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Ojciec Maksymilian
symbolem bohaterstwa
Bogate życie i działalność o. Maksymiliana Marii Kolbego na
wielu polach, przede wszystkim misyjnym i wydawniczym,
do dzisiaj inspiruje wielu ludzi.
Fot. Marek Lach, PMAB

Kult świętego szybko rozprzestrzenił się w całym kraju,
zwłaszcza w miejscach związanych z jego działaniami. Oświęcim ściśle wiąże się z ostatnimi
dniami jego życia, które spędził
w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz. W tym roku
minęło siedemdziesiąt pięć lat
od śmierci o. Maksymiliana Kolbe. W Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau uroczyście
upamiętniono to wydarzenie.
Ojciec Maksymilian Maria
Kolbe został zamordowany
14 sierpnia 1941 roku zastrzykiem fenolu w podziemiach tzw.
Bloku Śmierci w niemieckim
nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz.
Był franciszkaninem, prezbiterem, misjonarzem, założycielem
Rycerstwa Niepokalanej i Niepokalanowa, wydawcą prasy katolickiej. O. Maksymilian Kolbe
jest głównym patronem diecezji
bielsko-żywieckiej.
Około dwóch tysięcy osób
wzięło udział w uroczystej mszy
świętej, której przewodniczył
metropolita krakowski ks. kard.
Stanisław Dziwisz, a koncelebrowali ją: bp Roman Pindel,
abp Bambergu Ludwig Schick,
abp Wiktor Skworc, bp senior
Kazimierz Górny, bp senior Tadeusz Rakoczy, kapłani z diecezji bielsko-żywieckiej i goście.
W wydarzeniu rocznicowym
udział wzięła premier RP Beata
Szydło, biskupi, księża i zakonnicy, a także parlamentarzyści
oraz przedstawiciele władz samorządowych. Gośćmi honorowymi była rodzina Maksymiliana Kolbe i byli więźniowie
obozu Auschwitz-Birkenau.
Franciszkanin o. Jarosław Zachariasz podkreślił w kazaniu,
że o. Maksymilian, oddając życie za jednego człowieka, stał
się symbolem drobnych, duchowych bohaterstw ludzi.
– Dzisiaj, mimo upływu siedemdziesięciu pięciu lat, wiemy, że Auschwitz przyniosło ze
sobą niespotykane wcześniej
doświadczenie, stworzyło sytuacje wcześniej nieznane, te naj-

trudniejsze z trudnych, trudne
do określenia moralnie, nieopisane, nieprzewidziane również
w historycznych wzorach męstwa i świętości – powiedział
ojciec Zachariasz.
– Przerażająca nowość Auschwitz polegała jednak na
liczbach. (...) Człowiek umierał
w tłumie i w pośpiechu, bezimiennie, oznaczony wielocyfrowym numerem, niezauważony,
dobijany nie z okrucieństwa, ale
by zrobić miejsce następnemu.
Mogło się wydawać, że wszystko jedno, jak umrze: heroicznie
czy w poniżeniu, skoro nikt tego
nie miał dostrzec. Bohaterstwo
w Auschwitz było bohaterstwem małej liczby w wielkich
liczbach – zaznaczył w kazaniu
ojciec Jarosław Zachariasz.
Arcybiskup Bambergu Ludwig
Schick powiedział, że jak każdy Niemiec przybywa do Auschwitz z ciężkim sercem.
– Tutaj, jak nigdzie indziej, widać, co my, Niemcy, uczyniliśmy Żydom, Polakom, Romom,
a także innym narodom z powodu ich pochodzenia, narodowości, religii. Mimo tego po
1945 roku Auschwitz stało się
miejscem wybaczenia, pojednania, wzajemnego zrozumienia narodów i przyjaźni. (...)
Bez pojednania w Auschwitz
niemożliwe jest jakiekolwiek
pojednanie między narodem
niemieckim, polskim i innymi –

podkreślił niemiecki arcybiskup
Ludwig Schick.
– Staramy się, aby to pojednanie
(...) trwale rozwijało się, aby te
narody bliskie geograficznie,
także i moralnie, politycznie
były bardzo blisko siebie – mówił na zakończenie mszy metropolita krakowski kardynał
Stanisław Dziwisz.
– By walczyły o to pojednanie
i pokój na świecie. Ten pokój,
który w tej chwili jest zagrożony. Wzorem tego pojednania, tej
walki o pokój, jest dla nas ojciec
Maksymilian Kolbe, jak powiedział Jan Paweł II. Oni głosili
miłość, miłość także nieprzyjaciół. Te słowa z listu biskupów są
bardzo ważne i trzeba je przypominać: „Przebaczamy i prosimy
o przebaczenie”. Mówimy różnymi językami, (...) ale jednoczy
nas jeden język, język miłości,
język ewangeliczny. Tego uczył
nas ojciec Maksymilian Kolbe –
podkreślił kardynał Dziwisz.
Mszę św. odprawiono w pobliżu
celi głodowej w bloku 11, w której zamordowano o. Maksymiliana Kolbe. Była ona punktem
kulminacyjnym rocznicowych
obchodów. Przed mszą do byłego obozu dotarły pielgrzymki
z franciszkańskiego Centrum
św. Maksymiliana w Harmężach i z kościoła pw. św. Maksymiliana w Oświęcimiu.
Również tego dnia złożono kwiaty i znicze pod Ścianą Śmierci
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na dziedzińcu bloku 11, a także
na obozowym placu apelowym,
gdzie 29 lipca 1941 r. Maksymilian Kolbe ofiarował życie za
współwięźnia Franciszka Gajowniczka. Modlono się również
w celi głodowej w bloku 11.
Oprócz głównych obchodów
rocznicowych, w Oświęcimiu
przygotowano także wydarzenia towarzyszące. 17 września
odbędzie się międzynarodowy
bieg uliczny ku czci św. Maksymiliana Marii Kolbego noszący
nazwę „MAKSY MILA”. Start
biegu będzie o godz 10:00 spod
kościoła św. Maksymiliana.
W ramach przedsięwzięcia odbędzie się również msza święta
w intencji biegaczy o godz. 8:30,
złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Maksymiliana Kolbego bezpośrednio po mszy św.
oraz festyn rodzinny w godzinach od 10:00 do 14:00.
Specyfiką biegu jest jego charakterystyczna długość – 16 km 670
metrów, czyli dziesięć tzw. mil
franciszkańskich. Długość trasy
jest nawiązaniem do numeru
obozowego Maksymiliana Marii
Kolbego w KL Auschwitz 16670.
Bieg co roku odbywa się w innym mieście należącym do
Związku Gmin Związanych
z Życiem św. Maksymiliana
Kolbego. Organizatorem pierwszej edycji przedsięwzięcia
w 2013 roku była gmina Teresin, w 2014 Zduńska Wola,
rok później Pabianice, a w tym
roku miasto Oświęcim. Związek z założenia ma podejmować wspólne przedsięwzięcia
promujące jego członków, czyli
gminę Teresin, Oświęcim, Pabianice i Zduńską Wolę poprzez
upowszechnianie miejsc związanych z życiem i kultem osoby
św. Maksymiliana M. Kolbe.
Oprócz biegu będzie też festyn
rodzinny przed kościołem św.
Maksymiliana, podczas którego na uczestników czekają liczne atrakcje, m.in. animacje dla
dzieci, konkursy z nagrodami
dla dzieci i dorosłych, pokazy
strażackie. Oświęcimianie tego
dnia muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami drogowymi.
Organizatorami przedsięwzięcia są Urząd Miasta Oświęcim,
Oświęcimski Klub Biegacza
„Zadyszka” i Oświęcimskie
Centrum Kultury. Patronat nad
wydarzeniem objęli prezydent
Miasta Oświęcim Janusz Chwierut i przewodniczący Związku
Gmin Związanych z Życiem św.
Maksymiliana Kolbego Piotr
Niedźwiecki.
– Marzena Wilk
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JUBILEUSZOWE
KONKURSY
W tym roku „Głos Ziemi Oświęcimskiej” obchodzi 25-lecie
swojego istnienia. Z tej okazji przygotowaliśmy jubileuszowy dodatek, który znajduje się na stronach 10–11 oraz trzy
konkursy.
Wygrać można łącznie dwa aparaty fotograficzne, dwa tablety i dwa DVD. Nagrody ufundował wydawca, którym jest
Oświęcimskie Centrum Kultury.
Regulaminy konkursów dostępne w redakcji GZO oraz na
stronie internetowej www.ock.org.pl/. Dostarczenie kuponów
jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu przez
uczestnika konkursu.

Konkurs nr 1 – zrób selfie!
Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać ze środkowych stron
GZO nakrycie głowy, takie jak na
zdjęciu obok i sfotografować się
w nim. Zdjęcia należy przesyłać
drogą elektroniczną na adres
gzo@ock.org.pl do 23 września.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni w losowaniu podczas Jesieni Oświęcimskiej w niedzielę 25 września 2016 r. na
Rynku Głównym, a wręczenie nagród nastąpi na scenie.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby widniejącej na zdjęciu oraz adres. Wybrane przez redakcję
zdjęcia zostaną opublikowane w kolejnym wydaniu miesięcznika.

Konkurs nr 2 – znajdź hasło!
W sierpniowym numerze „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
zostało ukryte hasło, które utworzą litery w kolorze czerwonym. Kupon z poprawnym hasłem należy dostarczyć
do redakcji do 2 września lub wrzucić do pojemnika na
stoisku „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” podczas Święta
Miasta w niedzielę 4 września na stadionie MOSiR-u
w godz. 14:30–17:00. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w losowaniu, które odbędzie się 4 września 2016 r., a wręczenie nagród nastąpi na scenie.

KUPON KONKURSOWY
Hasło: ....................................................................................
Imię i nazwisko: .....................................................................
Numer tel.: .............................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym kuponie na potrzebny niezbędne do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych
osobowych; tekst jednolity; Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
			

.................................................
Czytelny podpis

Konkurs nr 3 – odpowiedz na pytanie!
Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Jak brzmi imię i nazwisko pierwszego redaktora naczelnego „GZO”?. Kupon z poprawną odpowiedzią można
dostarczyć do redakcji do 23 września lub wrzucić do
pojemnika na stoisku „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” podczas Jesieni Oświęcimskiej w niedzielę 25 września na
Rynku Głównym w godz. 13:00–16:00. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w losowaniu, które odbędzie się 25 września
2016 r., a wręczenie nagród nastąpi na scenie.

KUPON KONKURSOWY
Odpowiedź: ............................................................................
Imię i nazwisko: .....................................................................
Numer tel.: .............................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym kuponie na potrzebny niezbędne do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych
osobowych; tekst jednolity; Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
			

.................................................
Czytelny podpis

W podzięce za trud
i zaangażowanie
Uroczysta akademia z okazji Święta Policji, która odbyła się
12 sierpnia w sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum
Kultury była okazją do wręczenia wyróżnień i nominacji.
– Sejm II Rzeczypospolitej powołał do życia Policję Państwową, która miała bronić swoich
obywateli i zwalczać przestępczość, pomagać słabszym i być
bezwzględna dla osób naruszających prawo. Do chwili obecnej zadania te nie zmieniły się.
W XXI wieku, po prawie stu
latach, w dalszym ciągu istotą
podejmowanych działań jest
niesienie pomocy potrzebującym i represja wobec bandytów
– powiedział w powitalnym
przemówieniu inspektor Robert Chowaniec komendant
powiatowy Policji w Oświęcimiu, podkreślając, jak ważną
rolę spełniają policjanci w społeczeństwie.
– Funkcjonariuszom składam
serdeczne podziękowanie za
ciężką pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oświęcimskiego, za rzetelną, skuteczną
i odpowiedzialną realizację zadań, a także włożone zaangażowanie w zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży i wizyty
papieża w Oświęcimiu – kontynuował inspektor Chowaniec.
Doroczne święto jest okazją do
uroczystego wręczenia przyznanych nagród, wyróżnień
i awansów. Są one wyrazem
wysokiej oceny pracy i służby.
Na wyższe stopnie policyjne
– dożywotnio przyznawane
tytuły oznaczające miejsce
funkcjonariusza w hierarchii
policyjnej – mianowanych
zostało 70 policjantów z Komendy Powiatowej Policji

w Oświęcimiu oraz komisariatów Policji w Brzeszczach,
Chełmku, Kętach i Zatorze.
Na stopień inspektora mianowany został komendant powiatowy Policji w Oświęcimiu
Robert Chowaniec. Przedterminowo na stopień komisarza
Policji mianowani zostali zastępca komendanta Komisariatu Policji w Brzeszczach Bartłomiej Kleszcz oraz policjant
z oświęcimskiej Komendy Policji Mariusz Łomzik. Aspirantami Policji zostali Bogusław
Hałat, Andrzej Głowiak oraz
Michał Gworek.
Wyróżnienia otrzymały także pracownice cywilne: Aneta
Momot, Anna Stasicka i Anna
Lipowska. Panie zostały docenione za zaangażowanie i wzorowe wypełnianie obowiązków.
– Dziękuję wszystkim pracownikom, bez waszej ciężkiej,
rzetelnej i profesjonalnej pracy
Policja byłaby znacznie mniej
skuteczna i efektywna. Jesteście dla mnie i dla policjantów
naszego garnizonu partnerami
– mówił komendant Robert
Chowaniec.
Specjalne wyróżnienie za osiągnięcia sportowe oraz łączenie
pracy i pasji odebrała st. sierż.
Patrycja Pszczelińska. Policjantka po raz trzeci z rzędu
zdobyła tytuł Mistrzyni Polski
w Nihon Kobudo, jest również
aktualną Mistrzynią Europy
w tej kategorii.
Pamiątkową statuetkę w podziękowaniu za wieloletnią
bardzo dobrą współpracę

z Państwową Strażą Pożarną
odebrał mł. bryg. Henryk Jurecki zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Oświęcimiu.
Komendant powiatowy Policji
podziękował za bardzo duże
wsparcie i owocną współpracę
przedstawicielom samorządów
i instytucji. W bieżącym roku
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Miasto Oświęcim oraz
gminy: Oświęcim, Chełmek
Brzeszcze, Osiek i Polanka
Wielka sfinansowały zakup
sześciu pojazdów służbowych.
W czerwcu całkowicie przebudowano i zmodernizowano
salę odpraw i szkoleń z funduszy miasta Oświęcim.
Na zakończenie uroczystości
I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie
inspektor Paweł Dzierżak podziękował za zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa podczas Światowych Dni
Młodzieży oraz wizyty papieża
Franciszka.
– Jeszcze nigdy takiego Święta
Policji nie obchodziłem i myślę, że wy tak samo. 24 lipca,
w rocznicę uchwalenia ustawy
powołującej Policję Państwową do życia nikt nie myślał
o świętowaniu. Byliśmy wtedy
w szczytowym miejscu wielkiej operacji policyjnej. Dzisiaj
możemy powiedzieć z satysfakcją i z dumą, że udało się nam
zapewnić bezpieczeństwo i porządek. Chociaż ja od końca
operacji, którą miałem zaszczyt
dowodzić, wszystkich upomi-

nam, że nie możemy używać
sformułowania „udało się”.
Bo nie była to kwestia przypadku, a ogromnego wysiłku
włożonego zarówno w część
planistyczną, jak i realizację.
13 tys. policjantów z całego
kraju przybyło do Małopolski
wspierać nas w działaniach
dzień i noc – mówił inspektor
Paweł Dzierżak.
Zwrócił się również do rodzin
policjantów z podziękowaniami za cierpliwość i wyrozumiałość wobec potrzeb
służby, z którą związani są ich
najbliżsi.
Przybyli na uroczystość parlamentarzyści i przedstawiciele
samorządów lokalnych powiatu oświęcimskiego gratulowali odznaczeń i awansów,
dziękowali za ciężką pracę
i ofiarność, a także życzyli, by
codzienna służba napawała
dumą i przynosiła satysfakcję.
W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele duchowieństwa, oświaty, urzędów i instytucji, komendanci innych
służb mundurowych i jednostek Policji. Nie zabrakło także
rodzin policjantów i pracowników cywilnych oraz emerytów policyjnych.
Podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Krakowie
asp. szt. Jacek Ślusarczyk został
uhonorowany przez Prezydenta RP Srebrnym Medalem za
Długoletnią Służbę. Natomiast
podinsp. Jarosław Wiertel naczelnik Wydziału Prewencji
otrzymał Srebrną Odznakę
Zasłużony Policjant przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w uznaniu szczególnych zasług
w zakresie ochrony bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku publicznego. Ponadto
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji wyróżnił Brązowym Medalem za Zasługi
dla Policji starostę oświęcimskiego Zbigniewa Starca oraz
prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta.
– ekt
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Początek roku szkolnego,
początek zmian
Rozpoczynający się rok szkolny to nowe wyzwania i pierwszy etap istotnych zmian w systemie edukacji. Najważniejsze z nich są przewidziane na kolejny, czyli 2017/2018.
Między innymi o nich rozmawiano podczas spotkania małopolskiego kuratora oświaty
Barbary Nowak z dyrektorami
szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół oraz
przedszkoli z powiatu oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego, które odbyło się
w Oświęcimskim Centrum
Kultury.
Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło kilka zmian,
które obowiązywać będą od
nowego roku szkolnego, m.in.
zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków, likwidację
sprawdzianu dla szóstoklasistów, możliwość niezależnego
odwoływania się od wyników
egzaminów maturalnych, usunięcie restrykcyjnego rozporządzenia dotyczącego sklepików
szkolnych. Od 1 września br.
zlikwidowany został obowiązek realizacji przez nauczycieli
tzw. „godzin karcianych” w dotychczasowej formule, dzięki
czemu wg ministerstwa oferta
zajęć dodatkowych będzie lepiej dostosowana do faktycznych potrzeb uczniów.
W Ministerstwie Edukacji Narodowej dobiegają końca prace
nad projektowaniem szczegółowych rozwiązań dotyczących
zmian w systemie oświaty, których celem jest odbudowa właściwych warunków do pełnego
rozwoju dzieci i młodzieży
w polskich szkołach.
Trwają też prace nad podstawą programową wychowania
przedszkolnego i kształcenia

ogólnego – dla uczniów szkoły
podstawowej i szkół ponadpodstawowych, czyli liceum
ogólnokształcącego, branżowej
szkoły pierwszego i drugiego
stopnia i technikum. Od 1 września 2017 r. z mocy prawa, sześcioletnie szkoły podstawowe
przekształcą się w ośmioletnie
szkoły podstawowe, rozpocznie się proces wygaszania gimnazjów, uruchomione zostaną
pierwsze klasy szkoły branżowej I stopnia. Projektowane
rozwiązania ustawowe przewidują dogodne dla organów prowadzących, czyli samorządów
możliwości dostosowania do
nowej struktury szkół.
Planowane i wdrażane zmiany wywołują wiele emocji, nie
tylko wśród nauczycieli, ale też
rodziców. Zapytaliśmy Barbarę
Nowak, małopolskiego kurato-

ra oświaty, o to, czy według niej
są one zasadne.
– To zrozumiałe, każdy boi się,
gdy następuje jakaś zmiana. Jeżeli mówimy o zmianie ustroju
systemu szkolnego to jest oczywiste, że pojawia się obawa nauczycieli o to, czy będą mieli
miejsce pracy, czy też nie. To
jest jak najbardziej normalne.
Zaręczam, że reforma ustroju
szkolnego jest opracowywana
w taki sposób, żeby nauczyciele faktycznie pracy nie stracili.
Dlatego będzie tworzona baza
danych nauczycieli, przede
wszystkim szkół gimnazjalnych. Będzie obowiązywał
wymóg, żeby w pierwszej kolejności ich zatrudniać czy to
w szkole podstawowej, czy liceum lub technikum.
Z drugiej strony jednak trzeba pamiętać, że będziemy po-

trzebowali więcej nauczycieli,
a nie mniej, chociażby dlatego,
że będą mniej liczne klasy VII
i VIII, niż do tej pory były tworzone klasy w gimnazjum. Nie
będzie też w szkołach bloków
przedmiotowych, tylko osobne konkretne przedmioty. Ci
nauczyciele, którzy będą musieli się przeszkolić, będą mieli
wsparcie finansowe państwa.
Co jednak jest niebezpieczne
i co z całą pewnością spowoduje, że nie wszyscy nauczyciele będą mieli zatrudnienie?
To jest demografia, która jest
naszym głównym wrogiem.
Biorąc to pod uwagę, minister
edukacji narodowej Anna Zalewska rozpoczęła opracowywanie osłonowego programu
dla nauczycieli. Jestem pewna,
że będzie on dobrze funkcjonował, tym bardziej że tworzony
jest nie tylko przez ministerialnych urzędników, ale też przy
współpracy z nauczycielskimi
związkami zawodowymi, które
przecież zawsze stają w obronie
interesów nauczycieli. Ta reforma ma dać w efekcie lepszą
szkołę, lepsze warunki uczenia,
większe możliwości rozwoju dla uczniów i nauczycieli.
Jestem pewna, że podołamy
temu zadaniu.
– In

Odczynianie uroków

J

ak się zacznie, to już trwa i trwa. Zła passa. Znajomi
radzą: zmień myślenie, przyciągaj dobre wydarzenia,
rzeczy, a ktoś nawet wspomina, że pewnie rzucono na
mnie zły urok i trzeba to odczynić. O tak! Przydałoby
się wyszeptać jakieś zaklęcie i odwrócić bieg zdarzeń.
Zaczęło się od wypowiedzi pewnej ministry po zakończeniu
roku szkolnego. A potem był remont w mieszkaniu. Trwał, jak
można było przewidzieć, dłużej, niż planowałam. I jeszcze
wychodziły różne rzeczy do poprawki. Łącznie z tym, że pan
montujący regał na książki przewiercił się do kuchni. Podczas
urlopu nad Bałtykiem zepsuło mi się kolano i teraz chodzę na
rehabilitację. Aż się boję powiedzieć, że czyni cuda, ale jest
lepiej, kolano zaczyna działać (pozdrawiam przy tej okazji ekipę
z oddziału rehabilitacyjnego na IV piętrze pewnej niepublicznej
placówki – naprawiają Państwo ludzi wzorcowo!). Ale żeby mi
nie było za wesoło, to na parkingu jednego z oświęcimskich
sklepów porysowano mi samochód. Po prostu super! A o pewnej
wczorajszej sytuacji nie będę opowiadać, bo szkoda słów.
Oto wybrane przykłady tzw. złej passy, negatywnego
myślenia czy też rzuconych uroków. A może małe wskazówki,
aby coś zmienić, zwrócić na coś uwagę? A teraz o nich
napisałam – to prawie jak zaklęcie. A kysz! A kysz!

