiękniejszych
francuskich piosenek.
– Piosenka francuska jest mi
bardzo bliska. Gdy zaczynałam jeździć na różne festiwale,
to wykonywałam utwory w języku francuskim. Miałam parę
swoich hitów, które wykonywałam właśnie jako nastolatka.
Dzisiaj niektóre z nich przywołałam. Język francuski jest
jak rzeka, on po prostu płynie
i bardzo przyjemnie śpiewa mi
się w tym języku – powiedziała

Wiersze wielkich poetów czytali aktorzy Ewa Kaim i Zbigniew W. Kaleta

odbyła się 11 grudnia. Tytuł spotkania nawiązywał do
wiersza „Cebula” polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej
i brzmiał „I jest nam odmówiony idiotyzm doskonałości, czyli
kata-strofy arcymistrzów”. Nieco chybione wiersze wielkich
poetów w wyborze i układzie
prof. Bronisława Maja czytali
przed publicznością pochodząca z Oświęcimia Ewa Kaim
i Zbigniew W. Kaleta – aktorzy
z Narodowego Starego Teatru
im. H. Modrzejewskiej w Krakowie.
Gospodarzami Salonów byli:
Ola Lisak, Leszek Szuster i Janusz Toczek.
Projekt MDSM realizowany jest
przy wsparciu Miasta Oświęcim, Powiatu Oświęcimskiego, Firmy Inżynierskiej EnCo,
Fabryki Maszyn i Urządzeń
OMAG Sp. z o.o., Austrotherm
Sp. z o.o., RE-Bau Sp. z o.o. oraz
Joanna Możdżan zaśpiewała przy akompaniamencie Gebrüder Weiss Sp. z o.o.
– In
Ewy Zug

Fot. MDSM, K. Janik

po koncercie Joanna Możdżan,
która w młodzieńczym wieku
znana była w naszym mieście
z występów w grupie wokalno-instrumentalnej Wariant M
działającej niegdyś w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Kolejna, 85. edycja Krakowskiego Salonu Poezji w MDSM

Wśród namalowanych na zewnętrznej części ogrodzenia
wizerunków ptaków znalazły
się: zięba, kos, sikora modra,
kowalik, wilga, dzięcioł, sroka,
gołąb grzywacz i sowa.
Mural autorstwa Wojciecha
Rokosza, krakowskiego artysty
znanego z tworzenia „ptasich”
malowideł naściennych, powstał na ogrodzeniu zabytkowego cmentarza, nad którym
od ponad dwudziestu lat opiekę sprawuje Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu, należącego
do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej.
Założona pod koniec XVIII w.
nekropolia, którą Niemcy całkowicie zniszczyli podczas
II wojny światowej, została czę-

ściowo odbudowana po 1945
roku. W miejscu tym do dziś
zachowało się w różnym stanie
około tysiąca macew (z hebr.
nagrobków) z inskrypcjami
w języku hebrajskim, niemieckim, polskim i jidysz. Cmentarz, znajdujący się w środku
miasta, jest nie tylko symbolem wielokulturowej historii
Oświęcimia, stanowi też enklawę bioróżnorodności. Teren
porastają stare drzewa, a ich
korony stanowią przyjazne
schronienie dla wielu różnych
ptaków. Motyw skrzydlatych
przyjaciół jest też nieodłącznym elementem żydowskiej
symboliki nagrobnej. O tym
wszystkim przypominać ma
mieszkańcom miasta i tury-

stom mural na ogrodzeniu nekropolii.
– Wykorzystanie wątków związanych z przyrodą tego miejsca
to bardzo słuszny trop. W tym
miejscu jest ona niezwykle
bogata. Zależało mi jednak
na tym, aby w projekcie muralu uniknąć bezpośredniego
wykorzystania symboliki żydowskich nagrobków, które
przecież można zobaczyć, odwiedzając cmentarz, i jej powierzchownej estetyzacji. Stąd
skupienie się przede wszystkim na stworzeniu wizerunków ptaków. Łączą warstwę
symboliczną tego miejsca oraz
przyrodniczą w nienachalny
i niejednoznaczny sposób –
podkreśla Wojciech Rokosz,
który, projektując i malując
murale, stara się zrozumieć
charakter miejsca, w którym
dzieło ma się znaleźć (zarówno charakter tego, co widoczne
w najbliższym otoczeniu, jak
i tego, co stanowi szerszą „historię” i kontekst).
– Mural ma być nie tylko elementem upiększającym przestrzeń publiczną, ale także
zachętą do zwiedzania zabytkowego obiektu i poznawania
wspólnej,
wielokulturowej
przeszłości Polski – zaznacza
Tomasz Kuncewicz, dyrektor Muzeum Żydowskiego
w Oświęcimiu.
Projekt zrealizowało Muzeum
Żydowskie w Oświęcimiu, przy
Mural autorstwa Wojciecha Rokosza, krakowskiego artywsparciu Miasta Oświęcim.
sty znanego z tworzenia „ptasich” malowideł naściennych
– In
powstał na murze zabytkowego cmentarza

później założył Klub Tańca Towarzyskiego Non Stop w ZDK,
prowadził Szkołę Tańca Towarzyskiego OCK. Był przede
wszystkim instruktorem amatorskiego ruchu artystycznego,
ale też lektorem Zakładowej
Kroniki Filmowej, konferansjerem imprez w Domu Kultury i nie tylko. Organizował
wiele turniejów, m.in. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Profesora
Wieczystego.
W Szkole Tańca OCK trenował Paweł Kaźnica, który
młodzieńcze zainteresowania
przekuł w zawodowstwo, uzyskując uprawnienia do nauczania tańca i dyplom instruktora
tańca sportowego. Był założycielem, instruktorem i choreografem wielu formacji tanecznych w OCK, prowadząc je do
wspaniałych sukcesów, wynosząc oświęcimski taniec na
poziom międzynarodowy. Był
perfekcjonistą i charyzmatycznym trenerem, który w Oświę-

cimskim Centrum Kultury
ukierunkował i wyszkolił wiele
tancerek i tancerzy.
Marian Koim był prekursorem amatorskiego ruchu
filmowego w Oświęcimiu. Absolwent Studium Filmu i Fotografii w Warszawie przez
wiele lat pracował w różnych
bielskich i katowickich instytucjach kultury, jak również
wykładał m.in. w Studium
Kulturalno-Oświatowym w Katowicach, kształcąc przyszłe
kadry instytucji kulturalnych.
W 1963 r., razem z Marianem
Żmudą i Henrykiem Lehnertem założył AKF „Chemik”,
w którym był instruktorem do
końca 1996 r. Pomagał przy zakładaniu Dyskusyjnego Klubu
Filmowego „Reksio”, współtworzył Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać Człowieka”. Był delegatem Polskich
Federacji AKF i DKF na Śląsku
i w okolicach.
Stanisław Cichoń był pionierem oświęcimskiego ruchu

jubileusz ZDK–MOK–OCK kamila drabek

Animatorzy lokalnej kultury

K

ończy się rok 2022
i zamykamy wspomnieniowy cykl artykułów poświęconych
60-letniej historii Zakładowego Domu Kultury, Miejskiego
Ośrodka Kultury i powstałego
na ich bazie Oświęcimskiego
Centrum Kultury. Cykl, który
jest jedynie skromnym résumé
tego, co się wydarzyło w ciągu
kilku dziesięcioleci działalności
oświęcimskiej instytucji kultury. Kulturę kształtują ludzie.
Nie sposób jednak napisać
o wszystkich, zatem wspomnimy dziś wybranych animatorów oświęcimskiego życia
kulturalnego, bez których nie
byłoby wspaniałej historii naszej placówki.
Przede wszystkim trzeba
wspomnieć o osobach zarządzających instytucją kultury na
przestrzeni lat. Zakładowym
Domem Kultury kierowali:
Władysław Węgrzyn, Antoni
Mrzygłód, Jerzy Wróblewski
i Apolonia Maj. Po połączeniu

ZDK i MOK funkcję p.o. dyrektora pełniła Karolina Domider. Dyrektorami Oświęcimskiego Centrum Kultury byli:
Ryszard Strutyński, Piotr Matusiak i Apolonia Maj. Obecnie u steru OCK stoi Monika
Świętek-Smrek. Na przestrzeni
lat zmieniali się pracownicy
merytoryczni, administracyjni, finansowo-księgowi, ekipa
techniczna i obsługowa, choć
wielu poświęciło oświęcimskiej
kulturze całe swoje zawodowe
życie.
Wielu było współpracujących z domem kultury instruktorów prowadzących zajęcia
zgodne z zainteresowaniami
oświęcimian, jak również innych współpracowników realizujących działania na rzecz
mieszkańców.
Zainteresowania i uzdolnienia
muzyczne
mogli
oświęcimianie rozwijać pod
skrzydłami Stanisława Grabowskiego, muzyka, kompozytora i dyrygenta, aranżera i in-

struktora w Domu Kultury. Był
twórcą oświęcimskiego zespołu muzycznego „Gama”, który
cieszył się ogromną popularnością nie tylko lokalnie. Grabowski współpracował również ze znanym oświęcimskim
kabaretem „Łatka”, akompaniując i komponując oprawę
muzyczną dla programów satyrycznych. Jako instruktor zajęć muzycznych w ZDK i OCK
szlifował młode talenty, a jego
podopieczni
wyśpiewywali
laury na festiwalach regionalnych i ogólnopolskich.
Stanisław
Grabowski
współpracował z Zofią Mentelską, która od 1969 r. była kierowniczką artystyczną Zespołu
Pieśni i Tańca „Hajduki”. Pani
Zofia przez wiele lat kierowała
zespołem, dbając o jego poziom
artystyczny i techniczny, szkoląc kolejne pokolenia tancerek
i tancerzy, miłośników polskiego folkloru.
W zespole „Hajduki” tańczył Sławomir Kurzak, który

