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Czas nie pozwala zapomnieć
27 stycznia minęła 72. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i zagłady Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcimia. Obchody upamiętniające i oddające hołd ofiarom
ludobójstwa odbyły się w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, a także w mieście. 27 stycznia
jest na świecie obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście.
Ponad 60 byłych więźniów Auschwitz spotkało się na terenie
byłego obozu Birkenau, aby
upamiętnić rocznicę. Tematem
przewodnim tegorocznych obchodów, nad którymi honorowy
patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej
Duda, był „Czas”. Świadkom historii towarzyszyli m.in. Prezes
Rady Ministrów Beata Szydło,
przedstawiciele polskich władz
państwowych, ambasadorowie
i dyplomaci, przedstawiciele duchowieństwa, władz regionalnych, samorządów, pracownicy
muzeów i miejsc pamięci.
W czasie obchodów głos zabrało dwoje więźniów Auschwitz,
Batszewa Dagan i Bogdan
Bartnikowski.
– Jestem w saunie, w miejscu, w którym zamieniano
człowieka w więźnia. A jak
to było? Przyszłam jako mała
dziewczynka z warkoczami na
głowie, wytatuowali mi numer
na lewym przedramieniu. Nie
było wtedy dosyć pasiaków
i dostałam mundur krasnoarmiejca – spodnie, bluzę i dwa
lewe trepy holenderskie. A na
głowie ogolonej miałam szmatę. I to byłam ja. A jak się widziałam, jak się mogłam poznać? Patrzyłam przez okna
i widziałam w nich sylwetkę
o mojej osobowości – wspominała Batszewa Dagan.
– Przeżyłam. Dożyłam być
z wami siedemdziesiąt dwa lata
po. Powiem, że to jest wielkie
uczucie szczęścia, bo życie jest
najpiękniejszym podarkiem, jaki
możemy dostać. Po wyzwoleniu
byłam w Belgii, później pojechałam do Palestyny. Na początku
mojej kariery zawodowej byłam
przedszkolanką. Czy Auschwitz
wpłynął na moje życie? Owszem,
tak. Wpłynął na wybór zawodu.
Bo wierzę, że wychowanie jest
kluczem wszystkiego – mówiła
była więźniarka.

Obchody 72. rocznicy wyzwolenia Oświęcimia i byłego KL Auschwitz-Birkenau przy
Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki

– Dostałem dziś plakietkę, na
której jest napisane gość honorowy. Nie czuję się gościem honorowym – ja tu się czuję zawsze
byłym więźniem albo więźniem.
Bo ja, jak idę tym korytarzem
tak, jak teraz wchodziliśmy, to
idę dalej goły. Tak jak wtedy.
Bo to jest w mojej pamięci. Nie
tylko w mojej. Jak rozmawiam
z kolegami z Birkenau, my
wszyscy jesteśmy naznaczeni,
do śmierci prawdopodobnie,
tymi okrutnymi przeżyciami.
Ja tu nie jestem gościem. Ja tu
przyjeżdżam, ja tu muszę przyjeżdżać, by dawać świadectwo
prawdzie, mówić o tej historii
tragicznej, mówić o tym, co tu
się działo. Nie tylko ja, więcej
nas tu przyjeżdża. To są dla nas
trudne chwile – mówił Bogdan
Bartnikowski.
Rolę świadków historii podkreślała Anna Azari, ambasador
Izraela.
– Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma szansę usłyszeć
o Zagładzie od tych, którzy
doświadczyli jej okrucieństwa
na własnej skórze. Dlatego też
musimy włożyć maksymalny
wysiłek, żeby odnaleźć i zacho-

wać jak najwięcej indywidualnych historii świadczących
o tamtych strasznych czasach
– powiedziała.
Ważne słowa wypowiedział
także dyrektor Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau
dr Piotr M. A. Cywiński.
– Nie jest prawdą, że historia
lubi się powtarzać. To byłoby za
łatwe. Zbyt modelowe. Ona, historia – niczym kameleon – ma
wyjątkowy dar kamuflowania
zagrożeń. Nastaną więc inne
czasy, kształtowane przez nowe
podmuchy populizmu, inne
hasła propagandowe, rozmaite
ideologie i odruchy znieczulicy. Już są. Lecz my dziś nie jesteśmy już nieświadomi – mówił dyrektor.
– W tym dniu pragnę wam podziękować za każde słowo waszego świadectwa, za wszystkie
głosy waszych ostrzeżeń oraz
za to wszystko niewysłowione,
w którym rodzi się wiara w to,
że damy radę – my powojenni
– nieść w przyszłość i dzielić się
z kolejnymi rocznikami darowanym nam ciężarem waszego
doświadczenia – dodał, dziękując byłym więźniom.

Tego dnia pod pomnikiem
Ofiar Obozu na terenie byłego Auschwitz-Birkenau rabini
i duchowni różnych wyznań
chrześcijańskich wspólnie odczytali psalm 42 z Księgi Drugiej
Psalmów, a uczestnicy ceremonii złożyli przy pomniku znicze
upamiętniające ofiary. W bloku
12 na terenie byłego obozu Auschwitz I została otwarta wystawa czasowa „Archeologia”.
Znajdują się na niej oryginalne
osobiste przedmioty należące
do ofiar Auschwitz, odnalezione w 1967 r. podczas prac
archeologicznych w rejonie komory gazowej i krematorium
III w Birkenau, które powróciły
do Miejsca Pamięci w ubiegłym
roku. Tam też można zobaczyć
zegarek, który stał się głównym
wizualnym symbolem obchodów 72.rocznicy wyzwolenia.
Wystawa „Archeologia” będzie
dostępna dla odwiedzających
do 24 lutego, w godzinach od
10:00 do 17:00.
27 stycznia w Oświęcimskim
Centrum Kultury miała miejsce
uroczysta premiera brytyjskiego filmu „Kłamstwo”, na której gościli m.in. byli więźnio-

wie KL Auschwitz-Birkenau.
Film to przejmująca historia,
która zdarzyła się naprawdę,
o nieugiętej postawie i walce
w obliczu szerzenia nieprawdy
oraz nieustających wysiłków
w obronie prawdy historycznej,
zachowania pamięci o tragedii milionów istnień ludzkich
pochłoniętych w masowej zagładzie podczas II wojny światowej, w tym w KL Auschwitz-Birkenau. Opowiada o prof.
Deborah Lipstadt – amerykańskiej pisarce, wykładowczyni
i historyczce pochodzenia żydowskiego, która zostaje pozwana przez Davida Irvinga,
słynnego rewizjonistę historii
Holokaustu, za oszczerstwo.
Mężczyzna zarzucił pisarce, że
w książce „Denying the Holocaust” fałszywie opisuje ona,
jakoby zaprzeczał istnieniu
Holokaustu. Proces toczył się
w Wielkiej Brytanii. Tam, według prawa, na pozwanym spoczywa ciężar udowodnienia, że
oskarżenie jest nieprawdziwe.
Jednak z pomocą wybitnych
prawników Deborah Lipstadt
dowiodła głoszonych w książce
słów. Przedstawiona w filmie
historia dokumentuje sądową batalię Irvinga przeciwko
Lipstadt. Stała się ona jedną
z najgłośniejszych spraw sądowych końca ubiegłego wieku. Co więcej, w uzasadnieniu
wyroku sędzia nazwał Irvinga
promotorem nazizmu oraz antysemitą, co zrujnowało jego
pozycję szanowanego historyka. W rolach głównych wystąpili: laureatka Oscara Rachel
Weisz, nagrodzony na MFF
w Cannes Timothy Spall, Tom
Wilkinson oraz Andrew Scott.
27 stycznia delegacje władz
miasta Oświęcim, powiatu oświęcimskiego, gminy
Oświęcim, instytucji i spółek
miejskich, młodzież, przedstawiciele miast partnerskich

14

z włoskiego Cori i Arezzo,
francuskiego Ballan-Mire, niemieckiego Kerpen, Dachau
i Hanoweru oraz ukraińskiego
Sambora spotkali się na placu Tadeusza Kościuszki, aby
oddać hołd ofiarom II wojny
światowej. Kwiaty i znicze złożono na Grobie Nieznanego
Żołnierza. Również w ramach
miejskich obchodów 72. rocznicy wyzwolenia w godzinach
porannych prezydent Oświęcimia, Janusz Chwierut, oddał
hołd przy pomnikach i obeliskach upamiętniających ofiary
poległe w czasie II wojny światowej, znajdujących się na terenie miasta.
Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu przyłączyło się w niecodzienny sposób do upamiętnienia 72. rocznicy wyzwolenia
obozu
Auschwitz-Birkenau.
Udostępniło na platformie
Google specjalną wystawę pt.
„Oszpicin. Historia żydowskiego Oświęcimia”.
– Nowa wirtualna wystawa w Google to ważny krok
dla upowszechnienia wiedzy
o żydowskiej przeszłości naszego miasta, która pozostaje
w cieniu tragedii Auschwitz
i Holokaustu. Cieszymy się,
że Google pomaga nam zachować pamięć o przedwojennych żydowskich mieszkańcach Oświęcimia, nazywanego
przez nich samych Oszpicin,
oznaczający w jidysz goście.
Dzięki zaawansowanej technologii każdy będzie mógł
obejrzeć wysokiej jakości zdjęcia i dokumenty osobiste oraz
zapoznać się z komentarzem
kuratora wystawy do materiału, który opowiada historię
ponad czterystu lat współtworzenia miasta Oświęcimia
przez jego żydowskich mieszkańców – zaznacza Tomasz
Kuncewicz, dyrektor Centrum
Żydowskiego w Oświęcimiu,
które prowadzi Muzeum Żydowskie.
Aby móc wirtualnie zwiedzić wystawę, należy wejść na
stronę internetową www.ajcf.
pl/online-exhibition/ lub pobrać na urządzenie mobilne
aplikację Google Arts & Culture i w niej znaleźć wystawę
„Oszpicin. Historia żydowskiego Oświęcimia”.
– Marzena Wilk
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w skrócie

Zamknięte przejście
Stan techniczny prywatnej
kamienicy znajdującej się na
rogu pl. Kościuszki i ul. Solskiego jest zły. Z budynku
odpadają fragmenty tynku.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu
wydał decyzję o wyłączeniu
z użytkowania kamienicy.
Mieszkającymi tam rodzinami
zaopiekował się MOPS.

Matematyka dla

W piątek 10 lutego doszło w Oświęcimiu do wypadku
z udziałem rządowej kolumny, którą podróżowała Prezes
Rady Ministrów Beata Szydło.

Tuż przed godziną 19:00 na
– In ulicy Powstańców Śląskich
doszło do zderzenia kolumny rządowej trzech samochodów z fiatem seicento. Gdy
kolumna rozpoczęła wyprzedzanie fiata, jego 21-letni kierowca zaczął na skrzyżowaniu skręcać w lewo,
nie przepuszczając limuzyny, w której jechała premier
i zderzył się z nią. Wówczas
kierowca kolumny, chcąc
uniknąć zderzenia, próbował
zjechać na pobocze i uderzył
w drzewo. W wypadku poszkodowana została premier
i dwaj funkcjonariusze BOR,
w tym kierowca.
– Nic poważnego premier
Beacie Szydło się nie stało.
maturzystów
Czuje się dobrze. Może realizować obowiązki szefociągi liczbowe, stereometria,
wej rządu. Wszystko jest pod
kombinatoryka i rachunek
prawdopodobieństwa, rozwiązywanie zadań.
Zajęcia rozpoczynają się
18 lutego 2017 r. (sobota)
godz. 9:00–12:30 (dr Janina
Duda). Następne – 4 marca
godz. 9:00–12:30 (dr Katarzyna Wadoń-Kasprzak).
Miejsce zajęć: Collegium
Primum PWSZ im. rtm.
W. Pileckiego w Oświęcimiu.
Liczba miejsc: 24.
Zapisy (do 22 lutego) i pytania: katarzyna.wadon@
pwsz-oswiecim.edu.pl.
– K.D.

kontrolą lekarzy – poinformował rzecznik rządu Rafał
Bochenek w sobotę 11 lutego.
Dodał też, że premier Szydło
bezpośrednio po wypadku
została przewieziona do szpitala powiatowego w Oświęcimiu, a następnie została przetransportowana na kolejne
rutynowe badania do szpitala
rządowego w Warszawie.
W komunikacie Komedy Powiatowej Policji w Oświęcimiu czytamy, że zarówno
kierowca rządowego samochodu, jak i kierowca fiata
zostali przebadani pod kątem trzeźwości i obaj byli
trzeźwi.
– W kwestii wypadku kolumny Biura Ochrony Rządu
wszystko wskazuje na to, że
procedury zostały zachowane – poinformował 11 lute-

go minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz
Błaszczak.
Minister odebrał meldunek
na temat wypadku premier
Beaty Szydło w Oświęcimiu. Pułkownik Tomasz Kędzierski, pełniący obowiązki szefa BOR poinformował
ministra, że działania po wypadku zostały podjęte zgodnie z procedurami. Powiedział też, że kolumna trzech
pojazdów Biura Ochrony
Rządu była prawidłowo oznakowana i poruszała się z prędkością około 50 km na godzinę. Kolumna wykonywała
manewr wyprzedzania, a kierowcy samochodów zachowali się prawidłowo. Uniknęli
zderzenia z seicento. W przeciwnym razie mogłoby dojść
do zmiażdżenia fiata.

Czujni dzielnicowi
Oświęcimscy dzielnicowi znaleźli się w gronie wyróżnionych
przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Na prawne rozterki
Czasami w życiu przytrafiają się nam takie problemy, że lepiej poradzić się specjalisty. Zwłaszcza jeśli chodzi o zagadnienia prawne.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej
Galeria
Książki
w Oświęcimiu co tydzień
bezpłatnych porad prawnych
udziela dr nauk prawnych
Mieszko Nowicki prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego. Z cotygodniowych porad
można skorzystać w każdy
piątek w godz. od 15:00 do
19:00 w Bibliotecznym Ośrodku Informacji. Zakres porad
obejmuje: prawo cywilne (zasiedzenie,
rozgraniczenie,
uwłaszczenie, pozew o zapłatę), prawo rodzinne (alimenty, kontakty, separacja,
rozwód), prawo pracy, odszkodowania (wypadki, błędy medyczne, szkody rze-

czowe, polisolokaty), prawo
karne (za wyjątkiem spraw
karnoskarbowych), prawo
związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (emerytura w warunkach szczególnych, odmowa przyznania
świadczenia, nakaz zwrotu
świadczenia) oraz windykacja (pozasądowa i sądowa).
Porady nie będą obejmowały
spraw podatkowych.
By móc zasięgnąć fachowej porady należy zapisać się
w dziale promocji oświęcimskiej biblioteki osobiście lub
telefonicznie 33 847 98 16. Zapisy przyjmowane są w godzinach od 8:00 do 15:30.
– In

Podczas uroczystości, która
odbyła się w nowej siedzibie
Komendy Powiatowej Policji
w Krakowie minister spraw
wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak wyróżnił czternastu funkcjonariuszy
za wzorowe pełnienie służby.
Wśród nich znaleźli się mł.
asp. Dawid Michalec i st. asp.
Piotr Siudy z Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji
KPP w Oświęcimiu, którzy na
początku stycznia w porę dotarli do chorego na cukrzycę,
wychłodzonego mieszkańca
Oświęcimia.
– Dzielnicowi podczas patrolu dotarli do jednej z posesji
na osiedlu Błonie w Oświęcimiu, gdzie samotnie mieszka 52-letni mężczyzna. Policjanci zapukali do drzwi
budynku, ale nikt nie otwierał. Po naciśnięciu klamki

okazało się, że drzwi nie są zamknięte, natomiast z wnętrza
dochodził cichy głos mężczyzny. Funkcjonariusze weszli
do środka i w jednym z pomieszczeń odnaleźli właściciela posesji przykrytego kilkoma kocami. Mężczyzna był
mocno wychłodzony i nie był
w stanie się poruszać, dlatego
od kilku dni nie palił w piecu
kaflowym, który stanowi jedyne źródło ciepła w domu.
Od kilku dni nie brał również
leków na cukrzycę. Dzięki
interwencji policjantów pogotowie ratunkowe przewiozło mężczyznę do szpitala,
gdzie został poddany leczeniu – relacjonuje asp. sztab.
Małgorzata Jurecka, rzecznik
prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu.
Policjanci kontrolują miejsca, w których przed mrozem

– Samochód, w którym była
pani premier to nowy pojazd, zakupiony w 2016 r.
Kierował nim funkcjonariusz z 15-letnim stażem służby, który posiada
uprawnienia do kierowania
pojazdami uprzywilejowanymi oraz odbył niezbędne
szkolenia na ten typ samochodu – powiedział minister
Błaszczak.
Komendant główny Policji,
nadinspektor Jarosław Szymczyk poinformował, że kierującemu fiatem seicento
21-letniemu mieszkańcowi
Oświęcimia postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym.
13 lutego sprawę przejęła Prokuratura Okręgowa w Krakowie, której zadaniem jest
odtworzenie przebiegu wydarzeń. Potem sprawa trafi do
sądu, który ostatecznie określi winnych.
– In

Quo vadis
Europo?

Fot. KPP Oświęcim

Instytut Informatyki PWSZ
im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu organizuje nieodpłatny
kurs (32 godziny lekcyjne)
przygotowujący do egzaminu
maturalnego z matematyki.
W ramach kursu zostaną
omówione m.in. zagadnienia
programowe z matematyki
w zakresie podstawowym
i rozszerzonym, wymagane na studiach w PWSZ.
W programie: funkcje
trygonometryczne kąta
ostrego i rozwartego oraz ich
zastosowanie w planimetrii,
geometria analityczna, wielomiany i funkcje wymierne,

Pełnomocnik właściciela
kamienicy rozpoczął proces
jej zabezpieczania, otoczył
barierkami, by nie narażać
przechodniów na niebezpieczeństwo. Do czasu wykonania zabezpieczeń zamknięto
przejście dla pieszych.