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

O felietonach

T

e felietony – co właśnie widać – spotykają się ze
sobą „na styk” – bo jeszcze nie „na zakładkę” – na
prasowych łamach naszej gazety. Felietoniści obojga
płci „na styk” czyli bezpośrednio i naocznie spotkać
się mogą, co miało miejsce, w redakcyjnej przestrzeni gazety.
Bywa, że tematyka ich felietonowych wypowiedzi jest podobna
i pokrewna, a fragmentami nawet tożsama w danym numerze
gazety. To oczywiście najzwyczajniejszy przypadek, a nie przejaw telepatii czy innych paranormalnych i magicznych zjawisk.
Ale również – być może – wynika to z faktu obserwowania
i prasowego dokumentowania w felietonowej konwencji tych
samych wydarzeń i zjawisk dotyczących materialnej, ale też
duchowej, kulturowej i artystycznej przestrzeni i infrastruktury
naszego miasta, jej obrazu i przejawów. I może tu tkwi geneza
i leży tzw. „pies pogrzebany” spotykania się na tej samej trasie
i linii felietonowych tekstów. To symptomatyczne i sympatyczne!
						

Poradnictwo i szkolenia w Kolpingu!
W trzech nowych projektach Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu pomyślało zarówno o młodzieży,
jak i o seniorach.
Dla młodych w wieku od 15
do 29 lat, którzy mieszkają
na terenie województwa małopolskiego, nie pracują i nie
są zarejestrowane w Urzędzie
Pracy, nie szkolą się oraz nie
kształcą w trybie stacjonarnym
przeznaczony jest projekt „Tak,
potrafię!”. Udział w nim jest
bezpłatny.
– Jest on skierowany do osób,
które potrzebują większego
wsparcia, aby aktywnie zaistnieć na rynku pracy lub kontynuować edukację. Jego celem
jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna stu sześćdziesięciu osób z małopolski, w tym
w powiecie oświęcimskim
czterdziestu osób – informuje
Małgorzata Foryś-Kryska, do-

felieton
kamila drabek

radca klienta, która koordynuje projekt.
W ramach projektu „Tak, potrafię!” młode osoby mogą
liczyć na wsparcie w określeniu planów zawodowych
poprzez tworzenie Indywidualnego Planu Działania, na
zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w czteromiesięcznym lub półrocznym
stażu u pracodawcy, podniesienie kompetencji zawodowych
poprzez udział w szkoleniu zakończonym uzyskaniem kwalifikacji i uprawnień, możliwość
otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także na ofertę pośrednictwa pracy i kompleksowej
pomocy. Uczestnicy otrzymają

zwrot kosztów dojazdu, materiały na zajęcia, stypendium
stażowe lub szkoleniowe.
Dwuletni projekt finansowany jest ze środków unijnych
i realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych. Dodatkowe
informacje można znaleźć na
stronie internetowej www.takpotrafie.kolping.pl/.
Osoby w wieku 60+ mogą
wziąć udział w bezpłatnym
kursie komputerowym, który
rozpocznie się we wrześniu.
Obejmuje on trzydzieści godzin zajęć, podczas których
uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawami obsługi komputera. Kurs będzie się
odbywał w siedzibie Stowa-

rzyszenia Rodziny Kolpinga
w Oświęcimiu na osiedlu Stare
Stawy, ul Zagrodowa 1. Zapisy
przyjmowane są w siedzibie
lub pod nr. tel. 696 003 027
(ilość miejsc ograniczona).
Dla seniorów w wieku 60+
stowarzyszenie przygotowało
też bezpłatne porady prawne.
Udzielane będą w pierwsze
i trzecie soboty miesiąca (3 i 17
września, 1 i 15 października,
5 i 19 listopada, 3 i 17 grudnia)
w godzinach od 9:00 do 14:30.
Konieczne są wcześniejsze zapisy, przyjmowane pod nr. tel.
881 508 147.
Zajęcia komputerowe i poradnictwo prawne prowadzone jest w ramach projektu
„Z pożytkiem dla Seniora”
finansowanego z rządowego
programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
(ASOS).
– In

w skrócie

Ulica Chemików zamknięta
Od 31 sierpnia zamknięta będzie ulica Chemików. Jak podaje Marcin Sosiński z firmy
Banimex droga będzie nieprzejezdna na odcinku od al.
Tysiąclecia do ul. Fabrycznej
i Olszewskiego. Na ten czas
zostaną wyznaczone objazdy
ulicami Olszewskiego, Szustera
i Tysiąclecia.

Utrudnienia w ruchu związane
są z kolejnymi pracami przy budowie obwodnicy północnej
Oświęcimia, która stanowić
będzie połączenie między drogą wojewódzką nr 933 a drogą
krajową nr 44. Inwestorem jest
Zarząd Dróg Wojewódzkich.
– ekt

Dotacje na otwarcie działalności
Centrum Biznesu Małopolski
Zachodniej zaprasza do udziału
w projekcie „Czas na biznes w
Małopolsce Zachodniej”, w ramach którego przyznawane są
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Uczestnikami projektu mogą być osoby
zamieszkujące lub uczące się
z powiatów: chrzanowskiego,
olkuskiego,
oświęcimskiego,
wadowickiego, które pozostają bez pracy (bierne zawodo-

wo lub bezrobotne), w wieku
30 lat i więcej, zainteresowane
założeniem działalności gospodarczej, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:
– osoby powyżej 50 roku życia,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby niepełnosprawne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.
Więcej informacji na stronie:
www.czasnabiznes.eu/.
–k
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Zmarł Fred Schwartz

Niemieckie odznaczenie

W Nowym Jorku zmarł Fred Schwartz Krystyna Oleksy, członek zarządu Fundacji na rzecz Mięzałożyciel, główny fundator i prezes Cen- dzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
trum Żydowskiego w Oświęcimiu.
odznaczona została Krzyżem Zasługi na Wstędze.
Był to amerykański przedsiębiorca i filantrop. Miał osiemdziesiąt pięć lat.
– Dzięki jego wizji, poświęceniu i hojności od 2000 roku w
Oświęcimiu istnieje miejsce
upamiętniające dawną społeczność żydowską i nauczające
o współczesnych zagrożeniach
wynikających z uprzedzeń
i dyskryminacji – mówi Tomasz
Kuncewicz, dyrektor Centrum
Żydowskiego w Oświęcimiu.
Placówka składa się z synagogi Chewra Lomdej Misznajot,
jedynego żydowskiego domu
modlitwy w Oświęcimiu, który

nie został całkowicie zniszczony
podczas II wojny światowej, Muzeum Żydowskiego z ciekawą
wystawą stałą o żydowskiej społeczności naszego miasta oraz
Centrum Edukacyjnego. W odrestaurowanym domu Szymona
Klugera, ostatniego żydowskiego mieszkańca Oświęcimia,
Centrum Żydowskie prowadzi
kawiarnię Café Bergson.
Centrum Żydowskie tworzy
programy edukacyjne, organizuje warsztaty, wystawy,
prelekcje, pokazy filmów oraz
koncerty.
– In

Odeszła
Teresa Świebocka
Na cmentarzu komunalnym pożegnano Teresę Świebocką, emerytowaną wicedyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
w bloku nr 15 zatytułowanej „Walka i martyrologia
narodu polskiego
w latach 19391945”, która została
otwarta trzydzieści
lat temu.
Napisała wiele artykułów oraz była
współautorką i edytorem kilkunastu publikacji,
m.in. monografii „Auschwitz
– nazistowski obóz śmierci”, albumu „Auschwitz – History in
Photographs, Auschwitz – Residence of Death” i wspomnień
więźniów. Pełniła także przez
wiele lat funkcję redaktora naczelnego „Zeszytów Oświęcimskich”, periodyku naukowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Teresa Świebodzka oprowadzała w języku angielskim liczne delegacje państwowe przybywające do Muzeum, w tym
w 2003 roku prezydenta USA
Georga W. Busha i jego małżonkę, a w 2006 roku towarzyszyła papieżowi Benedyktowi
XVI.
Za swoje osiągnięcia zawodowe była uhonorowana m.in.
Medalem Opiekuna Miejsc
Pamięci, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
„Najważniejsze jest to, żeby
mieć pracę, która jest pasją.
Kiedy zaczęłam porządkować
swoje materiały, przekonałam
się, że praca w Muzeum była
niezwykle ważną częścią mojego życia” — powiedziała Teresa
Świebocka, odchodząc siedem
lat temu na emeryturę. Zmarła
27 lipca 2016 roku. Miała siedemdziesiąt dwa lata.
– Adam Cyra,
opr. Marzena Wilk

Krystyna Oleksy przyjmuje gratulacje od Leszka Szustera, dyrektora MDSM w Oświęcimiu
Fot. mdsm.pl

Muzeum Auschwitz-Birkenau,
w którym od 1990 roku do
przejścia na emeryturę w roku
2012 pełniła funkcję wicedyrektora, poświęcała szczególną
uwagę zadaniom edukacyjnym związanym z Miejscem
Pamięci. Istotny dla niej był

sposób przekazywania wiedzy
historycznej i doświadczenia Miejsca Pamięci, tak by
zachęcić odwiedzających to
miejsce ludzi z całego świata,
przede wszystkim młodzież,
do osobistego angażowania
się na rzecz przestrzegania

Pamięć wydarzeń

Ważne
dni

72 lata temu, w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r. w obozie Auschwitz II-Birkenau zlikwidowany został tzw. obóz rodzinW sierpniu dwuny dla Cyganów.
krotnie zapłonęły
i Romów oraz sześć milionów
znicze na placu
Żydów, lecz również symbol
zbrodni przeciwko ludzko- Kościuszki.
Fot. www.auschwitz.org

Była absolwentką
historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
ponadto ukończyła podyplomowe
Studium Muzeologiczne i Postgraduate Jewish Studies
w Yarton w Wielkiej Brytanii w ramach projektu „Tempus”.
Pracę w Miejscu Pamięci rozpoczęła we wrześniu 1967 r.,
początkowo w dziale naukowym, a później w wydawnictwie. Funkcję wicedyrektora
pełniła w latach 2006–2009.
Teresa Świebocka opracowała
scenariusz wystawy w największym poobozowym budynku
sauny na terenie byłego obozu
Auschwitz II-Birkenau, a także
napisy objaśnień upamiętniających tzw. Judenrampe, na której odbywały się selekcje nowo
przybyłych więźniów.
Była członkiem zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau oraz
członkiem polskiej delegacji
w International Task Force on
Holocaust Education, Commemoration and Reserarch.
To autorka i współautorka scenariuszy oraz komisarz kilku
czasowych wystaw historycznych, prezentowanych w Polsce
i za granicą, m.in. ekspozycji
zatytułowanej „Auschwitz −
Zbrodnia przeciwko ludzkości”,
prezentowanej w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Podobne wystawy opracowała także
dla Ośrodka Kultury Polskiej
w Pradze i Towarzystwa Żydów
i Chrześcijan w Londynie.
Współautorka stałej wystawy
na terenie Muzeum Auschwitz

W uzasadnieniu czytamy:
W swojej działalności pani
Oleksy wspierała spotkania
z Niemcami – szczególnie
z młodymi ludźmi. Istotne było
i jest dla niej, aby młodzież
niemiecka mogła zmierzyć
się z Auschwitz i zbrodniami
Niemców z czasów narodowego socjalizmu. W ten sposób
ma ona ważny wkład w bolesną,
trudną i konieczną pracę mającą na celu zachowanie pamięci
w Niemczech. Za te zasługi
prezydent federalny Joachim
Gauck przyznał pani Krystynie
Oleksy Federalny Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi
Republiki Federalnej Niemiec.
Uroczystego wręczenia Krzyża
Zasługi na Wstędze dokonał
w Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu Konsul Generalny Niemiec
dr Werner Köhler.
Krystyna Oleksy w swojej wieloletniej pracy w Państwowym

praw człowieka. Ważne było
dla niej także to, aby włączyć
upamiętnienie ofiar Holokaustu i troskę o ocalałych z Auschwitz w działalność edukacyjną. Z inicjatywy Krystyny
Oleksy powstało Międzynarodowe Centrum Edukacji
o Auschwitz i Holokauście
w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, które podjęło działalność w 2005 roku
oraz została nawiązana współpraca z Miejscami Pamięci na
całym świecie, w tym z Yad
Vashem.
Odznaczona jako prezes zarządu Fundacji Pamięci Ofiar
Auschwitz-Birkenau oraz jako
członek wielu rad naukowych
innych Miejsc Pamięci, także w
Niemczech, nadal angażuje się
na rzecz edukacji o Auschwitz.
Pracowała ponadto w Komisji
Pedagogicznej w Radzie Fundacji na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, a obecnie
pełni funkcję członka zarządu
Fundacji.
Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec jest odznaczeniem państwowym za zasługi
cywilne i nadawany jest przez
władze federalne Republiki Federalnej Niemiec.
– In

Na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz II-Birkenau odbyły
się uroczystości rocznicowe.
Przy pomniku upamiętniającym zagładę Romów i Sinti
złożono wieńce i oddano hołd
ofiarom tamtych wydarzeń.
Pamięć ofiar uczcili także
przedstawiciele
organizacji
romskich, polskiego rządu
i parlamentu, Parlamentu
Europejskiego, korpusu dyplomatycznego, społeczności
żydowskiej, dyrekcja i pracownicy Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau
oraz przedstawiciele władz
regionalnych i lokalnych.
– Z całego serca dziękuję
wszystkim tym, którzy nie
będąc Romami, zdecydowali
się być tu dziś razem z nami,
by uczcić pamięć naszych pomordowanych braci. To byli

też wasi bracia – mówił prezes Stowarzyszenia Romów
w Polsce Roman Kwiatkowski.
Wśród uczestników rocznicowych obchodów byli także
ocaleni z zagłady.
– Musicie walczyć z dyskryminacją, rasizmem i przemocą,
których ofiarami padają Romowie i Sinti w całej Europie.
My, stare pokolenie, wznieciliśmy płomień. Teraz to waszym zadaniem jest utrzymać
go i sprawić, by płonął coraz
jaśniej, abyśmy byli silniejsi
– apelował do ludzi młodych
francuski Rom, 91-letni Raymond Gureme, który przeżył
wojnę, ukrywając się i biorąc
udział w działaniach ruchu
oporu.
– Nazwa „Auschwitz” to nie
tylko symbol ludobójstwa zorganizowanego przez instytucje państwowe, którego ofiarami padło pięćset tysięcy Sinti

ści, która pogrążyła w mroku całą Europę. Nie wolno
nam dopuścić do tego, aby
Europa ponownie pogrążyła
się w mroku, musimy śmiało
przeciwstawiać się niszczeniu
zasad państw prawa. Walkę
o demokrację i prawa człowieka należy toczyć wciąż od
nowa – powiedział Romani
Rose, szef Centralnej Rady
Niemieckich Sinti i Romów.
Po uroczystościach w Brzezince ponad 70 gości spotkało się
tradycyjnie w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży. Zebrani mogli obejrzeć
wystawę o tematyce romskiej,
której autorem jest polski
Rom Krzysztof Gil, absolwent
Wydziału Grafiki Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie.
2 sierpnia jest w Polsce obchodzony jako Dzień Pamięci
o Zagładzie Romów i Sinti.
Szacuje się, że w obozie Auschwitz zmarło lub zostało
zamordowanych ok. 20 tys.
Romów – mężczyzn, kobiet
i dzieci. Na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, w bloku 13, można
oglądać wystawę upamiętniającą zagładę Romów. Ukazuje ona szczególny wymiar
nazistowskiego ludobójstwa
popełnionego na Romach
w okupowanej Europie.
– ekt

1 sierpnia uczczono pamięć
ofiar Powstania Warszawskiego. O godz. 17, czyli w godzinę
„W”, syreny alarmowe przypomniały o wydarzeniach, które
miały miejsce 72 lata temu.
Przedstawiciele władz miasta
oddali hołd bohaterom, składając kwiaty na płycie Grobu
Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki oraz
pod Ścianą Śmierci w KL Auschwitz.
15 sierpnia obchodzone było
Święto Wojska Polskiego. Tego
dnia kwiaty złożono także na
cmentarzu parafialnym pod
pomnikami Żołnierzy Polskich
poległych w latach 1914–1918,
1918–1921, 1939–1945 i Żołnierzy Polskich poległych
w obronie Oświęcimia we
wrześniu 1939 r.
– ekt
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Czas duchowych przeżyć
W ramach Dni w Diecezjach poprzedzających Światowe Dni Młodzieży do
Oświęcimia przyjechało ponad 5,7 tys. pielgrzymów z różnych stron świata, którzy oprócz pobytu w KL Auschwitz poznali miasto.

Młodzi ludzie skorzystali
z przygotowanych przez miasto pięciu tras turystycznych
obejmujących zarówno miejsca związane z historią, jak
i współczesne obiekty. Wytrwale przemierzali przygotowane trasy, choć napięty program i upał dawały im się we
znaki. Zmęczenie było widać
szczególnie wśród grup, które przyjechały do Oświęcimia
w piątek i miały już za sobą
dwa dni intensywnego zwiedzania.

Oświęcim odwiedzili pielgrzymi z wielu krajów, m.in. Portugalii, Filipin, Włoch, Wielkiej
Brytanii, Rosji i Chin. Niektórzy przybyli z bardzo daleka,
jak 18-osobowa grupa z Tajwanu, dla których Oświęcim
był pierwszym ze zwiedzanych
w diecezji miast. Przeszli trasę,
na której była Galeria Książki, kościół św. Maksymiliana
i Oświęcimskie Centrum Kultury, obejrzeli także murale.
W połowie wizyty mieli już zapełnione karty pamięci w swo-

ich aparatach i zastanawiali się,
jak utrwalą wizytę w KL Auschwitz?
Hiszpanie podkreślali, że
przyjazd do Polski nie jest dla
nich zwykłą wycieczką, lecz
prawdziwą pielgrzymką, jednakże chętnie poznawali ludzi, miejsca oraz kulturę kraju, w którym gościli.
Piloci podkreślali, że ich podopieczni to cudowni młodzi
ludzie, chłonni wiedzy. Z chęcią słuchali nie tylko o wojennej historii Oświęcimia, ale

także i o czasach, gdy mieszkali
tu w zgodzie Polacy i Żydzi.
Duże znaczenie miał Oświęcim dla pielgrzymów z Włoch.
Wspominali, że ogromne
wrażenie w ich kraju zrobiła
wizyta w Auschwitz-Birkenau
papieża Benedykta XVI, którą
transmitowały wszystkie włoskie stacje. Podczas przemówienia nad jego głową pojawiła się tęcza, co było niezwykle
wzruszające. Dlatego bardzo
chcieli zobaczyć to szczególne
miejsce.

Pielgrzymi z różnych stron
świata zgodnie podkreślali,
że przyjechali do Polski, by
spotkać się z papieżem Franciszkiem i pogłębić swoją duchowość.
Przygotowania do spotkania
z Ojcem Świętym w Krakowie
zakończył sobotni koncert na
oświęcimskim rynku. Goście
bawili się znakomicie, zwłaszcza podczas tańców integracyjnych. Na scenie zaprezentowały się zespoły Fausystem
i Krzywa Alternatywa. Wieczór zakończył Apel Jasnogórski. Organizatorem koncertu
„Miasto Pokoju – Młodym”
było miasto Oświęcim.
Podczas Światowych Dni Młodzieży zawitał do Oświęcimia
jeszcze jeden niezwykły i bardzo oczekiwany pielgrzym.
29 lipca były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny
i zagłady Auschwitz-Birkenau
odwiedził papież Franciszek.
Wizyta odbyła się w atmosferze ciszy i skupienia. Ojciec
Święty modlił się samotnie na
placu apelowym i w celi św.
Maksymiliana Kolbego. Ucałował szubienicę stojącą przy
budynku kuchni obozowej, na
której 19 lipca 1943 odbyła się
największa egzekucja w historii
obozu koncentracyjnego. Przy
Ścianie Straceń papież modlił
się i zapalił znicz. Serdecznie
przywitał się i zamienił kilka
słów z oczekującymi go byłymi
więźniami.
Następnie papież Franciszek
udał się do byłego obozu Au-

schwitz II-Birkenau. Tam na
spotkanie czekali byli więźniowie, przedstawiciele społeczności żydowskiej, a także
ok. tysiąca wiernych z diecezji
bielsko-żywieckiej.
Ojciec Święty przeszedł wzdłuż
tablic, na których widnieje
napis w 23 językach o treści:
„Niechaj na wieki będzie krzykiem rozpaczy i przestrogą dla
ludzkości to miejsce, w którym hitlerowcy wymordowali
około 1,5 miliona mężczyzn,
kobiet i dzieci, głównie Żydów
z różnych krajów Europy. Auschwitz-Birkenau 1940–1945”.
Na głównej płycie pomnika
zapalił symboliczny znicz.
Tekst Psalmu 130 odczytali
naczelny rabin Polski Michael
Schudrich oraz ks. Stanisław
Ruszała, proboszcz parafii
w Markowej. To właśnie w tej
miejscowości mieszkali Józef
i Wiktoria Ulmowie, którzy
wraz z siedmiorgiem dzieci
zostali zamordowani podczas
wojny przez Niemców za pomoc ludności żydowskiej.
Na zakończenie papież Franciszek spotkał się ze Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata
i ich krewnymi.
W dniach 20–28 lipca oraz 1–3
sierpnia 2016 r. były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz
zwiedzali wyłącznie uczestnicy
Światowych Dni Młodzieży.
Miejsce Pamięci zobaczyło
w tym czasie ponad 155 tysięcy osób.
– ekt

Reklama

Żyj odpowiedzialnie – Onkopolisa O TAK!
Rozmowa z Kazimierzem Gracą, dyrektorem 1 Oddziału BZWBK SA w Oświęcimiu
Ostatnio w ofercie banku pojawiło się nowe ubezpieczenie Onkopolisa. Dlaczego zdecydowali się Państwo na taki produkt?
Onkopolisa jest odpowiedzią na rosnącą liczbę zachorowań na nowotwory. Z dostępnych raportów Krajowego
Rejestru Nowotworów wynika, że coraz więcej Polaków
choruje. Co roku u blisko 150 tys. diagnozowany jest
nowotwór. To jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych, która może dotknąć każdego, niezależnie od
wieku, czy statusu społecznego.
Co w takim razie może zapewnić Onkopolisa?
Przede wszystkim wypłatę pieniędzy w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego, bądź nowotworu in
situ, czyli łagodnej postaci nowotworu np. raka piersi,
który nie nacieka na inne komórki, narządy. Onkopolisa
to również usługi assistance medycznego, zapewniające
pomoc onkologiczną – m.in. konsultacje telefoniczne,
pomoc domową po hospitalizacji, transport medyczny

czy organizację i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego. Dodatkowo w sytuacji rozpoznania nowotworu złośliwego
można skorzystać z drugiej krajowej opinii medycznej
lekarza konsultanta w celu weryfikacji postawionej diagnozy i zaproponowanego procesu leczenia oraz zabiegów rehabilitacyjnych.
W jakiej wysokości można uzyskać pomoc?
W zależności od wybranej sumy ubezpieczenia w przypadku rozpoznania nowotworu złośliwego klient może
otrzymać od 50 do 200 tys. zł. Natomiast w przypadku rozpoznania nowotworu in situ 20% sumy ubezpieczenia, czyli od 10 do 40 tys. zł. Wypłata świadczenia
następuje jednorazowo po dostarczeniu dokumentu
potwierdzającego rozpoznanie nowotworu Otrzymane
pieniądze można przeznaczyć zgodnie ze swoimi potrzebami, np. na prywatne wizyty u lekarza specjalisty,
zakup leków nierefundowanych, zakup terapii uzupełniających czy leczenie za granicą.

