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Przyjemność, a nie obowiązek
Uniwersytet Trzeciego Wieku działający w Oświęcimskim Centrum Kultury ma już 20 lat. Ta forma
edukacji oraz zachowania i zwiększenia sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej cieszy się
niesłabnącym zainteresowaniem wśród oświęcimskich seniorów.
Obchody jubileuszu 20-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywały się w Oświęcimskim
Centrum Kultury 6 czerwca,
a dzień później w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Tam
odbyła się konferencja zorganizowana przez UTW pn.
„Komunikacja międzypokoleniowa”, podczas której referowali: prof. dr hab. Jacek
Wódz (który wygłosił pierwszy wykład w historii oświęcimskiego UTW), prof. dr
hab. Ryszard Koziołek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. Tadeusz
Gadacz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
i prof. dr hab. Zofia Szarota
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w naszym mieście
w 1997 roku w Oświęcimskim
Centrum Kultury. Indeksy
odebrało wówczas około stu
„studentów”. Obecnie skupia trzystu dziesięciu słuchaczy w wieku od 55 do 88 lat.
Dwadzieścia lat temu w Polsce
działało dziewiętnaście uczelni dla seniorów, Oświęcim był
zatem jednym z pierwszych
powstałych w kraju. Dzisiaj
jest ich już około sześciuset
pięćdziesięciu.
Oświęcimscy „studenci” mają
możliwość
uczestniczenia
w tematycznych wykładach,
prowadzonych przez wybitnych naukowców, w zajęciach
ruchowych: nordic walking,
pilates, gimnastyka, taniec.
Uczą się języka angielskiego,
ćwiczą pamięć oraz działają
w grupie kabaretowej „Czarna Rękawiczka”, zespole wokalnym „Ballada” i tanecznym „Pretty Woman”. Mają
także okazję rozwijać pasje
w dziedzinie tkactwa – Gru-

Podczas uroczystości jubileuszowych uhonorowano m.in. najstarsze stażem słuchaczki oświęcimskiego UTW

pa Tkactwa Artystycznego
„Osnowa”, malarstwa, bibułkarstwa oraz decoupage’u.
Wielu słuchaczy bardzo
ceni możliwość uczestnictwa w wykładach z różnych
dziedzin nauki i życia, m.in.
z historii sztuki, literatury, politologii, filozofii, socjologii, psychologii, filmu,
a także profilaktyki zdrowia.
I zachwala, że nie ma lepszego sposobu na zachowanie
sprawności intelektualnej i fizycznej w okresie „jesieni życia” oraz nawiązywanie towarzyskich relacji.
– W 1996 roku zmarł mój
mąż, a rok później powstał
Uniwersytet Trzeciego Wieku w naszym mieście, więc
postanowiłam, że zacznę korzystać z jego oferty, żeby wypełnić sobie czas i nie siedzieć
w domu, nie myśleć i martwić
się, płakać. Spodobało mi się
to. Byłam bardzo zadowolona i szczęśliwa. Poznałam
wiele ciekawych osób, seniorów, którzy też uczestniczyli w wykładach i samych wykładowców, którzy poruszali

różne ciekawe tematy. Dzięki
temu dużo się dowiedziałam,
zdobyłam wiele wiadomości – mówi Halina Głowacka,
słuchaczka oświęcimskiego
UTW, która jest w nim od początku powstania.
– Nasz uniwersytet polecam
wszystkim, którzy mają dużo
czasu, a nie mają co z nim
zrobić. Istotne i warte uwagi są zarówno wykłady, jak
i wspólne spotkania. Gdy zaczynałam, było nas naprawdę niewielu, a w tej chwili jest
ponad trzysta osób – tak, że
nie sposób teraz się nawet ze
wszystkimi poznać. UTW jest
bardzo wartościowy. Myślę,
że w każdym mieście powinien istnieć – podkreśla Halina Głowacka.
Pomimo tego, że studenci mogą wybierać w bogatej
ofercie działań i mają napięty
plan zajęć, na UTW przychodzą bez stresu – nikt przecież
ich nie egzaminuje, nie ma
wpisów do indeksu, o sesji
poprawkowej nie słychać.
– Nie ma tu żadnych obowiązków – udział w zaję-