Wypadek premier

mogą szukać schronienia
osoby bezdomne. Odwiedzają także samotnie mieszkających seniorów – sprawdzają,
czy nie przebywają oni w warunkach zagrażających życiu
lub zdrowiu i czy potrzebna im jest pomoc. Dzięki takim działaniom oświęcimscy
dzielnicowi w porę dotarli do
chorego na cukrzycę wyziębionego oświęcimianina.
– Przy tej okazji ponownie
apelujemy do wszystkich osób
o reagowanie na przypadki,
w których zagrożone jest ludzkie życie lub zdrowie. Prosimy
także o reagowanie na los zwierząt, które również mogą cierpieć z powodu niskich temperatur. Aby pomóc zmienić
takie sytuacje wystarczy jeden
telefon do służb ratunkowych
– zaznacza Małgorzata Jurecka.
– In

Quo vadis Europo? – to tytuł
ogólnopolskiej konferencji
naukowej, zaplanowanej
na 6–7 marca, przygotowywanej przez PWSZ
w Oświęcimiu oraz MBP
GALERIA KSIĄŻKI wspólnie
z licznymi ośrodkami
akademickimi.
W 2017 r. mija 60. rocznica podpisania traktatów
rzymskich: Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej
i Europejskiej Wspólnoty
Energii Atomowej. Konferencja będzie poświęcona
historii integracji europejskiej
oraz problematyce funkcjonowania Unii Europejskiej
w nowych realiach geopolitycznych. Uczestnicy przeanalizują m.in.: możliwości
wystąpienia z UE kolejnych
państw, zdolność UE do
rozwiązywania narastających
problemów, prognozy dla
UE oraz możliwości konkurowania z USA i ChRL.
W programie:
6 marca godz. 11:00–13:00
– panel ekspercki
(MBP GALERIA KSIĄŻKI,
ul. Nojego 2b).
7 marca godz. 9:00–14:30
– prelekcje i dyskusje
(PWSZ im. rtm. Witolda
Pileckiego w Oświęcimiu,
ul. Kolbego 8).
Wstęp wolny.

– K. D.
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Tancerze młodzi duchem

Walizka piechotą nie chodzi

Seniorzy kolejny raz pokazali, że bawić się można w każdym wieku. Młodzi duchem uczestnicy I Karnawałowego Balu Seniorów pląsali radośnie na parkiecie
oraz uczestniczyli w zabawach i konkursach.

C

działa przy Dziennym Domu
Pomocy w Oświęcimiu.
– Pani Agata tryska pomysłami na rzecz seniorów. Poza
standardową opieką nad osobami starszymi dodatkowo
podejmuje różnorakie inicjatywy na rzecz podopiecznych. Zdobywa dodatkowe
fundusze i zaskakuje nowymi
ofertami. Na podziękowanie
zasługują oczywiście wszystkie osoby z dobrym sercem
zaangażowane w działalność
stowarzyszenia – przypomina Włodzimierz Paluch, przewodniczący Oświęcimskiej
Rady Seniorów.
– Bardzo dziękujemy za otrzymane wyróżnienie, które dodatkowo mobilizuje nas do
podejmowania dalszych działań na rzecz seniorów. Cieszymy się, że bal karnawałowy

– Słowa uznania należą się
także wspaniałej młodzieży
z Miejskiego Gimnazjum nr 4
w Oświęcimiu za zaangażowanie i wspieranie uczestników
balu. Dzięki takim osobom seniorzy dobrze się czują w tym
mieście. Zawsze też możemy
liczyć na wsparcie prezydenta miasta, Janusza Chwieruta
i jego małżonki, którzy bawili
się z nami na parkiecie – dodaje Włodzimierz Paluch.
Na balu gościli także członkowie Miejskiej Rady Seniorów
w Kętach, wymieniając się przy
okazji doświadczeniami z zakresu działań na rzecz starszych
wiekiem, lecz wciąż młodych
duchem, mieszkańców.
– Karo

Fot. DDP w Oświęcimiu

Seniorzy rywalizowali o miano najlepszej tancerki i najlepszego tancerza imprezy.
Tytuły i upominki zdobyli
pani Jadzia i pan Adam. Do
tańca – w holu Oświęcimskiego Centrum Kultury –
przygrywał gościom zespół
„Bieruńskie Bajery”. Taneczną część balu poprzedził program artystyczny „Mamy
grać?” w wykonaniu Tadeusza Rossa i Czesława Majewskiego.
Działania na rzecz osób starszych doceniła Oświęcimska
Rada Seniorów, która po raz
pierwszy przyznała nagrodę
za inicjatywy podejmowane
na rzecz ich środowiska. Wyróżnienie wręczono podczas
karnawałowych
szaleństw
Agacie Lorek, prezes stowarzyszenia „Pokolenia”, które

okazał się wspaniałą imprezą
i już zapraszamy na X Wielki
Bal Seniorów w październiku.
W tym roku planujemy kolejne spotkania kawiarniane,
klubowe, otworzymy znowu
plażę seniorów, a 26 lutego zachęcamy wszystkich do udziału w Oświęcimskich Targach
Seniora w OCK – mówi Agata Lorek, dyrektor Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu i prezes stowarzyszenia
„Pokolenia”, które działa przy
DDP.
Statuetkę na prośbę seniorów zaprojektowała i wykonała Agata Kobielusz, na co
dzień pracująca w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Oświęcimiu.

felieton

Oświęcimska Karta Mieszkańca
Władze Oświęcimia przygotowują się do wprowadzenia Oświęcimskiej Karty
Mieszkańca, dzięki której korzystające z niej osoby będą mogły liczyć na dodatkowe korzyści.
– Zastanawiałem się, co zrobić, aby oświęcimianie mogli
bardziej poczuć się mieszkańcami miasta, tworząc
kreatywną wspólnotę. We
wrześniu oddamy do użytku
pływalnię, która po gruntownej przebudowie powiększy
się o część rekreacyjną. To
ogromna inwestycja finansowana w znacznej części z budżetu miasta, a więc przez
mieszkańców i oświęcimskie
firmy. Uznałem, że jest to dobra okazja, aby wprowadzić
w mieście kartę mieszkańca. Ma to być rodzaj korzyści
płynący z faktu bycia mieszkańcem Oświęcimia. Coś
w rodzaju karty lojalnościowej – wyjaśnia Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.
Posiadacze karty zapłacą
25 proc. mniej za wszystkie
usługi na pływalni i na lodowisku Miejskiego Ośrod-

ka Sportu i Rekreacji. Ulgą
objęte będzie także zwiedzanie Muzeum Zamek z wyłączeniem wystaw czasowych,
seanse filmowe w Naszym
Kinie, działającym w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Prezydent miasta złożył już
stosowny projekt uchwały pod obrady Rady Miasta.

Radni zajmą się nim na sesji 22 lutego. W myśl jego
zapisów Oświęcimska Karta
Mieszkańca będzie obowiązywała od 1 września tego
roku. Otrzyma ją każda osoba zamieszkała w Oświęcimiu i odprowadzająca podatki do oświęcimskiego
Urzędu Skarbowego oraz

Mniej zapłacimy za skorzystanie z nowego basenu i części rekreacyjnej

członkowie rodziny. Również rolnicy, osoby bezrobotne czy pozostające na zasiłku
zamieszkałe w Oświęcimiu,
mogą ubiegać się o kartę.
– Oświęcimska Karta Mieszkańca jest formą zachęty do
zamieszkania czy zameldowania w Oświęcimiu dla tych,
którzy jeszcze tego nie zrobili.
Będzie to wymierna korzyść
z bycia oświęcimianinem –
podkreśla prezydent.
Prezydent liczy, że z czasem
w ofercie przybędzie usług.
– System, który będzie obsługiwał kartę będzie miał możliwości rozbudowy, bo zależy
na tym, aby poszerzać usługi
i zachęcać inne instytucje do
przyłączenia się do projektu
– mówi.
Miasto planuje wydawanie
kart od czerwca.
–k

kamila drabek

o
jakiś
czas
zajmuję
się
tematami
konsumenckimi, opisując swoje doświadczenia
w zakresie reklamacji, rękojmi i podobnych
kwestii. Nie przepadam za zgłaszaniem
reklamacji, ale wiele sklepów ma już prokonsumencki
system rozwiązywania sporów i staram się w takich
właśnie miejscach kupować. Dziś jednak o czymś innym.
W zeszłym roku moja walizka została uszkodzona
podczas urlopu. Choć jest wykonana z dość odpornego
materiału, nie wytrzymała lotniskowego survivalu.
Z taśmy ściągnęłam ją pękniętą i powyginaną, co
oczywiście szybko zgłosiłam w odpowiednim punkcie
(inaczej nie ma szans na odszkodowanie). Linie lotnicze,
w których biuro podróży wyczarterowało lot, nie miały
niestety podpisanej z lotniskiem umowy na obsługę
reklamacji. Uznałam, że szanse na odszkodowanie
są niewielkie, ale pomyślałam, że nie odpuszczę, bo
walizka tania nie była. Wysłałam dokumentację, e-maile
długo pozostawały bez odpowiedzi. Jednocześnie
w biurze podróży zaproponowano mi próbę uzyskania
odszkodowania od ubezpieczyciela, u którego wykupiłam
polisę. I tutaj ostrzegam podróżujących przed zapisami
uniemożliwiającymi otrzymanie odszkodowania. Otóż:
nie wypłaca się odszkodowania za „pojemniki na bagaż”
– tak nazywane są między innymi walizki… Już wiem, że
nie będę kupować takich ubezpieczeń – szkoda pieniędzy
i zachodu (przygotowanie dokumentacji, korespondencja,
wizyty na poczcie).
Pół roku trwała procedura reklamacyjna w liniach
lotniczych. W trakcie zaczęłam przesyłać korespondencję
przez biuro podróży, bo moje e-maile pozostawały bez
odpowiedzi. Udało się! Dziś otrzymałam odpowiedź
o rekompensacie – wystarczy na nową walizkę. Warto
być cierpliwym. Duże znaczenie miała też rzetelna
pomoc pani z biura podróży – mogę szczerze polecić taką
obsługę klienta (zainteresowanym czytelnikom udzielę
informacji).					

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

O dniach

N

a każdy rok składa się określona w umowie społecznej i systemie liczenia czasu ilość dni. Są
wśród nich dni wspaniałe i piękne – nie tylko
pogodowo – ale bywają też fatalne i nieudane.
Są dni godne zapamiętania, ale też do szybkiego zapomnienia, dni pokrętne i niejasne. Mamy w roku dni specjalne, odświętne i okolicznościowe, o których doskonale
pamiętamy: Dzień Matki i Ojca, Babci i Dziadka, Dzień
Kobiet, Górników, Nauczycieli itp., itd. Ale są też dni odświętne i okolicznościowe poświęcone różnym sprawom
i osobom, o których nic nie wiemy. Oto kilka z nich,
wszystkie zlokalizowane w grudniu, np. Dzień Wypoczynku po Świętach, bardzo przydatny i mile widziany
po dniach świątecznego zmęczenia i wysiłku, przypadający na 27 grudnia. 17 grudnia przypada Dzień bez Przekleństw, ale zdaje się, że nie ma on wielkiego wzięcia,
podobnie jak Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek
21 grudnia. 6 grudnia przypada Dzień Anioła, a 9 grudnia Dzień Dziewic, który powinien – choć tak nie jest
– być czasem wręczania „solenizantkom” bukietów z białych lilii. Sympatyczne wydają się być dni: Dzień Raju,
Dzień Serka Wiejskiego i Dzień bez Bielizny z 31 grudnia.
W tym miejscu i momencie siłą swojej autorskiej inicjatywy i mocy proklamuję dzień 1 kwietnia każdego roku
Dniem Felietonu w „Głosie”, co – jak przypuszczam –
znajdzie szeroki poklask i powszechne uznanie! I odpowiednią formę „obchodów”. 			

zmiana miejsca Dyżurów
Członkowie Oświęcimskiej Rady Seniorów będą
spotykać się z mieszkańcami w nowym miejscu.
Od marca zapraszają do budynku
przy ul. Solskiego 2, pokój nr 14.
Bez zmian pozostaje termin – dyżur odbywa się w każdą
drugą środę miesiąca w godzinach 11:00–12:00.
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Dojrzali wolontariusze
poszukiwani

Monografia coraz bliżej

Trwają prace nad opracowaniem i wydaniem monografii
Centrum Dokumentacji „Świadkowie” Oświęcimia. W Muzeum Zamek odbyło się spotkanie, podszuka wolontariuszy w wieku 60+ ze sumowujące dotychczasowe działania redaktorów i członznajomością języka niemieckiego.
ków rady do spraw monografii.
Osoby te będą brały udział
przy tworzeniu Centrum
Dokumentacji
„Świadkowie” w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu.
– Do zadań zespołu projektowego będzie należało m.in.
zbieranie, porządkowanie, katalogowanie informacji o byłych więźniach KL Auschwitz
oraz materiałów dotyczących
działalności Domu Spotkań.
Dodatkowa znajomość języka angielskiego oraz doświadczenie w zakresie archiwistyki
będą bardzo przydatne w powierzonych zadaniach. Osoby chętne do zdobycia nowej
wiedzy, spędzenia aktywnie
czasu oraz współpracy przy
tworzeniu unikatowego i znaczącego projektu prosimy
o kontakt – zachęca Leszek
Szuster, dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu.

Otwarte w maju 2016 roku
Centrum Dokumentacji ma
kompleksowo dokumentować biografie byłych więźniów KL Auschwitz, którzy
współpracowali z MDSM
i współtworzyli jego powstanie oraz 30-letnią działalność
Domu w zakresie aktywności
pedagogicznej, obywatelskiej
i kulturalnej. Będzie też uzupełnieniem biblioteki MDSM
i stanie się w przyszłości ważnym elementem refleksji
w obszarze problematyki KL
Auschwitz w oparciu o autentyczne, unikalne świadectwa
świadków historii oraz doświadczenia Domu Spotkań
w sferze kultury pamięci.
Chętni podjęcia się pracy
wolontariackiej proszeni są
o kontakt z MDSM e-mailem
na adres mdsm@mdsm.pl
lub pod nr. tel. 33 843 21 07.
– In

Oświęcim należy do jednych
z najstarszych miast w Polsce
– prawa miejskie otrzymał
w XIII wieku. Do tej pory jednak dzieje historyczne grodu
nad Sołą nie doczekały się
opracowania monograficznego. Wkrótce się to zmieni i do rąk oświęcimian oraz
miłośników naszego miasta
trafi monografia „Oświęcim
– miasto pogranicza”.
Postęp prac podczas spotkania referowali m.in. dr hab.
Bożena Czwojdrak z Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Piotr
Węcowski z Uniwersytetu
Warszawskiego, dr hab. Kazimierz Miroszewski z Uniwersytetu Śląskiego.
– Prace nad monografią miasta rozpoczęły się w 2015 roku.
Od tego czasu odbywały się
liczne kwerendy źródeł dyplomatycznych, sądowniczych
czy rachunkowych w głównych archiwach Krakowa,

Warszawy, Lwowa i Opawy. Do poszukiwań przydatnych materiałów w znanych
już archiwach: Akt Dawnych
w Warszawie, Archiwum Narodowym, Muzeum Zamek
w Oświęcimiu oraz Archiwum Kurii Metropolitarnej w
Krakowie, w 2016 roku doszły
jeszcze kwerendy w zbiorach
Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie, Archiwum
Państwowego we Wrocławiu,

Archiwum
Archidiecezjalnego w Gnieźnie, Archiwum
Państwowego w Katowicach
Oddział w Bielsku-Białej,
a przede wszystkim w Staatsarchiv w Wiedniu, gdzie
znaleziono bardzo interesujące mapy miasta z dawnych
wieków – informuje Wioletta
Oleś, dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Naukowcom wyznaczono
czas oddania wszystkich za-

Publiczny dostęp do danych esesmanów
Powstała baza danych esesmanów wchodzących w skład załogi SS niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, przygotowana
przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Muzeum Auschwitz.
Baza dostępna jest w Internecie pod adresem www.truthaboutcamps.eu/zalogass
i zawiera oprócz nazwisk esesmanów, ich dane personalne: datę i miejsce urodzenia,
numer służbowy, datę przybycia do KL Auschwitz i datę
jego opuszczenia, wykształcenie, obywatelstwo. Można
w niej znaleźć także fotografie niektórych funkcjonariuszy SS, a w przypadku tych,
którzy po wojnie byli sądzeni dokumenty wymiaru sprawiedliwości.
– Prezentowana baza jest
efektem wielopokoleniowych
badań zapoczątkowanych zaraz po wojnie przez komisje
ścigania zbrodniarzy, a następnie w środowiskach akademickich oraz w Muzeum
Auschwitz. Niemcy przed
ucieczką z obozu wywozili i palili akta administracji
obozowej. Zniszczono większość dokumentów – zaznacza dr Piotr M. A. Cywiński,
dyrektor Muzeum Auschwitz.
– Paradoksem jest to, że dziś
dysponujemy znacznie obszerniejszą dokumentacją
więźniarską niż tą dotyczą-

cą samej załogi SS. Stąd prace
nad tą bazą wymagały m.in.
licznych kwerend zagranicznych. Mam nadzieję, że ta
baza, zaprezentowana publicznie, pomoże wszystkim
nam w kolejnych badaniach
nad historią załogi SS obozu
Auschwitz – dodaje dyrektor.
Baza powstała w ramach
wznowionego w 2011 roku
przez Komisję Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie śledztwa dotyczącego
zbrodni popełnionych przez
Niemców na terenie obozu
Auschwitz. Jej podstawą był
wykaz załogi KL Auschwitz
opracowany przez socjologa
i historyka specjalizującego
się w historii III Rzeszy, prof.
Aleksandra Lasika z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy.
W założeniu baza ma stanowić jedno z narzędzi pomocnych w przeciwdziałaniu
pojawiających się na całym
świecie kłamliwych sformułowań o „polskich obozach
koncentracyjnych”.
– Baza jest odpowiedzią na te
głosy. Skoro słyszymy o pol-

skich obozach koncentracyjnych, to w tej bazie widzimy
załogę funkcjonariuszy SS.
Pokazujemy to w Internecie
w skali, w jakiej nikt wcześniej tego nie zrobił. Tą bazą
rozpoczęliśmy realizację dużego projektu. Zaczęliśmy od
KL Auschwitz, ale w planach
mamy rozwinięcie tej listy
również o inne niemieckie
nazistowskie obozy koncentracyjne – zapowiada dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu
Pamięci Narodowej.