Czy są jeszcze jakieś dodatkowe korzyści?
Niezależenie od choroby nowotworowej, w ramach Onkopolisy można korzystać z pakietu medycznej pomocy
profilaktycznej, w przypadku nagłego zachorowania lub
uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku. W ramach pakietu można np. zamówić wizytę
domową lub wideokonsultację z lekarzem pierwszego
kontaktu.
Czy klient musi wykonać jakieś badania, aby się ubezpieczyć?
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia nie są wymagane badania lekarskie. Wystarczy złożenie oświadczenia
o stanie zdrowia w formie ankiety medycznej. Warto
podkreślić, że Onkopolisa to produkt niepowiązany
z innym ubezpieczeniem. Można go kupić odrębnie bez
konieczności płacenia składki za inne ubezpieczenie.

Po dalsze informacje zapraszamy do Oddziału przy ul. Piastowskiej 5 w Oświęcimiu (Mały Rynek ) otwartego w godz. 9:30–17:00.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach Umowy ubezpieczenia Onkopolisa świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Szczegółowe informacje, w tym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Onkopolisa określające m.in. zakres ubezpieczenia, zasady odstąpienia oraz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, Karta Produktu, dostępne są w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. oraz na stronie internetowej bzwbkaviva.pl. Informacja o wysokości składki ubezpieczeniowej
dostępna jest w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. Maksymalna wysokość Sumy ubezpieczenia z tytułu Rozpoznania Nowotworu nie może przekraczać łącznie kwoty 200 000 zł,
niezależnie od ilości zawartych Umów ubezpieczenia Onkopolisa. W przypadku Rozpoznania Nowotworu in situ, ubezpieczony może otrzymać maksymalnie 20% Sumy ubezpieczenia
z tytułu Rozpoznania Nowotworu. Bank Zachodni WBK S.A. (wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A) oraz
agenci prowadzący placówki pod logo BZ WBK Partner są agentami ubezpieczeniowymi BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Stan na 1.07.2016 r.
Więcej informacji na stronie bzwbkaviva.pl
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Jackowe granie
Dziewiąta edycja Małopolskiego Festiwalu „Jackowe Granie” objęła wiele działań nie tylko o muzycznym charakterze.
Świętowanie w duchu salezjańskiej radości rozpoczął 13 sierpnia IV Bieg Patronalny „Biegać
jest Bosko”. Po południu Rynek
Główny zapełnił się tańczącą
młodzieżą, a wieczorem na placu św. Jacka posłuchać można
było koncertu muzyki dawnej.

Również drugiego dnia w sercu
miasta czekało mnóstwo atrakcji, m.in. konkurs plastyczny
„Patron Miasta” i gra „Tombola”. Wieczór zakończył koncert
pod przewodnictwem Marcina
Pokusy oraz występ Super Hits
Band.

15 sierpnia dzieci zmierzyły
się w dziesięcioboju, wieczorem zagrała Orkiestra z Kędzierzyna-Koźla oraz zespół
Fausystem.
Patronem honorowym festiwalu był Prezydent Miasta Oświęcim oraz Inspektor Inspektorii Krakowskiej. Partnerem
przedsięwzięcia było Miasto
Oświęcim oraz Oświęcimskie
Centrum Kultury. „Jackowe
Granie” stanowi element obchodów Święta Patrona, którym od trzech lat jest św. Jan
Bosko, a które obchodziliśmy
16 sierpnia.
– ekt

Fundatorem nagrody
jest Wydawnictwo

KUPON
krzyżówka 8/2016
Litery uporządkowane od
1 do 28 utworzą rozwiązanie – przysłowie arabskie,
które wraz z kuponem nr 8
naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć do
21 września 2016 r. do redakcji GZO, Oświęcimskie
Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 7/2016
brzmi: „Dobrych ludzi
nikt nie zapomni”.
Nagrodę książkową
ufundowaną przez
Wydawnictwo
Novae Res otrzymuje
p. Jacek Kizierowski
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Kawon;
2. Polityczny uchodźca;
* Borsuk;
3. Stadium owada;
4. Celowe dowcipne naśladownictwo;
* Opłata wstępna;
5. Córka puszczyka;
6. Przed odbiciem się z trampoliny;
* Skąpiec;
7. Mięso spod topora;
8. Siła w matematyce;
* Gruczoł rozrodczy;
9. Kołyska;
10. Miasto w Brazylii w stanie
Amazonas;
* Nawał, ogrom;
11. Utrata zdolności mówienia;
12. Cugle, lejce;
13. Zasilany Popradem;
14. Domena chóru;
15. Słuchowisko radiowe;
16. Duży, gulgoczący samiec;
17. Siedziba Szachtara;

Pionowo:
A) Pan dla Zagłoby;
* Zawody kolarskie;
B) Gruszka smaczliwka;
C) Shere Khan z „Księgi dżungli”;
* Dramat Mickiewicza;
D) Matacz, szachraj;
E) Jazzowy instrument muzyczny;
* Imię Nożycorękiego;
F) Wypadek drogowy;
G) Zbiór map;
* Wywoływacz fotograficzny;
H) Stropowa z żelbetu;
I) Brusznica lub czernica;
* Fotografia;
J) W magazynku rewolweru;
K) Widmo, upiór;
* Pierwsza era w dziejach Ziemi;
L) Duży garnek;
Ł) Ton, odgłos;
M) Zespół dziewięciu muzyków;
N) Imię Kidman;
O) Popisy kowbojów;
P) Spadek.

Aby zamieścić reklamę lub ogłoszenie drobne
należy skontaktować się z redakcją „GZO”.
Koszt ogłoszenia drobnego 60 groszy za słowo.
KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
we wtorek 27 WRZEŚNIA 2016 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL
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Już po raz czwarty

Czwarta edycja oświęcimskiego motopikniku przeszła do historii. W Rynku Głównym atrakcji nie brakowało, a wszystko dzięki Oświęcimskiemu Stowarzyszeniu Miłośników
Bezpiecznej Motoryzacji „MotoGalicja”.
Impreza odbyła się pod patronatem „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”, zaś patronat honorowy sprawował prezydent
Janusz Chwierut.
Chociaż nie doszedł do skutku
rajd samochodowy, dopisali
mieszkańcy Oświęcimia i okolic. Frekwencja była wyższa niż
w poprzednim roku. Podczas
motopikinku można było wesprzeć dwie dziewczynki – Maję
Jedlińską z Brzeszcz i Kornelię Sówkę z Zaborza, które są
podopiecznymi Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy. Wolontariusze zbierali pieniądze do
puszek.
Dla najmłodszych przygotowano specjalną strefę z zabawkami i klockami. Było malowanie
twarzy, samochód do malowania, zabawy i inne atrakcje dla
maluchów. Starsi mogli skorzystać z symulatora, żyroskopu,
gokartów, a także fotobudki.
Z kolei na muzycznej scenie
wystąpiły Angola Gay i Blu’Ska. Wszystko kończyły efektowne fajerwerki. Motopiknik
zorganizowało Oświęcimskie
Stowarzyszenie
Miłośników
Bezpiecznej Motoryzacji MotoGalicja oraz Automobilklub
Rallymania.
Partnerami byli: Miasto Oświęcim, Fundacja Grupy Kęty,

Na motopikniku nie mogło zabraknąć motocyklistów
Fot. mac

Miejska Biblioteka Publiczna
Galeria Książki, Oświęcimskie
Centrum Kultury, Polski Związek Motorowy, Galeria Niwa,
Kręgielnia Kula Hula, Kołaczek
Cukiernia i Bistro, Autozłom
Piotr Szczerbowski, Filmat,
Agma Reklama, Fundacja Mała
Orkiestra Wielkiej Pomocy
i Towarzystwo Salezjańskie.
– Szczególne słowa podziękowania kieruję do mieszkańców
za to, że zechcieli przyjść i skorzystać z atrakcji. Przecież to
właśnie dla nich organizujemy
piknik – rozpoczyna Dariusz
Fuglewicz, prezes Oświęcim-

skiego Stowarzyszenia Miłośników Bezpiecznej Motoryzacji MotoGalicja.
– Dziękuję również Oświęcimskiemu Centrum Kultury, bo
mogliśmy oglądać pokaz formacji tanecznych, które na co
dzień trenują w OCK. Ukłony
dla sponsorów, darczyńców,
bez których trudno byłoby
wszystko dopiąć na ostatni
guzik. Jestem przekonany, że
spotkamy się na kolejnym,
piątym już pikniku. Zatem do
zobaczenia za rok – powiedział
Dariusz Fuglewicz.
– mac
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Dziękowali za dobry rok

Jesień atrakcji

Centralne uroczystości dożynkowe, w których uczestniczą Po raz kolejny jesień oświęcimianie podelegacje z całej Polski mają miejsce na Jasnej Górze. W na- witają podczas plenerowej imprezy na
szym mieście Święto Plonów odbyło się 20 sierpnia na bo- Rynku Głównym.
isku przy Domu Ludowym w Monowicach.
Choć jesień kojarzy się z nie- i pokazy. Współorganizatorem

Podczas Święta Plonów wyróżniono osoby szczególnie zaangażowane w życie osiedli

Dożynki miejskie rozpoczął
tradycyjny pochód, w którym
niesiono wieńce i inne płody
ziemi, które rolnicy tradycyjnie składają przy ołtarzu jako
podziękowanie za szczęśliwie
zakończone żniwa i zebrane
plony.
Podczas uroczystości odbyła
się ceremonia obdarowania zaproszonych gości chlebami dożynkowymi. Otrzymali je prezydent miasta Janusz Chwierut
wraz z małżonką, proboszcz parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Oświęcimiu ks. prałat
Józef Niedźwiecki, który sprawował dziękczynną dożynkową mszę św., przewodniczący
Rady Miasta Oświęcim Piotr
Hertig oraz starosta powiatu oświęcimskiego Zbigniew
Starzec.
Chleby dożynkowe wręczone
zostały także osobom, które
w minionym roku w sposób
szczególny działały na rzecz
swoich społeczności. Otrzymali je: Andrzej Szymonik,
Edward Baścik, Stanisław
Płoszczyca i Anatol Stachura
z Monowic, Mariusz Baścik,
Józef Mituś, Józef Kulka, Jan
Ryszka z osiedla Dwory-Kruki. Doceniono także Ewelinę
Gwizdoń, Monikę Raczyńską,
Adama Kusaka i Andrzeja Olearczyka – mieszkańców osiedla
Pod Borem oraz Bartłomieja
Niemca, Zbigniewa Jurkiewicza i Zbigniewa Mitoraja ze
Starych Stawów.
Chleb dożynkowy to cenny podarunek – symbol życia, sytości
i szczęścia. Symbolizuje dom
rodzinny, w którym ojciec lub
matka dzielą chleb między do-

mowników. Wspólnie spożywany chleb jest znakiem gościnności, przyjaźni, wspólnoty.
Na wniosek rad osiedli prezydent miasta uhonorował
jeszcze osoby szczególnie wyróżniające się na osiedlu swoją
aktywnością społeczną oraz zaangażowaniem: Helenę Comber, Zygmunta Osobę, Alojzego
Spyrkę i Jerzego Harmatę. Ponadto nagrodę specjalną otrzy-

mała przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich „Dwory-Kruki” Bronisława Ryś.
W dalszej części Święta Plonów na scenie zaprezentowały
się zespoły z poszczególnych
osiedli. Wystąpiły zespoły śpiewacze „Stawowianki” przy Kole
Gospodyń Stare Stawy oraz
„Dworzanie”, a także zespół
folklorystyczny „Zrzeszenie Ludzi z Gór” reprezentujący osiedle Pod Borem. Zespół regionalny „Bratkowie” z Monowic
pokazał program, który zaprezentował podczas tegorocznej
edycji Tygodnia Kultury Be-

uchronnym końcem wakacji,
powrotem do szkoły i pluchą,
to w naszym mieście jej początek zwykle bywa kolorowy i wesoły za sprawą przedsięwzięcia
pod nazwą Jesień Oświęcimska. W dniach 23–25 września
na Rynku Głównym odbędzie
się kolejna edycja plenerowej
imprezy objętej patronatem
Prezydenta Miasta.
Trzydniową Jesień rozpocznie
w piątek 23 września o godz.
18:30 koncert grupy Jack Band,
a po nim na scenie pojawi się
gwiazda wieczoru – zespół
Brathanki. Początek koncertu
o godz. 20:00, wstęp jest bezpłatny.
W sobotę w godz. od 12:00 do
18:00 w ramach Międzynarodowego Pikniku Organizacji
Pozarządowych prezentować
się będą organizacje, kluby
i stowarzyszenia działające na
ziemi oświęcimskiej. Piknik
otworzy parada aktywności,
która w samo południe przejdzie ulicami Starego Miasta.
W programie także występy
artystyczne, konkursy, zabawy

przedsięwzięcia jest Starostwo
Powiatowe w Oświęcimiu.
Trzeci dzień Jesieni Oświęcimskiej będzie muzyczny,
taneczny i teatralny, bowiem
na oświęcimian czekać będzie spotkanie z Teatrem Pijana Sypialnia z Warszawy. To
największy niezależny teatr
w Polsce skupiający aktorów,
tancerzy, muzyków i wokalistów. Będzie można posłuchać
koncertu Filharmonii Pijanej
Sypialni – orkiestry symfonicznej, w skład której wchodzą
absolwenci i studenci uczelni
muzycznych oraz uczniowie
szkół muzycznych II stopnia.
Muzycy Pijanej Sypialni występują w spektaklach teatru,
a także realizują własne, niezależne koncerty.
Grupa zaprezentuje także
spektakl Wodewil Warszawski
w reżyserii Stanisława Dembskiego, który wypełniają piosenki i muzyka na żywo oraz
wytańczone przez aktorów polki i walczyki. Scenariusz spektaklu powstał w oparciu o komedię Feliksa Szobera „Podróż

po Warszawie” z 1876 roku. Potańcówka przedmiejska przeniesie widzów do teatrzyków
ogródkowych, które niegdyś
były modnymi miejscami spędzania czasu przez mieszkańców miast. Pod okiem artystów
Teatru Pijana Sypialnia będzie
można nauczyć się polki, walczyka, sztajera i fokstrota, czyli
tańców, które wówczas królowały. Organizatorem tego dnia
jest Oświęcimskie Centrum
Kultury.
To nie koniec atrakcji, bowiem
także tego dnia będzie można
zobaczyć pokaz włoskiego tańca tradycyjnego w wykonaniu
grupy z Cori.
Nową propozycją w ramach
Jesieni Oświęcimskiej są Kuchnie świata – smaki jesieni, czyli
polsko-włoskie pokazy kulinarne i degustacje zaplanowane od 14:00 do 17:00.
Tego dnia na zamkowym
wzgórzu odbędzie się targowisko staroci. Stoiska hobbystów
i kolekcjonerów można odwiedzać w godz. 10:00–17:00.
Muzeum Zamek zaprasza także na bezpłatne zwiedzanie
ekspozycji stałej.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miasta Oświęcim – Wydział Promocji Miasta, partnerzy: Oświęcimskie
Centrum Kultury, Muzeum
Zamek w Oświęcimiu i Miasto
Cori.
– ekt

skidzkiej w Makowie Podhalańskim.
Program artystyczny przeplatany był konkurencjami sprawnościowymi, w których o Puchar
Prezydenta Miasta rywalizowały reprezentacje osiedli. W tym
roku bezkonkurencyjni okazali
się Monowiczanie. Byli najszybsi w ubijaniu piany, cięciu drzewa i wyścigu z jajkiem. Okazali
się także najsilniejsi w przeciąganiu liny, w którym brało udział
aż pięć osób z każdego osiedla,
w tym czterech panów i jedna
pani. Tylko w wyścigu z taczką
wypełnioną kostkami słomy
ustąpili pola przedstawicielowi
osiedla Dwory-Kruki. Zwycięzcy otrzymali puchar wraz z czekiem o wartości 1000 złotych.
Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 750 zł zdobyło osiedle
Dwory-Kruki, trzecie miejsce
i 500 zł wywalczyło osiedle Pod
Borem, a czwartą lokatę z nagrodą pocieszenia zajęły Stare
Stawy. Każde osiedle otrzymało jeszcze nagrodę specjalną od
firmy Marmator.
Organizatorzy pomyśleli także
o najmłodszych uczestnikach
święta – na dzieci czekały bezpłatne dmuchańce, malowanie
twarzy i przejażdżki na kucykach. Przy pierwszych dźwięW niedzielę w godz. 13:00–18:00 na Rynku Głównym dobrą zabawę zapewnią aktorzy
kach muzyki pary ruszyły na z Teatru Pijana Sypialnia z Warszawy
parkiet, a zabawa taneczna Fot. materiały prasowe Teatru
trwała do białego rana.
Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Miasta Oświęcim
oraz rady osiedli. Chleby dożynkowe podarowała Piekarnia
Antoniego Piskorka z Nowej
Wsi, a tradycyjny wiejski smaOświęcimscy seniorzy chcą się bawić, dlatego specjalnie
lec – firma Hat-Pol z Babic.
– ekt z myślą o nich Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu kolejny

Będzie zabawa!
raz zaprasza na bal.

Chętnych z roku na rok jest
coraz więcej, dlatego już teraz organizatorzy zapowiadają
dwie zabawy w nadchodzącym
sezonie. IX Wielki Bal Seniorów objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta
Oświęcim odbędzie się 15 października 2016 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury.
W tym miejscu osoby starsze
będą miały okazję potańczyć
też podczas I Balu Karnawałowego Seniorów zaplanowanego na 11 lutego 2017 roku.

Uczestnicy obu imprez obejrzą
występ artystyczny oraz wezmą
udział w zabawie tanecznej.
Przewidziane są także konkursy z nagrodami i poczęstunek.
Istotne jest to, że organizatorzy
zapewniają dowóz osób niepełnosprawnych.
Od 1 września br. w sekretariacie Dziennego Domu Pomocy
w Oświęcimiu przy ul. Czecha
8 będą przyjmowane zapisy
i będzie można odebrać bezpłatne zaproszenia na Wielki
Bal Seniorów. Nie warto zwle-

kać z decyzją o uczestnictwie
w zabawie, ponieważ ilość
miejsc jest ograniczona.
Organizatorem zabaw jest
Dzienny
Dom
Pomocy
w Oświęcimiu, Oświęcimskie
Centrum Kultury i Stowarzyszenie „Pokolenia” przy DDP
w Oświęcimiu.
Szczegółowe informacje na temat organizowanych imprez
można uzyskać w siedzibie
DDP, a także pod numerem telefonu 33 841 17 81.
– In

wieści z ratusza

SIERPIEŃ 2016

8

wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Czytelnicy docenili
zmiany w Oświęcimiu

Miasto przywraca blask
zabytkom

Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut został wybrany Relikty XVI-wiecznego ratusza znajdujące się pod płytą rynprzez czytelników „Gazety Krakowskiej” Silnym Człowie- ku przeszły gruntowną konserwację. Zostały odkryte podkiem Małopolski Zachodniej.
czas przebudowy rynku.

Kolejne dwa miejsca należą
do Radosława Włoszka, prezesa Kraków Airport, przewodniczącego Rady Powiatu
i Andrzeja Maksymowicza,
właściciela firmy MaxTrans
z Olkusza.
– To dla mnie ogromna satysfakcja, że mieszkańcy docenili
moje starania i zmiany, jakie
zaszły w Oświęcimiu. To dzięki
ich poparciu zostałem nagrodzony – powiedział prezydent

podczas uroczystej gali w Krakowie, gdzie od prezes Polska
Press Małgorzaty Cetera-Bułki
i zastępcy redaktora naczelnego „GK”Jerzego Sułowskiego
odbierał statuetkę.
Spośród wielu kandydatów
plebiscytu Silny Człowiek
Małopolski, czytelnicy wyłonili osoby, które swoją pracą
i dokonaniami udowadniają
każdego dnia, że siłą determinacji, a także uporem można

Nowa dyrektor w MP 18
Kolejne zmiany
oświacie.

w

osiągnąć naprawdę dużo. Głosować można było na Silnych
Ludzi z Sądecczyzny, ziemi limanowskiej, ziemi gorlickiej,
ziemi bocheńskiej i brzeskiej,
Małopolski Zachodniej, Podhala oraz regionu tarnowskiego. Z poszczególnych części
regionu wybrano po trzy osoby, które najbardziej zasługiwały na laury. 		