ciach ma być przyjemnością.
Czymś atrakcyjnym i dającym do myślenia. Przez minione dwadzieścia lat zawsze
na wykładach była znacząca ilość osób, więc myślę, że
tematy są przydatne i wartościowe. Uczestnicy mają mieć
z tego radość, a nie obowiązek. Obowiązków miały te
osoby już dosyć w swoim życiu zawodowym, więc myślę,
że ich wystarczy – mówi Karolina Domider, koordynator
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Uniwersytet stara się odpowiadać na potrzeby słuchaczy, dostosowywać niektóre
działania do tego, o czym marzą, co ich pasjonuje. Istotna jest możliwość realizowania się, spełniania pomysłów
z młodości. „Studenci” próbują działać na różnych
płaszczyznach życia społecznego – rozpoczęli współpracę
z przedszkolami, trwają relacje nawiązane ze studentami
z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.

Zależy im na międzypokoleniowej wymianie i współdziałaniu.
UTW zawsze może liczyć
na kilku wykładowców, którzy stale z nim współpracują.
Oprócz nich chętnie referują
także inni, jednak większość
przyjeżdża do Oświęcimia
jednorazowo na zaproszenie koordynatorki Karoliny
Domider. To ona dba o dobór ciekawych wykładowców
i poziom merytoryczno-naukowy spotkań.
– Staram się jeździć na konferencje, spotkania, seminaria, gdzie mam okazję słuchać
różnych ludzi. Wtedy próbuję ich namówić do przyjazdu do nas z prelekcją. O dobrych wykładowców trzeba
zabiegać. Wspaniałym wyjątkiem jest Janusz Wałek,
który towarzyszy nam od samego początku. Jest znakomitym znawcą sztuki i nigdy
nie mówi o tych samych rzeczach. Od słuchaczy słyszę,
że nie wyobrażają sobie uniwersytetu bez Janusza Wałka.
Bardzo się cieszymy, że może-
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my mieć takiego wykładowcę.
Dzięki niemu sztuka stała się
towarzyszącym nam przez
dwadzieścia lat przedmiotem.
Dzięki niemu wiele osób wybrało się obejrzeć wystawy,
zaczęło się interesować sztuką – dziedziną dotychczas dla
nich obcą i nieciekawą – zaznacza Karolina Domider.
Podobne odczucia ma wykładowca, który regularnie od początku powstania
w naszym mieście seniorskiej
uczelni przyjeżdża opowiadać
o historii sztuki.
– Współpracuję z oświęcimskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku już dwadzieścia lat.
Była i jest to dla mnie wielka
i piękna przygoda z przekazywania informacji o sztuce – najwspanialszym dokonaniu ludzkości: malarstwie,
rzeźbie, architekturze. Jestem
zdumiony i zachwycony odbiorem moich wykładów
przez słuchaczy, dlatego że
po pierwsze zawsze jest pełna
sala, po drugie wszyscy bardzo uważnie tego słuchają.
Pokazuję bardzo dużo zdjęć
różnych dzieł sztuki, czasem
wywiązują się rozmowy, padają pytania, a po wystąpieniach dostaję nawet oklaski,
co jest miłe. Kwestia obcowania ze sztuką to jest kwestia ciągłego kontaktu z nią.
I oczywiście zachęcam zawsze
moich studentów, w każdym
wieku, do korzystania z nadarzających się czasem okazji
do oglądania dzieł w naturze
– w muzeach czy na wystawach. Dzisiaj, dzięki bardzo
dobrze dającym się zrobić
prezentacjom
komputerowym, możemy na wykładach
„przewinąć” ogromny materiał od czasów początku
świata do obecnych – zauważa Janusz Wałek, kierownik
Działu Malarstwa Europejskiego Muzeum Czartoryskich i Muzeum Narodowego
w Krakowie.
Dobiega końca dwudziesty
rok akademicki oświęcimskiego UTW. Niebawem jego
uroczyste zakończenie. Jednak już teraz słuchacze z niecierpliwością oczekują na powakacyjny rozkład zajęć.
– Marzena Wilk
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Rowerowa sobota