modelarskiego, wieloletnim wychowawcą dzieci i młodzieży,
mistrzem Polski i mistrzem Europy w klasie F-2 modeli pływających. Posiadane kwalifikacje
instruktora modelarstwa wykorzystał do prowadzenia modelarni w ZDK. Był pomysłodawcą
Mistrzostw Polski Południowej
Motolotniarzy, które kilkakrotnie odbywały się w Oświęcimiu,
organizował zawody latawców
dla dzieci oraz lokalne i międzywojewódzkie zawody modeli latających. Był też współorganizatorem Mistrzostw Polski Modeli
Pływających.
Nadejdą kolejne rocznice,
kolejne jubileusze. Oby w dobie rozwoju technologicznego
nie zanikła w ludziach potrzeba rozwoju zainteresowań
w towarzystwie innych ludzi,
w grupach rówieśniczych. Oby
młodzież odnalazła w instruktorach przewodników, wychowawców, nauczycieli, którzy
pomogą odnaleźć i rozwinąć to,
co w duszy gra.		
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Marzenia się spełniają
W literackim gatunku fantasy magia jest codziennością, świat jest często wykreowany przez autora, podobnie zresztą jak nierealni bohaterowie opowieści.
W książkach tych królują smoki, elfy, krasnoludy, demony i inne wyimaginowane stwory.
Wiktoria Czyżycka, szesnastolatka, uczennnica Liceum
Ogólnokształcącego im. ks.
S. Konarskiego w Oświęcimiu
w debiutanckiej książce „Ucieczka” (Wydawnictwo Alegoria),
pierwszej z cyklu „Imperium
Smoczej Blizny” proponuje czytelnikom podróż w wykreowany przez nią świat pełen magii.
Chętnie spotyka się też z fanami fantasy i wielbicielami literatury na targach książek i podczas spotkań autorskich. Jedno
z nich odbyło się w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu 18 listopada.
Publikacja pierwszej książki
dla wielu autorów jest dużym
przeżyciem. Co sprawiło, że
nastolatka postanowiła pisać,
i to nie do przysłowiowej szuflady? Jak mówi sama autorka,
od dzieciństwa rodzice sporo jej czytali, głównie fantasy,
a później sama czytała jeszcze
więcej. Historie te ją fascynowały, mówiły o wartościach,
które uważa za najważniejsze.
Tak narodziło się w Wiktorii
Czyżyckiej postanowienie, że
sama stworzy taką historię, jaką
chciałaby przeczytać i w gatunku, w którym najlepiej się czuje.
Zaczęła pisać około 13. roku
życia i wtedy też zdecydowała

Podczas spotkania autorskiego Wiktorii Czyżyckiej
w oświęcimskiej książnicy
Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu

się odważnie na to, że tworzoną
książkę opublikuje. Nie znaczy
to jednak, że w tych dążeniach
nie targały nią wątpliwości.
– Miałam wiele wątpliwości
przed wysłaniem książki do
wydawnictw. Co więcej, wiele
z moich obaw się sprawdziło,
bo wydawcy odpowiadają po
wielu miesiącach albo w ogóle tego nie robią i czekanie na
zwrotnego maila było dla mnie
bardzo trudne. Wiedziałam
jednak, że niezależnie od opinii innych prędzej czy później

Nie tylko poezja

chcę zobaczyć moją książkę na
półce. Moja rodzina bardzo we
mnie wierzyła i wspierała mnie
w mojej decyzji, ale chodziło
też o to, że bardzo chciałam
w końcu porozmawiać z kimś
o moich bohaterach, o fabule,
zobaczyć reakcję innych. Czułam, że historia, którą mam do
przekazania, zasługuje na przeczytanie – opowiada Wiktoria
Czyżycka.
Ukazanie się „Ucieczki” na rynku wydawniczym jest spełnieniem największego marzenia

ale też opowiedziała, jak ważną
rolę w jej życiu – szczególnie
w ostatnich latach – odegrała
22 listopada w Oświęcimskim go Wieku, która zorganizowała poezja śpiewana.
i poprowadziła spotkanie.
Centrum Kultury odbyło się
Na scenie nie mogło zabraknąć
spotkanie z cyklu Poezja łączy Wydarzenie rozpoczął walc
znanej doskonale bywalcom
w wykonaniu Justyny Fatygi
pod tytułem „Jeśli nie teraz,
spotkań wokalistki Jadwigi Floi Piotra Szczęśniaka – taneczto kiedy?”.
rek. Zabrzmiały też poetyckie
nych wychowanków Sławomira teksty w ekspresyjnej muKurzaka.
Poezja łączy to coroczne spozycznej interpretacji członków
Następnie strofy swojego
tkania lokalnych miłośników
studia wokalnego Voicesing
autorstwa zaprezentowali:
i twórców poetyckich strof.
prowadzonego przez Joannę
Marzena Wójcik, Piotr Minaj– Po pandemicznej przerwie
Kasperek-Szymonik. Zaśpiekin, Krzysztof Ligęza, Urszula
witam państwa na IX spotkawali: Katarzyna Oczkoś, Agata
Drzyżdżyk-Dziudziel, Kazimiera Wojtal i Radosław Bury.
niach z cyklu Poezja łączy.
Sieradzka i Cecylia Złohuda,
Wprawdzie COVID „ukradł”
Współorganizatorami wydarzektóra wystąpiła przed oświęnam jedno spotkanie, ale ten
nia byli: Uniwersytet Trzeciego
cimską publicznością po raz
czas zaowocował wieloma
Wieku działający w OCK, Śronowymi utworami i pomysłami. pierwszy. Wiersze Anny Nosal- dowiskowy Dom Samopomocy
-Tobiasz czytała Łucja Jurys.
Dzisiaj połączymy kilka form
oraz Stowarzyszenie „Bratnich
artystycznych: poezję, muzykę Maria Micińska, jedna z pomy- serc”.
słodawczyń spotkań, nie tylko
i taniec – powiedziała Tacjana
– ekt
Malicka z Uniwersytetu Trzecie- podzieliła się swoimi utworami,

młodej autorki. To pierwszy
tom cyklu pt. „Imperium Smoczej Blizny”. W kolejce czekają
gotowe dwie kolejne części – na
początku 2023 roku do rąk czytelników trafi drugi tom, a trzeci najprawdopodobniej ukaże
się końcem przyszłego roku.
Dalszą część historii z elfami,
smokami i wilkami w roli głównej Wiktoria zamierza napisać
po maturze. O czym zatem teraz marzy autorka?
– Marzę o wydaniu drugiego
tomu cyklu i przede wszystkim
o tym, żeby pisanie i publikowanie zawsze sprawiało mi
tyle radości, ile sprawia teraz.
Marzę o wielu pomysłach na
następne książki i czytelnikach,
którym będą się one podobać.
Ale przede wszystkim o tym,
żeby wszystko to dawało mi
jak najwięcej szczęścia. W głębi serca mam też nadzieję, że
może kiedyś, krok po kroku,
uda mi się dojść do poziomu
moich pisarskich mistrzów –
mówi Wiktoria Czyżycka.
Zdolna oświęcimska licealistka
nie tylko pisze, ale też spotyka
się z czytelnikami w różnych
polskich miastach. Są to dla
niej nowe sytuacje. Czy równie
przyjemne jak literackie tworzenie?

– Muszę powiedzieć, że to
jedno z najprzyjemniejszych
doświadczeń na początku
mojej pisarskiej drogi. Bardzo
lubię spotkania autorskie, bo
dzięki nim mogę zobaczyć się
z czytelnikami i innymi młodymi autorami. Opowiedzieć
o swojej pasji, podpisać książki albo porozmawiać z tymi,
którzy sami chcieliby wydać
swoje, poznać wspaniałych
ludzi. Widzę wtedy, że moje
marzenie o tym, że ktoś przeczyta „Imperium”, i że książka
mu się spodoba, naprawdę się
spełnia. Zawsze towarzyszy mi
stres, ale tylko na początku.
Potem czuję już tylko radość
i ogromne wzruszenie, które
wzrasta z każdą kolejną osobą
przybyłą na spotkanie – zaznacza pisarka.
Literacka twórczość to nie jedyna pasja Wiktorii, która w wolnym czasie lubi również rysować. Od dziesięciu lat uczęszcza
na zajęcia plastyczne prowadzone przez instruktor Władysławę
Kapcińską w Oświęcimskim
Centrum Kultury, szlifując tym
samym swoje umiejętności.
– Bardzo lubię rysować.
To była pierwsza artystyczna
aktywność, jakiej się podjęłam
i do pewnego momentu myślałam nawet, że to będzie mój
sposób na dzielenie się ze światem historiami. Do pewnego
stopnia tak pozostało – tworzę
ilustracje do moich książek,
choć jeszcze nieopublikowane
– zdradza autorka, mając nadzieję, że w przyszłości zdobędzie wystarczające umiejętności, by móc zilustrować własną
książkę bądź zaprojektować jej
okładkę.
– Marzena Wilk
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Symbolika
i znaczenie
Miejsca Pamięci
Kolejne spotkanie w ramach
projektu „Wokół historii
Auschwitz” odbędzie się
13 stycznia 2023.
Projekt, którego organizatorem
jest Międzynarodowe Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście (MCEAH) skierowany jest do mieszkańców
Oświęcimia i okolic. Przybliża
zagadnienia związane z pracą
i funkcjonowaniem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, a także historią miejsca
zagłady.
Tym razem spotkanie, w którym udział jest bezpłatny,
dotyczyć będzie znaczenia
i symboliki miejsca. Odbędzie
się w siedzibie MCEAH przy ul.
Stanisławy Leszczyńskiej 15.
W programie przewidziano
o godz. 16:30 prezentację
multimedialną pt. „Miejsce
Pamięci Auschwitz-Birkenau – symbolika i znaczenie”
i o godz. 17:45 godzinną prezentację pn. „Miejsce Pamięci
a media”.
Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy
– telefonicznie 338448121
(8:00–15:00) lub poprzez
formularz zgłoszeniowy online:
https://forms.gle/BDykCqCzzqiaPqFEA. Termin zapisów
upływa 11 stycznia 2023r.,
a o zakwalifikowaniu decyduje
kolejność zgłoszeń. Dodatkowych informacji udziela Anna
Stańczyk – anna.stanczyk@
auschwitz.org lub nr tel.
338448128.
– In