W kolejnych latach odrestaurowane fragmenty murów będą
otwarte dla zwiedzających,
a Muzeum Zamek wykorzysta
to miejsce na wystawę przywracającą klimat tamtej epoki.
To ważny historycznie obiekt
dla miasta, bowiem okres,
z którego pochodzi ratusz był
czasem wielkiego rozkwitu
Oświęcimia.
– Prace konserwatorskie przywróciły murom dawny wygląd,
chcemy teraz to miejsce pokazać
turystom i mieszkańcom miasta. Relikty są atrakcyjne pod
względem wizualnym, ale też historycznym. Pokazują, jak piękną i bogatą historię ma nasze
miasto – wyjaśnia Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.
Z kolei w znajdującej się nieopodal zabytkowej kamienicy
przy Rynku Głównym 2, gdzie
w okresie międzywojennym
gabinet z widokiem na rynek
miał Roman Mayzel, ówczesny
burmistrz miasta, trwają prace związane z dostosowaniem
obiektu pod filię Muzeum Zamek. Na piętrze będzie nowoczesna wystawa prezentująca
historię Oświęcimia w „pigułce”, a poddasze zostanie ada-

ptowane pod potrzeby działu
edukacyjnego. Na parterze
znajdzie się Punkt Informacji
Turystycznej.
– Obiekty z taką historią podnoszą atrakcyjność Starego
Miasta, będą magnesem przyciągającym zarówno turystów,

Gratulacje i nagrody dla piłkarzy

oświęcimskiej Przed nowym sezonem piłkarskim prezydent Oświęcimia
spotkał się z prezesami: Klubu Sportowego Soła Oświęcim
Magdaleną Ciżbok oraz Miejskiego Klubu Piłkarskiego Unia
Renata Chudy odebrała od
prezydenta Oświęcimia nomi- Oświęcim Jerzym Jaroszem, a także zawodnikami.
nację na stanowisko dyrektora
Miejskiego Przedszkola nr 18
na okres pięciu lat. Obowiązki przejmie 1 września. Miejsce na tym stanowisku zwolni
się w związku z przejściem na
emeryturę obecnej dyrektorki
Ewy Rułki. Otwarty konkurs
na dyrektora przedszkola odbył
się w połowie lipca.
Renata Chudy ma blisko 30letnie doświadczenie w pracy
z dziećmi i wysokie kwalifikacje zawodowe. Wcześniej pracowała w Miejskim Przedszkolu nr 9 i Miejskim Przedszkolu
nr 17, a obecnie jest nauczycielem w niepublicznym „Tęczowym Przedszkolu”.		

jak i mieszkańców – zauważa
prezydent.
Prace adaptacyjne w budynku
mają zakończyć się pod koniec roku. A wystawa zostanie
udostępniona do zwiedzania
w 2018 roku.

Pogratulował im osiągniętych
wyników i życzył wielu sukcesów w kolejnym sezonie w nowych szczeblach rozgrywek.
W dowód uznania ufundował
zawodnikom stroje sportowe.
KS Soła Oświęcim dzięki zajęciu trzeciego miejsca w rozgrywkach III ligi zapewnił
sobie udział w rozgrywkach
zreformowanej III ligi. W nowym sezonie będą w grupie,
w której obok drużyn z województwa małopolskiego wystąpią zespoły z województw
lubelskiego, podkarpackiego
i świętokrzyskiego. Na stadionie na plantach będziemy mogli zobaczyć między innymi
Motor Lublin czy Stal Rzeszów.
Z kolei MKP Unia Oświęcim
awansowała z klasy okręgowej
do IV ligi. Po 14 latach drużyna
biało-niebieskich powróciła do
tego szczebla rozgrywek.
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Mandaty za spalanie
śmieci w piecach

Będzie nowa droga

Budowa przedłużenia ulicy Batorego do ulicy Jagiełły zakończy się
W Oświęcimiu strażnicy miejscy rozpoczynają kontrolę do- w listopadzie.
mowych kotłowni. W okresie grzewczym, począwszy od
października, sprawdzą, czy dym wydobywający się z kominów pochodzi ze spalania węgla czy śmieci.

Stosowne przepisy pozwalają
bowiem wejść funkcjonariuszom do domu i pobrać popiół do badań laboratoryjnych.
W przypadku potwierdzenia,
że spalane były odpady komunalne, właściciel zapłaci karę
grzywny. Choć od wielu lat
Urząd Miasta udziela mieszkańcom dotacji na wymianę starych i nieekologicznych pieców,
jakość powietrza w Oświęcimiu
jest niezadowalająca, a w wielu
domach wciąż spalane są odpady. Okres grzewczy jest często
wykorzystywany do pozbycia
się śmieci. Plastkowe butelki,
opakowania czy opony trafiają
wtedy do domowych pieców.
Stosowanie takiego opału nie
przynosi korzyści, a właściciel
musi liczyć się ze sporymi kłopotami. A za to, zgodnie z art.
71 Ustawy o odpadach, grozi
kara grzywny do 500 zł. Wrzucanie do pieca śmieci powoduje
bowiem, że powstają szkodliwe
dla zdrowia ludzi i środowiska
zanieczyszczenia.
Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia przyznaje,
że jest to spory problem, którego mimo wydatkowania ponad
825 tys. zł na wymianę pieców
w domach prywatnych nie
udało się wyeliminować. Podkreśla, że kontrole prowadzone
są z myślą o bezpieczeństwie
mieszkańców miasta, bowiem
nieodpowiedni opał może być
szkodliwy zarówno dla tych,
którzy go stosują, jak i tych, którzy mieszkają w pobliżu.
– Smog truje wszystkich bez
wyjątku. Szczególnie jest jed-

nak niebezpieczny dla zdrowia
dzieci i starszych. Dlatego warto
zadbać o to, czym palimy i zaprzestać wrzucania do pieców
niebezpiecznych odpadów. Zadbajmy wspólnie o nasze zdrowie – apeluje.
– Jeśli zauważymy np. czarny,
gęsty dym wydobywający się
z komina, poczujemy przykrą
woń zgłośmy ten fakt w Straży
Miejskiej w Oświęcimiu – dodaje. Można to zrobić telefonicznie pod numerem 986
lub wysyłając e-mail: sm@um.
oswiecim.pl /.

Spalanie odpadów w piecach
domowych stanowi zagrożenie
zarówno dla środowiska, jak
i zdrowia człowieka. Nieodpowiednie parametry spalania
osiągane w paleniskach, np.
zbyt niska temperatura spalania, powodują, że w trakcie
tego procesu do atmosfery
emitowane są związki chemiczne, wywierające negatywny
wpływ na układ oddechowy,
odpornościowy oraz nerwowy
człowieka. Odpadami wrzucanymi do pieców nie ogrzejemy
ani domu, ani wody.

Ochotnicy z oświęcimskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej mają nowy pojazd typu
quad.

Ułatwi on dotarcie do miejsc
niedostępnych dla samochodów strażackich podczas przeprowadzania akcji ratowniczo-gaśniczych czy zabezpieczeń
przeciwpowodziowych.
– Quad ma napęd na cztery
koła, wyciągarkę, oświetlenie
i sygnały dźwiękowe, jak dla
pojazdów uprzywilejowanych
– wymienia Wojciech Chrzan
naczelnik Ochotniczej Straży
Pożarnej w Oświęcimiu.
– Może jeździć do każdego rodzaju działań podczas poszukiwań czy akcji powodziowych,
będzie można nim przewieźć
niezbędny sprzęt, jak np. pompy czy rękawy – dodaje.
Pojazd został zakupiony przy
wsparciu miasta Oświęcim. Dotacja wyniosła 30 tys. zł.

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 338429433
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek w godz. 16:00–17:00
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos
poniedziałek
w godz. 14:30–15:30
7.09 w godz. 13:00–15:00
Krystyna Gabryś
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

– Nie tylko modernizujemy
i remontujemy drogi w mieście
czy na osiedlach. Przygotowujemy też nowe rozwiązania
drogowe, np. obwodnica północna, której inwestorem jest
Zarząd Dróg Wojewódzkich,
jak również przedłużenie ulicy
Batorego prowadzonej przez
miasto – mówi Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.
Budowa nowej drogi trwa już
od kilku miesięcy i jest znacznie zaawansowana. Drogowcy
przygotowują podbudowę jezdni, chodników i ścieżki rowerowej, Równolegle budowane jest
rondo.
Nowa droga o długości ponad
1 km połączy rondo przy Castoramie na drodze krajowej
44 z nowym rondem w rejonie
ul. Kamieniec na drodze wojewódzkiej nr 948 w kierunku

14.09 w godz. 13:00–15:00

Kęt. Powstaną też chodniki
Ryszard Gajek
i ścieżka rowerowa. Ulica zoKomisja Oświaty, Kultury,
stanie oświetlona, a teren odSportu i Rekreacji,
wodniony. Inwestycja zakończy Komisja Prawa, Bezpieczeńsię w listopadzie i będzie kosz- stwa i Porządku Publicznego
tować ponad 6 mln zł. Miasto
obok własnych środków po- 21.09 w godz. 13:00–15:00
zyskało pieniądze z budżetu
Bożena Godawa
państwa, województwa mało- Komisja Ochrony Zdrowia, Śropolskiego i powiatu oświęcim- dowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Prawa, Bezpieczeńskiego.
– To będzie ważny odcinek stwa i Porządku Publicznego
komunikacyjny, zyskamy tzw.
bajpas, który znacznie odciąży ruch na rondzie przy moSESJA RADY MIASTA
ście Jagiellońskim i od strony
29 czerwca odbyła się sesja
Kęt. Powstaną też nowe tereny Rady Miasta. Treść uchwał doinwestycyjne, które chcemy stępna na stronie internetowej
przeznaczyć pod budownicwww.um.oswiecim.pl
w zakładce Samorząd/Rada
two mieszkaniowe. Będzie to
nowa oferta dla osób, które Miasta. Również w tej zakładchcą mieszkać w domu jedno- ce znajdują się nagrania video
rodzinnym – podkreśla prezyz sesji Rady Miasta.
dent.			

Aleja Słowackiego
w przebudowie

Quad ułatwi akcje ratownicze
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W Oświęcimiu prowadzone są kolejne
modernizacje dróg.
Tym razem przebudowy doczekała się ulica Słowackiego,
będąca w zarządzie Starostwa
Powiatowego. Prace prowadzone są w części drogowej,
parkingowej i chodników. To
dwuletnia inwestycja, o której
modernizację mieszkańcy zabiegali od dawna. W tym roku
roboty prowadzone będą na
odcinku od ulicy Dąbrowskie-

go do ronda przy ulicy Olszewskiego. W przyszłym przebudowany zostanie odcinek od
Olszewskiego do Zaborskiej.
Inwestycja jest finansowana
w wysokości 80 proc. z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Pozostałą
kwotę po połowie wyłożą:
Starostwo Powiatowe i miasto
Oświęcim.		

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień

Wieści z Oświęcimia
w lokalnej TV

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

Dyżury
rady seniorów

Członkowie Oświęcimskiej Rady Seniorów dyżurują w każdą
drugą środę w budynku Biura
Rady Miasta Oświęcim przy
ul. Jagiełły 25 w godzinach
od 11 do 12.

informacje na
www.um.oswiecim.pl

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

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

stały przeniesione na cmentarz,
a w ich miejsce stanął pomnik.
Uchwałą Rady Miasta z 25 września zdecydowano o jego demontażu, co wzbudziło kontrowersje.
23 listopada wmurowano kamień
węgielny pod nowy klasztor
Sióstr Karmelitanek.

cającym tematem zarówno wtedy, jak i dziś są remonty dróg.
„Głos” informował o konserwacji
mostu Jagiellońskiego, remoncie
nawierzchni i pobocza ulicy Nojego, naprawie Olszewskiego, nowych miejscach postojowych dla
samochodów.
Problemy finansowe też nie omijają żadnych czasów, choć pozostaje nadzieja, że przyszłość
to zmieni. W celu oszczędności
energii rozważano wtedy możliwość wyłączenia oświetlenia
miejskiego od północy do 4 rano,
wzorem innych miast województwa, które zastosowały już takie
rozwiązanie. Za to jaśniej miało
być w okolicach kładki dla pieszych, gdzie instalowano właśnie
oświetlenie. Brakowało środków
na dokończenie trwajacego od
1983 roku remontu zamku. Środki
z Urzędu Miasta okazały się niewystarczające, a z dofinansowania
wycofał się wojewódzki konserwator zabytków. Wykonano tylko
niezbędne prace ziemne zapobiegające zawaleniu budynku. W kolejce do remontu czekała baszta.
Z brakiem odpowiedniej floty
borykał się także Wydział Ruchu
Drogowego oświęcimskiej policji,
gdyż jego wyposażenie stanowiła
nysa i trzy polonezy, w tym jeden
o przebiegu 200 tys. km.
Już wtedy zmagano się z falą graffiti, nawet treść napisów zbytnio
nie uległa modyfikacjom, wciąż
swoje emocje uzewnętrzniają
w ten sposób lokalni fani sportu,
niektórych gatunków muzycznych oraz zakochani. Chociaż
napisy sprzed ćwierćwiecza były
nieco dowcipniejsze.
Są też problemy typowe dla danych czasów, a artykuły są tego
odzwierciedleniem.
Niektóre
mogą dziś budzić uśmiech, inne
westchnienie tęsknoty.
W 1991 roku rodzina Haberfeldów upomniała się o swój budynek, w którym, po załatwieniu
spraw własnościowych, chciała

W numerze „0” pojawił się tekst
pod tytułem „O nawadnianiu pustyni”, w którym autor zachęcał
do uzdrawiania kultury. Wciąż
aktualnie, mimo upływu czasu, brzmią słowa, że wszystko,
co w kulturze, sztuce ambitne,
głębokie czy wysokie przetwarza się na powszechnie dostępne
i łatwo przyswajalne przez każdego, a spłycanie treści prowadzi
do wyzwalania prymitywnych
instynktów. Remedium na to
upatrywał autor w podjęciu lokalnych działań artystycznych
i postawieniu na ruch amatorski.
Ale zarówno autor nie mógł wiedzieć, jak i czytelnikom się pewnie nie śniło, że argument „nie
łudźmy się, że przyjedzie Sting
czy Teatr Wielki z Warszawy” już
20 lat później będzie nieaktualny.
Niektóre sprawy z życia miasta
pojawiają się zawsze na łamach
lokalnych periodyków. Powra-

uruchomić sklep i restaurację koszerną oraz wytwórnię koszernej
wódki. Prezydent Miasta Oświęcim wprowadził zarządzenie
o zakazie palenia przez urzędników w pomieszczeniach służbowych. Kino Luna pokazywało
„Małą Syrenkę”, „Ojca Chrzestnego III” i „Gliniarza w przedszkolu”. Na łamach GZO Urząd
Miasta zawiadamiał, że ustawianie reklam w pasie drogowym
wymaga zezwolenia i akceptacji
projektu plastycznego. Nowością
czytelniczą była „Krucjata Bourne’a”, a piszący recenzję zastanawiał się, jak długo przyjdzie
czekać na „Ultimatum...”. Ciekawe, czy dwadzieścia lat później
podobały mu się ekranizacje...
No i telefony w mieście miały
pięciocyfrowy numer, a rozmowy
międzymiastowe można było zamówić pod 900. Ech!
– ekt

Wzorowany
25 lat minęło
na „pradziadku”

Forum Praw Człowieka, Szkoła
Podstawowa nr 9 nosi imię Orędowników Pokoju. A to właśnie
pod koniec 1991 roku miała się
odbyć uroczystość wyróżnienia
miasta Medalem Pokoju i przyjęcia do grupy Orędowników
Pokoju, co zaproponował przewodniczący Światowego Związku
Miast Męczeńskich, Miast Pokoju dr Stanisław Wyganowski.
Podczas październikowej sesji
Rady Miasta przegłosowana została uchwała o zmianie nazw ulic
– Pawła Findera na Stanisławy
Leszczyńskiej, KRN na Zaborską,
Karola Świerczewskiego na Obozową, Mariana Buczka na Pilata.
Jednocześnie zaproponowano, by
dotychczasowe tablice z nazwami
ulic przekreślić, a obok postawić
nowe.
Toczyły się dyskusje, jak wyglądać ma pomnik Nieznanego
Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki. Ówczesny – płaskorzeźba z żołnierzem trzymającym
pepeszę – „raził mieszkańców
stylem socrealizmu”. Niepewny
był także los pomnika Żołnierzy
Armii Czerwonej. Został wybudowany na miejscu dawnego
cmentarza wojskowego. Prochy
203 żołnierzy w 1948 roku zo-

Fot. Jerzy Kot

25 lat temu myśli oświęcimian?
Jak wyglądało miasto, co zajmowało umysły i pióra „Głosowych”
redaktorów?
Niektóre miejsca, instytucje,
przedsięwzięcia, które wydają się istnieć „od zawsze” miały
swój początek właśnie w 1991
roku. Wtedy został powiększony
i ogrodzony plac targowy, rozpisano przetarg na budowę 30 pawilonów handlowych. Władze
planowały otwarcie nowych targowisk, m.in. na osiedlu Zasole,
ponieważ handlujących było tak
dużo, że „znacznie utrudniali
funkcjonowanie miasta”. Powstał
projekt lokalizacji nowego wysypiska śmieci w pobliżu Monowic,
w strefie oczyszczalni ścieków
ZChO. Wysypisko miało być dwa
razy większe od wówczas funkcjonującego. Ogłoszono konkurs
na budowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej w Bielsku-Białej wyodrębniło się Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu, dzięki czemu ceny za
ogrzewanie mogła ustalać Rada
Miasta, a nie jak uprzednio wojewoda. Dwanaście autobusów
DAB z Danii otrzymał Miejski
Zakład Komunikacji. Jeździły
na trasach 2, 3 i 5 i zastąpiły pojazdy, które nie nadawały się już
do użytku. Natomiast salezjanie
zapowiadali otwarcie trzyletniego technikum dziennego, po
ukończeniu którego absolwenci
otrzymywaliby świadectwo dojrzałości i tytuł technika stolarza.
Dziś nikogo nie dziwi logo z napisem Oświęcim Miasto Pokoju.
Podejmowanych jest wiele inicjatyw o tej tematyce, zarówno
historycznych, jak i kulturalnych,
odbywa się konferencja pokojowa pod nazwą Oświęcimskie

Fot. Jerzy Kot

Pierwsza strona
nawiązywała do
„Głosu”, który ukazywał się w 1930 roku.
Dzieje przedwojennego wydawnictwa
opisała w jednym
z pierwszych
numerów Elżbieta
Skalińska-Dindorf,
której teksty przybliżające dzieje ziemi
oświęcimskiej często
gościły na łamach.
W założeniach
swych gazeta miała
poruszać sprawy
Oświęcimia i jego
Przełom lipca i sierpnia 1991 r.
mieszkańców
Numer 0
oraz wypełniać
lukę kulturalną
i informacyjną.
– Pragniemy, żebyście na łamach „Głosu” znaleźli wszystko, co wiedzieć
chcecie i co wiedzieć
powinniście – pisał
pierwszy redaktor
naczelny „Głosu”
Dariusz Tabaka.
Od września 1991 r.
„GZO” ukazywał
się co dwa tygodnie.
Na początku był
wydawany staraniem Urzędu Miasta
i można go było kupić w kioskach. KoNumer 31 w nieco innej
lejnym wydawcą zoszacie graficznej,
kwiecień 1993 r.
stało Oświęcimskie
Centrum Kultury.
Redakcja kilkakrotnie zmieniała
siedzibę – z ul. Zaborskiej 2 przeniosła
się na ul. Jagiełły 23,
potem na ul. Solskiego 2, by w końcu
osiąść w budynku OCK przy ul.
Śniadeckiego 24,
najpierw na I piętrze,
obecnie na parterze.
W 2004 roku został
opracowany nowy
projekt graficzny
„GZO”. Twardsza,
Numer 300, kolorowe okładki, kolorowa okładka,
czarno-biały środek,
przejrzyste wnętrze
kwiecień 2007 r.
miały nadać „Głosowi” nowoczesności. A już cztery lata później miesięcznik
znowu się zmienił. Do teraz wychodzi w pełnym kolorze, w formacie A3 i dociera bezpłatnie do wszystkich
gospodarstw domowych na terenie miasta Oświęcim.
– ekt
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Czy dwadzieścia pięć lat to dużo? To chyba zależy od punktu
Sygnalny numer „Głosu Ziemi widzenia. Dla młodego człowieka to prawie całe życie, z punkOświęcimskiej” ukazał się na prze- tu widzenia historii – mgnienie, patrząc przez pryzmat postępu
łomie lipca i sierpnia 1991 roku. choćby w dziedzinie elektroniki – odległa galaktyka.
Opatrzony był numerem „0”.
A wokół jakich spraw krążyły

Na styku

Głosem
czytelników

Felieton. W krótkich słowach ująć sens bieżących spraw. Przedstawić temat, skomentować.
Dać czytelnikom do myślenia. Czasem odwołać się do przeszłości. A czasem dać się ponieść
fantazji. Zaapelować, poironizować, zwrócić na coś uwagę, rozśmieszyć, dać nadzieję, podpowiedzieć rozwiązanie problemu. A przede wszystkim być blisko czytelników – wszak to
łamy lokalnego miesięcznika!

W czasach poczty elektronicznej i szybkiej wymiany
informacji są jeszcze osoby,
które odwiedzają redakcję
„analogowo”.