Rodzinny przemarsz

Już 17 czerwca o godz. 10:00 z oświę- Ulicami osiedla Chemików w Oświęcimiu przeszli uczestnicimskich bulwarów wyruszy XIX Ro- cy Marszu dla Życia i Rodziny, który w tym roku odbył się
pod hasłem „Bądźmy dobrzy jak chleb, każdy z nas potrzedzinny Rajd Rowerowy.
buje miłości”.
Blisko 34-kilometrowa trasa na półmetku, ciepłego posiłtegorocznego rajdu powiedzie uczestników z Oświęcimia do Wilczkowic, gdzie
przy Domu Ludowym zlokalizowany zostanie półmetek,
i z powrotem.
Bilety w cenie 11 zł można
nabyć w siedzibie organizatora – Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu przy ul. Legionów 15,
a także w Hali Lodowej przy
ul. Chemików 4, Centrum Informacji Turystycznej przy ul.
Leszczyńskiej 12 oraz Salonie
Rowerowym Doroty Tokarz,
przy ul. Rowerowej 10 na Zaborzu. Bilety będzie można
zakupić także w dniu rajdu
na starcie, w miarę wolnych
miejsc, w cenie 13 zł. Bilet
uprawnia do: odbioru koszulki, wody do picia i przekąski

ku na mecie, ubezpieczenia
i udziału w konkursach.
Na mecie oprócz konkursów
na najstarszą uczestniczkę,
najstarszego uczestnika, najmłodszego uczestnika imprezy,
najmłodszego uczestnika jadącego samodzielnie i na najliczniejsze rodziny zaplanowano
także zmagania sprawnościowe i test wiedzy. Jak informują
oganizatorzy, pytania będą dotyczyły m.in. sławnego oświęcimianina, którego imieniem
uhonorowano w Oświęcimiu
rok 2017. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, w tym malowania
twarzy i dmuchańców.
Głównym sponsorem przedsięwzięcia jest Operator
Gazociągów
Przesyłowych
GAZ-SYSTEM SA.
– ekt

Marsz odbył się w niedzielę
11 czerwca. Honorowym patronatem wydarzenie objęli
ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej ks. biskup Roman
Pindel, starosta oświęcimski
Zbigniew Starzec i prezydent
Oświęcimia Janusz Chwierut.

– Tym razem głównym przesłaniem uczyniliśmy naszą
solidarność z ludźmi potrzebującymi pomocy i opieki,
a także z tymi, którzy ofiarują
swój czas, dając potrzebującym miłość i bezpieczeństwo
– mówi Dorota Kinalczyk

z Akcji Katolickiej, współorganizatorka Marszu dla Życia
i Rodziny w Oświęcimiu.
– Każde życie jako bezcenne
wymaga ochrony. Udziałem
w marszu potwierdziliśmy
wspólnie, że przykład życia
św. Brata Alberta, dawania
radości osobom słabszym
i potrzebującym pomocy
w każdej postaci, jest dla nas
wzorem oddania, przynoszącym radość i szczęście także
nam, czyniąc nas wszystkich
przez to rodziną, wspólnotą –
dodaje Dorota Kinalczyk.
Wydarzenie poprzedziła msza
św. o godz. 13:15 w kościele św. Maksymiliana M. Kolbego. Finał odbył się przy
Oświęcimskim Centrum Kultury. Na zakończenie wystą-

EKO-maj

VIII Salezjański Piknik Rodzinny przeszedł już do historii. W tym roku odbył
się pod hasłem „Rodzina największą
wartością”.

Ponad pięć ton elektrośmieci zostało wymienionych na piękne sadzonki pelargonii podczas tegorocznej ekomajówki.
Słoneczna pogoda zachęciła wielu mieszkańców, by pojawić się na placu Pokoju, gdzie promowano ekologiczne
zachowania.

Fot. M. P.

Piknikowa zabawa

Celem imprezy, która odbyła
się 20 maja było promowanie
wartości rodziny, a także idei
współpracy. Dochód z pikniku przekazany został dwóm
rodzinom związanym z salezjańską szkołą, które znalazły
się w trudnej sytuacji życiowej.
Piknik rozpoczął się tańcem belgijskim, który cieszy
się niesłabnącą popularnością od wielu edycji imprezy.
Można było wysłuchać m.in.
koncertów salezjańskiej orkiestry szkolnej i uczniów ze
Studia Wokalnego Voicesing
z Oświęcimia. Na dziedzińcu Zakładu Towarzystwa Salezjańskiego prezentowali się
karatecy, motocykliści, strażacy, zespół taneczny „Grawitacja”, mażoretki z Polanki Wielkiej, orkiestra KWK