Na podstawie różnych szacunków można ustalić, że w
1941 r. załoga SS w KL Auschwitz liczyła ok. 700 członków, w czerwcu 1942 r. − ok.
2 tys., w kwietniu 1944 r. –
ok. 3 tys., a w sierpniu 1944 r.
− ok. 3,3 tys. esesmanów
i nadzorczyń SS. Najwyższy
stan został osiągnięty w połowie stycznia 1945 r. w związku z ostateczną ewakuacją
KL Auschwitz i wyniósł on
4480 esesmanów i 71 nadzorczyń SS. Przez cały okres ist-

SS-Obersturmführer Karl Höcker
Fot. http://auschwitz.org/muzeum (dzięki uprzejmości Museum Holokaustu w Waszyngtonie)

nienia KL Auschwitz służyło
tam ok. 8100–8200 esesmanów oraz ok. 200 nadzorczyń
(jako członków załogi).
Upubliczniona baza danych
zawiera informacje nie tylko o esesmanach pełniących
służbę w KL Auschwitz jako
wartownicy oraz pracownicy sześciu wydziałów administracji obozowej. Znajdują
się tam też osoby zatrudnione
w wydzielonych i zamiejscowych jednostkach organizacyjnych SS podporządkowanych komendantowi obozu
Auschwitz, takich jak Instytut
Higieny SS w Rajsku czy Centralny Zarząd Budowlany SS.
W bazie nie są zawarte dane
osobowe żołnierzy Wehrmachtu, którzy byli wykorzystywani w niektórych
komandach zewnętrznych
i podobozach jako pomocniczy personel strażniczy,
wartowników z 8. kompanii, składającej się głównie
z Ukraińców. Nie ma również danych nadzorczyń SS
i radiotelegrafistek w służbie
SS oraz nienależących do SS
sióstr Niemieckiego Czerwonego Krzyża.
Muzeum Auschwitz wystosowało apel do niemieckiej
i austriackiej opinii publicznej z prośbą o przekazywanie
dokumentów, zdjęć, prywatnych listów, czy jakichkol-

mówionych artykułów do
końca stycznia br. Opracowane przez autorów teksty
po zatwierdzeniu przez redaktorów zostaną oddane do
odrębnych recenzji dwóch
niezwiązanych z monografią naukowców, specjalizujących się w badaniach nad
dziejami miast.
– Redaktorzy monografii mogą zagwarantować, że
oddawane teksty prezentują bardzo wysoki poziom
naukowy i zawierają szereg
nieznanych i bardzo interesujących informacji na temat
miasta. Pozwoli to, miejmy
nadzieję, na pełną satysfakcję czytelników, którzy będą
się mogli zapoznać z monografią miasta w 2018 roku –
zapowiada Wioletta Oleś.
– In

wiek innych materiałów
związanych z załogą SS obozu Auschwitz.
– Dotychczas opieraliśmy się
głównie na relacjach i wspomnieniach byłych więźniów,
zachowanej dokumentacji obozowej oraz powojennych materiałach procesowych. Do dziś
stanowi to fundament naszej
wiedzy. Nie posiadamy jednak wielu źródeł, które pozwalają lepiej i pełniej zrozumieć motywację sprawców.
W archiwach bowiem zachowało się bardzo niewiele prywatnych materiałów stworzonych przez członków załogi
KL Auschwitz – mówi dyrektor dr Piotr M. A. Cywiński.
– Jestem całkowicie przekonany, że jedynie wspólny wysiłek może doprowadzić do
pełniejszego zrozumienia mechanizmów systemowej nienawiści, do analizy, której perspektywa ofiary siłą rzeczy nie
może w pełni posłużyć. Bardzo potrzebujemy dziś nowych źródeł do pełniejszego obrazu historii Auschwitz
i Zagłady – podkreślił.
Także ostatnia publikacja
muzealna pt. „Nie poczuwam się do żadnej winy…
Zeznania esesmanów z załogi KL Auschwitz w procesie
przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Krakowie (24 listopada–16 grudnia
1947)” porusza temat załogi
SS i powojennych procesów
sprawców.
– Marzena Wilk
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Usługi dla seniorów

Pięć lat hospicyjnej pomocy

Oświęcimskie Targi Seniora to impreza wystawiennicza, któ- Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim działa już pięć lat. To
ra w kompleksowy sposób ma przedstawić różnorodne ofer- pierwsza placówka świadcząca opiekę paliatywno-hospicyjną na terenie powiatu oświęcimskiego.
ty przeznaczone dla starszych osób.
Program targów mających
charakter edukacyjno-informacyjny przewidziany jest
w taki sposób, aby każdy znalazł coś dla siebie – nie tylko
seniorzy czy osoby niepełnosprawne, ale także ich rodziny. Będą w nich uczestniczyć podmioty gospodarcze,
osoby prawne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne, których oferta obejmuje szeroko
rozumianą propozycję towarów i usług dla osób starszych oraz ich rodzin. Dla
odwiedzających przewidziano wiele atrakcji. Wystawcy
przygotowują specjalne oferty, bony, vouchery, gadżety. Będzie można bezpłatnie
poddać się różnego rodzaju
badaniom i pomiarom, m.in.
badaniom stóp, skóry głowy,
poziomu cukru, BMI, ciśnienia. W programie znalazły się
też konsultacje lekarskie, dietetyczne i poradnictwo rehabilitacyjne.
– Targi Seniora organizowane
są z powodzeniem od kilku

lat w różnych częściach Polski, dla mieszkańców naszego regionu będzie to jednak
zupełnie nowa propozycja.
Organizacja oświęcimskich
targów, mamy nadzieję, odpowie na wzrastające w ostatnich latach zapotrzebowanie
na usługi społeczne i biznesowe dla seniorów. Choroba
i starość to czas poszukiwania
usprawnień i ułatwień w obliczu stale rosnących potrzeb:
utraty zdrowia czy przybywających lat. Takie targi pomagają w znalezieniu „sprzymierzeńców” w tym okresie,
jak usługi opiekuńcze, sprzęty rehabilitacyjne, teleopieka
itp. – zaznacza Agata Lorek,
dyrektor Dziennego Domu
Pomocy w Oświęcimiu.
Organizatorom zależy także
na kompleksowym przybliżeniu mieszkańcom Oświęcimia „co, gdzie, kiedy” – czyli,
w jakich instytucjach załatwia się poszczególne sprawy
związane z pomocą, opieką
i aktywizacją osób starszych
oraz jakie organizacje spo-

łeczne działają na rzecz tej
grupy. Targi będą też doskonałą okazją do zapoznania
się z kampaniami „Jesień życia bez przemocy” oraz „Bezpieczny i aktywny Senior”.
– Wśród stoisk nie zabraknie wystawców z zakresu zdrowia i profilaktyki,
zdrowej żywności i suplementacji czy piękna i urody. Chcemy także zapoznać
oświęcimian z nowoczesnymi technologiami w opiece,
w tym z „przyciskami życia” i „bransoletkami SOS”.
W trakcie targów czynna
będzie także seniorska kawiarenka – informuje Agata
Lorek.
Targi Seniora odbędą się
w Oświęcimskim Centrum
Kultury w niedzielę 26 lutego od godz. 9:00 do 15:00,
a udział w nich jest bezpłatny.
Organizatorem Targów jest
Dzienny
Dom
Pomocy
w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenie „Pokolenia” przy DDP.
– In

1 lutego 2012 roku na oddział stacjonarny hospicjum
został przyjęty pierwszy pacjent. Oświęcimska placówka pomogła już prawie 1100
osobom w terminalnym
stanie choroby. Całodobowo może w niej przebywać
dwudziestu trzech chorych,
którymi opiekuje się wyszkolony personel medyczny
z wieloletnim doświadczeniem w opiece paliatywnej.
– Przez ostatnie pięć lat uczyliśmy się, jak pomagać cierpiącym i ich rodzinom, zbudowaliśmy wspaniały zespół,
składający się z wykwalifikowanych pielęgniarek i opiekunów, dobrych lekarzy, psychologów oraz rehabilitantów,
cudownych
wolontariuszy i posługi duszpasterskiej
z prawdziwego zdarzenia –
podkreśla Helena Wisła, prezes zarządu Fundacji Pomnik
Hospicjum Miastu Oświęcim.
– W swojej pracy staramy się
dbać o najdrobniejsze szczegóły, tak aby czas spędzony
w naszej placówce był uko-

jeniem zarówno dla chorego,
jak i jego rodziny, a warunki
przypominały jak najbardziej
domowe. Do funkcjonowania hospicjum na wyznaczonym przez nas poziomie potrzebne są ogromne środki
finansowe. Jednakże na naszej drodze zawsze pojawiają się „ludzie dobrej woli”,
którym za ofiarność bardzo
dziękujemy i liczymy na dalszą pomoc – zaznacza prezes.
Hospicjum otacza opieką dorosłych cierpiących na choro-

bę nowotworową i inne przewlekłe schorzenia. Świadczy
bezpłatną (refundowaną przez
Narodowy Fundusz Zdrowia)
specjalistyczną pomoc w zakresie opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej, wsparcia psychologicznego, rehabilitacji,
zapewnienia chorym produktów leczniczych i wyrobów
medycznych,
udostępnienia pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu
zdrowia chorego.
Druki wymaganych dokumentów do przyjęcia na
oddział stacjonarny w hospicjum (skierowania do hospicjum i zgody pacjenta do
objęcia opieką paliatywno-hospicyjną) można pobrać
ze strony internetowej www.
hospicjum-oswiecim.pl lub
otrzymać w sekretariacie
czynnym od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:00
do 15:00, ul. Wysokie Brzegi
4A, nr tel. 33 842 20 40 i 500
617 462.
– In

Białe certyfikaty sposobem na oszczędności
Kilkadziesiąt wspólnot mieszkaniowych w Oświęcimiu, które zainwestowały
w energooszczędne działania i uzyskały świadectwa efektywności energetycznej
odczuwa już z nich wymierne korzyści.
Świadectwa
efektywności
energetycznej, zwane białymi
certyfikatami, potwierdzają zaoszczędzenie określonej
ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących
poprawie efektywności energetycznej. Białe certyfikaty
posiadają prawa majątkowe
i są przedmiotem obrotu na
towarowej giełdzie energii.
Zarządca nieruchomości PHU
Mediator Jerzy Urbańczyk
wraz z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach w drugiej połowie
2015 roku uzyskali w wyniku
przetargu ogłoszonego przez
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie świadectwa
efektywności energetycznej
za zrealizowane inwestycje w czterdziestu budynkach oświęcimskich wspólnot
mieszkaniowych. Wspólnoty
te dokonały ociepleń ścian
budynków lub ociepleń kondygnacji strychu z własnych
środków zgromadzonych na
funduszach
remontowych
i uzyskanych pożyczek z Małopolskiej Agencji Rozwoju

Regionalnego S A i Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S A.
– Przetarg ten był jednym
z ostatnich dających szansę
na odzyskanie części kosztów
dla wykonanych po 1 stycznia
2011 roku inwestycji termomodernizacyjnych. Obecnie
można ubiegać się o certyfikaty, ale już tylko dla bieżących działań. Białe certyfikaty
podlegają zbyciu, a uzyskane środki finansowe zostaną przekazane wspólnotom
mieszkaniowym, które ponio-

sły koszt realizacji energooszczędnych inwestycji – informuje Lucyna Iżycka z PHU
Mediator w Oświęcimiu.
– Wartość odzyskanych środków dla zarządzanych przez
nas budynków wspólnot
mieszkaniowych przekroczyła 770 tys. zł. Kwota ta podzielona została pomiędzy
wspólnoty zgodnie z uzyskanym poziomem oszczędności energii końcowej liczonej
w umownej jednostce TOE,
czyli tonach oleju ekwiwalentnego – dodaje.

Białe certyfikaty stanowiące
jednorazową premię zwrotną
z budżetu państwa za poniesione nakłady inwestycyjne ograniczające ilość zużytej energii
cieplnej do ogrzania budynku
to dowód na to, że wspólnotom mieszkaniowym opłaca
się inwestować w energooszczędne działania. Nie chodzi
tutaj o skomplikowane przedsięwzięcia – dotyczy to ocieplania ścian budynku, kondygnacji strychu i piwnic, wymiany
okien czy wymiany źródeł światła na energooszczędne.

– Już same te inwestycje przynoszą wymierne oszczędności dla gospodarstw domowych poprzez obniżenie
kosztów ogrzania budynków
i niższych opłat za ogrzanie
poszczególnych mieszkań.
A jednorazowa premia z budżetu państwa dodatkowo
zasila z powrotem fundusz
remontowy wspólnoty – wyjaśnia Lucyna Iżycka.
Świadectwa
efektywności
energetycznej zwane popularnie białymi certyfikatami
przyznawane są przez Urząd
Regulacji Energetyki na podstawie ustawy o efektywności
energetycznej z 15 kwietnia
2011 roku. Jest to związane
z realizacją przez Polskę obowiązku zmniejszania zużycia energii. Zgodnie z ustawą
białe certyfikaty przyznawane
są m.in. za termomodernizacje budynków (docieplenia,
wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej), modernizacje
źródeł ciepła (zamiana paliwa, zastosowanie odnawialnych źródeł energii), modernizacje oświetlenia czy
dźwigów wind.
– Wartość przyznanych świadectw zależy od poziomu
oszczędności energii, który określany jest w umownych jednostkach – tonach

oleju ekwiwalentnego (TOE)
i jest zależny od parametrów
budynku, zakresu wykonanych robót, a także zastosowanych materiałów czy zamontowanych urządzeń. Im
większy zakres robót, tym
większe oszczędności, a tym
samym wyższa wartość świadectwa w jednostkach TOE.
Dla wykonywanych inwestycji należy sporządzić audyt
energetyczny, który dokładnie określa, jakie oszczędności przyniosła ich realizacja –
tłumaczy Lucyna Iżycka.
– Aby móc sprzedać świadectwa, muszą one być wpisane
do Rejestru Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez
Towarową Giełdę Energii S A
w Warszawie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i wiarygodności transakcji białe
certyfikaty mogą zostać sprzedane wyłącznie innym podmiotom zarejestrowanym na
giełdzie. Ich kupnem zainteresowane są przede wszystkim przedsiębiorstwa, które
wytwarzają energię, gdyż to
one są zobowiązane do wykazania się zrealizowanymi
inwestycjami energooszczędnymi i przedstawienia świadectw w Urzędzie Regulacji
Energetyki – dodaje.
– Marzena Wilk
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wieści z ratusza
wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 338429433
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek w godz. 16:00–17:00
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos
poniedziałek
w godz. 14:30–15:30

8.03 w godz. 13:00–15:00
Ryszard Gajek
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
15.03 w godz. 13:00–15:00
Bożena Godawa
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
22.03 w godz. 13:00–15:00
Adam Góralczyk
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

SESJA RADY MIASTA

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

Radni województwa przyjęli uchwałę antysmogową dla całej Małopolski. Pierwsze efekty nowego prawa poczujemy już w połowie roku, gdy zacznie obowiązywać całkowity zakaz spalania mułów i flotów węglowych w piecach na terenie
całego województwa oraz zostanie zakazane montowanie kotłów i kominków,
które nie spełniają norm ekoprojektu.
Mieszkańcy, którzy ogrzewają swoje domy przestarzałymi kotłami na dostosowanie się do nowych przepisów
będą mieli czas do końca
2022 roku, a w przypadku
korzystania z kotła spełniającego wymagania emisyjne na poziomie co najmniej
klasy 3 do końca 2026
roku. Uchwała antysmogowa pierwsze ograniczenia
wprowadzi już w połowie
tego roku. Od lipca 2017
roku na terenie Małopolski
będzie obowiązywał zakaz
palenia w piecach mułami,
flotami węglowymi oraz mokrym drewnem (o wilgotności powyżej 20 proc.). Nowo
instalowane kotły i kominki będą musiały spełniać

Za parkowanie zapłacisz smartfonem
Kierowcy w Oświęcimiu mogą już korzystać z nowej formy
opłat w strefie płatnego parkowania. W lutym uruchomione zostały dwa systemy płatności mobilnych: moBILET oraz
mPay.
Daje to kierowcom możli-

Wieści w lokalnej TV wość zakupu biletu przez 24
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,
www.oswiecimskie24.pl
i www.oswiecimonline.pl/.
„Wieści z Ratusza” są też
dostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl
oraz www.um.oswiecim.pl/.

Fot. www.malopolska.pl

1.03 w godz. 13:00–15:00
Krystyna Gabryś
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta

W Małopolsce obowiązuje
nowe prawo antysmogowe

godziny na dobę, przez 7 dni
w tygodniu, bez konieczności
szukania parkomatu czy posiadania gotówki na jego zakup. Użytkownik potrzebuje
jedynie telefonu komórkowego z zainstalowaną bezpłatną
aplikacją oraz dostępem do
Internetu.
Aby korzystać z któregokolwiek systemu należy pobrać
bezpłatną aplikację ze strony operatora (www.mobilet.
pl albo www.mpay.pl) lub ze
sklepu z aplikacjami w telefonie. Podczas pierwszego
uruchomienia konieczne jest
przeprowadzenie krótkiej rejestracji oraz doładowanie
konta dowolną kwotą.

Systemy działają na zasadzie
elektronicznej
portmonetki – przedpłata (prepaid) na
indywidualny rachunek operatora otrzymany podczas rejestracji. Aby dokonać wpłaty
na konto, użytkownik może
skorzystać z tradycyjnego
przelewu bankowego, karty
kredytowej lub ekspresowego zasilenia przez stronę internetową lub bezpośrednio
z aplikacji mobilnej. Dzięki
intuicyjnej obsłudze zakup
jest bardzo prosty. W celu
opłacenia postoju w strefie
płatnego parkowania należy
uruchomić aplikację, wybrać
opcję „parkowanie”, następnie miasto, podstrefę, czas
postoju i potwierdzić zakup.
Kierowca powinien mieć na-

wymagania
ekoprojektu,
zgodnie z którymi kocioł,
zwłaszcza podczas pracy na
niepełnej mocy, nie może
emitować więcej niż 40 mg/
m³ pyłów. Ekoprojekt ogranicza również emisję toksycznych tlenków azotu. Od
2020 roku kotły, które nie
spełniają norm ekoprojektu
nie będą dostępne w sprzedaży na terenie UE. Przepisy
uchwały antysmogowej nie
będą dotyczyć mieszkańców, którzy już teraz korzystają z ekologicznych źródeł
ogrzewania: sieci ciepłowniczych, pieców elektrycznych, na gaz czy olej, a także
pomp ciepła. Gdyby jednak
chcieli zamienić je na kocioł
opalany węglem i drewnem,
powinni koniecznie zaopatrzyć się w ten spełniający wymagania ekoprojektu.
Podobnie jak właściciele kominków, od lipca 2017 roku
nowe urządzenia będą musiały spełniać wymagania
ekoprojektu.
Nie oznacza to jednak, że
trzeba będzie wymieniać już
zamontowane kominki. Od
początku 2023 roku wystarczy doposażyć je w specjalne
urządzenia, które zredukują
poziomy emisji, np. elektrofiltry.			