Do tej pory nasi felietoniści – Kamila Drabek i Andrzej Winogrodzki
– znali się jedynie dzięki drukowanym w Głosie Ziemi Oświęcimskiej
felietonom. Są sąsiadami z jednej
strony gazety.
Dotąd nie mieli okazji, aby poznać
się osobiście. W ostatnim czasie
często zdarzało się, że pisali o tym
samym do tego samego wydania
– różnił ich tylko sposób przedstawienia tematu. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że redakcja nigdy
nie narzucała im tematów – felietoniści sami decydują, o czym kiedy
napisać. Zbieżność podejmowanych w tekstach spraw sprawiła, że
chcieli poznać się w rzeczywistości.
25-lecie Głosu Ziemi Oświęcimskiej stało się dodatkowym pretekstem do ich spotkania – już nie na
styku łamów gazety.
Nie umawiamy się w redakcji,
o czym macie Państwo pisać.
A jednak często w felietonach
można zauważyć podobieństwo
tematów. To zastanawiające...
Do tej pory nawet nie znaliście się
Państwo.
Andrzej Winogrodzki – Felietoniści powinni być wyczuleni na wychwytywanie tematów aktualnych
i bieżących. Patrząc na minione
wydania Głosu okazuje się, że widzimy i wychwytujemy te same, bo
one są najbardziej widoczne. Dlatego wokół nich się skupiamy. Ale
możemy też pójść w drugą stronę
– ekstrawagancję, fantazję i temat
sobie stworzyć, wykreować. Temat,
którego nie ma w obiegu, jest tylko
w naszej imaginacji czy jaźni. Tak
czasem czynię.
Kamila Drabek – Felietonista musi
być czuły. Można powiedzieć, że
jest „sejsmografem rzeczywistości”.
Jesteśmy czuli na to, co się dzieje wokół nas, a dodatkowo mamy
zmysł obserwacji i pewną uważność w patrzeniu na życie, co następnie przekształcamy w słowo. Bo
słowo jest narzędziem naszej pracy.
Andrzej Winogrodzki – To jest
„pisanina doraźna”, czyli wynikająca z aktualnego, otaczającego
nas świata. Chociaż byli w dziejach
i felietoniści tacy, których felietony
momentami stawały się esejami.
I to już nie była wyłącznie doraźność, tylko jakaś refleksja dalsza
i głębsza.
Gdy odwołujecie się Państwo do
minionych spraw, wspomnień,
również często obserwujemy podobieństwa... To fascynujące...
Andrzej Winogrodzki – Może to
jest osmoza wynikająca z bliskości
– że my się stykamy, jesteśmy na
styk na łamach Głosu? (śmiech)

Co Państwo czujecie, czytając
po wydaniu „sąsiedzki” felieton
w Głosie?
K. D. – Zwykle się uśmiecham
i myślę – o, znowu, trafiony! To jest
taka pierwsza moja reakcja. Później
patrzę na styl i sposób opisywania
spraw przez mojego „sąsiada”, bo
tym się jednak zdecydowanie różnimy.
Andrzej Winogrodzki – Tak, tak!
Piszemy o tym samym, ale nie tak
samo.
K. D. – Wydaje mi się, że Pan Andrzej ma ostrzejsze oczko i pióro,
bardziej ironiczne. A ja chwytam
temat bardziej refleksyjnie, opisowo.
A. W. – Ja oczko muszę takie mieć,
jako wieloletni „szopkarz”, który
specjalizuje się w ironii, satyrze,
piętnowaniu itd. (Andrzej Winogrodzki pisze od wielu lat Szopki
noworoczne – przyp. red.). Od tego
w ogóle w „Chemiku” zaczynałem
swoją „karierę pisarską” – właśnie
od ironicznych i żartobliwych wierszyków. Może to przeniknęło teraz
w felieton.
K. D. – Ja z kolei sobie czasem pofilozofuję, trochę poironizuję, chociaż staram się nie zbliżać na przykład do sarkazmu, pomimo tego,
że miewam niekiedy ochotę ostrzej
coś powiedzieć. Jestem jednak
przekonana, że czytelnicy odczytają
w zamierzony przeze mnie sposób
to, co chciałam przekazać. Ostre
słowa nie zawsze odnoszą spodziewany skutek.
A. W. – Dzisiaj panuje moda na
ostre, brutalne, wulgarne słowa,
ale rzeczywiście – czytelnik nie jest
tym zachwycony.
K. D. – Tak. Ja uważam, że nasza
gazeta, Głos Ziemi Oświęcimskiej,
ma pewien profil i tym samym
szacunek wobec czytelnika – to
jest dla nas bardzo istotne. Dlatego
myślę, że w jakieś brukowe i mocne
słownictwo tym bardziej nie można
brnąć...
A. W. – Proponuję jakieś brukowe
felietony przy okazji 1 kwietnia! (ze
śmiechem) Czytelnik wtedy powie: – oni naprawdę tak myślą, czy
żartują i kpią sobie z nas?!? W tym
dniu przecież wszystko wolno! (ze
śmiechem)
K. D. – Tak, tylko problem w tym,
że chyba nigdy nie było wydania
1 kwietnia...
A. W. – Ach tam, kilka dni różnicy...
Jesteśmy lokalnym miesięcznikiem, piszemy o Oświęcimiu.
Czym jest dla Państwa miasto?
K. D. – Urodziłam się w Oświęcimiu, więc to przede wszystkim jest
moje rodzinne miasto. Co prawda
rodzice pochodzą z innej miejscowości i przeprowadzili się tutaj, jak

wielu w tym czasie, z powodu podjęcia pracy w zakładach chemicznych. Tutaj żyję, choć tutaj nie pracuję, bo nie znalazłam tutaj pracy.
Zawsze sprawy Oświęcimia mnie
interesowały. Uważam, że trzeba
coś z siebie dawać miejscu, w którym się żyje. Myślę, że działanie
każdego mieszkańca, czyli dbałość
o swoje miejsce w zakresie, w jakim
dana osoba potrafi, jest istotna.
Wydaje mi się, że tu się po prostu
dobrze żyje, mimo różnych trudności i ograniczeń. Wiadomo, nie każdy może być zadowolony, wielu nie
znalazło tu pracy i musi dojeżdżać
czy z jakichś innych powodów wyemigrowało za granicę (mam dużo
takich znajomych). Ale są też tacy,
którzy wracają czy przeprowadzają
się do Oświęcimia – może właśnie
dlatego, że to jest dobre miejsce,
chociaż obciążone trudną historią.
A. W. – Obciążone, ale i dowartościowane historią. Któż by wiedział
o Oświęcimiu w Buenos Aires czy w
Caracas, gdyby nie KL Auschwitz-Birkenau. To w jakimś sensie plus.
Może ujemny, ale plus...
K. D. – Tak. Wydaje mi się, że to
jest kwestia sposobu spojrzenia na
te sprawy i umiejętnego podejścia
do kwestii historii naszego miasta. W ostatnim czasie spodobał
mi się pomysł i przygotowane dla
pielgrzymów przybywających w ramach Światowych Dni Młodzieży
trasy zwiedzania Oświęcimia – jest
to dobra promocja współczesnego
miasta i jego historii.
Czy zastanawialiście się kiedyś
Państwo nad tym, kim jest Wasz
czytelnik?
A. W. – Piszę, co mi w sercu gra –
niezależnie od tego, czy czytelnik
będzie masowy, czy elitarny. Wiadomo, że czytelnik musi być. Tak
samo, jak musi być widownia na
scenie teatralnej, bo bez tego nie
ma spektaklu, tak samo czytelnik
musi być. Ale nie żebym pod niego
coś robił i pisał. Tak bym nie powiedział.
K. D. – Mnie się zdarza pisać na
jakiś temat, który podsuwają mi
właśnie czytelnicy. Niektórzy mnie
rozpoznają i zaczepiają na ulicy
albo dzwonią do redakcji, po to,
żeby zaproponować podjęcie jakiegoś tematu. Wtedy zdarza mi się
faktycznie kierować tekst do jakiejś
określonej grupy.
Natomiast jakiegoś stałego obrazu
czytelnika nie mam. Wiem, że będzie to mieszkaniec Oświęcimia i to
jest istotne.
Dla mnie zaskoczeniem było, gdy
po publikacji felietonu o miejscach
i ulicach w Oświęcimiu, do redakcji
wpłynął odręcznie napisany list od
pani, która pamiętała jeszcze wcześniejsze czasy, niż ja przywołałam

w tekście. Był to dla mnie bardzo
wzruszający moment. Widać, że
nasze felietony w jakiś sposób łączą pokolenia. Wydaje mi się, że
czytają je i ludzie dorośli, i młodzi.
Wiem, że pokolenie dzieci moich
znajomych sięga już po naszą gazetę, czyta i nawet zaczyna podsuwać jakieś propozycje tematów do
napisania.
Co jest najistotniejsze dla Państwa w felietonach?
K. D. – Ważnym tematem dla
mnie są ludzie i sprawy, z którymi się zmagają na co dzień. Mam
na myśli człowieka miejscowego,
czyli moich sąsiadów, koleżanki,
kolegów – realne, konkretne osoby.
Jako felietonistka piszę o tym, co
mnie poruszyło – felieton jest dość
osobistą formą publicystyczną, piszę co mnie porusza w spotkaniu
z drugim człowiekiem. Wydaje mi
się, że pomimo tego, że jesteśmy
różni, to jednak w wielu sytuacjach
jesteśmy tacy sami i borykamy się
z podobnymi problemami. Dlatego
przeczytanie o kimś innym może
wzbudzić reakcje, czytelnik może
się odnieść do własnego życia.
A. W. – Tak, oczywiście, można
pisać o takich „wzorcowych” przypadkach czy osobach i ich problemach. Owszem. Ale z drugiej
strony ktoś może zapytać: – co
oni o takich banałach piszą? Ja to
obserwuję na co dzień, wiem, jak
moi sąsiedzi żyją i jakie mają kłopoty – takie jak ja – nie potrzebuję
tego w gazecie. Piszcie mi o czymś
innym, czego nie wiem, czego nie
doświadczyłem! Chcę przez to zaznaczyć, że są różne opinie – i takie,
i takie.
K. D. – Dlatego musimy urozmaicać ofertę dla czytelnika i czasami
zdarza się felieton o jakiejś osobie,
a czasem to refleksja ogólnoludzka
czy ogólnopolska.
A. W. – Z tego też względu mam
trzy wersje felietonu, zupełnie odmienne: pochwalne, panegiryki
i paszkwile – a z tego czasem powstaje coś jeszcze innego. Mnie się
pisze dosyć szybko, łatwo. Uważam,
że tekst musi mieć walor formalny,
czyli poprawności językowej, a nie
tylko tematycznej.
K. D. – A ja nie mam wersji. Najważniejsza jest dla mnie niezmiennie refleksja i puenta. Walor formalny felieton musi mieć, bo jest
trudną formą ze względu na swoją
długość – tekst musi być krótki.
A. W. – Z jednej strony jest wielkim workiem, do którego można
wrzucić wszystko, jednak jakąś
całość, konstrukcję mieć musi. Nie
może to być chaotyczne wrzucenie
dziesięciu tematów, tylko po kolei,
i z tego wyniknie felieton.
– Marzena Wilk

Czytelnicy przychodzą opowiedzieć o sprawach dla nich ważnych, nierzadko zasięgnąć informacji lub po poradę, niektórzy po
prostu porozmawiać. Przynoszą kupony na
konkurs, rozwiązania krzyżówki, zabierają
egzemplarze „GZO”, które zanoszą lub wysyłają znajomym i rodzinie spoza miasta. Dla
redakcji są bezcennym źródłem informacji
o gustach, potrzebach i problemach oświęcimian.

Urszula
Włoszek

Jestem oświęcimianką od sześćdziesięciu
lat. Mieszkam tutaj,
więc interesuję się
wszystkim tym, co
dzieje się w Oświęcimiu i okolicy, bo
to mnie bezpośrednio dotyczy.
Dlatego „Głos Ziemi
Oświęcimskiej” jest
od zawsze w moim
domu. Jestem waszą czytelniczką od dwudziestu pięciu lat, od początku gazety. Pamiętam,
jak „Głos” był dwutygodnikiem sprzedawanym w kioskach. Nigdy nie przegapiłam daty
wydania – zarówno dawniej, jak i teraz, gdy
jest miesięcznikiem bezpłatnym. Wcześniej
kupowałam, teraz otrzymuję „Głos”. Mogę
powiedzieć, że to moja gazeta i czekam na
każdy kolejny jej numer z utęsknieniem.
Czytam właściwie od deski do deski, może
z wyjątkiem działu sportowego – nie każda
dyscyplina sportu mnie interesuje. Jednak
łyżwiarstwo figurowe bardzo lubię. Każdą
krzyżówkę rozwiązuję i przynoszę kupon do
redakcji. Dzięki lekturze „Głosu” wiem, co
w moim mieście „piszczy”, co, gdzie i kiedy
się odbędzie, a potem wiem, o czym przypomnieć moim dzieciom i wnukom. Na przykład, kiedyś przeczytałam o zapisach do dziecięcego zespołu Hajduki i teraz moje wnuki
tańczą w tej grupie. Interesują mnie ludzie,
których znam i znałam nawet z czasów dzieciństwa. Z „Głosu” dowiaduję się, co niektórzy
dawni znajomi teraz robią i czym się zajmują.
To miłe czytać, że ktoś z nich jest malarzem,
a ktoś lokalnym działaczem czy prezesem.
Innych gazet w zasadzie nie czytam,
a ogólnopolskie informacje i wydarzenia oglądam w telewizji. „Głos” czytam,
bo to jest nasza, lokalna i dobra gazeta.

Krystyna
Babraj

Czytam was przede
wszystkim ze
względu na solidność i rzetelność.
Mam tu podane
godziny przyjęć
urzędów, dni, kiedy
przyjmują radni,
numery przydatnych
telefonów. To są
wszystko rzeczy bardzo ważne, a nie da się
ich zawsze pamiętać. Dowiaduję się o propozycjach dla seniorów, balu, Life Festiwalu.
Przeglądam wszystkie działy gazety po kolei,
łącznie ze sportem. Nie ma w nim młodzieży
dla mnie znanej, bo to nie moje roczniki, ale
i tak czytam. Moi znajomi, sąsiedzi, koleżanki
też. Od razu w pierwszy dzień rozwiązuję
krzyżówkę. Wiadomo, są też tacy, którzy wyjmują gazetę ze skrzynki i nawet nie zabierają
jej do domu, ale większość moich znajomych czyta, nawet pilnujemy daty wydania,
zawsze w okolicach 20. każdego miesiąca.
– In, ekt
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Wakacyjne wspomnienia Niecodzienna wystawa
Oświęcimskie instytucje starały się uatrakcyjnić lato w mie- w sercu miasta

Fot. zbiory organizatora

ście i jak co roku przygotowały bogatą i różnorodną ofertę
Przez trzy dni w oświęcimskim Rynku Głównym gościło
dla małych i dużych.
„Muzeum na kółkach”, czyli mobilna wystawa edukacyjna
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprosiło dzieci na „Wakacje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
z duchami”. Zajęcia obejmowały
warsztaty teatralne, plastyczne,
gry kreatywne i zabawy sportowe. Milutkie duszki-poduszki, straszne pająki, nietoperze
i inne powstałe podczas zajęć
prace można obejrzeć w galerii
na stronie internetowej www.
ock.org.pl/. Odbyły się także
plenerowe warsztaty ekologiczne, a 29 sierpnia zaplanowano
imprezę na pożegnanie wakacji.
Oświęcimianie mogli skorzystać
także z projekcji filmowych oferowanych przez „Nasze Kino”
w promocyjnej cenie.
Oświęcimskie kluby: Fantastyki i Anime, działające przy
OCK, przygotowały dla młodzieży spotkania tematyczne
poświęcone m.in. grozie w fantastyce, twórczości J.R.R. Tolkiena, życiu superbohaterów.
Odbył się turniej gry bitewnej
Warhammer Fantasy Battle,
IV edycja eRPeG-owego Maratonu, rozgrywki w kolekcjonerskie gry karciane „Magic: the
Gathering” i „Veto!” oraz OKA-CON, czyli dzień z japońską
popkulturą.
Także Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu przygotowała różnorodną ofertę pod
wspólnym hasłem „Wakacyjny alfabet”, dzięki czemu najmłodsi mogli wybrać animacje
i warsztaty dopasowane do ich
umiejętności czy zainteresowań. Były zajęcia sportowe,
taneczne, literackie, plastyczne, teatralne, a także gry i zabawy. Na ostatnim spotkaniu
pt. „F jak Fantazja” uczestnicy
przenieśli się do tajemniczego
świata marzeń. Warsztaty literacko-plastyczne miały na celu
rozbudzenie dziecięcej wyobraźni poprzez gry i zabawy
związane z baśniową tematyką.
Muzeum Zamek przygotowało w sierpniu dwa tygodnie
warsztatów w ramach projektu
„Balonem przez wieki”. Uczestnicy warsztatów „wyruszyli balonem” w podróż przez dzieje,
aby poznać ciekawe miejsca,
inne kultury oraz ludy. W Egipcie wykonywali koronę faraona,
odwiedzili średniowiecznych
rycerzy oraz polską wieś.
Sto leżaków oferowało plenerowe kino letnie, które stanęło
na oświęcimskim rynku. Przez
dziesięć lipcowych wieczorów
można było oglądać bajki dla
dzieci, filmy przygotowane
z myślą o starszej publiczności
oraz mecze piłkarskie w ramach Euro 2016.
Odległe wydaje się dziś wspomnienie czerwcowego wieczoru,
gdy podczas organizowanego co
roku przez OCK Oświęcimskiego Kinowego Ogródka Plenerowego witaliśmy wakacje.
– ekt, gw

Nowoczesna ekspozycja połączona z bogatym programem
edukacyjnym w telegraficznym
skrócie przybliżyła historię
tysiąca lat dziejów społeczności żydowskiej w Polsce. Przez
wieki nasz kraj był najważniejszym ośrodkiem żydowskiego
życia umysłowego, religijnego
i kulturalnego, a Żydzi stanowili 10 procent ludności Polski.
Nasze miasto jest ważnym punktem na mapie polsko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego,
dlatego projektu „Muzeum na
kółkach” nie mogło tutaj zabraknąć. Przecież w okresie międzywojennym Żydzi stanowili
60 procent społeczności Oświęcimia. Specjalnie na okoliczność
wizyty mobilnego muzeum
przygotowano program wydarzeń towarzyszących, m.in.
warsztaty edukacyjne pt. Czym
był Oszpicin o historii lokalnej
społeczności żydowskiej.

Wystawa edukacyjna będzie
podróżowała po Polsce do
końca kwietnia 2017 roku, odwiedzi 71 miejscowości. Od 27
do 29 sierpnia muzeum można
było zobaczyć w Oświęcimiu.
Celem projektu jest szerzenie
wiedzy o niemal tysiącletnim
współistnieniu kultur polskiej
i żydowskiej, a także wspieranie lokalnych inicjatyw dotyczących dialogu polsko-żydowskiego i ochrony dziedzictwa
żydowskiego.

Organizatorem wystawy „Muzeum na kółkach” jest Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN, a współorganizatorem
przedsięwzięcia w Oświęcimiu
tutejsze Muzeum Żydowskie.
Projekt realizowany jest w ramach programu Żydowskie
dziedzictwo kulturowe, dzięki
wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez
Islandię, Liechtenstein i Norwegię.
– In

Oblicze współczesnej rzeźby
Czołowe instytucje kultury w Oświęcimiu zostały symbolicznie połączone
dzięki rzeźbom Agaty Agatowskiej.
Wernisaż wystawy, która została zorganizowana z okazji jubileuszu 20-lecia pracy
twórczej artystki odbył się
w Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży. Ci, którzy
chcą zobaczyć prezentowany

tam projekt „Infinity – Shadow
of the Hand. Nieskończoność
– Cień ręki” będący częścią
wystawy, muszą się spieszyć,
ponieważ rzeźby będą tam
prezentowane tylko do końca
sierpnia.
Pozostałe prace można oglądać jeszcze przez pewien czas:
w Oświęcimskim Centrum
Kultury do 8 września, na Rynku Głównym do końca września, a w Centrum Żydowskim,
Muzeum Zamek i Miejskiej
Bibliotece Publicznej Galeria
Książki do końca 2016 roku.
Futurystyczne postacie, przedstawione przez artystkę w typowy dla niej sposób, przybierają różne formy, łącząc w sobie
elementy komiksu, popkultury
i świata mody. Rzeźby, które są
na wskroś współczesne wchodzą w dialog z historią i przekonują do śmiałego spojrzenia
w przyszłość. Agata Agatowska
wykonuje rzeźby z nowoczesnych materiałów: polerowanego aluminium, lakierowanego brązu i mastiku (rodzaj
tworzywa sztucznego). Mocne
kolory i odważna forma rzeźbiarskich realizacji artystki
odzwierciedlają jej zainteresowania współczesnym światem,
sztuką i kulturą popularną.
– In

Agata Agatowska
urodziła się w 1976 roku
w Oświęcimiu. Studiowała
rzeźbę w Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu
w pracowni prof. Alojzego
Gryta (dyplom w 2001 roku),
na której w 2012 roku uzyskała tytuł doktora na Wydziale
Malarstwa i Rzeźby. Studiowała też na Akademii Sztuk
Pięknych w Düsseldorfie:
scenografię w klasie prof. Karla
Kneidla i rzeźbę w klasie prof.
Thomasa Grünfelda (dyplom
w 2012 roku). Artystka brała
udział w ponad trzydziestu
wystawach zbiorowych w Polsce i Niemczech. W 2008
roku otrzymała dwie ważne
nagrody – nagrodę Darmstädter Sezession w Darmstadt
w Niemczech oraz Grand Prix
na 5. Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko” w Słupsku.
W latach 2001–2012 była
wielokrotną stypendystką Miasta Oświęcim, a w 2013 roku
otrzymała wyróżnienie Miasta
Oświęcim w dziedzinie kultury.