Piast. Zainteresowanie wzbudził też pokaz robotów.
Najmłodsi mogli skorzystać
z dmuchańców, malowania
twarzy, baniek mydlanych.
Każdy mógł ucieszyć podniebienie serwowanymi słodkościami i innymi potrawami.
Podczas pikniku odbyła się
tradycyjnie loteria fantowa,
w której każdy los wygrywał.
Na zakończenie zaprezentowano spektakl pt. „Spółka
z o.o.” w wykonaniu młodzieży z salezjańskiego oratoryjnego koła teatralnego.
Patronat honorowy nad
wydarzeniem objął prezydent miasta Oświęcim Janusz Chwierut i wójt gminy
Oświęcim Albert Bartosz.
– In

Było i coś dla ciała, i coś dla
ducha. Smakosze degustowali
zdrową żywność, dzieci włączały się w ekologiczne gry
i zabawy, na scenie królowała
twórczość o tematyce – oczywiście – ekologicznej, prezentowana przez uzdolnionych
oświęcimian ze szkół i przedszkoli. Teatr Kultureska zabrał
dzieci w zaczarowaną podróż
po świecie bajek, równocześnie edukując je z zakresu ochrony środowiska ludzi
i zwierząt oraz segregacji odpadów.
Tradycją stała się akcja
„Kwiaty za elektrograty”,
czyli przynoszenie zużytego sprzętu elektroniczne-

go i elektrycznego, za który
można było otrzymać wiosenne sadzonki.
– Rozdaliśmy 3,5 tysiąca sadzonek. Mieszkańcy przynosili głównie małogabarytowy sprzęt komputerowy,

RTV i AGD, ale były też i lodówki. W sumie 5,2 tony
elektrośmieci. Rozlosowano
również wśród uczestników
imprezy 20 koszy z kompozycją wiszących kwiatów
– podsumowuje Sylwia Sta-

piła Eleni, na którą czekało
wielu uczestników marszu.
Tego dnia odbyły się także
prezentacje i konkursy dla
rodzin oraz koncert zespołu
Włóczykije.
Organizatorami oświęcimskiego szóstego Marszu dla
Życia i Rodziny są środowiska
działające przy parafii Świętego Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu: Akcja Katolicka, Bractwo Trzeźwości,
Domowy Kościół Ruch Światło-Życie i Stowarzyszenie
„Abstynencja”.
– In
chura, zastępca naczelnika
Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Oświęcim.
W ekopasażu swoją ofertę
prezentowali producenci ekotechnologii, hodowcy kwiatów i krzewów, sprzedawcy
zdrowej żywności, pszczelarze, twórcy ekobiżuterii oraz
pracownicy spółek miejskich.
ZUK zorganizował m.in.
koło fortuny. Były też porady na temat zdrowego żywienia oraz zdrowego stylu życia.
W ramach warsztatów duzi
i mali uczyli się, jak z różnych
rzeczy po recyklingu można wykonać coś użytecznego
i ładnego.
W dniu imprezy po mieście
kursował darmowy autobus,
wożąc chętnych do udziału
w imprezie, by zostawili oni
swoje samochody w domu
i przyczynili się do poprawy
jakości powietrza w okolicy.
Organizowane przez Miasto Oświęcim wydarzenie ma
propagować wśród mieszkańców zachowania proekologiczne.
– Karo
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Od maja organizacje pozarządowe, non profit oraz grupy
nieformalne działające na rzecz oświęcimian mają nową
siedzibę.

Przeniosły się z Centrum
Organizacji Pozarządowych
z ul. Partyzantów na osiedlu
Chemików do nowych pomieszczeń w budynku przy
ul. Dąbrowskiego 15 w centrum miasta.
Tym samym powstało Centrum Aktywności Społecznej, które przejęło funkcje

pełnione przez Centrum
Organizacji Pozarządowych.
Przy ul. Dąbrowskiego 15
ulokowało się już dwadzieścia sześć organizacji, można się jednak spodziewać,
że wkrótce ich przybędzie.
W CAS mają do dyspozycji pomieszczenia biurowe
z wyposażeniem, salę kon-

ferencyjną, salę do przechowywania dokumentacji oraz
zaplecze socjalno-sanitarne. Grupy nieformalne oraz
osoby mające pomysł, czas
i energię, by zrobić coś dla
innych także będą mogły
znaleźć tam swoje miejsce.
16 maja br. dokonano uroczystego otwarcia Centrum
Aktywności
Społecznej.
Wstęgę wspólnie z prezydentem Oświęcimia Januszem Chwierutem przecięła
Teresa Bebak, pełnomocnik
prezydenta ds. organizacji
pozarządowych i osób niepełnosprawnych i Alicja Sobecka ze Związku Sybiraków.
– Od dłuższego czasu myśleliśmy, jak wykorzystać ten
budynek, w którym już jest
rada osiedla i klub seniora.
Stało się jasne, że dotychczasowe miejsce spotkań
organizacji pozarządowych
jest za małe na ich potrze-