VIII Tygiel teatralny za nami
W listopadzie na scenie Oświęcimskiego Centrum Kultury
zaprezentowały się amatorskie grupy teatralne z okolicy
oraz goście z Teatru Materia w Łodzi.
Zgodnie z nazwą towarzyszącą
przeglądowi było różnorodnie,
zarówno w formie, jak i treści, a przy okazji wielopokoleniowo. Twórcy udowodnili
również, że ciekawe pomysły
i zaangażowanie amatorów są
w stanie stworzyć na scenie coś
znaczącego i atrakcyjnego dla
publiczności.
Teatr Materia z Łodzi wraz ze
spektaklem „Lithos” w reżyserii
i z choreografią Jacka Owczarka
zabrał widzów w taneczną podróż inspirowaną esejem „Mit
Syzyfa” Alberta Camusa. O tym,
jak trudno odnaleźć się ludziom
we współczesnym świecie opowiedział, z pomocą choreografii
Mai Bratus, Teatr Tańca „Cado”
ze Szkoły Tańca Avocado Fit&Dance w Jawiszowicach. Do
historycznych postaci nawiązały Grupa Teatralna „Niezależna” w Chełmku, przedstawiając
wątki z życiorysu św. Maksymiliana Marii Kolbego i Teatr
Ludowy Tradycja z Alwerni,
który zaprezentował spektakl
„Szablą i sercem” na podstawie

Teatr Ludowy Tradycja z Alwerni

pamiętników kpt. Józefa Patelskiego. Dzieci, a właściwie całe
rodziny, doskonale bawiły się
z kolei na bajkowym, pogodnym, wypełnionym piosenkami
„Jasiu i Małgosi” w wykonaniu
Grupy Teatralnej „Scena Zasole”. Niezawodna Czarna Rękawiczka, kabaret działający w ramach Uniwersytetu Trzeciego
Wieku z OCK, rozbawił liczną
publikę programem „Kochajmy
się”, przygotowanym z okazji
jubileuszu 10-lecia działalności
grupy.

Warto podkreślić duże zaangażowanie grup teatralnych,
amatorskich, ale profesjonalnie
podchodzących do występów.
Nie zabrakło też spotkania
z publicznością w kuluarach
i dyskusji o teatrze, planach
i inspiracjach. Już teraz, w imieniu organizatorów, zapraszamy
lokalne grupy do prezentacji
w ramach kolejnego Teatralnego Tygla.
– Paweł Lach
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Muzyczny początek roku
„Koncert Wiedeński – Johann Strauss
2023” jest wspaniałą okazją do powitania
Nowego Roku w muzycznym nastroju.
Koncert noworoczny odbędzie
się 1 stycznia o godz. 18:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Usłyszymy wiele znanych, lubianych i popularnych
utworów. Woytek Mrozek
Chamber Orchestra wykona
walce Johanna Straussa oraz
szlagiery z operetek Franza
Lehára i Imre Kálmána. Nie
zabraknie kompozycji Roberta
Stolza, który wspólnie z autorem tekstu Ernstem Marischką
napisał dla Jana Kiepury pio-

senkę „Ob blond, ob braun,
ich liebe alle Frau’n!”, czyli
„Brunetki, blondynki”, słynnej
pieśni neapolitańskiej Eduarda
di Capui & Giovanniego Capurry „O sole mio” (Moje słońce) oraz musicalowych kompozycji Jerry’ego Bocka.
Na scenie zaprezentują się także soliści: Agata Sava (mezzosopran), Nazar Tatsyshyn jako wirtuoz klarnecista, dyry(tenor) i Andrzej Witlewski gent i konferansjer.
(bas) oraz Artur Banaszkiewicz Bilety w cenie 100 zł i 90 zł.
(skrzypce) i Woytek Mrozek
– adam

Zagra miejska orkiestra
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na koncert karnawałowy w wykonaniu Orkiestry Miasta Oświęcim pod
dyrekcją Łukasza Jabconia.

W styczniu 2022 roku Orkiestra Miasta Oświęcim uświetniła koncertem muzyki filmowej inaugurację 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać
człowieka”

Ferie zimowe z OCK
FERIE ZIMOWE
dla dzieci w wieku 7–11 lat
Oświęcimskie Centrum
Kultury zaprasza
na ferie zimowe, które
odbędą się w terminie
30.01–10.02.2023 r.
Uczestnicy będą
mogli skorzystać z warsztatów tanecznych, ceramicznych, plastycznych,
malarskich oraz zagrać
w gry planszowe. Czeka
ich także spotkanie z iluzjonistą. Zajęcia na zapisy
– telefonicznie 338422575
lub osobiście w Informacji
OCK.

FERIE Z OŚWIĘCIMSKIM
KLUBEM FANTASTYKI
dla młodzieży powyżej
14. roku życia
•Spotkania z grami bez
prądu zaplanowano we
wtorki i czwartki w godz.
16:00–20:00 (31.01,
2.02, 7.02, 9.02) oraz
wybrane dni weekendu.
Podczas spotkań można
skorzystać z klubowych
zasobów gier planszowych,
karcianych i bitewnych,
wziąć udział w konkursach
wiedzy i turniejach gier.

•Podczas 13. edycji Erpegowego Maratonu – minikonwentu poświęconego
grom fabularnym (RPG)
– będzie można rozegrać
sesje w różnych systemach
u klubowych Mistrzów Gry
oraz wziąć udział w pogadankach i prelekcjach.
•Odbędzie się IV Erpegowy
kreatywny konkurs z nagrodami.
•1–14 lutego zaplanowano
„smoczą” wystawę sekcji
plastycznej OCK połączoną
ze spotkaniem z autorką
fantasy, Wiktorią Czyżycką,
członkinią sekcji plastycznej.

Szczegółowy plan ferii już niebawem na stronie internetowej:
www.ock.org.pl oraz na fanpage’u OCK na fb.
Zapisy rozpoczniemy od 23 stycznia 2023 r.

13–14.12 godz. 18:00
„Jasełkowisko” – przedstawienie w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół Katolickiego
Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu

18.02 godz. 19:00 „Skrzypek
na dachu” – musical w wykonaniu Sceny Polskiej Teatru
w Czeskim Cieszynie

10–13 lat i 14–16 lat. Każdy
uczestnik może prezentować
się tylko w jednej z kategorii.
Do udziału w konkursie należy
przygotować dwa utwory –
kolędy i pastorałki polskie.
Nie dopuszcza się wykonania
w języku obcym.

Spektakl muzyczny dla całej
rodziny „Strażak Sam na żywo. Przygoda na biwaku”,
który miał się odbyć 17.12
o godz. 10:00 i 12:30, został
odwołany przez organizatora –
agencję Good Walk i przeniesiony na 3 czerwca 2023 roku

19.03 godz. 15:30, 18:00
„Nerwica natręctw” – spektakl komediowy w wykonaniu
(w zmiennej obsadzie) Jowity
Budnik, Katarzyny Herman
/ Katarzyny Ankudowicz /
Małgorzaty Rudzkiej, Karoliny Sawki, Artura Barcisia /
Andrzeja Zielińskiego, Rafała
14.01 godz. 18:00 Koncert
karnawałowy w wykonaniu Or- Królikowskiego / Kamila Kuli,
Zdzisława Wardejna
kiestry Miasta Oświęcim, pod
dyrekcją Łukasza Jabconia,
25.03 godz. 17:00 „La Bomdziałającej w Oświęcimskim
be” – spektakl komediowy
Centrum Kultury
czytaj obok w wykonaniu (zamiennie) Anny
Czartoryskiej-Niemczyckiej /
15.01 godz. 16:30 „100 pro- Katarzyny Glinki / Sylwii Juszcent” – w programie Kabaretu czak-Krawczyk, Karoliny Sawki
Moralnego Niepokoju wystąpią / Marii Wieczorek, Sambora
Czarnoty / Radosława Pazury,
Cieślak, Zbieć, Borkowski
Wojciecha Błacha / Michała
i Podobas
Rolnickiego
20.01 godz. 19:00 „Zemsta
nietoperza” – operetka w III ak- 18.04 godz. 12:00, 19:00
„Alicja w Krainie Czarów” –
tach w wykonaniu solistów
spektakl w wykonaniu Teatru
oraz Woytek Mrozek Strauss
Chamber Orchestra pod dyrek- Piasku Tetiany Galitsyny
cją dr. Adama Wagnera
23.04 „Znaczek miłości”
godz. 18:00 – spektakl ko21.01 godz. 16:00, 19:00
mediowy w wykonaniu Doroty
„Berek, czyli upiór w moheChoteckiej, Joanny Kurowskiej,
rze” – spektakl komediowy
Martyny Kliszewskiej, Jakuba
w wykonaniu Ewy Kasprzyk,
Joanny Jarmołowicz, Antoniego Przebindowskiego i Lesława
Pawlickiego, (zamiennie) Lesła- Żurka
wa Żurka / Kamila Kuli

17.12 godz. 12:00 Warsztaty
świąteczne dla uczestników
15+ (zapisy)

22.01 godz. 17:00 „Po
słonecznej stronie życia” –
koncert Eleni

15.12 godz. 18:00 „Muzyka
dla duszy” – recital fortepianowy Anny Lipiak w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu
Muzyka – źródło skojarzeń
16.12 godz. 18:00 „Kosovo
– podróż ponad podziałami?” – spotkanie z Andrzejem
Pasławskim w ramach cyklu
podróżniczych „Spotkań przy
globusie”

Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Fot. materiały promocyjne

Fot. M. Wilk

Przedsięwzięcie odbędzie się łem wokalistów znajdzie się
14 stycznia o godz. 18:00. muzyka rozrywkowa. Nie zaW programie koncertu z udzia- braknie również akcentów