kultura

Dwadzieścia pięć lat na ludowo
Podczas 53. Tygodnia Kultury Beskidzkiej oprócz rodzimych zespołów ludowych widzowie zobaczyli też różnorodny folklor w wykonaniu tancerzy z Hiszpanii, Serbii, Chorwacji, Francji, Słowacji, Grecji, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny, Węgier, Bułgarii, Czarnogóry i Meksyku.
W Oświęcimiu Tydzień Kultury Beskidzkiej odbywał się już 25. raz,
a zainaugurował go plenerowy koncert na estradzie obok Oświęcimskiego Centrum Kultury zespołu
Maja Sikorowska & Sokół Orkestar.
Tegoroczne święto folkloru odbywało się w dniach od 6 do 14 sierpnia,
a regionalne zespoły można było zobaczyć nie tylko w Oświęcimiu, ale
też na pozostałych czterech głównych
estradach: w Wiśle, Szczyrku, Żywcu,
Makowie Podhalańskim.
To dziewięć dni wypełnionych folklorystycznymi występami i koncertami.
W tym roku TKB zgromadziło około
czterech tysięcy wykonawców, skupionych w 95 zespołach pieśni i tańca.
– Tydzień Kultury Beskidzkiej to nie
tylko święto folkloru i sztuki ludowej,
ale przede wszystkim tańca, śpiewu,
muzyki, zabawy i radości. Impreza jest
doskonałą okazją do kontaktu z rodzimą kulturą ludową, jak również do
zapoznania się z różnorodną i niejednokrotnie orientalną kulturą innych
państw i narodów. To najstarsza, największa i najdłużej trwająca w Europie impreza folklorystyczna wpisana
w kalendarz światowych spotkań
folklorystycznych odbywających się
pod patronatem CIOFF – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.
Ponadto w Oświęcimiu 13 sierpnia

odbył się także koncert gościa TKB,
zespołu Lup Orkiestra – podkreśla
Adam Kuta z Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Koncerty w Oświęcimiu odbywały się
tradycyjnie na estradzie obok Oświęcimskiego Centrum Kultury, organizatora imprezy.
53. Tydzień Kultury Beskidzkiej został objęty honorowym patronatem
przez Marszałka Województwa Małopolskiego i Marszałka Województwa
Śląskiego.
O to, jak przed dwudziestoma pięcioma laty wyglądał Tydzień Kultury Beskidzkiej w Oświęcimiu i jak
bardzo się zmienił na przestrzeni
tego czasu zapytałam Apolonię Maj,
dyrektora Oświęcimskiego Centrum Kultury i jednocześnie oświęcimskiego biura TKB.
– Dołączyliśmy do Tygodnia Kultury Beskidzkiej w 1992 roku jako
ostatnia z głównych estrad. Mieliśmy
wtedy scenę bez zadaszenia, bez kulis, a elementy scenograficzne były
wykonane przez naszych pracowników – były styropianowe kogutki,
pomalowane dzbanki, dużo bibułkowych kwiatów, kolorowych wstążek
i nawet koza gdzieś stała (uśmiech).
Wszystko pięknie się prezentowało
do momentu, kiedy spadł deszcz, bo
wtedy wszystkie bibułki farbowały,

kwiatki były do wyrzucenia i trzeba
było następnego dnia od rana uzupełniać scenografię. To takie mankamenty tamtych czasów... Zaletą było to, że
było wówczas nadzwyczaj kolorowo.
Na początku TKB trwał na pozostałych estradach siedem dni, a u nas
tylko pięć, podczas których występowały trzy zespoły dziennie. Pamiętam,
że pierwszego roku mieliśmy grupę
włoskich bandieratorów, która nie
mieściła się na scenie i musieli rzucać
chorągwiami poza sceną – wszystkim
bardzo się to podobało. Od początku
w Oświęcimiu mieliśmy bardzo dobrą
publiczność, którą chwalili wykonawcy, podobnie jak bardzo dobrą realizację techniczną. Od pierwszej edycji
impreza w Oświęcimiu spotkała się
z zainteresowaniem. I tak już zostało.
Zespoły lubią przyjeżdżać do Oświęcimia, tancerze mówią, że tutaj czują
się dobrze, są miło przyjmowani. Podkreślają, że są traktowani ciepło i serdecznie.
W tamtych czasach na pozostałych
estradach były bilety wstępu, a my
byliśmy jedyną, która nie wprowadziła nigdy biletów. Inne estrady dopiero stopniowo rezygnowały z biletów.
Tak było do końca lat 90. XX wieku.
Od początku zakładaliśmy, że TKB
w Oświęcimiu będzie bezpłatną wakacyjną, letnią ofertą dla mieszkańców,
dostępną w centrum dużego osiedla,

w przeciwieństwie do innych miejscowości, które były nastawione przede
wszystkim na atrakcje oferowane turystom.
Z czasem zaczęliśmy dorównywać
innym estradom ilością dni, większą
liczbą zespołów.
Naszym atutem była zawsze bliskość
sali widowiskowej i to, że w razie złej
pogody koncerty są przenoszone do
środka.
A czy jakieś zdarzenie z tamtych czasów utkwiło Pani w pamięci szczególnie?
– Podczas jednej z pierwszych edycji
występował zespół Fil z Wilamowic,
prezentujący charakterystyczny tylko dla tego miejsca folklor. Tancerz,
który miał naookoło siebie beczkę,
przebrany za kobietę tańczył i nagle
zniknął. Okazało się, że deski sceny
zapadły się i tancerz wpadł pod scenę.
Na szczęście nic mu się nie stało. Dla
publiczności było to zabawne wydarzenie, ale dla nas jako organizatorów
nieco mniej – jako że martwiliśmy się
bardzo o jego zdrowie. Efekt zajścia
był taki, że następnego dnia ówczesny
wiceprezydent miasta Zdzisław Wiertel posłał nam ekipę z Zakładu Usług
Komunalnych, która estradę naprawiła i wzmocniła.
– Marzena Wilk
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głośnik kulturalny

Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 338422575
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Magiczny głos

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury

Wkrótce utwory z albumu „Atramentowa”, który osiągnął
status Platynowej Płyty, będzie można usłyszeć w Oświęcimskim Centrum Kultury.
„Atramentowa” to album studyjny Stanisławy Celińskiej,
z piosenkami poetyckimi,
wydany w 2015 roku. Pretekstem powstania płyty była
„Atramentowa Rumba”, którą
specjalnie dla Stanisławy Celińskiej przygotowali Maciej
Muraszko i Marcin Sosnowski.
Artystka zaprezentowała ten
utwór na Koncercie Premier
46. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2009 wraz
z latynoamerykańskim zespołem Los Locos. Po odsłonie jej
przed światem została okrzyknięta polską Cesarią Evorą.
Aktorka bowiem, tak jak niegdyś Cesaria, czaruje, sprawia,

że publiczność przenosi się
do innego wymiaru, a wszystko to za sprawą magicznego,
dźwięcznego głosu. Również,
podobnie do Cesarii, nie pod-

daje się i walczy do końca pomimo wielu przeciwności oraz
trudów – kocha życie...
„Atramentowa” złożona jest
z utworów stworzonych wyłącznie z myślą o talencie Stanisławy Celińskiej. Niepowtarzalne teksty do kompozycji
Macieja Muraszko napisali
Wojciech Młynarski, Dorota Czupkiewicz oraz Muniek
Staszczyk i Marcin Sosnowski.
Koncert z akompaniamentem
zespołu muzycznego pod kierownictwem Macieja Muraszko odbędzie się 8 października
o godzinie 18:00 w OCK. Bilety
w cenie 75 zł, 65 zł i 55 zł.

W rytmie przebojów lat 60.
„Bleee...” to spektakl dla dzieci od lat 6 i dorosłych w rytmie
hippisowskich przebojów mówiący o tolerancji, sile przyjaźni
oraz o szukaniu odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”.
Nie zabraknie w nim śpiewu,
muzyki i tańca w wykonaniu
aktorów Teatru Baj Pomorski
w Toruniu. Spektakl, którego
tematyka wpisuje się w obchodzony w Oświęcimiu Rok Praw
Człowieka i Tolerancji będzie
można zobaczyć 9 października
o godz. 16:00 w OCK.
Motyl ośmielił się stwierdzić,
że skoro Królowa Motyli jest
zawsze „akurat nieobecna”, to
zwyczajnie jej nie ma. Zostaje za
to skazany na odsiadkę w nieczynnym autobusie na pętli przy
ul. Kaczej. Poznaje tam innych
więźniów, wyrzuconych przez
coś lub kogoś albo przybyłych i
zdecydowanych na więzienie z

własnej woli – przez kompleksy
i poczucie, że są bezużyteczni.
Są tam: pająk bez nóg, osa bez
żądła, poczwarka motyla, która
wstydzi się wyjść z kokonu, bo
uważa, że jest za gruba, dwa
brzydko pachnące karaluchy

oraz tajemnicza istota o dziwnym imieniu Ble. Pomimo iż są
tam za karę, wcale nie chcą się
stamtąd ruszać. Są na siebie skazani, ale nie umieją żyć razem,
bo nie akceptują samych siebie.
Koszt biletu 10 zł.

W krzywym zwierciadle
„Single po japońsku” to komedia pomyłek pozwalająca dostrzec absurdy
i śmieszności współczesnego świata.
Sztuka Marcina Szczygielskiego jest kontynuacją wcześniejszych „Singli i Remiksów”..
Magda, Mirek, Joanna i Sebastian – członkowie zarządu
korporacyjnego giganta, który z trudem walczy o przetrwanie na medialnym rynku – podporządkowali swoją
egzystencję pracy, a prywatne
życie upchnęli w przerwie na
lunch. Walka o władzę zaślepia
ich do tego stopnia, że są dla
nich gotowi poświęcić szczęście własne i szczęście najbliż-

szych. Podwładnych traktują
jak niewolników, a siebie samych niczym królewski dwór.
Choć ich imperium chwieje się
w posadach i z dnia na dzień
kurczy coraz bardziej, nie zauważają i tego. A wszystko to
w dekoracjach i kostiumach
rodem z Kraju Kwitnącej Wiśni, bo przecież rządzące dziś
na całym globie korporacyjne
mechanizmy właśnie stamtąd
się wywodzą.
Spektakl w reżyserii Olafa Lubaszenki odbędzie się 2 października o godzinie 17:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Bilety do nabycia
w kasie OCK w cenie 70 zł, 60
zł i 50 zł.

24.11 godz. 18:00 „Nahorny
Trio” – koncert tria jazzowego
w składzie: Włodzimierz Nahorny – fortepian, Mariusz Bogdanowicz – kontrabas oraz Piotr
– wykład Karola Wójcickiego
29.08 godz. 15:00–19:00
Biskupski – perkusja w ramach
„Pożegnanie wakacji” – impre- inaugurujący rok akademicki
projektu Kultura 50/50
za plenerowa przed Oświęcim- 2016/2017 Oświęcimskiego
27.11 godz. 19:00 „Jeszcze
Uniwersytetu Dziecięcego
skim Centrum Kultury
Polska Muzyka” – koncert
(PWSZ, ul. Kolbego 8)
w wykonaniu Orkiestry Akade2–4.09 Święto Miasta
mii Beethovenowskiej
8.10 godz. 18:00 „AtramenOświęcim
30.11 godz. 17:30 „Bogowie”
czytaj s. 20 towa” – koncert Stanisławy
– program Kabaretu Młodych
Celińskiej z zespołem pod
Panów
kierownictwem Macieja
6.09 godz. 17:00 „Bar3.12 godz. 18:00 „Cyrkuśniki”
Muraszko
wy oświęcimskie pędzlem
– program Kabaretu Hrabi
czytaj obok 11.12 godz. 17:00 „Mayday”
malowane” – finisaż wystawy
Regionalnego Stowarzysze– spektakl komediowy z Teatru
9.10 godz. 16:00 „Bleee...” – Bagatela w Krakowie
nia Twórców Kultury „Grupa
spektakl z Teatru Baj Pomorna Zamku”
ski w Toruniu
Galeria „Tyle światów”
czytaj obok
18.09 godz. 18:00 „Viva
25.08–18.09 „Dom” – wyEspaña” – recital fortepianowy
stawa fotografii Joanny Bąk
16.10 godz. 18:00 „Moja miKatarzyny Musiał w ramach
i „Legendnik” – wystawa
projektu Dom otwarty z cyklu: łość” – koncert Michała Bajora fotografii powstałych podczas
20.10 godz. 18:00 Kabaret
Muzyka – źródło skojarzeń
warsztatów prowadzonych
„Moherowe berety”
przez Joannę Bąk i Tomka
22.10 godz. 18:00 „Pół na
Sikorę
Pół” – spektakl komediowy w
czytaj obok
wykonaniu Piotra Polka i Piotra
Szwedesa
21.09–16.10 XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
26.10 godz. 18:00 „Lilka,
„Darujmy światu pokój” –
cud miłości” – spektakl w wywystawa pokonkursowa
konaniu Krystyny Tkacz, Magczytaj obok
daleny Zawadzkiej, Joanny
Żółkowskiej, Pauliny Holtz

Wystawy

do 8.09 „Rzeźby z przyszłości” – wystawa prac Agaty
Agatowskiej
do 13.09 „Barwy oświęcimskie pędzlem malowane”
– wystawa Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury
„Grupa na Zamku”

21.09 godz. 14:00 XV Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny „Darujmy światu
pokój” – podsumowanie
konkursu, wręczenie nagród,
otwarcie pokonkursowej
wystawy
czytaj obok
25.09 godz. 13:00–18:00
Koncert Filharmonii Pijanej
Sypialni pod dyrekcją Daniela
Zielińskiego, „Wodewil Warszawski” – spektakl w reżyserii Stanisława Dembskiego
i Potańcówka przedmiejska
w wykonaniu Teatru Pijana
Sypialnia w Warszawie w ramach Jesieni Oświęcimskiej
(Rynek Główny)
czytaj s. 7

Uniwersytet Trzeciego
Wieku
Spektakl oparty jest na wierszach, dzienniku i listach Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
To obrazki z życia kobiety,
którą rządzi pragnienie miłości.
A jeśli miłość, to najlepiej wielka i zakończona ślubem

3.11 godz. 19:00 „Piotr Nalepa Breakout Tour” – koncert
pamięci Miry Kubasińskiej
i Tadeusza Nalepy w wykonaniu Piotra Nalepy z zespołem
2.10 godz. 17:00 „Single po
„Nie-Bo” w ramach projektu
japońsku” – spektakl komeKultura 50/50
diowy w wykonaniu: Anny
5.11 godz. 18:00 „My Fair
Muchy, Katarzyny Maciąg,
Lady” – musical Fredericka
Wojciecha Medyńskiego i LeLoewe w wykonaniu artystów
sława Żurka
czytaj obok Opery Śląskiej w Bytomiu
18.11 godz. 18:00 „Klimakterium... i już” – muzyczny
8.10 godz. 11:00 „Kosmos
spektakl komediowy z Teatru
nie do ogarnięcia. Opowieść
Capitol w Warszawie
o wszelkich dziwnościach
19.11 godz. 18:00 „Klimakotaczającego nas kosmosu.
terium 2, czyli menopauzy
Zmierzenie się z rozmiarami,
szał” – muzyczny spektakl
odległościami, prędkościami,
temperaturami i tym, co czeka komediowy z Teatru Capitol
w Warszawie
nas, gdy już tam polecimy”

27.09 godz. 15:00 „Uniwersalność poezji Wisławy
Szymborskiej” – wykład
Michała Rusinka inaugurujący
rok akademicki 2016/2017
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
4.10 godz. 16:00 „Antyczne
źródła chrześcijaństwa” – wykład dr. Piotra Makucha
11.10 godz. 16:00 „Świat
kobiety w Indiach” – wykład
Włodzimierza Musiała
18.10 godz. 15:30 „Hieronim
Bosch – 500-lecie śmierci artysty” – wykład Janusza Wałka
18.10 godz. 18:00 Premierowy program Kabaretu „Czarna
Rękawiczka”
25.10 godz. 16:00 „Leczenie
przeciwbólowe u osób w wieku
podeszłym” – wykład prof.
Zbigniewa Krowickiego
25.10 godz. 18:00 Otwarcie
wystawy malarstwa Danuty
Berner i Marii Micińskiej
Zajęcia stałe zostaną ustalone
na początku października

Zapisy do sekcji i zespołów
Od 5 do 23 września 2016 r. Oświęcimskie Centrum Kultury
przyjmować będzie zapisy do zespołów artystycznych i sekcji zainteresowań
w sezonie 2016/2017. Szczegóły na stronie internetowej www.ock.org.pl/.
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Afirmacja życia
21 września o godz. 14:00 w OCK zostanie podsumowany XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Darujmy
światu pokój”.
Do udziału w piętnastej edycji
konkursu zostało nadesłanych
1147 prac 1132 autorów. Oceniła je komisja w składzie: Bożena Formas-Mądry – artysta
plastyk, Ewa Natkaniec – artysta plastyk, Joanna Zemanek
–artysta plastyk, Paweł Warchoł – artysta plastyk, Magdalena Prochowska – plastyk.
Przyznano 19 równorzędnych
nagród w kategorii wiekowej
7–10 lat, 11 równorzędnych
nagród w kategorii wiekowej
11–13 lat, 18 równorzędnych
nagród w kategorii wiekowej
14–16 lat, 10 równorzędnych
nagród w kategorii wiekowej
17–19 lat. Jury zdecydowało
także o przyznaniu 3 nagród za
prace niespełniające warunków
regulaminu, ale posiadające
duże walory artystyczne oraz
zakwalifikowało do udziału

w pokonkursowej wystawie
prace 120 autorów.
– Prace konkursowe prezentują twórczość plastyczną dzieci
i młodzieży, będącą reakcją,
przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie,
przeciwko przemocy, twórczość
afirmującą życie, miłość, przyjaźń, radość. Wskazują, jakie
znaczenie dla dzieci i dorosłych
całego świata ma pokój oraz poszanowanie drugiego człowieka
niezależnie od jego koloru skóry, rasy, wyznawanej religii –
mówi Adam Kuta z Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Nagrodzone prace prezentowane będą w galerii „Tyle światów” do 16 października.
Projekt został zrealizowany
przy wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim.
– ekt

Symboliczne
fotografie
Do 18 września w galerii „Tyle światów” prezentowane będą dwie wystawy fotograficzne „Dom” i „Legendnik”.
Autorką „Domu” jest Joanna
Bąk. Prezentowane fotografie układają się w opowieść o
poszukiwaniu własnego miejsca, o próbie powrotu do korzeni, do utraconych mitycznych przestrzeni dzieciństwa.
Na fotografiach powtarza się
motyw drzwi i okna pochodzących z około stuletniego,
drewnianego domu dziadków
autorki, przez który przetoczyło się już kilka pokoleń.
Symbolizują one budowanie
domu w obrębie miejsc pierwszych wspomnień.
Natomiast „Legendnik” to
zbiór prac powstałych podczas
warsztatów
prowadzonych

Repertuar
„Naszego Kina”
„Epoka lodowcowa: Mocne
uderzenie 3D” (b.o.), prod. USA
2016, reż. Mike Thurmeier,
Galen T. Chu, 99 minut (3D)
29.08 godz. 10:00,
30.08–1.09 godz. 16:00

„Julieta” PREMIERA (15 l.),
prod. Hiszpania 2016, reż.
Pedro Almodóvar, 96 minut
9.09 godz. 18:00, 20:00,
10.09 godz. 20:00,
11–15.09 godz. 18:00, 20:00

„Śmietanka towarzyska”
(13 l.), prod. USA 2016, reż.
Woody Allen, 96 minut
29.08 godz. 12:00,
30.08–1.09 godz. 18:00

„Królestwo” PREMIERA (7 l.),
prod. Francja, Niemcy 2015,
reż. Jacques Perrin, Jacques
Cluzaud, 97 minut
16–17.09 godz. 16:30
19–22.09 godz. 16:30
23–29.09 godz. 17:15

„Komuna” PREMIERA
(15 l.), prod. Dania, Szwecja,
Holandia 2016, reż. Thomas
Vinterberg, 111 minut
29.08–1.09 godz. 20:00

„Jak Bóg da” (12 l.), prod.
Włochy 2015, reż. Edoardo
Maria Falcone, 87 minut
16–17.09 godz. 18:15,
19–22.09 godz. 18:15
„Mając 17 lat” PREMIERA
(15 l.), prod. Francja 2016,
reż. André Téchiné, 116 minut
16–22.09 godz. 20:00
17.09 godz. 14:15
„Służąca” PREMIERA (15 l.),
prod. Korea Południowa, reż.
Park Chan-wook, 144 minuty
23.09 godz. 19:00
24–25.09 godz. 14:45, 19:00
26–29.09 godz. 19:00

„Boska Florence” (12 l.),
prod. USA, Wielka Brytania
2016, reż. Stephen Frears,
110 minut
2.09 godz. 20:00,
3–6.09 godz. 18:00,
7.09 godz. 12:00,
8.09 godz. 18:00

przez Joannę Bąk i Tomka
Sikorę dla młodzieży z Małopolski, w tym z Jodłówki Tuchowskiej, Tuchowa, Olszyn,
Tarnowa i z Domu Dziecka
„Promyk” w Rzuchowej.
Efektem wspólnych działań
artystów z dziećmi i młodzieżą są fotografie, a także książka
pod tym samym tytułem oraz
wideo.
Oba projekty są realizowane
w ramach nagrody „Ars Quaerendi” przyznanej Joannie
Bąk i jej mistrzowi Tomkowi
Sikorze za wybitne działania
na rzecz rozwoju i promocji „Fuocoammare. Ogień na morzu” PREMIERA (15 l.), prod.
kultury.
– ekt Włochy 2016, reż. Gianfranco
Rosi, 108 minut
3–6.09 godz. 16:00,
8.09 godz. 16:00

„Pożegnanie” PREMIERA
(15 l.), prod. Wielka Brytania,
Francja 2015, reż. Andrew
Steggall, 109 minut
3–4.09 godz. 14:00, 20:00,
5–8.09 godz. 20:00
„Tacy jak my” (10 l.), prod.
Polska 2016, reż. Piotr Mularuk, Maria Siniarska, 49 minut
9.09 godz. 17:00,
11–15.09 godz. 17:00

„Argentyna, Argentyna” PREMIERA (12 l.), prod. Argentyna, Francja, Hiszpania 2014,
reż. Carlos Saura, 85 minut
30.09–6.10
„Mój przyjaciel smok 3D”
(6 l.), prod. USA 2016, reż.
David Lowery, 103 minuty
30.09–6.10
„Viva” PREMIERA (15 l.),
prod. Kuba, Irlandia 2015, reż.
Paddy Breathnach, 100 minut
30.09–6.10

W poszukiwaniu
Chopina
W 167. rocznicę śmierci Fryderyka
Chopina będzie można zobaczyć niezwykły film dokumentalny o życiu
kompozytora.
Mający polskie korzenie brytyjczyk Phil Grabsky tropi tajemnice życia i twórczości kompozytora w kolejnym filmie z cyklu
„W poszukiwaniu...”. Dokumentalista spędził cztery lata w podróży, dążąc do prawdy o życiu
Chopina (1810–1849) – współtwórcy europejskiego romantyzmu, autora blisko 240 utworów. Kim był człowiek, którego
przerażały publiczne występy,
który wyjechał ze swej ojczyzny
i nie dane mu było powrócić?
Kim był ten, który rzadko koncertował, a pomimo złego stanu
zdrowia skomponował tak potężne i głębokie dzieła?
Odpowiedzi na te pytania postarają się udzielić wybitni muzycy,
jak Lars Vogt, Daniel Barenboim, Ronald Brautigam, Kevin
Kenner. Na ekranie zobaczymy
i usłyszymy także wspaniałego
polskiego pianistę Janusza Olejniczaka oraz Orkiestrę XVIII
Wieku pod kierunkiem Fransa Brüggena. Usłyszymy także

wypowiedzi jednego z najwybitniejszych historyków muzyki – Jeremy’ego Siepmanna.
Narratorką filmu jest gwiazda
sceny i ekranu Juliet Stevenson,
a fragmenty listów Chopina
czyta David Dawson.
Bilety: 30 zł (normalny), 25 zł
(ulgowy), 20 zł (z Oświęcimską
Kartą Rodziny i Oświęcimską
Kartą Seniora).
– adam

Sztuka z Londynu
Nasze Kino zaprasza na wyjątkowe retransmisje spektakli z cyklu National
Theatre Live.