by. Chcieliśmy też, by grupy
nieformalne, które mają ciekawe pomysły, projekty mogły z niego korzystać. Stąd
wybór tego miejsca – wyjaśnia Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.
– Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem
miasta. Ich działania widać na każdym kroku. Pomysłowość, inwencja, chęć
działania dają dobre efekty
nie tylko w zakresie kultury, sportu, turystyki, ale też
w różnych innych sferach
aktywności społecznej – zaznacza prezydent.
Centrum Aktywności Społecznej prowadzone jest
przez Urząd Miasta Oświęcim. Jego pomieszczenia
udostępniane są od poniedziałku do soboty zgodnie
z ustalonym wcześniej harmonogramem. Każda organizacja, która chciałaby
mieć swoją siedzibę przy ul.
Dąbrowskiego 15 powinna
zgłosić się do Wydziału Promocji Miasta Urzędu Miasta
Oświęcim, a następnie podpisać porozumienie o udostępnieniu sprzętu i pomieszczeń CAS.
– In

Sposób na komary
Jak co roku miasto walczy z komarami.
Również tej wiosny już przeprowadzono pierwsze zabiegi, które działają na larwy
owadów. Kolejne są w toku.
Akcja prowadzona jest na
obszarze 31 hektarów. Miasto zamierza wydać na nią
27 tys. zł. Specjalistyczna firma obok oprysków terenów
zielonych stosuje również preparat larwicydowy, który wlewany jest do wód stojących,
rozlewisk i cieków wodnych.
Zastosowanie obu metod gwarantuje maksymalną skuteczność zabiegu.
– Komary chociaż są niewielkie, bardzo potrafią uprzykrzyć życie. Nie zamierzamy
się jednak „poddawać”, tylko
z nimi walczymy. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, bo wtedy opryski będą
skuteczniejsze, a owady nie
będą już tak dokuczliwe –
mówi Andrzej Bojarski, zastępca prezydenta Oświęcimia.
Bardzo pomocne w walce z komarami i meszkami jest również
właściwe utrzymanie terenów
zielonych, które są doskonałym miejscem ich wylęgu.

Nowocześnie i profesjonalnie dla seniorów
Od lipca rozpocznie się realizacja projektu podwyższającego standard usług
opiekuńczych dla seniorów oferowanych przez Dzienny Dom Pomocy
w Oświęcimiu.
Trzyletni projekt „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób
starszych poprzez rozwój
działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury
Dziennego Domu Pomocy
w Oświęcimiu” jest realizowany przez Miasto Oświęcim. Jego celem jest lepsza
dostępność i wyższy standard usług opiekuńczych
dla seniorów, by jak najdłużej mogli pozostać w swoim
miejscu zamieszkania. Na realizację działań projektowych
miasto otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej
w kwocie 2 173 130,63 zł,
w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014–2020. Część inwestycyjna realizowana będzie
z budżetu miasta Oświęcim.
Projekt zakłada zwiększenie funkcjonalności istniejącej infrastruktury Dziennego Domu Pomocy poprzez
adaptację budynku oraz rozbudowę o nowe skrzydło in-

tegralnie połączone z obecnym ośrodkiem. Utworzone
będzie trzydzieści nowych
miejsc pobytu, w tym wyspecjalizowany oddział dla
osób ze szczególnymi potrzebami opiekuńczymi, m.in.
otępieniem, w tym chorobą
Alzheimera.

– Obok realizowanych usług
opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
aktywizująco-usprawniających i wspomagających dla
wszystkich osiemdziesięciu
pięciu uczestników ośrodka, w ramach projektu zaplanowano rozwój istniejących
form terapeutycznych, kul-

turalnych, edukacyjnych i integracyjnych, a także zwiększenie miejsc wypoczynku
i relaksacji poprzez rearanżację przestrzeni oraz ofertę
rekreacji i terapii na świeżym
powietrzu – ścieżki spacerowe i sensoryczne. Rozwinięte zostaną także innowacyjne