świątecznych. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie
OCK od 27 grudnia.
Orkiestra Miasta Oświęcim,
działająca w Oświęcimskim
Centrum Kultury, powstała
w październiku 2019 roku. Ma
już na swoim koncie wiele koncertów i osiągnięć.
Podczas odbywającego się
online XXIV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr i Big
Bandów Łobez 2020 zajęła
I miejsce w kategorii orkiestr
amatorskich. W XVII Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr
Dętych „Złota Trąbka” 2022
zdobyła w kategorii orkiestr
dętych Złoty Dyplom w Konkursie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego, a Łukasz Jabcoń otrzymał Nagrodę Wójta
Gminy Kozy dla Najlepszego
Kapelmistrza Konkursu Orkiestr. Podczas tegorocznego
44. Międzypowiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych „Echo
Trombity” w Nowym Sączu
zostali uhonorowani wyróżnieniem I stopnia.
– adam

WYDARZENIA
W OŚwięcimskim CENTRUM Kultury

1.01 godz. 18:00 „Koncert
Wiedeński – Johann Strauss
2023” – koncert noworoczny
w wykonaniu Woytek Mrozek
Chamber Orchestra, Woytka
Mrozka (dyrygent, konferansjer,
klarnet), Agaty Savy (mezzosopran), Artura Banaszkiewicza
(skrzypce), Nazara Tatsyshyna
(tenor) i Andrzeja Witlewskiego
29.01 31. Finał Wielkiej Or(bas)
czytaj obok kiestry Świątecznej Pomocy
czytaj s. 3
8.01 Gala wręczenia Nagro30.01–10.02 Ferie zimowe
dy św. Maksymiliana Marii
z Oświęcimskim Centrum
Kolbego
Kultury
czytaj obok
11.01 godz. 18:00 „Kolęda Razem” – koncert kolęd
w wykonaniu zespołów Oświę- 5.02 godz. 17:00 „Czerwone
Gitary” – platynowy koncert
cimskiego Centrum Kultury
55-lecia
i Osiedlowego Domu Kultury
Zasole oraz gości
czytaj s. 2 10.02 godz. 17:30, 20:00
„Dobrze się kłamie” – spektakl
13.01 XVI Konkurs Kolęd Pol- komediowy w wykonaniu (zaskich i Pastorałek „Hej kolęda, miennie) Olgi Bołądź / Magdaleny Lamparskiej, Przemysława
kolęda”. Zgłoszenia przyjmoSadowskiego / Bartłomieja
wane są do 16 grudnia
Topy, Piotra Grabowskiego /
Marcina Perchucia, SzymoKonkurs, odna Bobrowskiego / Jakuba
bywający się
Wieczorka, Anity Sokołowskiej
pod patrona/ Marty Ścisłowicz, Katarzyny
tem PrezyKwiatkowskiej / Agnieszki Wardenta Miasta
chulskiej, Wojciecha ZielińskieOświęcim,
go / Marcina Hycnara
rozegrany zostanie w kate12.02 godz. 14:00 „Osiemgorii solistów
nastka” – premierowy program
oraz minimum 6-osobowych
Kabaretu Paranienormalni
zespołów wokalnych w trzech
grupach wiekowych: 7–9 lat,

13.12 godz. 14:00
„Nie ma niepodległości bez
europejskiej jedności” – wykład Olgierda Łukaszewicza
3.01 godz. 14:00 Noworoczne spotkanie z filmem
10.01 godz. 14:00 „Czy
należy się wstydzić starości?”
– wykład prof. Marii Zrałek
17.01 godz. 14:30 „Teatr –
boski rodowód, czyli o sakralnych i obrzędowych źródłach
tradycji teatralnych” – wykład
Janusza Toczka.
Po wykładzie minispektakl
„Aj waj handelek” w oparciu
o teksty Rafała Kmity w wykonaniu grupy teatralnej z MDK
w Oświęcimiu
24.01 godz. 14:00 „Wyłonione z niebytu. Kobiety sztuki”
cz. 2 – wykład Anny Krawczyk
31.01 godz. 14:00 „Psychoterapia to nie czary”– wykład
Tomasza Orłowskiego

Wystawy
18.11–8.01 „LandScape_
x_ 9_ SiteSpecific” – wystawa
malarstwa Ewy Markiewicz-Adamczewskiej (Galeria „Tyle
światów”, hol górny i dolny)
czytaj s. 9
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Osiedlowy Dom Kultury Zasole
ul. Obozowa 16, Oświęcim
tel./faks: 338411195
www.odkzasole.pl, odkzasole@odkzasole.pl

REpERTUAR Naszego KINA W OCK
„Świąteczna niespodzianka” PREMIERA (6 l.), prod.
Norwegia 2022, reż. Andrea
Eckerbom, 94 minuty

23.12–6.01 i 8–22.01 kino
nieczynne
„Yuku i magiczny kwiat”
PREMIERA (4 l.), prod. Belgia,
Francja, Szwajcaria 2022,
reż. Arnaud Demuynck, Rémi
Durin, 65 minut
23–27.01
„Śubuk” (15l.), prod. Polska
2022, reż. Jacek Lusiński,
112 minut
23–27.01
„Kobieta na dachu” (15 l.),
prod. Polska, Francja, Szwecja
2022, reż. Anna Jadowska,
95 minut
23–27.01

16.12 godz. 15:00
17.12 godz. 17:00
19.12 godz. 16:00
20–21.12 godz. 17:00
22.12 godz. 16:00
„Listy do M. 5” (13 l.), prod.
Polska 2022, reż. Łukasz
Jaworski, 115 minut

WYDARZENIA W ODK ZASOLE
13.12 godz. 17:00 warsztaty
florystyczne, podczas których
powstaną świąteczne kompozycje; w ramach projektu
Kreacje, cyklu Świąteczny
niezbędnik

13.01 godz. 18:00 „Kolędować Małemu” – koncert
w wykonaniu sekcji wokalnych
18.12 godz. 19:00 (Uwaga!
ODK Zasole i OCK; w ramach
Zmiana godziny!) świąteczny
projektu Prezentacje, cyklu
koncert Jacka Stęszewskiego
z zespołem; w ramach projektu Małe formy muzyczne.
Wstęp za zaproszeniami
Prezentacje, cyklu Małe formy
dostępnymi od 3 stycznia
muzyczne.
w recepcji ODK Zasole w godz.
Obowiązują zaproszenia dostępne w recepcji ODK Zasole. od 16:00–18:00. Ilość ograniczona.
czytaj s. 2

sztuka na ekranie
„Pompeje. Miasto grzechu”,
prod. Włochy 2021, reż. Pappi
Corsicato, 90 minut – z cyklu
„Art Beats – wielka sztuka
w kinie”
19.12 godz. 18:00

Kino dla Dzieciaka

„Yuku i magiczny kwiat”
PREMIERA (4 l.), prod. Belgia,
Francja, Szwajcaria 2022,
reż. Arnaud Demuynck, Rémi
Durin, 65 minut
28.01 godz. 15:00

19.12 godz. 17:00 „Świąteczny skrzat” – zajęcia kreatywne
dla dzieci od 7. roku życia;
w ramach projektu Kreacje.
Podczas zajęć uczestnicy stworzą wyjątkowego skrzata, który
uatrakcyjni bożonarodzeniowe
drzewko. Udział w warsztatach
jest bezpłatny. Zapisy osobiście
w recepcji ODK Zasole lub tel.
338411195.

„André Rieu w Dublinie. Dobry koncert na Nowy Rok” –
koncert André Rieu, 150 minut
7.01 godz. 17:00
28.01 godz. 17:00
czytaj poniżej

Koncert na Nowy Rok
Ubóstwiany przez miłośników muzyki
i widzów kinowych całego świata maestro zaprasza – tym razem do Dublina.
Retransmisję koncertu „André
Rieu w Dublinie. Dobry koncert na Nowy Rok” będzie można zobaczyć 7 oraz 28 stycznia
o godz. 17:00 w Naszym Kinie.
Już podczas letniego koncertu
z Maastricht „Niech znów nastaną szczęśliwe dni!” André
Rieu zapowiadał kinową podróż do Dublina. Teraz dodaje: „Nowy Rok i karnawał to
specjalny czas. Wraz z rodziną
i przyjaciółmi z nadzieją patrzymy na nadchodzący rok.
Mam nadzieję, że nasz dubliński koncert tylko utrzyma
was, kochani widzowie kinowi,
w optymistycznym nastroju.
Zacznijmy rok 2023 pięknym
walczykiem lub dwoma! Moja

wspaniała Orkiestra Johanna
Straussa i ja nie możemy się już
doczekać, żeby »zobaczyć« się
z wami w kinach”.
Zacznijmy więc nowy rok przy
dźwiękach operowych i operetkowych arii oraz największych
przebojów muzyki popularnej.
Bilety: 35 zł (normalny), 32 zł
(ulgowy), 30 zł (z Oświęcimską
Kartą Rodziny i Oświęcimską
Kartą Seniora).
– adam

Zapraszamy na Ferie 2023 z ODK Zasole, podczas
których w ramach tygodniowego cyklu przeniesiemy się
na biegun północny. W drugim tygodniu zaprosimy dzieci
do popołudniowych aktywności. Odbędą się warsztaty
kreatywne, plastyczne, turnieje, gry i zabawy i inne
ciekawe atrakcje, które zwieńczy bal karnawałowy.
Wkrótce szczegółowy program feryjnych aktywności
pojawi się na naszej stronie: www.odkzasole.pl
i profilu ODK Zasole na Facebooku.
Zapisy rozpoczniemy od 23 stycznia 2023 r.

19.01 godz. 17:30 „Ultradystans” – spotkanie podróżnicze
z Romanem Fickiem; w ramach projektu Inspiracje, cyklu
Horyzonty
czytaj obok

Proza, poezja,
malarstwo

20.01 godz. 17:00 Turniej
Tekken 7
Zapisy w dniu turnieju u organizatora w ODK Zasole

Osiedlowy Dom Kultury Zasole zaprasza na spotkanie autorskie z Jadwigą
Buczak.

Klub Historyczny
ODK Zasole

Muzyka
na dużym ekranie
16.12 godz. 16:45
17.12 godz. 19:00
18.12 godz. 17:00
19.12 godz. 19:45
20–21.12 godz. 19:00
22.12 godz. 18:00

Ferie zimowe z ODK Zasole

21.12 godz. 18:00–19:30
„Laboratorium techniki
komputerowej” – praktyczne
zajęcia techniczne poświęcone tematyce tworzenia sieci
komputerowej dla uczestników
powyżej 11 lat. Udział bezpłatny, zapisy osobiście w recepcji
ODK Zasole lub telefonicznie
33411195 w godz. 9:00–
19:00.