HANDEL 1 LiStopada
Osoby, które są zainteresowane
prowadzeniem handlu obwoźnego – sprzedażą w okresie
Wszystkich Świętych – zniczy,
kwiatów przy ulicy Cypriana
Kamila Norwida i przy drodze
prowadzącej do cmentarza
parafialnego, muszą uzyskać
zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego.
Do końca lutego Wydział
Gospodarki Miejskiej przyjmuje
zapisy zainteresowanych osób.
Natomiast 10 marca o godz.
10 odbędzie się losowanie
kolejności składania wniosków.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta ul.
Zaborska 2 p. 25 lub telefonicznie 33 8429126.

klejkę operatora wyłożoną za
szybę lub informację, że płaci
mobilnie ze wskazaniem wybranego operatora. Naklejki
można odebrać w Urzędzie
Miasta przy ul. Zaborskiej 2,
na Dzienniku Podawczym
pokój nr 1.
Korzystanie z systemów nie
generuje dodatkowych opłat.
W zależności od taryfy operatora komórkowego użytwww.um.oswiecim.pl
kownik może ponosić jedynie
dodatkowy koszt połączenia
Strona miasta Oświęcim
telefonu z Internetem.
www.um.oswiecim.pl znajduje
W marcu będzie możliwość się na portalach społecznościopłatności z kolejnym opera- wych Nasza Klasa i Facebook.
torem.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mobilet.pl i www.mpay.pl/.
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Miasto wspiera organizacje pozarządowe
Organizacje, stowarzyszenia i fundacje z Oświęcimia otrzymały dotacje na działalność na rzecz mieszkańców miasta.
W sumie z budżetu miasta przyznano ponad 1,4 mln złotych.
– Są to znaczne pieniądze,
które pozwalają organizacjom
na działalność w różnych obszarach życia, a ich propozycje doskonale wpisują się
w oczekiwania społeczeństwa
i uzupełniają ofertę przygo-

towaną przez inne instytucje
czy jednostki samorządowe
– zauważa Janusz Chwierut
prezydent Oświęcimia.
Najwięcej pieniędzy pochłonie szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Na m.in. pły-

wanie, łyżwiarstwo, piłkę
nożną, siatkówkę, tenis, koszykówkę, kick boxing jest
ponad 482 tys. zł. Największą
dotację w wysokości 135 tys.
zł otrzymał Klub Sportowy
„Soła”.

Kwotą ponad 380 tys. zł dotowane są stowarzyszenia działające w różnych sferach życia społecznego. Na wsparcie
działań prowadzonych przez
Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”
miasto przekazało 173 tys. zł.
Na ochronę i promocję zdrowia jest ponad 220 tys. zł.
Na prowadzenie i utrzymanie
schroniska i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przy-

Szkoły szykują się do zmian
15 stycznia weszły w życie przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Od 1 września 2017 roku każda 6-letnia szkoła podstawowa przekształci się
w 8-letnią szkołę podstawową.
Oświęcim, ul. Królowej Ja- Westerplatte, Stanisława Pidwigi 12
lata, Stanisława Porębskiego,
Stefana Batorego, Stefana
Ulice: 11 Listopada, Cegla- Czarnieckiego, Zaborska (od
na, Gajowa, Głogowa, Hen- 23 do 29 nieparzyste i od
ryka Sienkiewicza, Jacka 38 do 78 parzyste).
Malczewskiego, Józefa Chełmońskiego, Juliusza Kossaka, 3. Szkoła Podstawowa nr 3
Kamieniec, Klasztorna, Ko- im. Klementyny Tańskiejścielecka, Królowej Jadwigi, -Hoffmanowej, Oświęcim,
Łęgowa, Mały Rynek, Miko- ul. Krasickiego 16
łajska, Nad Młynówką, Nowe
Stawy, Parkowa, Piastowska, Ulice: Adama Mickiewicza,
Plac Słoneczny, Pod Olszyną, Andrzeja Nideckiego, Berka
Podstawie, Przeczna, Sadowa, Joselewicza, Bulwary, Cicha,
Świętej Barbary, Świętego Ja- Ewy
Szelburg-Zarembiny,
na Bosko, Wąwóz, Willowa, Fryderyka Chopina, gen. JaWładysława Jagiełły, Zabor- rosława Dąbrowskiego (od
ska (od 1 do 21 nieparzyste 1 do 21 nieparzyste i od 2 do
i od 2 do 36 parzyste), Zagro- 10 parzyste), Hansa Christiadowa, Zajazdowa, Zatorska.
na Andersena, Harcerska,
Ignacego Fika, Ignacego Kra2. Szkoła Podstawowa nr 2 sickiego, Jana Brzechwy, Jana
im. Łukasza Górnickiego, Sakranusa, Janusza Korczaka,
Oświęcim, ul. Olszewskie- Jesionowa, Józefa Piłsudskiego 2A
go, Klucznikowska, Kornela
Makuszyńskiego, Kościelna,
Ulice: Bohaterów Monte ks. Andrzeja Knycza, LuCassino, Bronisława Czecha, dwika Solskiego, Łączna,
Ignacego Łukasiewicza, Jana Łukasza Górnickiego, Mała,
III Sobieskiego, Jana Matej- Marii Ludwiki Kownackiej,
ki, Jana Wiktora Zawidzkie- Marii Konopnickiej, mjr. Piogo, Jędrzeja Śniadeckiego tra Szewczyka, Piasek, plac
(od 1 do 21 nieparzyste i od ks. Jana Skarbka, plac Rybny,
2 do 22 parzyste), Karola Ol- plac Tadeusza Kościuszki,
szewskiego (od 1 do 47 niepa- Plebańska, Romana Mayzla,
Granice obwodów publicz- rzyste i od 2 do 16 parzyste), Rynek Główny, Solna, Spadzinych szkół podstawowych:
Leona Marchlewskiego, Ma- sta, Stanisława Konarskiego,
1.
Szkoła
Podstawowa riana Smoluchowskiego, Mi- Stolarska, Strzelecka, Szymonr 1 im. Królowej Jadwigi, kołaja Kopernika, Obrońców na Syreniusza, Tadeusza MaGimnazja będą wygaszane.
Na sesji 25 stycznia radni
podjęli uchwałę o organizacji
oświaty w mieście.
Od września w Oświęcimiu
będzie osiem szkół podstawowych. Wszystkie dotychczasowe budynki szkolne
będą nadal wykorzystane na
cele oświatowe. Zmiany dotyczą Miejskiego Gimnazjum
nr 2, które stanie się Szkołą
Podstawową nr 2 i Miejskiego Gimnazjum nr 3, które
będzie Szkołą Podstawową
nr 3. Z kolei Miejskie Gimnazjum nr 4 wejdzie w strukturę Szkoły Podstawowej
nr 5. Z sal lekcyjnych Miejskiego Gimnazjum nr 4 będą
korzystać uczniowie klas 7
i 8. Gimnazjum znajdujące
się w Zespole Szkół nr 1 na
mocy ustawy przekształca się
w szkołę podstawową. Kadra
pedagogiczna, personel administracyjny oraz wyposażenie przejdą do powstałej
w ten sposób szkoły.
W marcu ruszy nabór do
8 szkół podstawowych: SP
nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4,
SP nr 5, SP nr 9, SP nr 11
i Szkoły Podstawowej Sportowej nr 8.

kowskiego, Wiktora Bałandy,
Wojska Polskiego, Wysoka,
Zamkowa, Zacisze.
4. Szkoła Podstawowa nr 4
im. Stanisława Wyspiańskiego, Oświęcim, ul. Śniadeckiego 26
Ulice: Adama Asnyka, Andrzeja Struga, Artura Grottgera, Kamila Norwida, gen.
Jarosława Dąbrowskiego (od
65 nieparzyste i od 46 parzyste), Górzysta, Jana Kasprowicza, Jędrzeja Śniadeckiego
(od 28 do 32 parzyste i od
23 do 39 nieparzyste), Koszykowa, ks. Stanisława Staszica, Leopolda Staffa, Lipowa,
Nadwiślańska, Okrężna, Pod
Krukami, Przysiółek Bajcarki, Przysiółek Mańki, Stefana
Żeromskiego, Szpitalna, Techniczna, Wiejska, Wiklinowa,
Władysława Broniewskiego,
Wodociągowa, Wysokie Brzegi
(od 15 nieparzyste i od 36 parzyste), Zwycięstwa, Zygmunta Krasińskiego.
5. Szkoła Podstawowa nr 5
im. Orła Białego, Oświęcim,
ul. Kalicińskiego 5. Inna lokalizacja prowadzenia zajęć:
Oświęcim, ul. Wyzwolenia 3

znano ponad 162 tys. zł. Stacja
Caritas przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny dysponuje kwotą ponad 66 tys. zł. Na działania
kulturalne jest blisko 74 tys. zł,
a na wypoczynek dzieci i młodzieży ponad 58 tys. zł.
W kwietniu organizacje pozarządowe przeprowadzą się do
nowej siedziby przy ulicy Dąbrowskiego 15. Blisko 30 stowarzyszeń będzie miało do

swojej dyspozycji wyremontowane pomieszczenia biurowe
i salę szkoleniową. Do tej pory
korzystały z pomieszczeń przy
ul. Partyzantów.
– Jest to ważny element
wsparcia i budowania wspólnego ze stowarzyszeniami
projektu, który będzie wzbogacał naszą codzienność poprzez organizację ciekawych
projektów – podkreśla prezydent.			

Ulice: Aleksandra Orłowskiego, Prusa, Cynkowa, Dworcowa, Edmunda Wilkosza, Elizy
Orzeszkowej, Eugeniusza Kalicińskiego, Garbarska, gen.
Władysława Sikorskiego, Jana
Pawła II, Jana Kilińskiego, Jasna, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kręta, Krótka, Krzywa,
Legionów, Łukowa, Maksymiliana Marii Kolbego, Młyńska,
Obozowa, Orląt Lwowskich,
osiedle rtm. Witolda Pileckiego, Osiedlowa, Ostatni Etap,
Polna, Powstańców Śląskich,
Powstańców Warszawy, Józefa Szajny, płk. Władysława
Kiełbasy, Skośna, Stanisławy
Leszczyńskiej, Stefana Jaracza,
Szarych Szeregów, Wałowa,
Wąska, Więźniów Oświęcimia, Wyzwolenia, Żołnierzy
Września.

Ulice: 3 Maja, aleja Tysiąclecia (od 23 do 65 nieparzyste), Budowlanych, gen.
Jarosława Dąbrowskiego (od
16 do 44 parzyste i od 23 do
59 nieparzyste), Jędrzeja Śniadeckiego (od 41 do
55 nieparzyste), Józefa Nojego, Wysokie Brzegi (od
1 do 13 nieparzyste i od 2 do
34 parzyste), Żwirki i Wigury.

6. Szkoła Podstawowa Sportowa nr 8 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oświęcim,
al. Słowackiego 41
Ulice: aleja Juliusza Słowackiego (od 25 do 39 nieparzyste i od 32 do 64 parzyste),
aleja Tysiąclecia (od 1 do
15 nieparzyste), Bolesława
Chrobrego, Dymitra Mendelejewa, Henryka Lehnerta,
Jędrzeja Śniadeckiego (od
2 do 26 parzyste), Marii Skłodowskiej-Curie, Mieszka I,
Partyzantów, Zygmunta Wróblewskiego.
7. Szkoła Podstawowa nr 9
im. Orędowników Pokoju,
Oświęcim, ul. Budowlanych
68

8. Szkoła Podstawowa nr 11
im. Mikołaja Kopernika,
Oświęcim, al. Słowackiego 2A
Ulice: aleja Juliusza Słowackiego (od 1 do 23 nieparzyste
i od 2 do 30 parzyste), Bartosza
Głowackiego, Chemików, Dąbrówki (od 1 do 17 nieparzyste
i od 2 do 16 parzyste), Eugeniusza Szustera, Fabryczna,
gen. Józefa Bema, Gospodarcza, Grabowiecka, Graniczna
(od 1 do 27 nieparzyste), Grobelna, Jana Kochanowskiego,
Janusza Kusocińskiego, Juliana
Tuwima, Karola Olszewskiego
(od 18 parzyste i od 49 nieparzyste), K. I. Gałczyńskiego,
Kwiatowa, Lucjana Rydla, Michała Foksa, Mikołaja Reja,
Niwa Monowicka, Nowa, Odnoga (od 48 parzyste), Ogrodnicza, Paździory (parzyste i od
25 nieparzyste), Pod Borem,
Polowiecka, Przy Potoku,
Rolna, Różana, Stanisława
Wyspiańskiego, Stara Droga, Stawowa, Stefana Okrzei,
Unii Europejskiej, Władysława Reymonta, Zaborska (od
33 nieparzyste i od 80 parzyste), Zachodnia, Zielona.

wieści z oświęcimskiego ratusza
przygotowała katarzyna kwiecień
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kultura

PREZENTUJE

ŁUKASZ SZYMAŃSKI

pejzaż za mgłą

Przy placu ks. Skarbka

BOGNA WERNICHOWSKA

Ulubieni towarzysze

P

Budynek tzw. „Grossa”
znajdował się
przy placu ks. Skarbka.
W budynku tym mieściła się
jedna z najsłynniejszych
w przedwojennym Oświęcimiu
drukarni Abrahama Grossa.

Fotografia z końca lat
30. XX wieku.
Widoczny szyld drukarni.
Ze zbiorów własnych
Zdjęcie wykonane
od strony
kościoła parafialnego
w maju 1952 r.
Budynek
widoczny w tle.
Ze zbiorów
Wiesławy Burzan

Budynek
podczas okupacji.
Ze zbiorów
Bundesachive

rzetrwali na kartach
wspomnień, w opowieściach rodzinnych,
w obyczajowych historiach sprzed lat, w biografiach
sławnych ludzi. Czworonożni
i skrzydlaci ulubieńcy, niekiedy
oswojone dzikie zwierzęta – serdecznie opiekowane, a kiedy nadszedł ich kres długo pamiętane…
Najwięcej dobrych wspomnień
wiązało się z końmi i psami – podziwiano ich urodę, mądrość,
przywiązanie. Niektóre towarzyszyły swym właścicielom na portretach. Mistrz Bacciarelli przedstawił króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego z białym szpicem Kiopkiem, któremu związani
z dworem poeci nie szczędzili pochwalnych wierszy. Piotr Norblin
sportretował Izabellę z Flemingów
Czartoryską w pałacowym parku w Puławach z dziećmi i psami.
Faworyci księżnej – pieski zwane
„wyżełkami hiszpańskimi” należały do rasy przypominającej dzisiejsze cocker-spaniele. Piotr Michałowski, artysta i ziemianin, był
twórcą licznych portretów swej
rodziny z biało-czarnymi długowłosymi wyżłami, hiszpańską
kózką – a także licznymi końmi.
Odwiedzający dwór Michałowskich w Bolestraszycach pod Przemyślem (dziś jest tam wspaniały
park dendrologiczny) wspominali
o „licznej gromadce faworytnych
zwierząt” – psów i koni. Były osiołki i oswojone sarny. Sowy – chowane od piskląt, które pojawiały się
o zmierzchu na tarasie, aby – jak
pisał jeden z gości – „spożyć daninę wykładaną przez kucharza”…
Niejeden XIX-wieczny pamiętnikarz z sentymentem wspominał zwierzęta towarzyszące mu od

nagłaśniamy

dzieciństwa do starości. Ziemianin
Henryk Ciecierski, którego wielce
interesujące pamiętniki obejmują
drugą połowę XIX wieku i pierwszych dwadzieścia lat ubiegłego
wieku, był wyjątkowym miłośnikiem braci mniejszych. Niektóre dzikie zwierzęta oswajał – miał
dwa wilki, niedźwiedzia kupionego od wędrownych Cyganów jako
parotygodniowego misia, liska
dołączonego niegdyś jako małe
szczenię do sfory psów. Wyrósł na
pięknego lisa, który uważał się za
psa.
Z podróży do Ziemi Świętej przywiózł młodego wielbłąda,
miał też kilka osłów. Jego domowa menażeria budziła duże zainteresowanie w okolicy, nawet z dalszych stron przyjeżdżali ludzie
chcący przypatrzeć się zwierzętom
żyjącym ze sobą w zgodzie i niezagrażającym ani domownikom, ani
przybyszom…
Nie tylko w dworach, ale i chatach, i podmiejskich domach
z ogrodem przygarniano niegdyś
porzucone przez swych pobratymców dzikie stworzenia. Niejeden
bocian, który pisklęciem wypadł
z gniazda albo nie odleciał, gdy
pod koniec sierpnia stado zbierało się na południe, pozostawał na
podwórzu „żyjąc wśród domowego ptactwa i rządząc psami” – jak
pisał galicyjski pamiętnikarz Kazimierz Girtler. Bociany przywiązywały się do ludzi i witały domowników przyjaznym klekotem.
Często przygarniano też młode wiewiórki, które oddaliły się
od gromady i nie potrafiły wrócić
– na noc umieszczano je w klatkach, w dzień poruszały się po
domu. Niestety te miłe stworzenia przejawiały niszczycielskie za-

pędy – szarpały tapety, rozpruwały ozdobne poduszki, wyrywały
frędzle z abażurów… Stąd większość pań domu nie tolerowała
dłużej obecności takich domowników. Ulubieńcem poetki Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej był
rudy Sorek, który wszedł do literatury – zachwycona nim pani
poświęciła mu kilka utworów. Jeden z nich niestety był trenem…
Siostra Lilki – Madzia, zamykając
gwałtownie drzwi, zgniotła biednego Sorka, który w chwilę potem
zakończył życie.
Niestety wielu czworonożnych
i skrzydlatych domowych faworytów odchodziło przedwcześnie.
Oswojone sarny, dziki czy lisy padały od kul myśliwych, jeśli oddaliły się od domu. Papużki i małpki
nie przeżywały mroźnych zim –
nawet w ogrzewanych wnętrzach.
Lubiąca otaczać się zwierzętami
Gabriela Zapolska krótko cieszyła
się towarzystwem kapucynki zwanej „Córuchną”, która – pomimo
wysiłków lekarza weterynarii „dostała zapalenia płuc i nie doczekała
wiosny”, o czym zasmucona pani
pisała w listach do przyjaciół.
Domowych ulubieńców, kiedy
kończyli życie, grzebano w ogrodach czy dworskich parkach.
W niejednym parku otaczającym
dawną ziemiańską siedzibę jeszcze kilka dziesiątków lat temu
okoliczni mieszkańcy wskazywali
miejsca, gdzie właściciele składali szczątki wyżłów, szpiców, kucyków. Niektórzy – na modłę angielską – sadzili tam ozdobne krzewy,
aby zakwitając każdej wiosny,
przypominały o czułości i przyjaźni, jaką swych panów darzyli za życia „bracia mniejsi”.

kamila drabek

Simona z Puszczy

K

Przełom lat 50. i 60. XX wieku. Ze zbiorów WUOZ w Krakowie

ossakowie. Mężczyźni – malarze (Juliusz,
Wojciech, Jerzy), kobiety – pisarki lub poetki (Magdalena Samozwaniec,
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska,
Zofia Kossak-Szczucka). W tej rodzinie sław i geniuszy urodziła się
Simona Kossak, która całkowicie
zerwała z rodzinną tradycją. Zamiast polonistyki ukończyła biologię. Wyprowadziła się z Krakowa do Białowieży i zamieszkała
w puszczy, w leśniczówce Dziedzinka.
Dzieciństwo w domu pozbawionym ciepła rodzinnego sprawiło, że Simona najlepiej czuła się
na odludziu, w otoczeniu przyrody i zwierząt. Spędziła w Dziedzince ponad 30 lat, prowadząc
prace badawcze (w 2000 r. została
profesorem nauk leśnych), lecząc
zwierzęta, nagrywając audycje radiowe, kręcąc filmy, pisząc książki.