Wakacyjna strefa
taniego kina

W ramach IV Tygla Teatralnego w Oświęcimskim Centrum
„Dzielny kogut Maniek”
Kultury będzie można zoba(b.o.), prod. Meksyk 2015,
czyć trzy spektakle.
Gabriel Riva Palacio Alatriste,
11 października retransmisja
Rodolfo Riva-Palacio Alatriste, z Barbican Theatre w Londy99 minut
nie pt. „Hamlet” w reżyserii
31.08 godz. 10:00
Lyndsey Turner. Tytułową rolę
zagrał Benedict Cumberbatch.
Kino dla Dzieciaka Inscenizacja przenosi historię
„Kosmiczna jazda. Hau! Hau! Hamleta w czasy nam współMamy problem” (b.o.), prod.
czesne, aby podkreślić ciągłą
Rosja, USA 2014, reż. Inna
aktualność arcydzieła SzekspiEvlannikova, Aleksander Khramt- ra. Stawia również duży nacisk
sov, Vadim Sotskov, 90 minut
na wątek polityczny i szpie11.09 godz. 15:00
gowski zawarty w sztuce.
21 października będzie można
zobaczyć spektakl z Donmar
Theatre w Londynie pt. „Koriolan” w reżyserii Josie Rourke
z Tomem Hiddlestonem w roli
głównej. To ostatnia z tragedii
Szekspira – trzecia część „rzymskiej” trylogii (po „Antoniuszu
i Kleopatrze” oraz „Juliuszu
Cezarze”), która jest wielką dysputą na temat etyki. W dyspucie tej argumentem jest z jednej
strony korzyść osobista, a z drugiej odpowiedzialność publiczna i dobro państwa.

Natomiast 28 października „Jak
wam się podoba” w reżyserii
Polly Findlay z Rosalie Craig w roli Rozalindy. To jedna
z najbardziej romantycznych
komedii Szekspira, opowiada
o dojrzewaniu do miłości.
Bilety: 30 zł (normalny), 25 zł
(ulgowy), 20 zł (z Oświęcimską
Kartą Rodziny i Oświęcimską
Kartą Seniora), 20 zł (przy zakupie biletów na 3 spektakle.
– ekt
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Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, Oświęcim
tel. 338424427
www.muzeum-zamek.pl

X Scena Alternatywna Sztuka zaangażowana
9 września odbędzie się dziesiąte już Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młospotkanie z cyklu „Alternatywna Scena dzieży w Oświęcimiu zaprasza na otwarcie VI Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego.
MDSM”.

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

KALENDARZ WYDARZEŃ
W bibliotece GALERIA KSIĄŻKI
na wrzesień
1050. ROCZNICA CHRZTU
POLSKI. WYSTAWA
1–24.09
Galeria Przechodnia
60. ROCZNICA DZIAŁALNOŚCI OŚWIĘCIMSKIEGO
ODDZIAŁU PTTK. WYSTAWA
25.09–8.10
Galeria Przechodnia
LET’S POLISH YOUR
ENGLISH
Otwarte wykłady konwersatoryjne, prowadzi Justyna
Płachta
godz. 16:30
Klasopracownia I p.

we w trakcie nauki. Będą podpowiedzi, jak unikać błędów
i nieporozumień językowych.
Przetłumaczymy poprawnie
popularne zwroty np. „z góry dziękuję”, „mówić bez
ogródek”, „bez dwóch zdań”,
a także zwroty kolokwialne czy
slang młodzieżowy, np. „być
nie w sosie”, „po kiego grzyba”, „czuć do kogoś miętę” itp.
12 września: BREXIT
Dyskusja o negatywnych
i pozytywnych skutkach
wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii
Europejskiej. Spotkanie to prowadzone będzie przez native
speakera z Anglii.

Bi CLUB FILMOWY
Dyskusje o filmie
14.09 godz. 17:00
Multimedia
UMOCNIENIA WSCHODNIE
II RZECZYPOSPOLITEJ
Odcinek Sarny na Polesiu
Prowadzący Jarosław Ptaszkowski
16.09 godz. 18:00
Aula
DEMONTAŻE LITERATURY
Trzy kwadranse o tekstach
Dobrze się myśli Sienkiewiczem?

19 września: Tongue Twisters
(łamańce językowe)
Każdy uczestnik spotkania
otrzyma listę angielskich
łamańców językowych, by
wspólnie się z nimi zmierzyć.
Będzie okazja poćwiczyć dykcję i nauczyć się kilku nowych
słówek.
RADOŚĆ DZIAŁANIA
Rodzinne zajęcia plastyczne
1.09; 8.09; 15.09; 22.09;
29.09
godz. 17:30
Mikroświat Zabawy
29 sierpnia: Natural Environment (środowisko naturalne)
Dyskusja o negatywnym wpływie człowieka na środowisko
naturalne i o tym, jakie kroki
należy podjąć, aby zapobiec
jego dalszej degradacji.
5 września: False Friends
(fałszywi przyjaciele)
Na tapecie będą wyrażenia
angielskie wyjątkowo kłopotli-

PIĄTKOWE BAJANIA
2.09; 9.09; 16.09; 23.09;
30.09
godz. 17:30
Mikroświat Zabawy
CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego szpitala
13.09; 27.09 godz. 14:00

Prowadzi prof. Ryszard Koziołek
27.09 godz. 18:00
Aula
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
29.09 godz. 17:30
Sala konferencyjna
WIECZORNICA
60. rocznica działalności
oświęcimskiego oddziału PTTK
30.09 godz. 17:00
Aula

Fot. zbiory organizatora

Uroczyste otwarcie wystawy
Wydarzenie w Międzynarodopokonkursowej odbędzie się
wym Domu Spotkań Młodzieży
2 września o godzinie 19:30
w Oświęcimiu rozpocznie o godz.
w Międzynarodowym Domu
19:30 Przystanek Teatr, a w nim
Spotkań Młodzieży w Oświęmonodram „Gracz” Teatru Ecce
cimiu. Podczas wernisażu wręHomo w wykonaniu Michała
czone zostaną nagrody i wyPustuły. Godzinę później w raróżnienia.
mach Anty-Salonu Poezji spotkaW konkursie udział wzięło
nie z Krzysztofem Siwczykiem.
294 artystów z 27 krajów, naA o 21:15 w Niszowym Studiu
wet tak odległych jak Tajwan,
Dźwięku wystąpi Maja Kleszcz &
Meksyk, Chiny, Argentyna,
IncarNations. Wstęp wolny.
Japonia, Iran, Ekwador, KoProjekt realizowany jest przy
rea Południowa, Jordania czy
wsparciu finansowym WojewódzUSA. Jury przyznało I, II i III
twa Małopolskiego, Miasta Oświęcim, Starostwa Oświęcimskiego, firmy Enco, firmy Omag oraz nagrodę, a także wyróżnienia.
Spośród nadesłanych 594 plaZakładu Usług Komunalnych w Oświęcimiu.

katów, do wystawy zakwalifikowano 81.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa plakatów Józefa
Hołarda. Spotkanie tłumaczone będzie symultanicznie na
język polski i niemiecki.
O godz. 20:30 wystąpi Teatr
Uliczny KTO ze spektaklem
plenerowym „Peregrinus”. Sztuka ukazuje jeden dzień z życia współczesnego człowieka.
Przedstawienie bez tekstu, z ilustracją muzyczną – kompozycje
wielu autorów muzyki filmowej
i popularnej, klasyki, rapu i pop.
Wstęp wolny.

Centrum Żydowskie
w Oświęcimiu
pl. ks. J. Skarbka 5
tel. 338447002
e-mail: info@ajcf.pl
www.ajcf.pl

Centrum Żydowskie zaprasza
dzieci na kolejny poranek
teatralny.
Tym razem „Zaczarowany młynek” w wykonaniu Studia Małych Form Teatralnych ART-RE
z Krakowa. Spektakl będzie
można zobaczyć 11 września
o godz. 12:00 w Café Bergson
przy placu ks. Jana Skarbka 2.
Wstęp wolny.
Rezerwacji można dokonać,
pisząc na adres cafe@ajcf.pl,
ilość miejsc ograniczona.

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

Świętowanie w klimacie PRL-u
Z okazji Święta Miasta Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza 3 września na dzień otwarty, podczas którego zaplanowano atrakcje dla rodzin oraz miłośników historii.
Tematyka tegorocznego dnia
otwartego będzie nawiązywać
do niełatwych czasów PRL-u.
Organizatorzy zapraszają całe
rodziny (dzieci poniżej 12.
roku życia jedynie z opiekunem), grupy przyjaciół, a także
indywidualnych chętnych do
przejścia rodzinnej ścieżki historycznej pt. „Uroki i absurdy
PRL-u”.
To prawie dwugodzinna zabawa, która obejmuje przejście
czterech etapów i wykonanie
zadań. Będzie można m.in.
wziąć udział w warsztatach rysunku satyrycznego „PRL na
wesoło”, w „Domowym kinie”
obejrzeć bajki z projektora czy
poczuć się jak „Na trzepaku”,
grając w gry z tamtych czasów
– kapsle, bierki i planszówki.

Przewidziano przejście trzech
20-osobowych grup o godz.
12:00, 13:00 i 14:00. Zgłoszenia
przyjmowane są do 31 sierpnia
w dziale edukacji muzeum pod
nr. tel. 338424427, wew. 26,
ilość miejsc ograniczona.
Natomiast o godz. 16:00 otwarta zostanie wystawa pn. „Za
czym kolejka ta stoi?… czyli
zdobycze PRL-u”.
– Podczas wernisażu zapraszamy do kolejki, jak to w PRL-u
bywało: nie wiadomo, co
rzucą, nie wiadomo, czy dla
wszystkich wystarczy. Sporo
przedmiotów i urządzeń, które zobaczymy na wystawie doczekało się już określenia „kultowe” – zachęca Monika Sitek
z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

Na ekspozycji prezentowane będą przedmioty, których
zdobycie okupione było godzinami stania w „ogonku”
pod sklepem, nierzadko całych
rodzin. Dzięki zaangażowaniu
osób prywatnych Muzeum Zamek zebrało pokaźną kolekcję
ubiorów, dziecięcych zabawek,
sprzętów domowych i wyposażenia mieszkań, akcesoriów
turystycznych z czasów PRL-u.
Wystawa będzie czynna do
23 października.
Podczas dnia otwartego można będzie także indywidualnie
zwiedzić wystawy stałe, wystawę archeologiczną oraz czasową pt. „W Królewskim Mieście
Oświęcimiu”, a także wieżę
zamkową.
– ekt

kultura
pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Późne szczęście

K

iedyś ludzie potrafili na
siebie czekać – i to latami –
pracując, chociaż osobno na
przyszły wspólny byt, licząc,
że zmieni się rodzinna sytuacja, niechętni związkowi potomka rodzice
dadzą zezwolenie, dzieci z poprzedniego związku podrosną. Cierpliwi
narzeczeni, już nie najmłodsi, ale
szczęśliwi stawali wreszcie przed ołtarzem.
XIX-wieczna prasa nieraz – niejako z podziwem – pisała o parach,
które po dziesięciu czy nawet kilkunastu latach zamieniały zaręczynowe
pierścionki na ślubne obrączki. Dlaczego przyszło im czekać tak długo?
Przyczyny były rozmaite – najczęściej
brak zgody rodziców – co wiązało się
z odmową błogosławieństwa, wypłaty
posagu czy pieniędzy na zagospodarowanie się po ślubie. Surowi rodzice
niezadowoleni z wyboru dorosłego
dziecka zdarzali się przede wszystkim w wyższych sferach. Uważali, że
konkurent córki (rzadziej wybranka
syna) jest nieodpowiedni z racji majątku czy rodziny, z jakiej się wywodzi, niekiedy przeszkadzało obce pochodzenie.
Hrabia Stanisław Tarnowski, profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu
i gorący patriota, przez ponad 7 lat
sprzeciwiał się małżeństwu swej córki
Elżbiety z młodym węgierskim arystokratą, oficerem huzarów Janosem
Esterhazym. Wielu dziwiło się dlaczego? Konkurent wywodził się z jednej

nagłaśniamy

z najlepszych rodzin Węgier, był młody, przystojny i majętny. Ale profesor
uparł się, że nie odda córki cudzoziemcowi i oficerowi zaborczej armii.
Wielu dziwiło się niechęci hrabiego
do tego mariażu, gdyż związki z Węgrami czy Austriakami zdarzały się
wśród galicyjskiej szlachty od dawna. Rotmistrz dostał kosza i wrócił
do Wiednia, gdzie służył w gwardii,
a panna wciąż wierna pierwszej miłości desperowała w Krakowie. Po paru
latach wpadła w taką melancholię, że
lekarze obawiali się o jej życie. Wówczas surowy ojciec skapitulował, pojechał do Wiednia i sam poprosił Esterhazego, by ożenił się z jego córką.
Ślub się wreszcie odbył – para przeżyła szczęśliwie siedem lat, a później
trzydziestoparoletni rotmistrz zmarł
na atak serca podczas manewrów,
zostawiając żonę z dwójką małych
dzieci. Stary Tarnowski bardzo żałował później swojego uporu i nawet
przeprosił po latach przedwcześnie
owdowiałą córkę w liście dołączonym
do testamentu.
W środowiskach inteligencji
i mieszczan powodem długich narzeczeństw był przede wszystkim brak
funduszy na wspólne życie, czasem –
powinności rodzinne.
W niektórych profesjach, jak np.
w korpusie oficerskim od narzeczonej
wymagano tzw. kaucji, tzn. co najmniej kilkutysięcznej sumy złożonej
w banku, od której procenty wspierałyby oficerską gażę. Oficer z rodziną

17

musiał przecież żyć na odpowiednim
prezentuje Łukasz szymański
poziomie – zatrudniać służbę, bywać
na balach, jeździć koleją drugą klasą
(w tamtych czasach było ich trzy). Jeśli panna nie mogłaby wyłożyć tych
pieniędzy – narzeczony nie dostałby
oficjalnej zgody na ożenek.
„Czas” przytaczał przykłady par,
które dziesięć i więcej lat zbierały tę
kwotę – ona pracowała jako guwernantka, oszczędzając każdego reńskiego, aby wreszcie się pobrać.
Dwanaście lat czekali na ślub wywodzący się ze środowiska urzędniczego państwo Kalinowscy ze Lwowa.
Ona najstarsza z kilkorga rodzeństwa
straciła matkę tuż po zaręczynach…
Z własnej woli obiecała ojcu, że pomoże wychować czwórkę rodzeństwa,
prosząc go, by nie dawał dzieciom
macochy. Słowa dotrzymała i wyszła
za mąż dopiero wówczas, gdy jej najmłodszy brat był w maturalnej klasie.
„Czas” przytaczał rozmaite powody odkładania na przyszłość życia
we dwoje. Czasem była to zarobkowa
emigracja do Ameryki. Młodzi męż- Przedszkole przy ulicy Wróblewskiego, dzieci i wychowawczynie, rok
czyźni, nie mogąc liczyć na lepszą 1952 (zbiory rodzinne Cecylii Szadkowskiej)
pensję w kraju wyjeżdżali na lat kilka czy kilkanaście za wielką wodę.
Niektórzy pozostawiali oczekujące
powrotu narzeczone. Zdarzało się,
że wracali z pieniędzmi na budowę
domu i założenie własnej firmy. Otoczenie chwaliło stałość i wytrwałość
w dążeniach obojga, przechowując
pamięć wiernej pary i w następnych
pokoleniach.
Czy dzień, na który tak długo
czekali przyniósł im nowy pomyślny
etap życia? Można mieć nadzieję, że
tak – skąd bowiem wzięłoby się powiedzenie „Późne szczęście jak pogoda jesienna, podwójnie jest miłe”.

Maluchy z ubiegłego
wieku

kamila drabek

Zbrodnia w cieniu legend

P
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atryk Majzel to pochodzący
z Gór Świętokrzyskich autor kryminału pt. „Czarownica”. Tytuł książki nie jest
przypadkowy. Legendarnym miejscem sabatów czarownic była Łysa
Góra (Łysiec, Święty Krzyż). Niegdysiejsza siedziba słowiańskich bogów
dziś jest obiektem kultu chrześcijańskiego.
Nie czytałam innych książek tego autora, a po „Czarownicę” sięgnęłam
z zainteresowaniem, ponieważ jakiś
czas temu wędrowałam po miejscach,
w których toczy się akcja książki. Poza
tym zaciekawiło mnie nazwisko Majzel – zastanawiam się, czy autor jest
krewnym naszego oświęcimskiego

burmistrza, Romana Mayzla. Trzeba
będzie napisać e-mail i zapytać…
Bohaterami książki są nowosłupscy licealiści: Franek, Maciek i Łukasz. Pewnego dnia wychodzi na jaw
ukryta zbrodnia – zostają znalezione
ludzkie kości ukryte w ziemi. Sprawa
jest niejasna, kości zostały wykopane
przez psa jednego z mieszkańców Nowej Słupi. W szkielecie brakuje jednak
pewnej istotnej części… Śledztwo jest
prowadzone przez policjantów: Jagiełłę i Wolskiego. Toczy się powoli. Autor skupia się też na innych wątkach,
również miłosnym – jeden z młodzieńców jest dość kochliwy. Pojawia
się w jego otoczeniu piękna nieznajoma i Łukasz zamierza ją wytropić.

Uwaga Konkurs!!!
Do wygrania dwa pojedyncze bilety
do „Naszego Kina”
w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Wystarczy odpowiedzieć na pytanie:
Jak brzmi tytuł najnowszego filmu z Meryl Streep
w roli głównej, który będzie można zobaczyć
w Naszym Kinie już we wrześniu?
Prawidłowo wypełniony kupon
naklejony na kartę pocztową należy dostarczyć
do 8 września 2016 r. do Informacji OCK.
Ze zwycięzcami losowania
skontaktujemy się telefonicznie.

Żłobek przy ulicy Łukasiewicza, rok1953 (zbiory rodzinne Cecylii Szadkowskiej)

Patryk
Majzel,
Czarownica,
wyd.
Oficynka,
Gdańsk
2016

Sielskie świętokrzyskie miasteczko kryje wiele tajemnic. Jakżeby
mogło być inaczej w miejscu, gdzie
kiedyś rządziły słowiańskie bogi,
a potem tańczyły czarownice? Zbrodnia wymaga jednak wyjaśnienia. Racjonalnego. Śledztwo prowadzi do
zaskakującego rozwiązania.