Jadwiga Buczak to urodzona
w Oświęcimiu artystka wielu talentów – pisarka, poetka
26.01 godz. 17:30 Spotkanie i malarka. Ukończyła studia
z dr. Adamem Cyrą, autorem
z bibliotekoznawstwa i inforksiążki pt. „Auschwitz. Zwykły macji naukowej na Uniwerdzień. Wprawnym okiem
sytecie Śląskim w Katowicach
historyka”
oraz studia podyplomowe
z muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat
obroniła na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Przez
wiele lat prowadziła bibliotekę
w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, a także oprowadzała grupy zwiedzających.
Jest autorką książki „Nadzieja
do kwadratu”, tomików wierszy: „Słowa nieuśmiechnięte”,
„Jesienne kwiaty” i „Listy niewysłane”, a także wielu opowiadań i artykułów. Opracowała
„Bibliografię KL Auschwitz za
lata 1981–2006”. Była współredaktorką kwartalnika „Wołyń
Adam Cyra jest historykiem,
i Polesie”.
starszym kustoszem w MuOprócz literatury pasjonuje się
zeum Auschwitz-Birkenau,
prowadzi też blog „Wprawnym malarstwem olejnym i rysuje.
okiem historyka”. Napisał
wiele książek i artykułów
poświęconych historii byłego
niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Jest
autorem bestsellerowej książki
o rtm. Witoldzie Pileckim
i pracy naukowej na temat tego
najsłynniejszego z żołnierzy
wyklętych.
Publikacja „Auschwitz zwykły
dzień” to historie z KL Auschwitz, uwiarygodnione
zeznaniami więźniów, ich
wspomnieniami i innymi dokumentami.

5.01 godz. 17:30 spotkanie autorskie z pochodzącą
z Oświęcimia pisarką, poetką
i malarką Jadwigą Buczak;
w ramach projektu Prezentacje,
do 31.12 „Pocztówki z Wecyklu Metafory
czytaj obok necji” – wystawa fotografii
Joanny Chrząszcz; w ramach
12.01 godz. 16:00 Turniej
projektu Prezentacje, cyklu
NHL 20 z nagrodami i spotka- Przestrzeń artystyczna
nie z hokeistą Re-Plast Unii
Oświęcim

Wystawy

Fot. zbiory prywatne J. Buczak

„Świąteczna niespodzianka” PREMIERA (6 l.), prod.
Norwegia 2022, reż. Andrea
Eckerbom, 94 minuty
18.12 godz. 15:00

Udział bezpłatny, zapisy
uczestników 10+ w recepcji
ODK Zasole lub telefonicznie:
338411195

Od 1985 roku jest członkinią
Regionalnego Stowarzyszenia
Twórców Kultury „Grupa na
Zamku” w Oświęcimiu, a od
2017 roku należy do RSTK
w Rzeszowie, gdzie obecnie
mieszka.
Spotkanie autorskie odbędzie
się 5 stycznia o godzinie 17:30
w ODK Zasole w ramach projektu Prezentacje, cyklu Metafory. Będzie połączone z wernisażem wystawy obrazów
Jadwigi Buczak z cyklu „Portrety”.
Wstęp wolny.
– oprac. ekt

Sposób na życie
19 stycznia o godz. 17:30 o swojej pasji
opowie ultramaratończyk Roman Ficek.
Dla Romana Ficka biegi górskie
to pasja i sposób na życie. Biega
od 8 lat, bijąc rekordy na szlakach długodystansowych. Najdłuższy jego bieg to 2300 km
przez całe Karpaty – pierwszy
taki wyczyn na świecie. Ostatnio pobił rekord ze wsparciem
na najdłuższym szlaku Polski –
Głównym Szlaku Beskidzkim,
robiąc to w 93 godziny i 44 minuty.
Spotkanie z maratończykiem
spod Babiej Góry odbędzie się
w ODK Zasole w ramach projektu Inspiracje, cyklu Horyzonty. Wstęp bezpłatny.

głośnik kulturalny
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Kalendarz
imprez:
oswiecimdziejesie.pl
/OswiecimTuSieDzieje

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

Macidula, diabły i anioły...
W Polsce istnieje wiele zwyczajów kolędniczych, które różnią się w zależności od regionu. Choć znane są od wieków,
współcześnie nie zawsze potrafimy odszyfrować ich symbolikę lub przypisać pochodzenie.
Wystawa

Wystawa czasowa pn. „Zanim pójdziem po kolędzie.
Strój – Rekwizyt – Tradycja.
Plastyka obrzędowa” przygotowana przez Muzeum Zamek
w Oświęcimiu przybliża barwne i widowiskowe zwyczaje rodzimego kolędowania. Zaprezentowano na niej eksponaty
obrzędowe, takie jak: stroje
i rekwizyty Dziadów Noworocznych (Diabła, Maciduli,
Niedźwiedzia, Śmierci, Konia,
Pachołka), liczne maski, szopki drewniane i krakowskie.
Ekspozycja powstała w oparciu
o zbiory Muzeum Nadwiślań-

ski Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
oraz Muzeum Miejskie w Żywcu – Stary Zamek. Czynna będzie do 5 lutego 2023 r.

Wyprawy
w głąb wystawy

To cykl zajęć towarzyszący
wystawom czasowym. Są one
skierowane do uczniów szkół
podstawowych z klas I–VI oraz
grup przedszkolnych i przeprowadzane w formie kreatywnych warsztatów i lekcji muzealnych. Spotkania prowadzone
wokół ciekawych muzealiów
w przestrzeni wystawienniczej

aktywizują młodych uczestników, umożliwiając im osobiste
„doświadczenie historii”.
Muzealnicy zapraszają na
warsztaty pn. „Wesoły Macidula”, które będą realizowane dla przedszkolaków od 9
do 13 stycznia 2023 r., a dla
uczniów od 16 do 20 stycznia.
Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują zapisy
grup pod nr. tel. 338424427.
Koszt zajęć – 10 zł od dziecka.
Uczestnicy zwiedzą wystawę
„Zanim pójdziem po kolędzie...”, a następnie wykonają
kukiełkę Maciduli – najbardziej barwnego przebierańca

Ferie w Muzeum
Ciekawe propozycje na spędzenie wolnego czasu podczas
ferii zimowych przygotowało
Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Dzieci w wieku 7–13 lat
mogą liczyć na różnorodne
warsztaty historyczno-kreatywne.

Od 6 do 10 lutego w Muzeum Ratusz będą się odbywać warsztaty zatytułowane
„Oświęcim sportem stoi”.
Dzieci zapoznają się z bogatą
historią Klubu Sportowego
Unia Oświęcim, najważniejszymi dyscyplinami sportów
zimowych, a także dowiedzą
się o najwybitniejszych sporW pierwszym tygodniu
towcach ziemi oświęcimskiej.
zimowego odpoczynku,
od 30 stycznia do 3 lutego za- Wykonają również tematyczne
prace manualne.
jęcia pt. „Z szopką, turoniem,
Macidulą i Jukacem. Hej kolę- W zajęciach mogą wziąć też
z grupy kolędniczej Dziadów da, kolęda” odbywać się będą udział dzieci z Ukrainy. Będzie
w Muzeum Zamek. Uczestnicy to dla nich możliwość poznania
Noworocznych.
lokalnej historii w sposób łatwy
Uwaga! Ze względu na to, że na zobaczą wystawę czasową
wystawie znajdują się maneki- „Zanim pójdziem po kolędzie… i zrozumiały.
Szczegółowy program na strony w strojach m.in.: diabła, Strój – Rekwizyt – Tradycja.
Plastyka obrzędowa” i każdego nie www.muzeum-zamek.pl/.
śmierci, niedźwiedzia, a także
Warsztaty dofinansowane
dnia będą poznawać inną
ekspresyjne maski, które mogą
są z „Gminnego programu
postać kolędniczą, charaktewzbudzić niepokój u wrażli- rystyczne rekwizyty i tradycje
profilaktyki i rozwiązywania
wego dziecka, organizatorzy związane z kolędowaniem.
problemów alkoholowych
proszą o wzięcie pod uwagę tej Zajęciom towarzyszyć będzie
oraz przeciwdziałania narinformacji przed zgłoszeniem warsztat plastyczny.
komanii na terenie miasta
grupy.
Oświęcim”.
Drugi tydzień ferii upłynie pod
– In znakiem lokalnego sportu.
– In

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

WARSZTATY SCRAPOWE –
EXPLODING BOX
Warsztaty rękodzielnicze
dla dorosłych
17.01, godz. 16:30, Studio
Robota

KALENDARZ DZIAŁAŃ
W BIBLIOTECE GALERIA KSIĄŻKI
STYCZEŃ 2023
WYSTAWY

Ćwiczenia mają na celu poprawiać pamięć i koncentrację.
„Lunar”. MAŁGORZATA KOS. Zestawy będą wydawane
bezpłatnie w Wypożyczalni
WYSTAWA
Tematem wystawy są zwierzęta przez cały dzień w godzinach
otwarcia Biblioteki.
i istoty inspirowane mitologią.
W grafikach można zauważyć
powtarzający się motyw księży- BABCIU, DZIADKU,
ca oraz wzór „paisley”. Rysunki COŚ WAM DAM
Warsztaty rękodzielnicze
są wykonane cienkopisem.
2–31.01, Galeria Przechodnia dla dzieci w wieku 10–14 lat
12.01, godz. 17:00, Studio
Robota I p.