Simona Kossak,
„O ziołach i zwierzętach”,
Wydawnictwo Marginesy,
Warszawa 2017

Jedna z nich – „O ziołach i zwierzętach” ukazała się w styczniu nakładem wydawnictwa Marginesy (poprzednia edycja w 1995 r.).
Jest to zbiór bardzo interesujących
opowieści o roślinach i zwierzętach, okraszonych fragmentami
poezji, nawiązaniami do mitów
i ludowej mądrości. Ni to zielnik,
ni leksykon – Simona Kossak subiektywnie podchodzi do opisywanego świata i w każdej opowieści ujawnia się miłość do przyrody
i ogromna wrażliwość nieżyjącej
już autorki.
„O ziołach i zwierzętach” można z przyjemnością czytać od deski do deski lub nieregularnie, zaglądając do niej w razie potrzeby.
Oko przyciągają monochromatyczne ilustracje. Czytelnik znajdzie
w książce wiele porad, jak stosować roślinki w kuchni i domowej
medycynie.		

kultura
Dziecięce kolędowanie
XII Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” organizowany
przez Oświęcimskie Centrum Kultury dowodzi, że tradycja śpiewania kolęd jest
żywa i z dużym zaangażowaniem podtrzymywana nie tylko przez dzieci i młodzież, ale też dorosłych.
Młodzi wykonawcy, którzy
zaprezentowali swoje umiejętności wokalne przybyli do
OCK nie tylko z najbliższej
okolicy, ale też między innymi z odleglejszych terenów
Małopolski i Śląska.
Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” odbywający się pod patronatem Prezydenta Miasta
Oświęcim rozgrywany jest
w kategorii solistów i grup
kolędniczych.
Skierowany
jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych.
Uczestnicy przygotowują na
konkurs dwa utwory – kolędy i pastorałki polskie, które
ocenia fachowe jury powołane przez organizatora. Jurorzy zwracają uwagę na dobór
repertuaru, poziom wykonania, opracowanie sceniczne,
zgodność formy kolędowania z tradycją, pomysłowość
i oryginalność uczestni-

ków wyrażającą się w przygotowanych przez nich strojach
kolędniczych oraz rekwizytach wykorzystanych podczas
występu.
– Poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki,
dlatego wszystkim gratulujemy. Mieliśmy czego posłu-

chać, i jeśli tak dalej pójdzie,
to kolejne edycje będą jeszcze piękniejsze i radośniejsze. Rada, jaka nasuwa się
po wysłuchaniu wszystkich
uczestników jest jedna i skierowana jest do opiekunów
i nauczycieli: dbajcie o odpowiedni dobór repertuaru wo-

Zimowa edycja festiwalu

kalistów, który jak najpełniej
odda ich możliwości wokalne, ale pamiętajcie też o wieku uczestników. Młodsi lepiej
wypadną w radosnych i energicznych kolędach i pastorałkach, to będzie dla nich naturalniejsze – radziła na koniec
juror Izabela Mytnik.

– Mamy świadomość tego,
że pięknie zaprezentować się
i zaśpiewać nie jest wcale tak
prosto, jak by się mogło wydawać. Do tego dochodzi
jeszcze zmierzenie się z tremą, dużą sceną, reakcją publiczności. Ale uczestnicy
konkursu poradzili sobie ze
wszystkimi aspektami bardzo
dobrze. Nie mogę pominąć
faktu, że w tym roku obserwowaliśmy dużo wyższy poziom wykonania niż w ubiegłym – podkreśla Joanna
Kasperek-Szymonik, juror.
XII Konkurs Kolęd Polskich
i Pastorałek został rozegrany w kategorii solistów oraz
zespołów dla dwóch grup
wiekowych. Jury w składzie:
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Wyróżniona Maja Mirczak reprezentująca Szkołę
Podstawową nr 1 w Oświęcimiu

Izabela Mytnik – muzyk, wokalistka, pedagog wokalny,
Joanna Kasperek-Szymonik –
wokalistka, pedagog wokalny,
Bartosz Jaśkowski – wokalista, kompozytor i Jacek Furtak – muzyk po wysłuchaniu
56 prezentacji artystycznych
przyznało nagrody i wyróżnienia, a także Grand Prix –
Nagrodę Prezydenta Miasta
Oświęcim, którą otrzymała Karina Skwarczyńska ze
Szkoły Podstawowej w Porąbce. Laureaci konkursu mogą
pochwalić się pamiątkowymi
statuetkami i dyplomami.
Wyniki Konkursu Kolęd Polskich i Pastorałek znaleźć
można na stronie internetowej organizatora – Oświęcimskiego Centrum Kultury
– www.ock.org.pl/.
– In

Fronczewski wraca

8 lutego po raz szósty zorganizowany został przez sklep Pa- Spektaklem „Edukacja Rity”, wystawionym w Oświęcimlabras i Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu „Oświę- skim Centrum Kultury, rozpocznie się tegoroczna edycja
Life Festival Oświęcim.
cimski Festiwal Gier”.

Fot. MBP Oświęcim

den z wolontariuszy, 23-letni
Krzysiek, student oświęcimskiej PWSZ.
Dla najmłodszych, kilkuletnich graczy, przygotowano
turniej w „Pszczółki”. Nieco
starsi poznawali trudy życia
pasterza dzięki planszówce
„Owce na wypasie”, a rozgrywki w „Takenoko”, gdzie
główną rolę odgrywa pewna
sympatyczna panda, przyciągnął uwagę osób w różnym
wieku. Zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe puchary i rzeczowe upominki. Dodatkowo każdy mógł spróbować

swych sił w słowotwórczych
zawodach w „Tempo”, wziąć
udział w losowaniu licznych
nagród oraz nabyć ciekawe
tytuły w sklepiku, i to w promocyjnych cenach.
Tegoroczna edycja zimowa
przyciągnęła rekordową liczbę uczestników.
– Nie spodziewaliśmy się takiego odzewu, dlatego tym
bardziej cieszymy się, że zjawiło się tylu chętnych, często
całe rodziny – nie kryła zadowolenia Katarzyna Heród,
współorganizatorka przedsięwzięcia z ramienia MBP.
Rzeczywiście, przedział wiekowy był bardzo szeroki, ale
chyba najliczniejszą, a jednocześnie najbardziej żywiołową grupę stanowili najmłodsi uczestnicy. Po raz kolejny
okazało się, że współczesne
gry planszowe mogą łączyć
przy jednym stole wiele pokoleń i być ciekawą alternatywą dla gier komputerowych
i konsolowych, wywołując
pozytywne emocje i pobudzając wyobraźnię.
– P. Lach

Fot. lifefestival.pl

W czasie trwania imprezy
uczestnicy mogli nieodpłatnie wypożyczyć ponad 300
różnorodnych tytułów gier
planszowych, karcianych i imprezowych – fachową pomocą
służyli wolontariusze, doskonale znający zasady i cierpliwie je tłumaczący.
– Gracze bardzo chętnie próbowali nowych gier, często
prosili, by objaśnić im zasady.
Bardzo się cieszę, że mogłem
wraz z kolegami wspomóc tę
imprezę i ideę spotkania przy
grach planszowych, których
jestem fanem – powiedział je-

– Po trzech latach od niezapomnianych „Słonecznych
chłopców”, wystawionych na
scenie OCK podczas LFO
2014, mamy przyjemność
zaprosić na kolejną sztukę
z udziałem Piotra Fronczewskiego. Tym razem jego aktorski kunszt będzie można
podziwiać w sztuce „Edukacja Rity” – mówi Darek Maciborek, dyrektor artystyczny
i pomysłodawca Life Festival
Oświęcim.
Sztuka przedstawia historię
spotkania dwojga ludzi, których pozornie dzieli wszyst-

ko. Ona – młoda fryzjerka
z niezamożnej rodziny marzy
o wyrwaniu się do lepszego
świata i dlatego zostaje studentką uniwersytetu otwartego. Tam trafia na Niego
– nadużywającego alkoholu, doświadczonego profesora literatury. Ona to wulkan
energii, entuzjazmu i młodzieńczej otwartości. On
to niespełniony poeta, zamknięty w sobie, zgorzkniały i zrezygnowany. Wkrótce
okaże się, że ta przypadkowa
znajomość nieoczekiwanie
zmieni ich oboje…

Organizatorzy zapewniają,
że spektakl bawi, wzrusza
i skłania do refleksji dzięki
mądrym i zabawnym dialogom w mistrzowskim wykonaniu aktorskiego duetu
Katarzyna Ucherska i Piotr
Fronczewski.
„Edukację Rity” będzie można zobaczyć w ramach 8. edycji LFO w Oświęcimskim
Centrum Kultury 22 czerwca
o godz. 19:00. Bilety w cenie
85 zł miejsca na parterze i 65 zł
miejsca na balkonie można
kupować w kasie OCK.
– In
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Ferie w mieście
Podczas ferii zimowych można było skorzystać z atrakcji na świeżym powietrzu
– wyjazdów na narty z MOSiR-em czy białego orlika przy SP nr 5, a także z bogatej oferty zajęć w ciepłych i gościnnych murach oświęcimskich placówek.

Centrum Żydowskie
w Oświęcimiu
pl. ks. J. Skarbka 5
32-600 Oświęcim
tel. 338447002, www.ajcf.pl

Spotkanie autorskie
22 lutego o godz. 18:00 odbędzie się
spotkanie z Moniką Sznajderman, autorką książki „Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna”.

Uczestnicy ferii zorganizowanych przez Oświęcimskie Centrum Kultury spędzili magiczne dwa tygodnie w Hogwarcie.
Podczas zajęć plastycznych wykonali niezbędne akcesoria
małych czarodziejów: różdżki, kapelusze, księgi czarów, wyposażyli komnatę tajemnic. Lekcji magii i zręczności udzielił
prawdziwy iluzjonista. Warsztaty zakończył bal maskowy.

Podczas spotkań tematycznych zorganizowanych przez działający w OCK Oświęcimski Klub Fantastyki można było spróbować sił w różnych grach karcianych, bitewnych i planszowych
– odbyły się liczne turnieje (m.in. „Jungle Speed i „Magic the:Gathering”) oraz sprawdzić swą wiedzę w konkursach. W ramach „Ferii z Fantastyką” miała miejsce kolejna edycja „eRPeG-owego Maratonu”, cyklicznego minikonwentu poświęconego
w całości grom fabularnym. W czasie trwania imprezy uczestnicy rozegrali kilkanaście sesji RPG, a chętni mogli wziąć udział
w warsztatach dla Mistrzów Gry, posłuchać prelekcji i wykazać
się w konkursach wiedzowych. Tradycyjnie wybrane spotkania
dedykowano znanym twórcom fantastycznym, tym razem H. P.
Lovecraftowi i J.R.R. Tolkienowi. Tegorocznym „Feriom z Fantastyką” towarzyszyła przygotowana przez OKF wystawa prezentująca początki i okres rozkwitu komiksowego wydawnictwa Marvel w latach 1939–1970.
– P. Lach

– Wbrew tytułowi, to nie jest
książka historyczna. To książka o pamięci. A właściwie
o dwóch pamięciach, które się w żadnym miejscu nie
spotykają. I o losach, które
od stuleci toczyły się równolegle, nigdy razem. Losach
moich dwóch rodzin – polskiej i żydowskiej – przybliża problematykę „Fałszerzy...”
autorka.
Monika Sznajderman opisuje rodzinę swojego ojca,
„o której w domu się nie mówiło”. Odtwarza losy żydowskich przodków na podstawie śladów w przedwojennej
prasie, archiwach, zapisach
hipotecznych, książkach telefonicznych. Równą uwagę
przykłada do opisu barwnych
dziejów przodków matki
z polsko-saksońskiej rodziny.
– To jest jedyny w swoim rodzaju żydowsko-polski dwuportret rodzinny. Żydowska połowa jest przejmująca,
a polska fascynująca – reko-

menduje prof. Barbara Engelking.
Monika Sznajderman jest
antropologiem kultury oraz
doktorem nauk humanistycznych. Od 1996 roku prowadzi
Wydawnictwo Czarne.
Spotkanie
odbędzie
się
w Cafe Bergson, pl. ks. Jana
Skarbka 2, wstęp wolny.
– ekt

Ukraiński folk
Na muzycznej scenie Cafe Bergson zaprezentuje się Saha Boole.
Fot. naszwybir.pl

Moc atrakcji czekało w Miejskiej Bibliotece Galeria Książki w Oświęcimiu. Uczestnicy zajęć spędzili czas na literackich podróżach na bliższą i dalszą Północ. Wędrowali z Anarukiem przez Antarktydę i Grenlandię, poznali sekrety życia pingwinów
z „Zaczarowanej zagrody”. Przewodniczką w podróży do Szwecji była Astrid Lindgren, autorka „Dzieci z Bullerbyn”. Nie zabrakło zabaw ruchowych, plastycznych, podchodów literackich, zagadek i łamigłówek. Nawet miłośnicy sportu znaleźli coś dla
siebie za sprawą turnieju tenisa stołowego oraz X-box „Winter Stars”.

Zajęcia przygotowane przez Muzeum Zamek umożliwiły „podróż” w czasie. Uczestnicy zajęć feryjnych mogli zapoznać się
z życiem oświęcimskich mieszczan z początku XX wieku. Obejrzeli pokój rodziny żydowskiej, pracownię krawca, gabinet
urzędnika, a także wystawę poświęconą zabawkom. Udali się z wizytą do oświęcimskiej synagogi. W wyjętym specjalnie na
potrzeby zajęć zielniku Szymona Syreniusza z XVI w. próbowali odczytać zapisane receptury sprzed wieków. Etnograficzną
przygodę zakończyły warsztaty w muzealnej kuchni i słodki poczęstunek.
– oprac. ekt, fot. zbiory organizatorów

– Sasha Boole to jeden z najważniejszych przedstawicieli ukraińskiej sceny folkowej.
Gra na kilku instrumentach.
Jego muzyka wypływa z amerykańskiego folku. To pierwotne, nieco brudne brzmienie. Jeśli lubisz Boba Dylana,
Johnny’ego Casha, King Dude
albo Neila Younga, prawdopodobnie polubisz też Sashę – zachęca Artur Szyndler z Centrum Żydowskiego
w Oświęcimiu.
Sasha pierwsze trzy koncerty
w Polsce zagrał w 2014 roku.

Wyszły tak dobrze, że agencja
koncertowa Borówka Music
zaproponowała mu kontrakt
i do dzisiaj ma na swoim kocie ponad ponad 100 koncertów w naszym kraju. Występował także w Czechach,
Holandii, Belgii, Szwajcarii
i Niemczech oraz na Słowacji
i Islandii.
Koncert
odbędzie
się
21 marca o godz. 19:00. Bilety do nabycia w Café Bergson w cenie 20 zł. Rezerwacje
cafe@ajcf.pl/.
– ekt
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Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, Oświęcim
tel. 338424427
www.muzeum-zamek.pl

Wyroby z bursztynu

Nowa wystawa

Wiosenne warsztaty

9 marca zostanie otwarta wystawa W Muzeum Zamek można oglądać ob- W marcu odbędą się warsztaty poświęcone obrzędom przywoływania wiosny.
„Na bursztynowym szlaku”
razy autorstwa Tadeusza Noworyty.
Zajęcia edukacyjno-warsztatowe „Panna marzanna –
o obrzędach przywoływania
wiosny”, przenaczone dla klas
I–VI szkół podstawowych,
zaplanowano w dniach 6–17
marca. Ich celem jest przybliżenie uczniom polskich zwyczajów i obrzędów związanych z nadejściem wiosny.
– Wiosenne warsztaty organizowane co dwa lata cieszą
się dużym zainteresowaniem.
Przygotowanie marzanny, oczywiście z ekologicznych materiaNa otwartej 9 lutego ekspozycji prezentowane są nowe dzieła łów, jak: słoma, patyki, bibuła,
lokalnego artysty amatora, głównie pejzaże i martwa natura szmatki i możliwość udziaoraz obrazy o tematyce marynistycznej. Wystawę można oglą- łu w przemarszu wszystkich
dać w Muzeum Zamek do końca miesiąca.
grup nad Sołę w kolorowym
Fot. zbiory organizatora

Jak informują organizatorzy, na ekspozycji pokazane zostaną
wybrane przykłady
wyrobów z bursztynu od neolitu aż po
współczesność.
– Wystawa przybliży również genezę
powstania naturalnego bursztynu oraz
drogi, jakimi ten minerał wędrował do wielu różnych krajów
Europy. Zwiedzający będą mieli także okazję porównać naturalne formy bursztynu z często pojawiającymi się na rynku imitacjami – zaprasza Monika Sitek z Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.
Wystawę opracowaną i udostępnioną przez Polską Akademię
Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie będzie można oglądać do
23 maja.

korowodzie jest wielką atrakcją w pierwszy dzień wiosny.
Pod opieką straży pożarnej
wszystkie marzanny zostają
spalone, tylko ta jedna, najpiękniejsza, płynie do morza
na znak, że do naszego miasta
wiosna już zawitała – mówi
Monika Sitek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Telefoniczne zgłoszenia klas
przyjmowane będą przez Dział
Edukacji Muzeum od 13 do
28 lutego 2017 r., koszt to 7 zł
od dziecka. Ilość grup ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń. Szczegóły na stronie
www.muzeum-zamek.pl/.
– ekt

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

PSYCHIATRIA, W CZYM
MOŻE POMÓC?
„Jak sobie radzić ze stresem”
Prowadzi dr psychoterapeuta
Krystyn Czerniejewski
9.03 godz. 18:00 Aula
Wstęp wolny

KALENDARZ WYDARZEŃ
W bibliotece GALERIA KSIĄŻKI
na marzec
LEŚMIAN NA WIOSNĘ.
WYSTAWA
27.02–26.03
Galeria Przechodnia
LITERACKI ALFABET
„KOZIOŁKA”. WYSTAWA
27.03–8.04
Galeria Przechodnia

7.03 godz. 18:00 Aula

ROBOTYKA. O BAJKACH
ROBOTÓW SŁÓW KILKA
Prowadzi KreaTech – Kreatywni Technologicznie
Otwarty wykład dla wszystkich
w Uniwersytecie Bibliotecznych Żaków
2.03 godz. 17:00 Aula
Wstęp wolny
RADOŚĆ DZIAŁANIA
Rodzinne zajęcia plastyczne
2.03, 9.03, 16.03 godz.
17:00, Mikroświat Zabawy
Wstęp wolny
KONSULTACJE MATEMATYCZNE
3.03; 10.03; 17.03; 24.03;
31.03 godz. 16:30
Klasopracownia I p.
Wstęp wolny
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z KRZYSZTOFEM ZAJASEM
Promocja najnowszego
kryminału Krzysztofa Zajasa
„Oszpicyn”

3.03 godz. 18:00 Aula

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z ANNĄ LUTOSŁAWSKĄ
Z okazji Dnia Kobiet spotkanie
z niezwykłą kobietą, reżyser
i aktorką znaną m.in. z takich
seriali, jak: „Czterej pancerni
i pies”, „Klan”, „Lekarze”,
„Pierwsza miłość”, „Barwy
szczęścia

KONWERSATORIA
W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne
6.03; 13.03; 20.03; 27.03
godz. 16:30
Klasopracownia I p.