formy terapii zajęciowej jak
fototerapia, terapia sensoryczna, kynoterapia – informuje Agata Lorek, dyrektor
Dziennego Domu Pomocy
w Oświęcimiu.
W DDP znacznie poprawi się
dostęp uczestników do usług
rehabilitacyjnych, dzięki planowanemu uruchomieniu
nowoczesnego zaplecza rehabilitacyjnego oraz wyższemu wymiarowi wsparcia
specjalistyczno-rehabilitacyjnego w miejscu zamieszkania. Projekt zakłada także
rozwój usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania.
Pozwoli na objęcie pomocą usługową osób niesamodzielnych w godzinach popołudniowych i dni wolne od
pracy. Ostatnią grupą beneficjentów projektu są opiekunowie nieformalni i rodzinni osób niesamodzielnych,
dla których przewiduje się
wsparcie poprzez opiekę
wytchnieniową oraz formy
edukacyjne
indywidualne
i grupowe. W efekcie unowocześniony DDP zapewni
kompleksowe wsparcie osobom starszym, mieszkańcom
miasta Oświęcim.
W czerwcu rozpoczęła się
rekrutacja osób zaintereso-

– Miasto systematycznie przez
cały sezon kosi trawniki, łąki,
zieleńce, place zabaw i parki,
skwery w mieście. Prosimy też
prywatnych właścicieli terenów o ich właściwe utrzymanie, bowiem dodatkowemu
rozmnażaniu się tych owadów
sprzyjają wysokie trawy, zastoiska wodne, zanieczyszczone
rynny, oczka wodne znajdujące się przy domach czy na
ogródkach działkowych. Dlatego musimy wspólnie o to zadbać. Dopiero połączenie tych
wszystkich działań da właściwy efekt – apeluje.
Jak podkreślają specjaliści komary mają duże możliwości
adaptacji w różnych warunkach, zarówno naturalnych,
jak i stworzonych przez człowieka. Błyskawicznie rozwijają się w resztkach wody, rowach melioracyjnych i tym
podobnych miejscach. Dlatego zabiegi opryskiwania wykonywane są kilkanaście razy
w sezonie, od maja do października włącznie.
–k

wanych udziałem w projekcie. Mogą z niego skorzystać mieszkańcy Oświęcimia
w wieku 60+. W ramach
rojektu oferowanych jest
kilka form wsparcia: pobyt wraz z zakresem usług
w Dziennym Domu Pomocy
w Oświęcimiu (dzienny pobyt od godz. 6:30 do 16:00,
wyżywienie: śniadanie, posiłek regeneracyjny, obiad,
codzienna rehabilitacja, zajęcia aktywizujące itp.), usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania i usługi specjalistyczne rehabilitacyjne
w miejscu zamieszkania.
DDP zaprasza też opiekunów osób niesamodzielnych
do udziału w szkoleniach
wspomagających kompetencje opiekuńcze oraz grupach
wsparcia.
Rekrutacja prowadzona jest
w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu, ul. Czecha
8, od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00–14:00 oraz dodatkowo we wtorki w godz.
15:00–17:00.
Osoby z ograniczoną możliwością dotarcia do biura projektu z uwagi na stan zdrowia
bądź konieczność sprawowania opieki nad bliskimi prosimy o zgłoszenie telefoniczne
pod nr tel. 338411781 (wówczas rekrutacja odbędzie się
w miejscu zamieszkania).
– In
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felieton