WYDARZENIA

KURS NA FILM – DYSKUSJE
O FILMIE
Otwarte spotkania dla dorosłych
9.01, godz. 16:30, salka kinowa w Dziale Multimedi@
Na spotkaniu uczestnicy
proponują film, który staje się
punktem wyjścia do dyskusji
na temat ukazanych w nim
problemów i tematów. Każdy
z wybranych filmów staje się
swoistym tekstem podlegającym analizie i interpretacji
jako dzieło artystyczne złożone
z wielu elementów, których
znaczenia wzbogacają odbiór
i pozwalają odczytywać ukryte
sensy.
SENIORZE, TRENUJ PAMIĘĆ
RAZEM Z NAMI
W ramach tego działania
11 i 25 stycznia na seniorów
będą czekały zestawy ćwiczeń
umysłu do zabrania i rozwiązania w domu.

Zapisy Czytelnia I p. lub tel.
338479810. Liczba miejsc
ograniczona, udział jest bezpłatny.
SZYDEŁKOWANIE
DLA DZIECI
Warsztat rękodzielniczy
dla dzieci w wieku 9–12 lat
13.01, godz. 17:00, Studio
Robota I p.

HISZPAŃSKI
DLA DOROSŁYCH
Zakres: Podstawy języka hiszpańskiego (poziom A1)
Czas trwania: luty–maj 2023
KODOWANIE NA DYWANIE
Termin spotkań: wtorki godz.
Spotkanie z programowaniem
18:00–19:00
dla dzieci w wieku 7–9 lat
Koszt: 50 zł za miesiąc –
18.01, godz. 17:00, Klasopra- płatne z góry pierwszego
cownia parter
dnia zajęć w danym miesiącu
Zapisy Czytelnia I p. lub tel.
(12,50 zł za lekcję od osoby).
338479810. Liczba miejsc
Zapisy: Czytelnia I p. lub tel.
ograniczona, udział jest bez338479810. Liczba miejsc
płatny
ograniczona (10 osób)
STRUKTURY Z NATURY –
SOLE DO KĄPIELI
18.01, godz. 17:00, Studio
Robota I p.

Zapisy w Czytelni I p. lub tel.
338479810. Liczba miejsc
ograniczona do 5 uczestników,
udział jest bezpłatny.
NAJLEPSZA LITERATURA
DLA BABCI I DZIADKA
Spotkania dla seniorów
16.01, godz. 11:00, Aula,
udział jest bezpłatny
Dla naszych Babć i Dziadków,
z okazji ich święta mamy
mnóstwo książek! Świetną i różnorodną literaturę,
w której będzie można znaleźć
coś i dla ciała i dla ducha!
W naszej specjalnie przygotowanej „babcinej ofercie“ będą
tematyczne poradniki, książki
z ćwiczeniami poprawiającymi
pamięć i koncentrację, lektura,
w której będzie można znaleźć
nową inspirację i poprawiać
nastrój, a przede wszystkim
znaleźć, piękne, wciągające
historie o miłości trochę innej
niż ta rodzicielska, opowieści
niezbędne na wiele długich,
ciepłych wieczorów!!!
A w naszej księgarni od 16.01
do 21.01 dla Babć i Dziadków
będą przygotowane specjalne
książkowe promocje, upusty
i rabaty!

widome i z dysfunkcją wzroku
w Państwa otoczeniu. Będzie
to dla nich dobry i wartościowo
spędzony czas.

WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI
Rekrutacja dzieci do grupy
5–7 lat (zajęcia w czwartki
o 16:30) i 8–12 lat (zajęcia
w czwartki o 17:45)

Warsztat dla dorosłych prowadzi Agata Busiek. Koszt 50 zł
płatne u prowadzącej w dniu
warsztatu. Każdy uczestnik
zabiera po warsztacie wykonane przez siebie pudełko.
Zapisy w Czytelni lub tel.
338479810. Liczba miejsc
ograniczona – tylko 10 osób.
ŚWIAT ILUSTROWANY
SŁOWEM
Zajęcia plastyczne, filmowe,
literackie dla osób z dysfunkcją
wzroku
18.01, godz. 10:00, Multimedia, parter Biblioteki (zajęcia
odbywają się w każdą trzecią
środę miesiąca)
Uczestnikom zapewniamy
transport na zajęcia i z zajęć.
Udział i dowóz jest bezpłatny. Zapisy w Czytelni
u Infobrokera, osobiście lub
tel. 338479810 w godz.
8:00–19:00, od poniedziałku
do piątku. Prosimy o zainteresowanie udziałem osoby nie-

Warsztat rękodzielniczy w oparciu o naturalne olejki eteryczne
dla dorosłych prowadzi Joanna
Górny. Podczas warsztatu
prowadząca opowie też o podstawach aromaterapii i o tym,
w jaki sposób naturalne olejki
eteryczne mogą wspierać nasze
zdrowie fizyczne i emocjonalne.
Koszt 15 zł płatne u prowadzącej na warsztacie.
Zapisy w Czytelni lub tel.
338479810. Liczba uczestników 15 osób, obowiązuje
kolejność zgłoszeń.

Koszt 100 zł za cały cykl
(4 spotkania), płatne u prowadzącego na pierwszym
spotkaniu. Zapisy przyjmowane
są w Czytelni Biblioteki na
I piętrze u Infobrokera do wyczerpania miejsc. Zajęcia
ruszają w momencie uzbierania
kompletu uczestników.

sport
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Dominika Chylińska na trzecim stopniu podium kickboxerskich Młodzi koszykarze ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Oświęcimiu
mistrzostw Europy
wicemistrzami Małopolski

Na brązowo z Turcji
W poszukiwaniu słońca i pięknej opalenizny w brązowym
kolorze nasi rodacy bardzo
często wybierają podróż do
stolicy Riwiery Tureckiej. Właśnie urokliwa Antalya gościła
uczestników kickboxerskich
mistrzostw Europy. W blasku
brązu, bo jakżeby inaczej, wróciła z tych zawodów także Dominika Chylińska.
Reprezentantka
Oświęcimskiego Klubu Karate stanęła na
trzecim stopniu podium kickboxerskich mistrzostw Starego
Kontynentu (Wako European
Kickboxing Championship).
To kolejny, olbrzymi sukces
tej niezwykle utalentowanej
przedstawicielki sportów walki
z nadsolańskiego grodu.
Dominika Chylińska startowała w seniorskiej kategorii K1 do
48 kg. W ćwierćfinale pokonała reprezentantkę Włoch Elenę

Cardoni, by w półfinale trafić Zeynep Cetintas. Decyzją sęna zawodniczkę gospodarzy dziów zwyciężyła Turczynka,
choć werdykt wzbudził wiele
kontrowersji. Zeynep Cetintas
wygrała niejednogłośną decyzją 2:1.
– Reprezentantce Turcji w walce z Dominiką ewidentnie pomogły tzw. „ściany” – twierdzi
sensei Mariusz Pawlus, trener
oświęcimskich kick boxerów.
– Nie zgadzam się z tym wynikiem, ale to już historia. Jestem
bardzo zadowolony z występu
naszej zawodniczki. Pamiętajmy, że jest ona dopiero na
początku swojej seniorskiej
drogi. Dominika ma zaledwie
20 lat i już na swoim koncie
tytuły mistrzyni Polski, zdoDominika Chylińska z
bywczyni Pucharu Polski. Jest
Oświęcimskiego Klubu Karate zdobyła brązowy medal też medalistką seniorskiego
kickboxerskich
mistrzostw Pucharu Świata Seniorów –
dodaje Mariusz Pawlus.
Europy
– mac
Fot. zbiory OKK/nadesłane

Świetna postawa juniorów UKP UniA w pływackich mistrzostwach Polski na krótkim basenie w Bydgoszczy

Są medale, są rekordy
Bydgoszcz gościła uczestników
zimowych mistrzostw Polski
na krótkim basenie w pływaniu. Już w pierwszym dniu
zawodów po seniorskie złoto
sięgnął zawodnik UKP Unia
Oświęcim.
Michał Piela rodem z Poręby
Wielkiej zwyciężył na dystansie
400 metrów stylem zmiennym
w grupie seniorów. Finał rozpoczął się od ataku Krzysztofa
Chmielewskiego z Warszawy,
który po przepłynięciu „setki”
stylem motylkowym i grzbietowym miał już nawet 3 sekundy
przewagi nad reprezentantem
UKP Unia. W stylu klasycznym zdecydowanie lepiej czuje
się jednak Michał Piela, który
nie tylko zniwelował różnicę,
ale i wyszedł na prowadzenie.
Na ostatnich 100 metrach
w stylu dowolnym zawodnik Unii kontrolował sytuację
i ostatecznie sięgnął po złoty medal mistrzostw Polski

z wynikiem 4.08,01. To nowy
rekord Polski 18-latków i automatycznie mistrzostwo kraju
także w tej kategorii wiekowej.
W sumie oświęcimianie wśród
seniorów wywalczyli trzy medale w każdym z kolorów. Michał Piela sięgnął też po brąz
w wyścigu na 200 metrów stylem zmiennym. Czas oświęcimianina to 1.58,54. Ze złotego medalu na tym dystansie
cieszył się Marcel Wągrowski
(1.56,66) z AZS UŁ PŁ Łódź.
Srebro wywalczył były pływak
oświęcimskiej SMS – Michał
Poprawa (1.56,92), który obecnie reprezentuje AZS AWF Katowice.
Oświęcimską kolekcję medalową wśród seniorów uzupełniło srebro sztafety 4 razy 200
dowolnym.
Oświęcimianie
w składzie Mateusz Mamcarz,
Michał Piela, Alex Kowolik
i Jakub Walter zajęli drugie
miejsce z czasem 7.15,01. Wy-

grała ekipa AZS AWF Katowic
(7.13,02), a po brązowy medal
sięgnął AZS AWF Warszawa
(7.15,46).
W rywalizacji juniorów 17–18letnich pływacy oświęcimskiego UKP Unia wywalczyli aż
14 medali (sześć złotych, trzy
srebrne i pięć brązowych).
To drugi wynik w klasyfikacji
klubowej. Więcej miał tylko
UKS G-8 Bielany Warszawa
(siedem złotych, cztery srebrne, cztery brązowe).
Medaliści z UKP Unia w grupie juniorów: Michał Piela
(złoto 400 zmiennym, złoto
200 zmiennym), Bartosz Loter (złoto 100 klasycznym,
złoto 200 klasycznym), Jakub
Walter (brąz 200 dowolnym),
Alex Kowolik (brąz 800 dowolnym), Roksana Bocian
(brąz 400 zmiennym), sztafeta
4x200 dowolnym mężczyzn
złoto (Mateusz Mamcarz, Michał Piela, Alex Kowolik, Jakub
Walter), sztafeta 4x100 dowolnym mężczyzn złoto (Mateusz
Mamcarz, Michał Piela, Alex
Kowolik, Jakub Walter), sztafeta 4x100 zmiennym mężczyzn złoto (Jakub Walter, Bartosz Loter, Mateusz Mamcarz,
Michał Piela), sztafeta 4x50
zmiennym mężczyzn srebro
(Jakub Walter, Bartosz Loter,
Mateusz Mamcarz, Michał Piela), sztafeta 4x200 dowolnym
kobiet brąz (Julia Sobuń, Alicja
Pinkowicz, Roksana Bocian,
Julia Volkert), sztafeta 4x100
zmiennym kobiet brąz (Alicja
Pinkowicz, Roksana Bocian,
Julia Sobuń, Julia Volkert),
sztafeta 4x50 zmiennym mix
Michał Piela (na najwyższym podium) był liderem oświę- srebro (Alicja Pinkowicz, Barcimskiej reprezentacji podczas mistrzostw Polski w pływa- tosz Loter, Mateusz Mamcarz,
Julia Sobuń).
niu. W sumie zdobył aż dziewięć medali
– mac
Fot. mac