WYCZYTAJ TO!
Zajęcia literackie dla dzieci
w wieku 8–12 lat, zajęcia na
zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie
338479801. Liczba miejsc
ograniczona, liczy się kolejność
zgłoszeń.
13.03 godz. 17:00 CLD
CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego szpitala
14.03; 28.03 godz. 13:00
Szpital

KONFERENCJA „QUO VADIS
EUROPO”
Organizatorzy Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI i Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa
6–7.03 godz. 10:00–15:00
Aula
DZIEDZICZENIE – SPADEK,
TESTAMENT, ZACHOWEK
Wykład prowadzi dr nauk
prawnych Mieszko Nowicki

AKADEMIA RODZICA
„Moje dziecko w multimedialnym świecie – szanse i zagrożenia”. Warsztaty dla rodziców
prowadzi Piotr Gawęda
Zajęcia na zapisy w Bibliotece
Młodych, tel. 338479801,
bibliotekamlodych@mbp-oswiecim.pl
Ilość miejsc jest ograniczona,
obowiązuje kolejność zgłoszeń
10.03 godz. 17:00 Aula

8.03 godz. 18:00 Aula
Wstęp wolny

OD STÓP DO GŁÓW
Zajęcia rozwijające ciekawość
poznawczą, umiejętność
współdziałania w grupie, wypowiadania się i prowadzenia
dialogu. Rozwijają pamięć
wzrokową i słuchową, logiczne
rozumowanie i spostrzegawczość.
14.03 godz. 17:00 Aula
Wstęp wolny

Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
15.03 godz. 17:00 Multimedia, Salka audiowizualna
Wstęp wolny
DEMONTAŻE LITERATURY
Trzy kwadranse o tekstach
„Wajda i aktorzy”
Prowadzi dr Beata Guczalska
15.03 godz. 18:00 Aula
TO TAK JAK W KINIE
Dyskusje o filmie
16.03 godz. 10:00 Multimedia
Wstęp wolny
KREATORNIA
Decopatch – wielkanocne
ozdoby
Manualne zajęcia artystyczne
dla dzieci od 10 lat, zapisy
w Bibliotece Młodych osobiście lub telefonicznie
338479801. Liczba miejsc
ograniczona, liczy się kolejność
zgłoszeń.
20.03 godz. 17:00 CLD
UPRAWIAJ TURYSTYKĘ
GÓRSKĄ Z PTT – BAZA
W BIBLIOTECE

Oświęcimskie Koło Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego
zaprasza na filmową relację
„Spójrz na góry – to Twoja
radość”. Film jest wspomnieniem wędrówek Koła organizowanych w 2016 r.
22.03 godz. 18:00 Aula
Wstęp wolny
BAJKOWE PODRÓŻE
Książkowe i filmowe bajania
23.03; 30.03 godz. 17:00
Mikroświat Zabawy
Wstęp wolny
NOC MATURZYSTÓW
Zapisy od 14 lutego poprzez
formularz zgłoszeniowy, informacje w Bibliotece Młodych
24.03 start godz. 18:00
Aula i Informatorium
BĘDĘ, KIM ZECHCĘ
Otwarte zajęcia dla dzieci
w wieku 2–7 lat inspirujące do
własnych poszukiwań nie tylko
pod kątem przyszłych wyborów zawodowych
29.03 godz. 17:00
Aula i Informatorium
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
30.03 godz. 17:30
Sala konferencyjna
NOC Z ANDERSENEM
Wiek uczestników 8–12 lat.
Zapisu na noc mogą dokonać
rodzice lub opiekunowie w Bibliotece Młodych w terminie
od 7–25 marca, liczba miejsc
jest ograniczona, obowiązuje
kolejność zgłoszeń.
31.03 start godz. 20:00
Aula i Informatorium

Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu udostępnia również bezpłatnie, w godzinach otwarcia: piłkarzyki, szachy, gry planszowe, PlayStation 3 i 4, X-Boxa, językowe kursy komputerowe obejmujące pakiet języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego, stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i skanerami i salki kinowe. Zapraszamy do korzystania!
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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./faks: 338422575
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Nietypowa baba
Zapraszamy na spotkanie z Anną Seniuk – autorką i jednocześnie bohaterką
książki „Nietypowa baba jestem”.
Książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa „Znak”,
jest niezwykłym połączeniem
biografii z autobiografią oraz
wywiadem-rzeką. Znana aktorka i profesor akademii
teatralnej przekazuje córce
Magdalenie Małeckiej-Wippich prawdy na temat swojego życia. Wychodzi też z roli
ciepłej kobiety, którą przypisało jej kino, zdradza kulisy swojego życia, opowiada
o marzeniach, które posta-

nowiła zrealizować w wieku
sześćdziesięciu lat. To intymna, ale także pełna ciepła i humoru opowieść o życiu Anny
Seniuk, która lata młodości
spędziła w okolicach Oświęcimia oraz Krakowa.
Spotkanie
odbędzie
się
15 marca o godzinie 18:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury, a poprowadzi je Wacław Krupiński – dziennikarz,
krytyk, redaktor działu kultury „Dziennika Polskiego”.

Celtyckie ska

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury
14.02 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
18.02 godz. 10:00 „Historia
mody. Jestem projektantem”
(grupa wiekowa 10–12 lat) –
wykład Agnieszki Zaborskiej
w ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
(OCK, ul. Śniadeckiego 24)
18.02 godz. 11:30 „Mały
cukiernik” (grupa wiekowa 6–9
lat) – wykład Agnieszki Zaborskiej w ramach Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego
(OCK, ul. Śniadeckiego 24)
Wstęp za zaproszeniami, któ- 18.02 godz. 18:00 „Piosenki,
re będzie można odebrać od z których się żyje” – koncert
Alicji Majewskiej z towarzy1 marca w Informacji OCK.
szeniem Opera Quartet oraz
Włodzimierza Korcza
21.02 godz. 16:30 „Coś
z niczego” – warsztaty twórczej
aktywności dla dzieci w wieku
szkolnym
Zespół zagra 20 marca o go- 22.02 godz. 17:00 „Art Cafe”
dzinie 19:00.
– „W życiu jak w tańcu” –
Założona w 1998 roku ka- artystyczny projekt dla pań

W ramach europejskiej trasy koncertowej
w Oświęcimskim Centrum Kultury wystąpi francuski zespół Strollad.

pela, która ma na swoim koncie kilka płyt, łączy
w swojej twórczości muzykę ska z elementami rocka
i tradycji celtyckiej. Oświęcim będzie jednym z trzech
polskich miast, obok Wrocławia i Krakowa, w których grupa zagra w ramach
trasy koncertowej, której
zimowa część obejmuje
Luksemburg, Niemcy, Polskę i Czechy.
Wraz z Strollad wystąpi lokalny support. Więcej informacji na stronie internetowej OCK.
– P. Lach

„Klan wdów”
Bohaterkami francuskiej farsy pt. „Klan wdów”są trzy samotne panie w średnim wieku, pełne temperamentu i marzeń o bogatym życiu erotycznym.
Spektakl z Teatru Prezentacje w Warszawie w reżyserii Romualda Szejda będzie
można zobaczyć 23 kwietnia
o godzinie 18:00. Na scenie
Oświęcimskiego
Centrum
Kultury wystąpią: Krystyna
Tkacz, Magdalena Zawadzka,
Joanna Żółkowska, MariaCiunelis, Joanna Domańska,
Cynthia Kaszyńska i Wiktor
Korzeniewski.
Jak przystało na farsę, świat
zainteresowań bohaterek nie
jest zbyt skomplikowany. Nazywają siebie „syjamskimi
trojaczkami”. Żyją problemami, które pokazuje telewizja
i kolorowe pisma kobiece...
Wszystkie dość szybko zo-

stały wdowami i tak naprawdę nie zdążyły zaznać prawdziwej miłości. Może właśnie
dlatego ich spojrzenie na

świat i ludzi jest dość cyniczne i pełne ironii.
Czas: 90 minut, bilety w cenie
80 zł, 70 zł i 60 zł.

tetu Trzeciego Wieku Oświęcimskiego Centrum Kultury
11.03 godz. 10:00 „Urodzeni
mordercy – wynalazki i patenty
mięsożernych roślin” (grupa
wiekowa 10–12 lat) – wykład
dr. Wojciecha Sierki w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego (OCK, ul. Śniadeckiego 24)
11.03 godz. 11:30 „Urodzeni
mordercy – wynalazki i patenty
mięsożernych roślin” (grupa
wiekowa 6–9 lat)– wykład
dr. Wojciecha Sierki w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego (OCK, ul. Śniadeckiego 24)
11.03 godz. 18:00 „Kiedy
kota nie ma...” – spektakl
komediowy z Teatru Capitol
w Warszawie

25.02 godz. 18:00 „Mayday 2” – spektakl komediowy
z Teatru Bagatela w Krakowie

26.02 godz. 9:00–15:00
„Oświęcimskie Targi Seniora”
przygotowane przez Dzienny
Dom Pomocy w Oświęcimiu
i Stowarzyszenie Pokolenia
przy Dziennym Domu Pomocy
w Oświęcimiu
czytaj s. 5

12.03 godz. 17:00 „Koncert
Wiedeński” – przeboje Straussa, arie i duety z operetek
wiedeńskich w wykonaniu
solistów operowych i zespołu
kameralnego
13.03 godz. 10:00 „Gdy będę
duży” – turniej przedszkolaków
– spotkanie 5
14.03 godz. 16:30 „Coś
z niczego” – warsztaty twórczej
aktywności dla dzieci w wieku
szkolnym

24.03 godz. 18:00 „Piosenki
na dobry wieczór” – koncert
w wykonaniu wokalistów ze Studia Wokalnego Voicesing, cz. 1

27.03 godz. 10:00
62. Ogólnopolski
Konkurs Recytatorski –
eliminacje powiatowe
Konkurs jest imprezą otwartą, przeznaczoną dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
oraz dorosłych. Prowadzony
jest w formie czterech odrębnych turniejów: recytatorskiego, „wywiedzione ze słowa”,
teatrów jednego aktora,
poezji śpiewanej. Eliminacje
powiatowe w Oświęcimiu
kwalifikują do udziału w rejonowych w Krakowie.
Organizatorem eliminacji
powiatowych jest Oświęcimskie Centrum Kultury,
które przyjmuje zgłoszenia do
15 marca 2017 roku.
Szczegółowych informacji
udziela Agnieszka Berny,
tel. 338425782, e-mail:
instruktorzy@ock.org.pl/.
Regulamin konkursu i karty
zgłoszenia na stronie
www.ock.org.pl
7.04 godz. 18:00 „Piosenki na
dobry wieczór” – koncert w wykonaniu wokalistów ze Studia
Wokalnego Voicesing, cz. 2
23.04 godz. 18:00 „Klan
wdów” – spektakl z Teatru
Prezentacje w Warszawie
6.05 godz. 17:00 „Pierwiastek
z trzech” – program Kabaretu
Paranienormalni

Galeria „Tyle światów”

3–25.02 „Okładki, ilustracje –
zwierciadła słów” – wystawa
prac Anny Witkowicz

Wystawy

do 19.02 „Piórkiem, pędzlem
15.03 godz. 18:00 „Nietypo- i pastelą... on tour” – wystawa
wa baba jestem” – spotkanie
prac Stanisława Szroborza
autorskie z Anną Seniuk w ra27.02 godz. 16:00 „Złote
mach projektu Dom otwarty
Gody” – jubileusz pożycia
Uniwersytet Trzeciego
z cyklu: Literatura, słowo –
małżeńskiego
Wieku
platforma
uniesień
2.03 godz. 16:00 „Złote
czytaj obok 14.02 godz. 14:00 „My z PeGody” – jubileusz pożycia
kinu. Dzieje osiedla Chemimałżeńskiego
ków” – wykład Marii Nitki
16.03
godz.
18:00
„Moda
na
6.03 godz. 16:00 „Złote
21.02 godz. 14:00 „Czechy
Nowaki” – program Kabaretu
Gody” – jubileusz pożycia
znane i nieznane” – wykład dra
Nowaki
małżeńskiego
Łukasza Tomczyka
7.03 godz. 16:30 „Razem
28.02 godz. 14:00 „Mediacje”
z mamą, razem z tatą” –
– wykład dra Artura Łaciny
warsztaty twórczej aktywności
Łanowskiego
dla dzieci z rodzicami
7.03 godz. 15:00 Piąte spotkanie z cyklu „Poezja łączy”,
8.03 godz. 18:00 „Być kobiea po nim spotkanie z okazji
tą” – podsumowanie II edycji
Dnia Kobiet
projektu pn. „Być kobietą, być
14.03 godz. 14:00 „Sztuka
kobietą...”
polska. Przegląd” – wykład
czytaj obok
Janusza Wałka
17.03 godz. 16:00 „Złote
21.03 godz. 14:00 „Astrono9.03 godz. 17:00 „Najlepszy
Gody” – jubileusz pożycia
mia nasza pasja” – wykład dra
sposób na liczenie lat, durnieć
małżeńskiego
Adama Michalca
wolniej niż ten świat” – pro28.03 godz. 14:00 „Czy
gram w wykonaniu Kabaretu
20.03 godz. 19:00 Koncert
możliwe jest polsko-rosyjskie
Czarna Rękawiczka Uniwersyzespołu Strollad
pojednanie” – wykład prof.
czytaj obok Mariusza Wołosa

głośnik kulturalny
Znikająca dziewiątka
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na kurs szycia techniką patchworku.

Repertuar „Naszego Kina”
„Las, 4 rano” (15 l.), prod.
Polska 2016, reż. Jan Jakub
Kolski, 97 minut
14.02 godz. 18:30, 1
5.02 godz. 20:00,
16.02 godz. 17:30
„Toni Erdmann” (15 l.), prod.
Niemcy, Austria 2016, reż.
Maren Ade, 162 minuty
14.02 godz. 20:15,
15.02 godz. 17:00,
16.02 godz. 19:15

Spotkanie
„Wszechświat
patchworku” odbędzie się
27 marca o godzinie 17:00.
Uczestnicy wykonywać będą
poduszkę z wykorzystaniem
bloku o nazwie „Znikająca
dziewiątka” pod okiem Małgorzaty Stec-Adamus.
Warunkiem udziału w zajęciach jest posiadanie własnej

maszyny do szycia oraz uiszczenie opłaty w wysokości
25 zł. Zapisy przyjmowane są
w kasie Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Warsztat odbędzie się w ramach realizowanego w OCK
projektu dla pań „Art Cafe”.
– ekt

Na Dzień Kobiet
Pokazem mody zakończy się projekt
„Być kobietą, być kobietą...”.

„Ślady stóp” (12 l.), prod.
Hiszpania 2016, reż. Juan
Manuel Cotelo, 89 minut
17.02 godz. 17:30,
19.02 godz. 13:15,
20.02 godz. 17:30,
21.02 godz. 20:00,
22.02 godz. 18:30,
23.02 godz. 17:30
„Milczenie” PREMIERA
(15 l.), prod. Japonia, Meksyk,
USA, Włochy 2016, reż.
Martin Scorsese, 159 minut
17.02 godz. 19:15,
18.02 godz. 20:30,
19.02 godz. 19:45,
20.02 godz. 13:00, 19:15,
21.02 godz. 17:00,
22.02 godz. 20:15,
23.02 godz. 19:15
„Lego® Batman. Film 3D”
(b.o.), prod. Dania, USA
2016, reż. Chris McKay,
104 minuty (3D)

„Osobliwy świat Hieronymusa
Boscha” – wystawa na ekranie
z Muzeum Brabancji Północnej
w Den Bosch, 90 minut
27.02 godz. 18:00
„Moonlight” (15 l.), prod.
USA 2016, reż. Barry Jenkins,
110 minut
3–9.03

3–9.03
„Nowy początek” (15 l.),
prod. USA 2016, reż. Denis
Villeneuve, 116 minut
10–16.03
„Przełęcz ocalonych” (15 l.),
prod. Australia, USA 2016,
reż. Mel Gibson, 139 minut
10–16.03

„Pokot” (15 l.), prod. Czechy,
Niemcy, Polska, Szwecja
2016, reż. Agnieszka Holland,
128 minut
17–23.03

24.02 godz. 16:00,
26.02 godz. 16:00,
27.02 godz. 14:00,
28.02–2.03 godz. 16:00
„La La Land” (12 l.), prod.
USA 2016, reż. Damien Chazelle, 126 minut
24.02 godz. 20:00,
26–27.02 godz. 20:00,
28.02–2.03 godz. 18:00
„To tylko koniec świata”
(15 l.), prod. Francja, Kanada 2016, reż. Xavier Dolan,
97 minut
24.02 godz. 18:00,
26.02 godz. 18:00,
27.02 godz. 16:00,
28.02–2.03 godz. 20:15
„Zerwany kłos” (15 l.), prod.
Polska 2017, reż. Witold
Ludwig, 95 minut
3–7.03

Świat Boscha
W ramach cyklu „Wystawa na ekranie”
będzie można zobaczyć film o twórczości Hieronymusa Boscha.

„Osobliwy świat Hieronymusa Boscha” autorstwa Phila Grabsky’ego, zrealizowany
w Muzeum Brabancji Północnej w Den Bosch, zostanie zaprezentowany 27 lutego o godzinie 18:00 w Naszym Kinie.
Film powstał podczas wyjątkowej wystawy zorganizowanej w 2016 roku z okazji 500.
rocznicy śmierci malarza.
W rodzinnym mieście Boscha Den Bosch w Holandii
zgromadzono wtedy 20 obrazów i 19 rysunków Boscha,

rozsianych na co dzień po
muzeach i zbiorach prywatnych na całym świecie.
Film Grabsky’ego zadaje pytanie, kim był Hieronymus
Bosch? Dlaczego jego dziwne
i fantastyczne obrazy stały się
tak popularne? Skąd wreszcie czerpał inspirację, skąd
mogły się wziąć jego niekonwencjonalne i ponadczasowe,
pełne skomplikowanej symboliki, wizje?
– ekt

O muzyce i zazdrości
Nasze Kino zaprasza na retransmisję
spektaklu „Amadeusz” z National Theatre w Londynie.