Przedszkole przy ulicy Śniadeckiego 21 na poddaszu, lata 70. ubiegłego
wieku

KUPON KONKURSOWY
sierpień 2016

Odpowiedź: ............................................................................
Imię i nazwisko: .....................................................................
Numer tel.: .............................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym kuponie na potrzebny niezbędne do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych
osobowych; tekst jednolity; Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
			

.................................................
Czytelny podpis

Przedszkole przy ulicy Wróblewskiego, lata 70. ubiegłego wieku
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Dwa zwycięstwa i dwie porażki trzecioligowej Soły Oświę- Oświęcimski rodzynek zagrał w drużynie „Poland 2002”
cim na starcie rozgrywek
podczas międzynarodowego turnieju w Pradze

Pech na krakowskiej
Rydlówce
Sześć punktów w czterech
pierwszych meczach trzeciej
ligi uzbierali oświęcimscy solarze. Mogło być ich więcej, ale
podopieczni Sebastiana Stemplewskiego w wyjątkowo pechowych okolicznościach przegrali na wyjeździe z krakowską
Garbarnią.
Przed inauguracyjnym starciem z Motorem w Lublinie
kibice Soły byli pełni obaw. Nic
w tym dziwnego, wszak gospodarze byli zdecydowanym
faworytem tej konfrontacji.
Tymczasem życie napisało swój
scenariusz. Drużyna prowadzona przez Sebastiana Stemplewskiego okazała się lepsza
i zupełnie niespodziewanie
zgarnęła pełną pulę.
Wszystko rozstrzygnęło się po
zmianie stron. Solarze zadali
decydujący cios ze stałego fragmentu gry. Piłkę z rzutu rożnego dośrodkował Paweł Cygnar,
a Dawid Wadas w swoim stylu

posłał ją głową do siatki. Wcześniej kapitalną okazję stworzył
Motor. Po uderzeniu Artura
Gieragi futbolówka zatrzymała
się na poprzeczce.
– Jest się z czego cieszyć, bo
przywozimy trzy punkty z bardzo trudnego terenu – podkreśla Sebastian Stemplewski, trener oświęcimian.
– Motor to wyjątkowo wymagający rywal i jeden z głównych faworytów do mistrzostwa trzeciej ligi. Może remis
byłby bardziej sprawiedliwym
rozstrzygnięciem, ale liczy się
przecież, to co wpadnie do siatki. Do meczu przystąpiliśmy po
siedmiu godzinach podróży,
wychodząc na boisko praktycznie prosto z autobusu – powiedział Sebastian Stemplewski.
Po drugiej kolejce humory solarzy były diametralnie inne. Do
Oświęcimia przyjechał Spartakus Daleszyce. W poprzednim
sezonie solarze po prawdzi-

wym horrorze wygrali z tym
zespołem u siebie 1:0. Jedynego
gola w 90. minucie strzelił Arkadiusz Czapla. Teraz górą byli
niestety przyjezdni. Spartakus
zwyciężył 2:1, a wynik został
ustalony jeszcze przed przerwą.
Jedynego gola dla Soły zdobył
Przemysław Knapik.
Arcyciekawie zapowiadało się
starcie na krakowskiej Rydlówce. Tam spotkały się drużyny,
które w poprzednim sezonie
walczyły o trzecioligowe mistrzostwo. Garbarnia podejmowała Sołę. Goście mieli
ogromnego pecha. Po pierwszej
połowie prowadzili 0:2 i wydawało się, że komplet punktów
powędruje do Oświęcimia.
Druga odsłona w wykonaniu Soły była niestety fatalna.
W efekcie Garbarnia zwyciężyła
3:2. Rozstrzygającego gola na
minutę przed końcem zdobył
z rzutu karnego Kamil Moskal.
Przed przerwą golkipera „Brązowych” pokonali Przemysław
Knapik i Dawid Dynarek z „jedenastki”.
Kolejny pojedynek był wyjątkowo jednostronny. Solarze
nie mieli najmniejszych problemów z pokonaniem Wierny
Małogoszcz. Ekipa Sebastiana
Stemplewskiego zwyciężyła na
stadionie im. Braci Kisielińskich 4:0. Wynik został ustalony jeszcze przed przerwą. Do
bramki rywali trafiali kolejno
Dawid Wadas, Dawid Dynarek
Etatowym wykonawcą „jedenastek” w Sole jest Dawid z rzutu karnego i dwukrotnie
Paweł Cygnar.
Dynarek
– mac
Fot. mac

Oświęcimscy hokeiści przygotowują się do nowego sezonu

Unia trzecia w Havirzovie
Oświęcimska Unia zajęła trzecie miejsce podczas rozegranego w czeskim Havirzovie
międzynarodowego turnieju
hokejowego. Biało-niebiescy
ulegli gospodarzom 0:3 i przegrali z tyskim GKS-em 3:7. Na
zakończenie pokonali VHK
Vsetin 3:1. Przed podopiecznymi Josefa Dobosza kontrolny
dwumecz z HK Novy Jicin (1, 6
września). Tymczasem pierwszym z nowych graczy, który
związał się z Unią na sezon
2016/17 jest Martin Kasperlik.
Ten napastnik jest wychowankiem Karviny, gdzie grał też
w minionych rozgrywkach.
Należał do najlepiej punktujących zawodników swojej drużyny. Właśnie Kasperlik zdobył
jedynego gola w pierwszym
sparingu z broniącą mistrzowskiej korony Comarch Cracovią. Grający w napadzie były
hokeista Karviny w ostatniej
odsłonie wykorzystał grę w liczebnej przewadze. Wcześniej
dwukrotnie do siatki trafiły

„Pasy”. Michala Fikrta już po
63 sekundach gry pokonał Maciej Urbanowicz, a w drugiej
tercji wynik na 0:2 podwyższył
Krystian Dziubiński. W kolejnym sparingu Unii z Podhalem kibicom długo przyszło
czekać na gole. Po pierwszej,
bezbramkowej tercji dopiero
w 28. minucie wynik otworzył Maciej Szewczyk. Szybko
odpowiedzieli górale. Podhale wyrównało po 5 kolejnych
minutach, a na listę strzelców
wpisał się Maciej Sulka. Przy
tym trafieniu lepiej mógł się
zachować Michal Fikrt.
O wszystkim rozstrzygnęła ostatnia odsłona. Kiedy na
ławce kar odpoczywało dwóch
hokeistów z Oświęcimia, przyjezdni objęli prowadzenie. Czeskiego golkipera Unii pokonał
Oskar Jaśkiewicz. Pieczęć na
wygranej nowotarżan postawił
ich nowy nabytek – Jarkko Hattunen.
Później biało-niebiescy wzięli
udział w turnieju w Havirzovie.

Zawody rozpoczęli od wysokiej
porażki z GKS Tychy 3:7 (1:4,
1:3, 1:0). Po oświęcimskiej stronie na listę strzelców wpisali się
kolejno Damian Piotrowicz,
Patryk Malicki oraz Martin
Kasperlik. Z kolei dla tyszan
punktowali hokeiści, którzy
mają za sobą grę w Oświęcimiu. Mowa o Mateuszu Biepierszczu, Filipie Komorskim,
Bartoszu Ciurze i Kamilu Kalinowskim.
W drugim spotkaniu unici ulegli gospodarzom 0:3 (0:1, 0:2,
0:0), a na zakończenie pokonali
reprezentanta czeskiej drugiej
ligi VHK Vsetin 3:1 (1:0, 1:1.
1:0). Bramki dla oświęcimian
w tym pojedynku strzelali Jan
Danecek, Radim Haas i Dariusz Wanat. Ostatecznie zostali sklasyfikowani na trzecim
miejscu. Zwyciężył pierwszoligowiec z Czech, przed tyskim
GKS-em.
– mac

Uwaga talent!
14-letni bramkarz hokejowej
drużyny UKH Unia wystąpił
w nieoficjalnej reprezentacji naszego kraju pod szyldem „Poland 2002”. Ekipa prowadzona
przez Jacka Szopińskiego gościła w Pradze. W czeskiej stolicy
rozegrano
międzynarodowy
turniej 15- i 14-latków z udziałem ośmiu drużyn. Polskiej
bramki strzegł Filip Płonka.
Oświęcimianin grał na przemian z Szymonem Klimowskim z nowotarskiego Podhala
i zebrał bardzo pochlebne recenzje. Polacy w grupie wygrali
6:2 z austriackim Grazem, ulegli Cobrze Praga 1:2 i pokonali
Koszyce 6:1. Filip Płonka został
pokonany tylko dwukrotnie.
W półfinale podopieczni Jacka Szopińskiego przegrali niestety ze Slovanem Bratysława
1:6, a Filip Płonka i Szymon
Klimowski solidarnie „zaliczyli” po trzy trafienia na konto.
W meczu o brąz „Poland 2002”
pokonał amerykańską ekipę
79ERS 6:1. Ostatecznie w gronie ośmiu ekip biało-czerwoni
zajęli wysokie, trzecie miejsce.
Do nowego sezonu Filip Płonka przygotowuje się z pierwszym zespołem Unii!
– Przed wejściem do seniorskiej szatni stres był olbrzymi.
Pomógł mi Michal Fikrt, któ-

ry przedstawił mnie drużynie.
To wielkie wyróżnienie. Pozostaje mi pracować na treningach na 200 procent. Marzę
o debiucie w pierwszym zespole Unii i złotym medalu z drużyną młodzików – mówi Filip
Płonka, który ma mnóstwo
szczęścia.
Trafił bowiem pod skrzydła
Michala Fikrta, a ten wprowadza go w hokejowe arkana.
– Praktycznie wszystko zawdzięczam Michałowi. To on
nauczył mnie abecadła podczas indywidualnych treningów. Michał znakomicie po-

trafi przekazać to, o co chodzi
w grze między słupkami. Jest
supernauczycielem i świetnym
starszym kolegą – uśmiecha się
Filip Płonka.
W nadchodzącym sezonie
będzie się starał o „jedynkę”
w drużynie młodzików (roczniki 2002–2001) UKH Unii.
Konkurencja jest jednak spora
w postaci starszych kolegów,
którzy także chcą grać w biało-niebieskiej bramce. Mowa
o Bartłomieju Momonie i Rafale Józiku.
– mac

Filip Płonka (z lewej) wraz z Michalem Fikrtem po treningu pierwszej drużyny
Fot. mac

Rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu oświęcimskiego podokręgu już po dwóch rundach

Soła za burtą!
Na siedmiu stadionach rozegrano mecze drugiej rundy
Pucharu Polski oświęcimskiego
podokręgu. Na tym szczeblu
już wcześniej zameldowała się
Zatorzanka. Wszystko za sprawą drugiej drużyny Soły. Klub
z Plant rozwiązał swoje rezerwy
i dzięki temu zatorzanie awansowali do kolejnej fazy bez gry.
Tymczasem w drugiej rundzie
doszło do prawdziwej sensacji...
Do pucharowej gry włączyły się
zespoły Unii Oświęcim, Soły
Oświęcim, Brzeziny Osiek,
Niwy Nowa Wieś i Chełmka.
Te ekipy jako najwyżej rozstawione pauzowały w pierwszej

rundzie i były zdecydowanymi
faworytami w swoich parach.
Wszystko przebiegło zgodnie
z planem, ale z jednym wyjątkiem. Do prawdziwej sensacji
doszło w Bobrku.
O tym, że Puchar Polski rządzi
się swoimi prawami przekonali
się piłkarze trzecioligowej Soły.
Przegrali oni po rzutach karnych z trzy klasy niżej notowanym LKS-em Bobrek. Po regulaminowych 90 minutach był
remis, ale w rzutach karnych
więcej zimnej krwi zachowali
gospodarze.
Z kolei oświęcimska Unia pewnie wygrała ze Skawą w Podol-

Za nami mecze drugiej rundy Pucharu Polski
Fot. mac

szu 5:2. Gole dla zespołu prowadzonego przez Sławomira
Frączka strzelali: Bartosz Praciak (dwa), Bogdan Swarzyński, Jakub Wykręt i Bartosz
Ryszka.
Znakomicie w pierwszej rundzie zaprezentowały się zespoły
z Rajska i Jawiszowic. Pierwsi
rozgromili na wyjeździe LKS
Głębowice aż 1:15, a jawiszowianie pokonali w Gierałtowicach miejscowe Pogórze 1:8.
W kolejnej rundzie prawdziwą kanonadę strzelecką kibice
oglądali w Harmężach. Miejscowa Korona uległa Niwie
Nowa Wieś aż 0:8.
Wyniki drugiej rundy Pucharu
Polski:
Skawa Podolsze – Unia Oświęcim 2:5
LKS Przeciszovia Przeciszów –
LKS Jawiszowice 1:6
Soła Łęki – Brzezina Osiek 1:2
LKS Bulowice – LKS Rajsko 4:7
Korona Harmęże – Niwa Nowa
Wieś 0:8
LKS Bobrek – Soła Oświęcim
2:2, 4:3 po rzutach karnych
Orzeł Witkowice – KS Chełmek 1:1, 4:5 po rzutach karnych
Soła II Oświęcim – Zatorzanka
Zator 0:3 (walkower)
– mac
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Andrzej Haj wywalczył pięć medali podczas mistrzostw rolkowcy aktywnie pożegnali wakacje podczas „OświęcimEuropy Osób po Transplantacji i Dializowanych
skiego Chilloutu”.

Multimedalista
z Oświęcimia

Fot. Polski Sport po Transplantacji

Trzy złote, jeden srebrny i jeden brązowy medal! Takim
dorobkiem może się pochwalić Andrzej Haj, który wrócił
z Mistrzostw Europy Osób
po Transplantacji i Dializowanych. Zawody europejskiego championatu rozegrano
w Helsinkach.
Oświęcimianin aż trzykrotnie
stawał na najwyższym stopniu
podium. Zwyciężył w biegu
na 200 metrów, skoku wzwyż
i skoku w dal. Do trzech złotych medali dorzucił srebro
w pchnięciu kulą i brąz w rzucie dyskiem.
Przed trzema laty Andrzej Haj
przeszedł przeszczep wątroby.
Organ zniszczyła mu transfuzja krwi, jaką przeszedł po wypadku samochodowym w 1987
roku. Wówczas zarażono go
wirusowym zapaleniem wątroby. Polskę w Helsinkach reprezentowało siedemnaście osób
po transplantacji narządów.
W tym gronie było jedenaście

Aktywny chillout

po przeszczepie nerki i sześć
wątroby.
Najbardziej
utytułowanym
zawodnikiem mistrzostw po
raz drugi w historii startów
został Polak. Dawid Zimkowski wywalczył siedem złotych
medali. Pięć indywidualnie
i dwa w pływackich sztafetach.
Wszyscy zawodnicy są człon-

kami Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji
z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju. W Finlandii rywalizowali
w darcie, lekkoatletyce, mini-maratonie, pływaniu, tenisie
ziemnym i stołowym. Do mistrzostw przystąpiło 370 reprezentantów 23 krajów, w tym 91
kobiet. Biało-czerwoni zdobyli
51 medali. 17 złotych, 14 srebrnych i 20 brązowych.
– W klasyfikacji generalnej
Polska zajęła szóste miejsce.
Po raz pierwszy w historii startów w międzynarodowych mistrzostwach, poza granicami
kraju, nasi zawodnicy zdobyli
tak dużą liczbę medali. Dotychczasowy rekord wynosił
dwadzieścia krążków – podkreśla Krystyna Murdzek, prezes Polskiego Stowarzyszenia
Sportu po Transplantacji.
Wyjazd Andrzeja Haja do Helsinek został dofinansowany
z budżetu miasta.
– mac

W ramach imprezy w ostatnią wakacyjną
sobotę w skateparku przy ul. Szustera odbyły się zawody na rolkach z cyklu Polish
Rolling League w kategorii junior – osoby
urodzone od 2000 roku i w kategorii open
– osoby urodzone przed 2000 rokiem.
Rywalizacja przebiegała w formie JAM,
polegającej na przeprowadzeniu serii
7-minutowych przejazdów eliminacyjnych dla 10-osobowych grup. Spośród
nich sędziowie wybierali dziesięciu najlepszych zawodników, którzy przeszli do
finału. W finale zawodnicy jeździli pojedynczo. Sędziowie (posiadający licencje
wydane przez Polski Związek Sportów
Wrotkarskich) brali pod uwagę wykonane
ewolucje techniczne, płynność przejazdu
oraz kreatywność i wykorzystanie wszystkich elementów skateparku.
Wieczorem uczestnicy zawodów oraz
miłośnicy rolek wzięli udział w „Nightskating”, czyli wspólnym przejeździe na
rolkach ulicami Oświęcimia.
Tego dnia wszyscy chętni mogli wziąć
udział w darmowych warsztatach nauki
jazdy na rolkach, a najmłodsi mieli okazję
pobawić się na dmuchańcach.
– In

Szkoła Mistrzostwa Sportowego z Oświęcimia z... miZnakomita postawa piłkarzy oświęcimskiej Unii w rozgryw- strzowskim tytułem
kach czwartej ligi

Złoto w punktacji generalnej

Beniaminek z kompletem
punktów

Piłkarze Unii Oświęcim są rewelacją rozgrywek czwartej ligi
Fot. mac

Trzy mecze i trzy zwycięstwa!
Tak gra oświęcimski beniaminek czwartej ligi! Unia prezentuje się znakomicie. Zespół
prowadzony przez Sławomira
Frączka wygrał dwa pierwsze
mecze na swoim stadionie,
a później przywiózł komplet
punktów z wyjazdowego spotkania z TS Węgrzce. Po trzech
kolejkach biało-niebiescy zajmują drugie miejsce i tylko
gorszym bilansem bramkowym ustępują rezerwom krakowskich „Pasów”.
Pierwszym rywalem piłkarzy
Unii była Skawinka Skawina.
Inauguracja w Oświęcimiu
była bardzo udana dla beniaminka. Gospodarze zwyciężyli
2:0, po golach Przemysława
Dudzica i Bartosza Praciaka.
W drugiej kolejce unici po-

dejmowali Pcimiankę Pcim,
która w ostatnich rozgrywkach okręgówki (krakowska
grupa trzecia) zajęła pierwsze
miejsce i wywalczyła awans.
Czwartoligowa
inauguracja
w wykonaniu pcimian była fatalna. Pcimianka uległa bowiem
na swoim stadionie rezerwom
Cracovii aż 1:6. Poległa także
w Oświęcimiu. Biało-niebiescy
pewnie zwyciężyli 4:1, po trafieniach Marcina Pluty, Bartosza
Ryszki, Przemysława Dudzica
z rzutu karnego i Przemysława
Gałuszki. W pierwszym wyjazdowym meczu Unia pokonała TS Węgrzce 1:0. Jedynego
gola efektownym uderzeniem
pod poprzeczkę w 20. minucie
zdobył Bogdan Swarzyński, zaś
asystę zanotował Przemysław
Gałuszka.

– To był „telewizyjny” gol –
mówi zadowolony trener Unii,
Sławomir Frączek.
– Szkoda, że nie udało się
podwyższyć
prowadzenia.
Były ku temu okazje nawet
z gatunku tych jeden na jeden. Drugie trafienie uspokoiłoby grę. W końcówce
gospodarze postawili wszystko na jedną kartę, stwarzając
nam sposobność do kontrataków. Uderzenia Bartosza
Ryszki, Bartosza Praciaka
i Bogdana Swarzyńskiego
zostały jednak zablokowane
w ostatniej chwili. Radość
z wygranej zmąciła kontuzja
Jakuba Wykręta, który skręcił nogę w kostce – zakończył
trener Frączek.
– mac

Pierwsze miejsce podczas
Ogólnopolskiej
Olimpiady
Młodzieży zajęła oświęcimska
Szkoła Mistrzostwa Sportowego! W punktacji generalnej
nasi pływacy o dziesięć punktów wyprzedzili wrocławski
Śląsk. Uczniowie SMS trenują
w Uczniowskim Klubie Pływackim Unia.
– Mistrzowski tytuł to efekt
talentu zawodników i ciężkiej
pracy na treningach pod okiem
trenerów Marka Dorywalskiego, Przemysława Ptaszyńskiego
i Piotra Woźnickiego – podkreśla Jakub Konior, lider koła medialnego powiatowej „dwójki”.
– Pragnę pogratulować wszystkim zawodnikom startującym
w Olimpiadzie Młodzieży.
Mam na myśli medalistów,
finalistów i tych, którzy ze
wszystkich sił walczyli o rekordy życiowe – podsumowała
Alicja Woźnicka z SMS Oświęcim.
Na najwyższym stopniu stanęła Wiktoria Musioł. Uczennica
drugiej klasy LO zwyciężyła na

dystansie 200 metrów stylem
motylkowym podczas ostatniego dnia igrzysk w Opolu. Podopieczna Piotra Woźnickiego
wygrała z czasem 2.16,95.
– Reprezentanci SMS Oświęcim po niezwykle emocjonującej walce, wznosząc się na
wyżyny własnych możliwości, wywalczyli srebrny medal
w sztafecie na dystansie 4 razy
100 metrów stylem zmiennym.
Nasi zawodnicy płynęli w składzie: Karol Głąb, Bartłomiej
Hojda, Patryk Blachura i Arkadiusz Topolski. Brąz dorzuciły dziewczęta na tym samym
dystansie – informuje Jakub
Konior.
Inne wyniki indywidualne:
5. miejsce Dominika Adamiec
(200 metrów st. motylkowym)
6. miejsce Mikołaj Kempa (200
metrów st. motylkowym)
7. miejsce Adrianna Mendyk
(100 metrów st. grzbietowym)
9. miejsce Bartłomiej Hojda
(100 metrów st. klasycznym)
9. miejsce Marta Nowak (100
metrów st. klasycznym)

9. miejsce Patryk Blachura
(200 metrów st. motylkowym)
9. miejsce Maria Palka (800
metrów st. dowolnym)
9. miejsce Adam Stanek (1500
metrów st. dowolnym)
11. miejsce Arkadiusz Topolski
(100 metrów st. dowolnym)
11. miejsce Olimpia Prochownik (100 metrów st. klasycznym)
12. miejsce Maria Palka (200
metrów st. motylkowym)
14. miejsce Klaudia Julia Leszczyńska (800 metrów st. dowolnym)
15. miejsce Paulina Pyrlik (200
metrów st. motylkowym)
18. miejsce Patrycja Rzepczyńska (100 metrów st. dowolnym)
18. miejsce Karol Głąb (100
metrów st. grzbietowym)
18. miejsce Jakub Wasiuk (1500
metrów st. dowolnym)
20. miejsce Tymoteusz Drozd
(100 metrów st. dowolnym)
– mac

Piotr Woźnicki, Bartłomiej Hojda oraz MaWiktoria Musioł, Dominika Adamiec oraz
rek Dorywalski
Patrycja Rzepczyńska
Fot. zbiory klubu
Fot. zbiory klubu
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Jak co roku, na początku września, w Oświęcimiu obchodzone
jest Święto Miasta.
Z tej okazji 2 września
o godz. 17:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury
odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta Oświęcim
oraz koncert w wykonaniu
Polish Piano Ensemble.
W programie koncertu:
Kwartet fortepianowy
g-moll KV 478 Wolfganga
Amadeusza Mozarta oraz
Kwartet fortepianowy
d-moll op. 8 Zygmunta
Noskowskiego. Bezpłatne
zaproszenia na to wydarzenie można odebrać
w informacji OCK, ilość
miejsc ograniczona.
Tradycyjnie już 3 i 4
września na stadionie
Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji odbędą
się koncerty. Przewidziano
także zabawy i atrakcje
dla najmłodszych.
Organizatorami imprez
w ramach Święta Miasta Oświęcim 2016 są:
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji (3 września)
i Oświęcimskie Centrum
Kultury (4 września).
W związku z imprezami odbywającymi się
na stadionie wystąpią
utrudnienia w ruchu
drogowym. Odcinek
ulicy Legionów pomiędzy
rondami im. Kazimierza
Płonki i Solidarności
zostanie zamknięty
3 września w godzinach
od 16:00 do 1:00, a także
4 września w godzinach
od 14:00 do 23:00.
Na czas wyłączenia odcinka drogi z ruchu zostaną
wyznaczone objazdy.
3 września został ustanowiony przez Radę
Miasta Oświęcim Dniem
Miasta na pamiątkę
3 września 1291 roku –
jednej z pierwszych dat
związanych z Oświęcimiem jako miastem.
Wtedy książę cieszyński
i pan na Oświęcimiu
Mieszko potwierdził
posiadane prawa miejskie nadane przez księcia
opolskiego Władysława w 1272 roku.
Prawa zostały rozszerzone
o nowy przywilej sądowniczy, który dotychczasową ławę miejską (sąd
miejski) podniósł do rangi
sądu drugiej instancji.
– ekt