Srebro z niedosytem
Ze srebrnymi medalami wrócili koszykarze ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Oświęcimiu
z wojewódzkich mistrzostw
w minikoszykówce trzech na
trzech. W Tarnowie „Dwójka”
wywalczyła wicemistrzostwo.
To spory sukces, choć pozostaje
uczucie lekkiego niedosytu.
Chłopcy z rocznika 2010
i młodsi rywalizowali o mistrzostwo Małopolski w koszykówce trzech na trzech w hali
sportowej Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Do turnieju
przystąpiło pięć najlepszych
zespołów wyłonionych w rozgrywkach regionalnych. Grano
systemem „każdy z każdym”.
Oświęcimianie po czterech
swoich występach zostali ostatecznie sklasyfikowani na drugiej pozycji. Po mistrzostwo
Małopolski sięgnęli młodzi koszykarze z Limanowej.
– Mistrzostwo Małopolski było
absolutnie w naszym zasięgu – ocenia trener koszykarzy
z „Dwójki”, Bogdan Paterek.
– To dla nas lekcja, z której wyciągniemy właściwe wnioski.
Mamy coraz lepszy kontakt
i będziemy się rozwijać. Z pewnością motywacji do dalszej

Koszykarze ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Oświęcimiu
zdobyli wicemistrzostwo Małopolski w minikoszykówce
trzech na trzech
Fot. zbiory SP nr 2

pracy nam nie zabraknie – powiedział Bogdan Paterek.
Wcześniej sportowcy z SP nr 2
okazali się najlepsi w gronie mistrzów powiatów – oświęcimskiego, wadowickiego i chrzanowskiego. Finałowy turniej
mistrzostw zachodniej Małopolski rozegrano w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
w Oświęcimiu. O tytuł walczyła koszykarska drużyna reprezentująca gospodarzy oraz SP

nr 4 Wadowice (mistrz powiatu wadowickiego) i SP Balin
(mistrz powiatu chrzanowskiego). Oświęcimianie pewnie
i wysoko pokonali waleczne
drużyny z Wadowic (10:4)
i Balina (10:0).
Szkołę Podstawową nr 2
w Oświęcimiu reprezentowali:
Mateusz Błasiak, Jakub Kantyka, Oskar Ortman, Antoni Wanat. Trener: Bogdan Paterek.
– mac

Biało-niebiescy przegrali z klasę niżej notowaną Niwą Nowa
Wieś w finale Pucharu Polski na szczeblu oświęcimskiego
podokręgu

Puchar nie dla Unii

Dla piłkarzy oświęcimskiej Unii zakończyła się pucharowa przygoda. Biało-niebiescy przegrali po karnych w finale
podokręgu z Niwą Nowa Wieś
Fot. mac

Na stadionie Górnika w Brzeszczach rozegrano finał Pucharu
Polski na szczeblu oświęcimskiego podokręgu. To był już
ostatni akord piłkarskiej jesieni. Po meczu czwartoligowej
Unii z piątoligowym liderem
z Nowej Wsi cieszyli się piłkarze Niwy, a o wszystkim decydowały rzuty karne.
Finał mógł się podobać licznie zgromadzonym kibicom.
W 39. minucie przepięknym
uderzeniem z dystansu idealnie w „okienko” trafił Michał
Szewczyk i biało-niebiescy cieszyli się z objęcia prowadzenia.
Wynik 1:0 dla Unii utrzymał
się już do końca pierwszej odsłony. Po zmianie stron Niwa

musiała zagrać odważniej, aby
szukać wyrównującego gola.
Dzięki temu dla drużyny prowadzonej przez Marka Kołodzieja otworzyło się więcej
przestrzeni w pobliżu bramki
strzeżonej przez Dawida Pochłopienia.
Gdyby na kwadrans przed końcem meczu sytuację jeden na
jeden z bramkarzem wykorzystał Kacper Szmidt, to prawdopodobnie byłoby już „po herbacie”. Bramkarz Niwy okazał
się jednak lepszy. To się na Unii
zemściło w samej końcówce.
Niwa wywalczyła bowiem dwa
rzuty karne. Przy pierwszej
próbie Krzysztofa Jurczaka
nie dał się zaskoczyć Dariusz

Maciejowski, ale skapitulował
on po strzale z 11 metrów Michała Matejki. Do wyłonienia
zdobywcy Pucharu Polski na
szczeblu oświęcimskiego podokręgu potrzebna była zatem
seria „jedenastek”.
Piłkarze z Nowej Wsi wykonywali je bezbłędnie (Chrapek,
Matejko, Jurczak, Nycz, Jaroś).
Z kolei wśród oświęcimian pomylił się w pierwszej serii Szymon Babiuch, którego strzał
obronił bramkarz. Jak się później okazało, to była decydująca
interwencja.
Unia Oświęcim – Niwa Nowa
Wieś 1:1 (1:0), 4:5 w rzutach
karnych
Bramki: 1:0 M. Szewczyk 39, 1:1
Matejko 88 (karny). Sędziował
Sławomir Nachel z Chrzanowa.
Żółte kartki: M. Szewczyk, K.
Szewczyk – Nycz, Stawowczyk,
Garlacz. Widzów: 300.
Unia: Maciejowski – Kikla (60.
Lichota), Babiuch, Wilczak, Kateusz (60 Szcząber) – M. Szewczyk, Burda (80. Lewandowski),
Kaleta, Czarnik – Pawela (66.
Szmidt), Snadny (74. K. Szewczyk). Trener: Marek Kołodziej.
Niwa: Pochłopień – Kubeczko,
Matejko, Stawowczyk, Pękala
(41. Gardyński) – Miłoń (57.
Garlacz), Jurczak, Nycz, Jaroś –
Holewa (72. Babicki), Chrapek.
Trener: Bartłomiej Dudzic.
– mac
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Rekord Jakuba Lofka wraz z kwalifikacją
Jakub Lofek wygrał rywalizację
seniorów z wynikiem 183,46
pkt. To jego nowy rekord życiowy, który kwalifikuje zawodnika UKŁF Unia do udziału
Trzydniowe zawody o „Puchar
w „Mistrzostwach Czterech
Soły” w oświęcimskiej hali
Narodów” w Budapeszcie.
lodowej były prawdziwą ucztą
dla wszystkich miłośników łyż- Jakub Lofek wyprzedził Mawiarstwa figurowego w naszym tvija Yefymenko (176,11 pkt)
z toruńskiego Axla i Jakuba
mieście. Odnotowano wiele
wartościowych wyników. Na ta- Rosłańca (116,50 pkt) z AZS
fli zaprezentowali się łyżwiarze AWF Ochota Warszawa.
Reprezentanci oświęcimskiez obu oświęcimskich klubów,
go UKŁF Unia wywalczyli
czyli ŁKS Soła i UKŁF Unia.
Najważniejszym wydarzeniem w sumie aż dziewięć medali.
Oprócz Jakuba Lofka (seniorzy)
zawodów był nowy rekord
życiowy najlepszego oświęcim- po złoto sięgnęła Aleksandra
Szary (klasa wstępna) i Aliskiego solisty z UKŁF Unia.

sa Vasylenko (klasa srebrna
U-18). Na drugim stopniu podium stanęła Emilia Bugańska
(juniorki młodsze B), a brąz
wywalczyła Maja Jekiełek
(klasa wstępna solistki U-7),
Helena Gorstka (klasa wstępna U-9), Kalina Krakowczyk
(klasa srebrna solistek U-11),
Magdalena Zawadzka (seniorki
solistki) oraz Wojciech Gręda
(juniorzy młodsi A).
W grupie solarzy najlepiej
zaprezentował się Jan Baranowski. Reprezentant ŁKS Soła
zajął trzecie miejsce w rywalizacji solistów klasy złotej U-13.
– mac