Spektakl w reżyserii MichaKino dla Dzieciaka ela Longhursta z Lucianem
Msamati i Adamem Gillenem
„Ostatni smok świata” (b.o.),
w rolach głównych będzie
prod. Ukraina 2016, reż.
Depoyan Manuk, 85 minut:
można zobaczyć w Oświę19.02 godz. 15:00
cimskim Centrum Kultury
26 marca o godzinie 17:00.
„Munio. Strażnik Księżyca”
– Dramat Shaffera to stu(b.o.), prod. Francja 2016,
dium o władzy i zazdrości.
reż. Alexandre Heboyan, BenoDo Wiednia – muzycznej stoît Philippon, 85 minut: 19.03
licy świata –przybywa młody
godz. 15:00
Mozart. Jego geniusz i sposób
bycia drażni wiele osób, ale
RETRANSMISJE
przede wszystkim nadworneSPEKTAKLI
go kompozytora cesarza. Bo„Jezioro łabędzie” – retransgobojny Antonio Salieri jest
misja baletu z Teatru Bolszoj
zazdrosny o sukcesy przebow Moskwie, 150 minut:
jowego Amadeusza na tyle, że
19.02 godz. 17:00
postanawia pozbyć się rywala
„Śpiąca królewna” – retrans– mówi Adam Kuta z Oświęmisja baletu z Teatru Bolszoj
cimskiego Centrum Kultury.
w Moskwie, 170 minut:
I chociaż historia nie potwier19.03 godz. 17:00
dza, że Salieri zgładził Mozarta, legenda ta zainspirowała
„Amadeusz” – retransmisja
wielu twórców.
spektaklu z National Theatre
Czas trwania: 180 minut
w Londynie, 180 minut
z przerwą, bilety w cenie:
26.03 godz. 17:00

Fot. Marc Bremer

codziennych obowiązków –
mówi Agnieszka Berny, instruktor z OCK.
W ramach projektu poruszane były zagadnienia związane
z codziennym życiem kobiet.
– Uruchomiony był panel
dyskusyjny, którego tematem
przewodnim była kobieta i jej
rola we współczesnym świecie. Rozmawiałyśmy o stereotypie kobiety postrzeganej jako gospodyni domowa,
godzeniu życia prywatnego
oraz zawodowego, regulacjach prawnych związanych
z zakazem dyskryminacji,
równouprawnieniu, budowaniu pewności siebie i świadomości własnych umiejętności,
talentów oraz właściwego ich
wykorzystywania do realizacji życiowych celów – dodaje
Agnieszka Berny.
– ekt
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„Sztuka kochania. Historia
Michaliny Wisłockiej” (15 l.),
prod. Polska 2017, reż. Maria
Sadowska, 120 minut

„Mr. Gaga” PREMIERA
(12 l.), prod. Izrael, Szwecja,
Niemcy, Holandia 2015, reż.
Tomer Heymann, 103 minuty
17–23.03

8 marca o godz. 18:00 przed
zgromadzoną w sali widowiskowej publicznością panie zaprezentują wymyślone
i uszyte przez siebie w ramach
projektu sukienki.
Pokazowi towarzyszyć będzie
koncert muzyki rozrywkowej
w wykonaniu Retro Family
Band oraz występ tancerzy
z działających w Oświęcimskim Centrum Kultury formacji Elita Lejdis i Elita New
Team. Wstęp wolny.
„Być kobietą, być kobietą...”
to przedsięwzięcie realizowane od października ubiegłego roku. Oprócz części „Mała
czarna” poświęconej szyciu,
panie wzięły udział w spotkaniach z kosmetyczką, fryzjerką, instruktorką fitness i dietetyczką.
– Warsztaty miały „luźny” kawiarniany charakter, co pozwoliło na oderwanie się od

LUTY 2017

30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 20 zł (z Oświęcimską
Kartą Rodziny i Oświęcimską
Kartą Seniora).
– ekt

LUTY 2017
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sport

Trzy medale w mistrzostwach Polski Hokeiści Comarch Cracovii będą prawdopodobnie rywalem we prowadzenie. Jeszcze przed
pierwszą przerwą oświęcibiało-niebieskich w walce o półfinał
sztuk walki
mianie zdołali jednak odrobić

Dziewczęta w złotym
kolorze

Dwa złote i jeden srebrny medal przywieźli reprezentanci
Oświęcimskiego Klubu Karate
z sekcją kick boxingu z Mińska
Mazowieckiego. Na Mazowszu
rozegrano mistrzostwa Polski
sztuk walki organizacji WKSF
(World Kickboxing & Karate
Sport Federation). Z postawy
swoich podopiecznych bardzo
zadowolony był prowadzący
oświęcimian sensei Mariusz
Pawlus.
Świetnie spisały się kadetki
z nadsolańskiego grodu. Zarówno Dominika Chylińska,
jak i Katarzyna Kotapka zwyciężyły w swoich kategoriach.
Zdobyły tytuły mistrzyń Polski w formule kick-light. Z ko-

lei w seniorskiej rywalizacji
K-1, Oświęcimski Klub Karate reprezentował Mateusz Słota. W walkach eliminacyjnych
i ćwierćfinale wygrywał jednogłośnie na punkty lub przed
czasem. W półfinale Słota stoczył ciężki pojedynek, który
zakończył się jego triumfem
dopiero w dogrywce. Trudy tej
walki dały o sobie znać w wielkim finale i zawodnik klubu
z Oświęcimia musiał ostatecznie zadowolić się wicemistrzostwem. Przegrał na punkty.
Mniej szczęścia miał Łukasz
Nycz walczący w formule kick-light. Pierwszą walkę oświęcimianin wygrał zdecydowanie
na punkty. W kolejnej doznał
niestety kontuzji nosa i przegrał, kończąc rywalizację bez
medalu.
– Mistrzostwa Polski przyniosły nam duży sukces, o czym
najlepiej przekonuje medalowy
dorobek – mówi prezes i zarazem trener Oświęcimskiego
Klubu Karate z sekcją kick boxingu, sensei Mariusz Pawlus.
– Dwa złote krążki i jeden
srebrny przy tak olbrzymiej
Z trzema medalami wró- konkurencji muszą cieszyć. To
cili oświęcimscy kick boxerzy dobry prognostyk przed tegorocznymi startami – dodaje.
z mistrzostw Polski.
– mac
Fot. mac

Z siódmego miejsca do play-off
Już tylko dwie serie gier pozostały do zakończenia sezonu zasadniczego w hokejowej
ekstralidze. W grupie słabszej wszystko od dawna jest
jasne. Wiadomo, że Unia do
fazy play-off przystąpi z siódmej, zaś Tauron KH GKS Katowice z ósmej pozycji. Trwa
z kolei ciągle walka o pierwsze miejsce. Wszystkie znaki
na niebie i ziemi (cztery punkty przewagi) wskazują, że ligę
wygra tyski GKS. To zaś oznacza, że rywalem oświęcimian
w ćwierćfinale będzie broniąca mistrzowskiego tytułu Comarch Cracovia.
W trzech ostatnich spotkaniach podopieczni Josefa Dobosza odnieśli komplet zwyciestw, choć w katowickim
„Małym Spodku” wygrali
dopiero po serii rzutów karnych. Najpierw pojechali
do Sosnowca, gdzie zgodnie
z przewidywaniami nie mieli najmniejszych problemów
z rozgromieniem outsidera,
czyli SMS PZHL. Zdecydowanie wyżej „poprzeczkę zawiesił” Tauron KH GKS Katowice. W stolicy Górnego Śląska
wszystko rozstrzygały najazdy. To już drugi taki przypadek w rywalizacji katowicko-oświęcimskiej w tym sezonie.
Pod nieobecność Michala Fi-

Mateusz Adamus (z prawej) zdecydował się na przejście
do Naprzodu Janów
Fot. mac

krta, biało-niebieskiej bramki
strzegł młody Witold Łazarz.
Po meczu został wybrany najlepszym zawodnikiem w zespole gości!
Pierwsza tercja należała do
Unii, a konkretnie Patryka
Malickiego. Ten właśnie napastnik dwukrotnie pokonał
golkipera „Gieksy”, wyprowadzając oświęcimian na prowadzenie 0:2. Przed pierwszą
przerwą katowiczanie odpowiedzieli tylko raz. Z ostrego
kąta przy „krótkim słupku”
w podwójnej przewadze trafił
Daniel Bogdziul. Między słupkami bramki Unii grał Witold Łazarz. Radził sobie bardzo dobrze i nie zmienia tego
faktu wyrównujące trafienie

Jarosława Lorka. Fatalnie dla
biało-niebieskich rozpoczęła się trzecia partia, bo już po
54 sekundach po wznowieniu
w „okienko” przymierzył Marcin Biały.
Wyrównał Petr Tabacek,
a w dogrywce (trzech na
trzech) goli nie było i o wszystkim rozstrzygały najazdy. Po
stronie gospodarzy pomylił
się Władisław Troszyn i Marek
Strzyżowski. Z kolei unici byli
bezbłędni. Trafił Lubomir Vosatko i Sebastian Kowalówka.
Spotkanie hokeistów oświęcimskiej Unii z Nestą Miresem
Toruń nie miało żadnej stawki. Zaczęło się jednak sensacyjnie, bo to drużyna z grodu
Kopernika objęła dwubramko-

straty z nawiązką. Kontaktowego gola zdobył Jan Danecek, który poprawił uderzenie
Lubomira Vosatko. Wyrównał Jakub Saur, wykorzystując karnego. Później Wojciech
Wojtarowicz „dołożył kija” po
dograniu Dariusza Wanata.
W drugiej i trzeciej tercji przewaga gospodarzy była już bezdyskusyjna. Podopieczni Josefa Dobosza dołożyli jeszcze
cztery gole. Na listę strzelców
wpisali się zawodnicy młodego pokolenia – Dariusz Wanat
i Patryk Malicki, a Jan Danecek skompletował hat-tricka.
SMS U-20 PZHL Sosnowiec UNIA Oświęcim 2:10 (0:2, 1:4,
1:4)
Bramki dla Unii: Lubomir Vosatko – dwie, Wojciech Wojtarowicz – dwie, Jakub Saur
– dwie, Peter Tabacek, Peter
Bezuska, Sebastian Kowalówka, Ondrej Kasperlik.
TAURON KH GKS Katowice
– UNIA Oświęcim 3:4 po rzutach karnych (1:2, 1:0, 1:1, 0:0
dogrywka, 0:2 w karnych)
Bramki dla Unii: Patryk Malicki – dwie, Peter Tabacek,
Lubomir Vosatko.
UNIA Oświęcim – NESTA
MIRES Toruń 7:2 (3:2, 2:0,
2:0)
Bramki dla Unii: Jan Danecek
– trzy, Jakub Saur, Wojciech
Wojtarowicz, Dariusz Wanat,
Patryk Malicki.
– mac

Ćwierćfinały play-off w hokejowej lidze kobiecej, czyli Solarze wrócili z tygodniowego obo- Wojciech Jamróz) i jednego
po składnej akcji (Przemysław
pierwszy akt dla tyszanek
zu kondycyjnego w Nowej Rudzie

Unitki powalczą o awans
W pierwszym pojedynku
ćwierćfinałowym kobiecego
play-off oświęcimskie unitki
podejmowały tyskie Atomówki. Wynik do końca był sprawą otwartą. O tym, kto zagra
w półfinale zadecyduje rewanż
w Tychach 18 lutego.
Otwierające starcie o półfinał gorzej dla biało-niebieskich rozpocząć się nie mogło.
W pierwszych sekundach na
ławkę kar powędrowała Magdalena Klatka, a tyszanki momentalnie zrobiły użytek z gry
w przewadze. Do siatki trafiła Katarzyna Frąckowiak, która jeszcze przed dwoma laty
reprezentowała oświęcimskie
barwy.
Wyrównała Aneta Michałek
podczas gry w liczebnej przewadze, a jeszcze przed pierwszą przerwą UKHK Unię na
prowadzenie wyprowadziła
Joanna Strzelecka. Na początku drugiej tercji dwukrotnie
„ukłuły” Atomówki. Potrzebowały zaledwie 20 sekund,
aby ponownie objąć prowadzenie. Unitki doprowadziły
do remisu za sprawą Magdaleny Klatki, która zamieniła

na gola dokładne podanie Joanny Strzeleckiej.
W 42. minucie Atomówki zadały kolejny cios. Na odpowiedź podopiecznych Roberta
Piechy kibice musieli czekać aż
do ostatniej minuty. Wówczas
skuteczną, indywidualną akcję
przeprowadziła Joanna Strzelecka. W dodatkowym czasie gry
gola na wagę zwycięstwa tyszanek strzeliła Katarzyna Frąckowiak, która trafiła w „okienko”.
UKHK UNIA Oświęcim –
ATOMÓWKI GKS Tychy 4:5
po dogrywce (2:1, 1:2, 1:1, 0:1
dogrywka)

Strzeleckie fajerwerki

Aż osiem goli padło w sparingowym pojedynku Soły
Oświęcim z Górnikiem Wałbrzych. O dwa trafienia lepsi
byli oświęcimianie. Ten mecz
kontrolny zamknął tygodniowe zgrupowanie solarzy
w Nowej Rudzie. Wcześniej
podopieczni Sebastiana Stemplewskiego wygrali z Polonią
Świdnica 2:0.
Świdniczanie (IV liga) to ekipa
klasę niżej notowana od Soły.
Oświęcimianie objęli prowadzenie po 20 minutach gry.
Uderzeniem pod poprzeczkę popisał się Paweł Cygnar.
Kwadrans później w nieprawidłowy sposób w polu karnym powstrzymywany był
Arkadiusz Czapla i sędzia odgwizdał „jedenastkę”. Uderzenie Dawida Dynarka zatrzymał jednak golkiper Polonii.
Po zmianie stron w dalszym
ciągu lepszym zespołem byli
oświęcimianie. Swoją przewagę podopieczni Sebastiana
Stemplewskiego udokumentowali trafieniem ArkadiuCzy oświęcimskim hokeistkom uda się awansować do sza Czapli na 2:0. Ten wynik
utrzymał się już do końcowe„wielkiej czwórki”?
go gwizdka arbitra.
Fot. mac
Bramki: 0:1 Frąckowiak (Łaskawska, Musioł) 1, 1:1 Michałek (Strzelecka, Gałuszka)
11, 2:1 Strzelecka 16, 2:2 Dziedzioch (Frąckowiak) 23, 2:3
Maciąga (Urbańska) 23, 3:3
Klatka (Strzelecka, Michałek)
39, 3:4 Dziedzioch (Łaskawska) 42, 4:4 Strzelecka (Michałek) 60, 4:5 Frąckowiak 61.
UKHK UNIA: Chodak –
Kozłowska, Ferszt, Klatka,
J. Strzelecka, Michałek – Metyk, Gałuszka, Wawrzyk, Churas, Trethan oraz Szpyt.
– mac

W drugim test-meczu Soła
wygrała z Górnikiem Wałbrzych (III liga) 5:3. W tym
sparingu wystąpili wszyscy zawodnicy Soły, którzy pojechali na tygodniowe zgrupowanie. W składzie zabrakło tylko
chorego Arkadiusza Rysia.
Piłka aż osiem razy znalazła
drogę do siatki. Solarze zdobyli dwa gole po rzutach karnych (Dawid Dynarek, Przemysław Knapik), dwa z rzutów
wolnych (Antoni Turczyński,

Knapik).
– Cieszy skuteczność, choć
trzy stracone gole to zdecydowanie za dużo – mówi Sebastian Stemplewski, trener Soły.
– Mecz z Górnikiem był
zwieńczeniem pracy podczas
obozu, dlatego nic dziwnego,
że nogi mogły być „ciężkie”. Po
powrocie z Nowej Rudy nasi
piłkarze dostali dwa dni wolnego – dodaje trener solarzy.
Runda rewanżowa w trzeciej
lidze rozpocznie się za niespełna miesiąc (4 marca). Wówczas na stadionie im. Braci Kisielińskich w Oświęcimiu Soła
zagra z Motorem Lublin.
– mac

Przed inauguracją rundy wiosennej piłkarze Soły Oświęcim rozegrają jeszcze dwa mecze kontrolne
Fot. mac
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Z okazji rocznicy wyzwolenia obozu zagłady KL Auschwitz- Koszykarze UKS Kadet – Piotr Karaś i Jakub Heród wzięli
-Birkenau i miasta Oświęcimia
udział w prestiżowym turnieju w Budapeszcie

Derby dla Solarzy
Drużyna z plant zrewanżowała się biało-niebieskim za ubiegłoroczną porażkę w tradycyjnych, styczniowych derbach!
Z okazji rocznicy wyzwolenia
obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcimia
piłkarze walczyli o „Puchar
Prezydenta”. Grano na sztucznej nawierzchni obiektu Soły.
Po ciekawym pojedynku, rozgrywanym w dobrych warunkach atmosferycznych, okazałe
trofeum dla zwycięzców wręczył
wiceprezydent nadsolańskiego
grodu – Andrzej Bojarski.
Pierwsza połowa zdecydowanie należała do gospodarzy.
Soła prowadziła 1:0, ale powinna dużo wyżej. Trzecioligowcy zawodzili jednak pod
bramką Unii. Wynik spotkania otworzył Dawid Dynarek,
który wykorzystał karnego

podyktowanego za zagranie
ręką Szymona Grzywy. To był
najmniejszy wymiar kary, jaki
w otwierającej odsłonie mógł
spotkać zespół prowadzony
przez Jacka Dobrowolskiego.
Po zmianie stron mecz się wyrównał. Obie drużyny mogły
zmienić rezultat. Udało się to
miejscowym po bardzo ładnej
akcji. Ze skrzydła dośrodkował
Mateusz Gleń, a Przemysław
Knapik idealnie przymierzył
przy słupku z pierwszej piłki.
Więcej goli nie było i „Puchar
Prezydenta Oświęcimia” odebrał kapitan solarzy – Dawid
Dynarek.
Gratulacje dla Soły, która wygrała absolutnie zasłużenie –
mówił po meczu Jacek Dobrowolski, trener Unii.
– Nie wynik jednak był w tym
przypadku najważniejszy. Li-

Na zaproszenie „Pasów”
czy się fakt, że pielęgnowana
jest tradycja styczniowych derbów w Oświęcimiu. Trudno
cokolwiek powiedzieć o naszej
dyspozycji. To był pierwszy
sparing, a przygotowania dopiero się rozpoczynają. Graliśmy w mocno okrojonym
składzie. Brakowało Bartosza
Praciaka, Bogdana Swarzyńskiego, Bartosza Ryszki czy
Mariusz Dziubka – wylicza Jacek Dobrowolski.
– Przed rokiem przegraliśmy
pechowo po serii rzutów karnych – przypomina trener
Soły, Sebastian Stemplewski.
– Cieszymy się, że rewanż się
udał. Mam nadzieję, że to będzie dobry prognostyk przed
rundą rewanżową w trzeciej
lidze – powiedział Sebastian
Stemplewski.
– mac

W derbach niespodzianki nie było. Zwyciężyli klasę wyżej notowani piłkarze oświęcimskiej Soły
Fot. mac

Cracovia 1906 MG Gortat Kraków zaprosiła dwóch koszykarzy Kadeta do gry w swojej
drużynie podczas międzynarodowego turnieju w Budapeszcie. To spore wyróżnienienie
nie tylko dla samych zawodników, ale i klubu z Oświęcimia.
Obaj są uczniami klasy sportowej o profilu koszykówka
w Miejskim Gimnazjum nr 2.

Zwrócili oni swoją uwagę trenera Cracovii Mateusza Bukały świetną postawą w ostatnich
potyczkach ligowych. – Mam
nadzieję, że zdobyte doświadczenie będzie procentować
w przyszłości jeszcze lepszą
grą naszych liderów drużyny młodzików – mówi trener
UKS Kadet Oświęcim, Wojciech Porębski.

UKS Kadet Oświęcim rozgromił gości nia, który trafił cztery „trójki”
w trzeciej ćwiartce, w tym trzy
z Limanowej

Pod (jednym) koszem
To był prawdziwy nokaut! Koszykarze UKS-u Kadet rozbili ekipę Limanowa Bank
Spółdzielczy aż 129:14. Oświęcimianie zajmują czwarte miejsce w małopolskiej lidze kadetów B (rocznik 2002 i młodsi).
Ich kolejnym rywalem będzie
krakowska Wisła. To spotkanie
zostanie rozegrane pod Wawelem 21 lutego.
Od
pierwszego
gwizdka
uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu dyktowali warunki gry. Dobra gra
w ataku i nieustępliwa obrona
pozwoliły zakończyć pierwszą
kwartę bez straty kosza. Po 10
minutach oświęcimianie pro-

wadzili 27:0, zaś po kolejnych
pięciu minutach było już 41:0!
Młodzi koszykarze Kadeta byli
skuteczni w ataku, a w obronie zatrzymywali każdą próbę gości. Ambitni zawodnicy
z Limanowej pierwszego kosza
zdobyli dopiero w 16. minucie meczu z rzutu wolnego. Od
tego momentu starali się podjąć walkę. Po dwóch kwartach
na tablicy świetlnej widniał
wynik 60:7.
– Po zmianie stron nasza gra
wyglądała jeszcze lepiej –
mówi Wojciech Porębski, trener UKS Kadet Oświęcim.
– Przede wszystkim dzięki
grze w ataku Krzysztofa Zo-

W Krakowie rozegrano halowe mistrzostwa sędziów piłkarskich. Była to już czwarta
edycja tych zawodów. Puchar
Prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej zdobyli arbitrzy z Oświęcimia! Najlepszym
zawodnikiem turnieju został
wybrany gracz mistrzowskiej
ekipy – Łukasz Łabaj.
W zawodach wystartowało 14
drużyn – Limanowa, Chrzanów, Nowy Targ, Brzesko (grupa A), Nowy Sącz, Wieliczka,
Olkusz, Bochnia, Kraków I
(grupa B), Gorlice, Myślenice,
Kraków II, Oświęcim, Wadowice (grupa C). Najlepsi w poszczególnych grupach walczyli
o miejsca na podium, zaś wicemistrzowie o miejsca IV–VI.
Pierwszy mecz z udziałem
oświęcimian okazał się najłatwiejszym. Dwa gole Łukasza
Łabaja i jeden Szymona Grzywy dały kontrolowane zwycięstwo nad drużyną Krakowa II.

Dużo cięższe przeprawy czekały ich w drugim i trzecim pojedynku. Remis z Wadowicami 1:1 po bramce Grzegorza
Hendzlika i z Gorlicami 1:1
po golu Konrada Karaśkiewicza okazały się bardzo cennymi
wynikami. W obu spotkaniach
to rywale pierwsi trafiali i trzeba było „gonić wynik”.
Przed ostatnim meczem grupowym Oświęcimia z Myślenicami w tabeli było tak „ciasno”,
że każdy możliwy wynik dawał
awans do finału innej drużynie.
Bramki Szymona Grzywy i Łukasza Łabaja rozwiały wszelkie
wątpliwości. Oświęcim ograł
Myślenice 2:0 i dzięki lepszemu
bilansowi bramkowemu okazał
się najlepszy.
Do fazy finałowej awansował
Chrzanów, Kraków I i Oświęcim. Ponownie grano systemem
każdy z każdym. W pierwszym
spotkaniu gospodarze wygrali
z Chrzanowem 2:0. W kolej-

nym oświęcimianie mierzyli się
ze swoimi kolegami z Chrzanowa. Po trafieniach Szymona
Grzywy, Krzysztofa Jakubika
i Grzegorza Hendzlika zwyciężyli 3:0. Ostatni mecz turnieju
to napór miejscowych i bardzo
dobra, szczelna defensywa drużyny z Oświęcimia, która przez
10 minut dzielnie broniła i nie
dala sobie strzelić bramki. Remis 0:0 okazał się zwycięski!
Kolegium Sędziów z Oświęcimia zostało mistrzem Małopolski!
Mistrzowski zespół z Oświęcimia występował w składzie: Kamil Leśniak, Grzegorz
Hendzlik, Szymon Grzywa,
Łukasz Łabaj, Konrad Karaśkiewicz, Krzysztof Jakubik,
Przemysław Greń (kapitan),
Bogdan Wanat. Prezes Kolegium Sędziów z Oświęcimia:
Zbigniew Walus. Kierownik
drużyny: Lucjan Wesołowski.
– mac

z rzędu. W ostatniej odsłonie nasi drugoklasiści kontrolowali sytuację na parkiecie,
pozwalając przeciwnikom na
zdobycie tylko trzech punktów. Na pochwałę zasłużył
cały zespół. Mam nadzieję, że
to zwycięstwo pozwoli wszystkim moim podopiecznym
uwierzyć we własne siły – podsumowuje Wojciech Porębski.
UKS Kadet Oświęcim – Limanowa Bank Spółdzielczy 129:14
(27:0, 33:7, 38:4, 31:3)
Punkty dla oświęcimian: Krzysztof Zoń – 25, Piotr Karaś – 24,
Antoni Razowski – 22, Mateusz
Przewoźniak – 15, Miłosz Dubiel
– 14, Arkadiusz Heród – 13, Dominik Olma – 10, Wiktor Mroziewicz – 4, Karol Bożek – 2 oraz
Damian Janas, Krystian Korbel.
Trener: Wojciech Porębski.
– mac

Halowe mistrzostwa piłkarskie na Do powiatowych finałów
trampkarzy awansowało sześć
szczeblu oświęcimskiego podokręgu
ekip. Wszystkie pięć spotkań

Najlepsi grają dalej...

Małopolskie mistrzostwa sędziów piłkarskich w futsalu
Za nami halowe finały or- unitów, a pozostałe miejsca zao „Puchar Prezesa MZPN”

Zwycięski remis w finale

– W Budapeszcie Piotr Karaś
i Jakub Heród mogli zagrać
przeciwko tak markowym zespołom, jak: niemiecka Alba
Berlin, słowacki Inter Bratysława czy też niepokonana
ostatnio drużyna na europejskich parkietach serbska Mladost Zemum – dodaje.
– mac

ganizowane przez piłkarski
podokręg w Oświęcimiu. Mistrzowskie zespoły awansowały
automatycznie do dalszych gier
na poziomie zachodniej Małopolski. W kategoriach wiekowych juniorów starszych, juniorów młodszych, trampkarzy
i młodzików zwyciężały odpowiednio ekipy Soły Oświęcim,
Zatorzanki Zator i Unii Oświęcim (w dwóch najmłodszych
grupach).
Solarze okazali się najlepsi wśród juniorów starszych.
W finałach wygrali cztery mecze (3:1 z Górnikiem
Brzeszcze, 1:0 z Zatorzanką, 1:0 z LKS-em Bulowice,
2:0 z Brzeziną Osiek) i tylko
raz zremisowali (1:1 z Unią
Oświęcim). Drugie miejsce zajęła drużyna z Zatora, a trzecia
pozycja przypadła niespodziewanie ekipie z Bulowic.
W rywalizacji juniorów młodszych triumfowała Zatorzanka. Tyle samo punktów zgromadziła Soła, ale przegrała
bezpośredni mecz 1:2. Na trzeciej pozycji sklasyfikowano

jęły zespoły Chełmka, Brzeziny Osiek i Górnika Brzeszcze.
Zawody w najmłodszych grupach wiekowych – trampkarzy
i młodzików zdominowali biało-niebiescy. Wicemistrzostwo
wśród młodzików wywalczyła Brzezina Osiek, a po srebro
w grupie trampkarzy sięgnął
inny zespół Unii.
Finały młodzików rozegrano
w Brzeszczach. W fazie grupowej wystąpiło osiem zespołów.
Połowa z nich awansowała do
półfinałów. W tym gronie były
aż trzy drużyny Unii Oświęcim! Pierwszy półfinał zakończył się zwycięstwem Unii I
nad Unią III 3:0. W drugim
osiecka Brzezina pokonała
Unię II 2:0. Trzecie miejsce
ostatecznie przypadło Unii II,
która pokonała swoich klubowych kolegów z Unii III 4:0.
Z kolei w finale Unia I wygrała z Brzeziną 3:1. Królem
strzelców został Tomasz Dusik z Brzeziny Osiek, zaś najlepszym bramkarzem zgodnie
wybrano Jakuba Marszałka
z Unii II.

wygrała druga drużyna Unii
(rocznik 2002) i zajęła pierwsze miejsce. Podopieczni Daniela Kornasia pokonali kolejno Unię I (rocznik 2003) 2:0,
Sołę Oświęcim 2:0, Górnika
Brzeszcze 1:0, Brzezinę Osiek
1:0 i Zatorzankę 2:1. Na drugiej pozycji sklasyfikowano
Unię I Oświęcim (0:2 z Unią
II, 0:0 z Zatorzanką, 1:1 z Sołą
Oświęcim, 3:1 z Górnikiem
Brzeszcze 3:1, 4:0 z Brzeziną
Osiek). Ostatnie miejsce „na
pudle” przypadło solarzom
(0:1 z Brzeziną, 0:2 z Unią II,
1:1 z Unią I, 4:0 z Zatorzanką
i 6:0 z Górnikiem).
Młodzicy Unii I Oświęcim
wystąpili w składzie: Kacper
Zguda, Jakub Jakubiec, Wiktor Ścigaj, Marcin Kateusz,
Kacper Jarnot, Igor Puchajda,
Marcin Baranowski. Trener:
Marcin Barciak.
Trampkarze Unii II Oświęcim (rocznik 2002) wystąpili w składzie: Aleksander Widuch, Jakub Gandurski, Jakub
Wanat, Andrzej Augustyn, Jakub Kotoński, Wojciech Adamowicz, Dawid Balon, Mateusz Cybula, Janusz Szypulski,
Wojciech Stachura, Marcin
Heród. Trener: Dawid Kornaś.
– mac

rozmaitości
Przedwojenny oświęcimski pitawal

„Spadkobiercy” Gizy
W cyklu „Przedwojenny oświęcimski pitawal” prezentujemy opowieści kryminalne o autentycznych wydarzeniach, o których pisano w ówczesnej prasie*.
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maja 1924 r. prasa donosi o zuchwałym
napadzie na kasę
Polskiego Banku Krajowego
w Oświęcimiu. Śledczy ustalili, iż bandyci przedarli się
do banku przez mieszkanie
stróża, którego wraz z rodziną obezwładnili i zmusili do
oddania kluczy. Otworzyli żelazne drzwi ubikacyi1 z kasą
i byli u celu, gdy spłoszył ich
hałas dobiegający zza ściany
– z poczty. Złodzieje uciekli
z pękiem kluczy. Wszczęto
pościg – bez rezultatu. Trop
prowadzi do Krakowa, a policja przypuszcza, iż włamania
dokonali członkowie bandy
nieżyjącego Gizy. W Oświęcimiu krążą różne pogłoski na
temat tego napadu. Mówi się,
iż żywiecka policja natknęła
się na bandytów i w wyniku
strzelaniny jeden z nich zginął, inny został ranny, a reszta uciekła.

1

21 maja 1924 r. w Krakowie sądzony jest ostatni członek bandy Gizy, Józef Janota,
oskarżony o zabicie policjanta. O godzinie 12.50 zapada
wyrok skazujący Janotę na
karę śmierci przez rozstrzelanie. Obrońca telegrafuje do
prezydenta Rzeczpospolitej
z prośbą o ułaskawienie. Jeśli odpowiedź nie nadejdzie
w ciągu dwóch godzin, wyrok
zostanie wykonany…
Jaka była zbrodnicza droga Józefa Janoty? Pochodzi
on z Podgórza, ma bogatą
przeszłość kryminalną, odsiadywał wyroki w Stanisławowie i Łomży. W więzieniach podobno dużo czytał,
kształcił się. Janota ma rodzinę w Chrzanowie – miasto
i okolice są w tym czasie siedliskiem różnych bandytów,
policja często urządza tam
obławy. Podczas jednej z rewizji w restauracji Selingera
zostaje nakryty Janota. Poste-

runkowy Gaweł, który dokonuje przeszukania w asyście
policjantów Barnasia i Macały zostaje przez Janotę zastrzelony z brauninga. Bandyta ucieka, ostrzeliwując się,
przypadkowo rani muzyka
i znika w ciemnościach. Policja zarządza obławę, która
jednak nic nie daje, bo Janota

z trzema kompanami uciekają do Oświęcimia,
gdzie włamują się
do banku, a potem,
w nocy z 8 na 9 maja
ukrywają się w żywieckim lesie koło wsi
Zadziele. Drożdż wyrusza po jedzenie. Czujni
mieszkańcy zauważają coś
podejrzanego i powiadamiają
policję, że podąża on gościńcem do wsi Tresna. Dowódca
patrolu, posterunkowy Harańczyk rusza za bandziorem.
Zatrzymuje go na gościńcu,
rewiduje, znajdując przy nim
naładowany brauning, 4 wytrychy i nożyce do kas ogniotrwałych. Podczas nakładania
kajdanków bandyta wyrywa
się i ucieka. Posterunkowy

wzywa „Stój!” i strzela. Bandyta biegnie jeszcze kilka kroków i pada martwy. Po oględzinach zwłok okazuje się, że
to Jan Drożdż. Podczas obławy 10 maja zostaje ujęty Janota, a Kobyłczakowi udaje
się zbiec.
Janotę szybko deportują
do Chrzanowa. Wieść o jego
przywiezieniu przyciąga gapiów. W drodze z dworca
kolejowego bandyta próbuje
popełnić samobójstwo, uderzając głową w słup telegraficzny. Odgraża się, że kompani go pomszczą. Jednak nie
wie, że Drożdż został zastrzelony, a Józef Kobyłczak pojmany w Andrychowie.
Telegraf milczy. Ułaskawienie Janoty nie nadchodzi.
Sąd przedłuża mu życie jeszcze o godzinę. Tuż przed wykonaniem wyroku bandyta
okazuje skruchę, rozmawia
z księdzem, żegna się z żołnierzami z plutonu egzekucyjnego, a potem, już z zawiązanymi oczami, modli się.
Rozlega się salwa. O godzinie
15.50 Józef Janota pada na
ziemię z roztrzaskaną głową.
– Kamila Drabek
*Artykuły z przedwojennej prasy udostępnia Łukasz Szymański.
Źródła: „Ilustrowany Kuryer Codzienny” – numery z 11, 12, 13,
22 i 23 maja 1924 r.

Zachowana oryginalna przedwojenna pisownia. Dawna nazwa pomieszczenia, izby, pokoju.

OGŁOSZENIA
DROBNE
PRACA W BIURZE
DLA PAŃ
BEZ OGRANICZEŃ
WIEKOWYCH
NOWO OTWARTE
BIURO
OŚWIĘCIM – RYNEK
33 471 15 45, 500 507 226
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
14 MARCA 2017 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
NA WWW.OCK.ORG.PL

Litery uporządkowane od 1 do 18 utworzą rozwiązanie – przysłowie ludowe, które wraz z kuponem nr 2 naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć
do 8 marca 2017 r. do redakcji GZO, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu. Na zwycięzcę losowania czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 1/2017 brzmi: „Jakie źródło taka woda”. Nagrodę książkową ufundowaną przez Wydawnictwo Marginesy otrzymuje
p. Anna Grzywa z Oświęcimia. Gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją.

Pionowo:
A) Boczna belka otworu okiennego; * Bimber;
B) Dziedzina z kagankiem;
C) Belgijskie miasto kojarzone z iperytem; * Cętkowany
drapieżnik;
D) Najważniejszy na urodzinach;
E) Skórzana szmatka; * Nadmierna tusza;
G) Choroba z powieści Camusa; * Szkodnik mąki;
I) Leśny owoc; * Atlantyk lub Pacyfik;
K) Kolor; * Węgierska potrawa;
L) Śledzik do wódki;
Ł) Kierownik w kopalni; * W dzienniczku niesfornego
ucznia;
M) Leczy bez dyplomu;
N) Przytłaczający ciężar; * Vettori, były austriacki skoczek narciarski;
O) Zwierzchnik jednotki wojskowej;
P) Niezgrabny powóz; * Azjatycka stolica.
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Poziomo:
1. Zakładane przez kłusownika; * Kuzyn łasicy o cennym
futrze;
2) Radiesteta;
3) Upał, skwar; * 12 sztuk;
4) Autor „Komu bije dzwon”;
5) Graniczy z Chinami i Norwegią; * Myszka w piórniku;
7) Bojka, pława; * Nudziarz, maruda;
9) Płyta lodowiska; * Gatunek dzikiej kaczki;
11) Skok akrobaty; * Spadek, spuścizna;
13) Jezioro z Kisajnami; * Zwycięzca konkursu;
14) Smakołyki;
15) Ptasi nawóz; * Z dziobkiem do gotowania;
16) Szybki okręt wojenny;
17) Największy dopływ Warty; * Benedyktynów w Tyńcu;
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