Niegościnni gospodarze

Po prostu mistrzowska klasa
Młodszy aspirant Wojciech
Mazur mistrzem Polski w brazylijskim jiu-jitsu! Policjant
z Komendy Powiatowej Policji
w Oświęcimiu sięgnął po złoto
mistrzostw kraju w rywalizacji
mastersów 1 (niebieskie pasy)
powyżej 100,5 kg. Brawo!
Osiemnasta edycja mistrzostw
Polski w brazylijskim jiu-jitsu
odbyła się w Gnieźnie. Do rywalizacji na macie przystąpiło
blisko 2,5 tysiąca zawodniczek
i zawodników z całego kraju. W tym gronie znalazł się
oświęcimski policjant, młodszy
aspirant Wojciech Mazur, na co
dzień trenujący w klubie Factory Oświęcim.
Zaangażowanie,
odporność
na stres, a przede wszystkim
ogromny wysiłek włożony
przez oświęcimskiego policjan-

ta w przygotowania do zawodów pozwoliły mu na triumf w
każdej z walk, aż do zwycięskiego finału.
Wojciech Mazur do Policji
wstąpił dwanaście lat temu.
Poza służbą od blisko trzech
lat trenuje brazylijskie jiu-jitsu
pod okiem trenerów Patryka
Hryniewickiego i Jakuba Kubicy. Policjant sportowe umiejętności w zakresie sztuk walki
przekazuje podczas szkoleń zawodowych w oświęcimskiej komendzie jako instruktor taktyki
i technik interwencji.
Znakomity wynik oświęcimskiego policjanta na mistrzostwach poprzedziło kilkanaście
startów na zawodach różnej
rangi, poczynając od mistrzostw Europy, mistrzostw
Polski, Pucharów Polski, a koń-

dym kolejnym wyścigiem rosła
zatem temperatura, a emocje
sięgały zenitu.
Z oświęcimskiej reprezentaPływacy UKP Unia nie pozwo- i swoją klubową koleżankę
cji w „skin race” zwyciężał
z Unii – Julię Volkert.
lili rywalom na wiele podczas
Jakub Walter (50 dowolnym,
Z kolei Michaił Lemiaskeuski
rozgrywanych w Oświęcimiu
50 grzbietowym), Julia Sobuń
z AZS AGH Kraków wygrał
wojewódzkich mistrzostw
w rywalizacji mężczyzn. Krako- (50 motylkiem), Bartosz Loter
na krótkim basenie. Gospodarze nie mieli sobie równych wianin wyprzedził oświęcimski (50 klasycznym) i Mateusz
Oświęcimscy karatecy
Mamcarz (50 motylkiem).
i zwyciężyli w klasyfikacji klu- duet – Mateusza Mamcarza
Drugie miejsca w „skin
bowej. Wyprzedzili krakowską i Jakuba Waltera.
cach i Wilkowicach
race” z UKP Unia zajęli:
Atrakcją wojewódzkich miGalicję i olkuską Omegę.
strzostw były tzw. „wyścigi skin Helena Jarosz (50 klasycznym,
50 motylkiem), Michał Piela
race”. Na dystansach sprinIndywidualnie wśród kobiet
(50 grzbietowym, 50 motylterskich wprowadzona została
open triumfowała Roksana
zasada play-off, gdzie ostatecz- kiem) oraz Alicja Pinkowicz
Bocian z oświęcimskiej UKP
nie pozostawał duet pływaków (50 grzbietowym).
Unia, która wyprzedziła Maję
Czy gabloty przeznaczone na
– mac puchary w Oświęcimskim
walczący między sobą. Z każMalarz (SMS Galicja Kraków)

Fot. KPP Oświęcim

Łyżwiarski „Puchar Soły”
w Oświęcimiu przyniósł wiele
emocji i ciekawych wyników.

Policjant z Oświęcimia mistrzem Polski w brazylijskim jiu-jitsu

cząc na startach w lokalnych
zawodach.
Wojciech Mazur ma na swoim
koncie wiele medali mistrzostw
Polski we wszystkich kolorach,
czy też podwójne wicemistrzostwo Europy.
– mac

z powodzeniem startowali w Wadowi-

Medalowy patent

Oświęcimianie nie zagrają w finale Pucharu Kontynentalnego,
ale za to otwierają tabelę ekstraligi

W żółtej koszulce lidera
Hokeiści Re-Plast Unii wrócili
z półfinałowego turnieju o Puchar Kontynentalny w Nitrze
z podniesioną głową, ale bez
upragnionych przepustek na
wielki finał. Na Słowacji oświęcimanie byli dosłownie o krok
od szczęścia. O tym, że biało-niebieskich zabraknie w styczniowych finałach zadecydowały
detale.
Podopieczni Nika Zupancića
na inaugurację pokonali po
bardzo ciężkim boju ukraiński HK Kremenchuk 4:2. Niewątpliwym bohaterem meczu
był Krystian Dziubiński, który
strzelił dwa pierwsze gole.
Później przyszła niestety porażka z włoskim Asiago Hockey
3:4, która w głównej mierze zadecydowała później o tym, że
Re-Plast Unii zabraknie w styczniowych finałach PK. Biało-niebiescy mają czego żałować,
bo powinni spokojnie ten mecz
wygrać. Zasypywali bramkarza Asiago gradem strzałów, ale
co z tego, skoro szwankowała
skuteczność. Przyszło za to zapłacić bardzo drogo.
W ostatnim spotkaniu oświęcimianie potrzebowali wygranej nad gospodarzami i mocno
postraszyli Nitrę. To jednak
ostatecznie Słowacy zwyciężyli
2:1 i wraz z Asiago awansowali
do finału. Re-Plast Unia pozostawiła po sobie bardzo dobre
wrażenie, ale z awansu cieszyli
się niestety inni.
W Oświęcimiu mają jednak
powody do radości, bo wice-

Hokeiści Re-Plast Unii prowadzą w ligowej tabeli, a pod
koniec grudnia powalczą na własnym lodzie o Puchar Polski
Fot. mac

mistrzowie Polski powiększają
przewagę nad rywalami w ekstralidze. W ostatnim meczu na
szczycie wygrali na wyjeździe
z obrońcami tytułu z Katowic
po dogrywce.
Na 3 minuty przed końcem
otwierającej partii gospodarze
wykorzystali grę w podwójnej
przewadze. Najpierw wykluczenie złapał Pawło Padakin,
a później Re-Plast Unia została
ukarana za sześciu graczy na lodzie. Wynik otworzył Brandon
Magee.
W drugiej tercji to z kolei oświęcimianie dwukrotnie wykorzystali grę w przewadze. Potężnym
uderzeniem z „niebieskiej” wyrównał Filipp Pangiełow-Jułdaszew, a na 1:2 z najbliższej
odległości „gumę” do siatki wepchnął Pawło Padakin.
„Gieksa” nie rezygnowała i jeszcze w drugiej tercji Hampus

Olsson sprytnie zmienił lot
krążka po strzale Shigeki Hitosato. Po 40 minutach mieliśmy
zatem remis 2:2.
Trzecia tercja nie przyniosła
goli, więc potrzebna była dogrywka. Złotego gola na wagę
dwóch punktów zdobyli goście,
którzy wykorzystali kardynalny
błąd Johna Murraya. Bramkarz
„Gieksy” wyjechał z bramki
i Pawło Padakin trafił do „pustaka”.
GKS Katowice – Re-Plast Unia
Oświęcim 2:3 po dogrywce
(1:0, 1:2, 0:0, 0:1 dogrywka)
Bramki: 1:0 Magee (Kolusz)
17.01,1:1 Pangiełow-Jułdaszew
(Cichy, S. Kowalówka) 28.22,
1:2 Padakin (Ahopelto, Jerofejevs) 31.52, 2:2 Olsson (Hitosato, Monto) 36.57, 2:3 Padakin
63.58.
– mac

Klubie Karate są z gumy? Jak
mieszczą tak ogromną ilość
zdobywanych trofeów? Praktycznie z każdych zawodów
przedstawiciele oświęcimskich
sportów walki zwożą je do klubu w hurtowych ilościach. Oby
takie problemy mieli wszyscy
sportowcy z naszego miasta...
W Wadowicach odbył się Ogólnopolski Turniej Oyama Karate
o „Puchar Burmistrza”. Młodzi
oświęcimianie w „Papieskim
Mieście” wywalczyli cztery złote
i dwa srebrne medale.
– To był bardzo udany start naszej najmłodszej kadry – ocenia
trener, sensei Mariusz Pawlus.
– Najlepszym tego dowodem
niech będzie świetny wynik
medalowy. Jestem pod dużym
wrażeniem wzorowej realizacji
założeń taktycznych. To napawa mnie optymizmem przed
kolejnymi zawodami – dodaje
Mariusz Pawlus.
W kategorii 8–10 lat do 30 kg
na najwyższym stopniu podium
stanął Piotr Knapczyk. Pozostałe trzy złote medale oświęcimianie wywalczyli w grupie
od 12 do 14 lat. W Wadowicach
swoje kategorie wygrywali Tomasz Podbiał (do 30 kg), Kacper Morydz (do 35 kg) i Michał
Uroda (do 45 kg).
Do medalowego dorobku
Oświęcimskiego Klubu Karate
srebrne medale dołożyły dziewczęta startujące w kategorii od
14 do 16 lat. Drugie miejsce
w rywalizacji do 50 kg zajęła
Natalia Brzęk oraz Anna Domżał (do 55 kg).
Najmłodsi adepci Oświęcimskiego Klubu Karate z powodzeniem startowali także
w międzynarodowych zawodach Grand Prix Beskidów
w karate kyokushin. W Wilkowicach odbyła się już siódma
edycja tej imprezy. Z oświę-

Ogólnopolski Turniej Oyama Karate o „Puchar Burmistrza” w Wadowicach
Fot. zbiory OKK/nadesłane

cimskiej reprezentacji na najwyższym stopniu podium stanęły Maria Dzięgiel, Roksana
Greczner, Elżbieta Ferenc oraz
Piotr Knapczyk. Po srebro
w Wilkowicach sięgnęła Oliwia Greczner.
– Nasi najmłodsi debiutanci nie
stanęli na podium, ale i tak należą im się wielkie brawa – podkreśla sensei Mariusz Pawlus.
– Po ich postawie i walkach, jakie stoczyli jestem przekonany,
że medale są kwestią czasu. Bardziej doświadczona nasza kadra

kolejny raz udowodniła swoją
wartość. Piotrek Knapczyk doszedł do finału, gdzie spotkał
się z Alexandrem Atanasovem
z Ukrainy. Dając prawdziwy
pokaz determinacji, pokonał
rywala w dogrywce. Ela Ferenc
i Oliwia Greczner ponownie
spotkały się ze sobą w wielkim
finale. Tym razem zwyciężyła
Ela, rewanżując się klubowej
koleżance za poprzedni finał –
zakończył Mariusz Pawlus.
– mac

Międzynarodowe zawody Grand Prix Beskidów w karate
kyokushin w Wilkowicach
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