kamila drabek

Podwórkowa socjotechnika

M

iejsce akcji: przystanek autobusowy Słowackiego II. Czas
akcji: niedzielny poranek. Postacie: starsi panowie dwaj.
Obserwując sytuację rozgrywającą się na
przystanku, można odnieść wrażenie, że spotkali się
dwaj znajomi, którzy nie widzieli się przez wiele lat. Na pierwszy
rzut oka widać jednak, iż pochodzą z dwóch różnych światów.
Pierwszy pan jest ogolony, ubrany w garnitur jak spod igły,
dopasowaną koszulę, krawat, wyglansowane buty, ma na ręku
złoty zegarek i nosi okulary w złotych oprawkach. Zadbany. Drugi
ma na sobie granatowy sweter wpuszczony w dżinsy. Posiada
widoczne tatuaże. I to właśnie on jest stroną aktywną. Przysiada
się do pierwszego pana, ładnie się wita, pyta, czy pan pierwszy
też do kościoła. Zagaja, iż często go tu widuje, choć niedawno
się przeprowadził do mieszkania po mamie. Stopniowo buduje
zażyłość. Mówi, ile ma lat, a potem wyraża zdziwienie, iż jego
rozmówca jest o 20 lat starszy. Zapewnia, że to niemożliwe, że
wygląda dużo młodziej. Pyta też mimochodem, czy pożyczyłby mu
2 zł. Po tak miłej rozmowie zmierzającej do zadzierzgnięcia więzi
trudno być asertywnym i burknąć, że się nie ma dwóch złotych…
Moneta zmienia właściciela. Nadjeżdża autobus, panowie
wsiadają. Podczas jazdy jeszcze jest prowadzona rozmowa, choć
pan pierwszy już nie przejawia chęci do konwersacji. Wysoka
kultura osobista nie pozwala mu uciąć ostro rozmowy. Pan
wysiada w mieście. Drugi pan podąża za nim. Zapewne prosi
o dalsze wspomożenie, ale pan pierwszy tym razem stanowczo
kręci przecząco głową.
Autobus odjeżdża, panowie rozchodzą się w przeciwne strony.
Znajomość zakończona. Pan drugi już nieco bliżej swego celu.
Będzie musiał jeszcze nawiązać kilka znajomości, zanim dotrze do
półki z procentowymi napojami. Można mu szczerze pogratulować
skutecznej socjotechniki, którą zapewne wypracował na przestrzeni
lat. W innych okolicznościach byłby świetnym handlowcem lub
politykiem.					

nie tylko z miasta

Andrzej winogrodzki

O czerwcu

C

zerwiec dla młodzieży szkolnej to początek wakacji!
Wprawdzie dopiero pod jego koniec zaczynają się, ale
ten miesiąc jest ich inauguracją. A po nim następują
70-dniowe wakacje, aż do fatalnego początku września! Szkoła pozostaje w ambiwalentnym widzeniu i odczuwaniu
uczniów: ma swoje dobre i miłe strony, ale jest też okropna i nie
do zniesienia! Tak było zawsze i pozostanie na zawsze! A im dalej w czasie od bycia uczniem, tym miłe wspomnienia szkolne
rosną i nasilają się wśród wspominających, tym bardziej tamte
lata stają się baśnią i sielanką! Permanentne, dotyczące szkoły
turbulencje i paradoksy, reformatorskie nowe jej wizje i rewizje
– programowe, organizacyjne, metodyczne, często o uwarunkowaniach ideologiczno-politycznych, to temat na wielką szkolną
klasówkę z ostrą skalą ocen!
Cóż jeszcze o czerwcu? Nie jest na ogół zabójczo upalny, jak bywa czasem z lipcem czy sierpniem, ale umiarkowany temperaturowo i pogodowo, choć nie ostatnio, kiedy zawirowania i kaprysy
klimatyczno-pogodowe stały się regułą. Do 21 czerwca czas
trwania dnia wydłuża się, a od tej daty – powoli dnia ubywa,
a więc jesteśmy już na równi pochyłej, skierowanej delikatnie ku
jesieni. To nam przypomina – jak cały kalendarz – o niezmiennym
czasowym kołowrocie z sekwencjami takich samych wydarzeń
i niezmiennego porządku! I chyba to dobrze, bo permanentne
lato – jak gdzie indziej – lub niemijająca zima – jak gdzie indziej –
byłyby nie do wytrzymania, choć gdzie indziej są do wytrzymania
i przeżycia! Tyle o czerwcu – daleko nie wszystko i nie do końca!
Czy w lipcu będzie o lipcu, to się okaże – już niedługo!

Beacie Zielińskiej
wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy
składają Koleżanki i Koledzy
z Oświęcimskiego Centrum Kultury
Elżbiecie Gębali
wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojczyma
składają Koleżanki i Koledzy
z Oświęcimskiego Centrum Kultury

Czy Europa potrzebuje
bohaterów?
Uczestnicy IV Międzynarodowej konferencji „Europa wobec wyzwań XXI
wieku”, zorganizowanej 18 i 19 maja w ramach Oświęcimskiego Forum
Praw Człowieka w Bibliotece Galeria Książki, dyskutowali na temat bohaterów i antybohaterów. Konferencji towarzyszyła wystawa pt. „Mój bohater/
moja bohaterka”.
– Niepotrzebne nam dziś bohaterstwo, potrzebna nam jest
zwyczajna, ludzka przyzwoitość – powiedział Władysław
Frasyniuk w inauguracyjnym
panelu dyskusyjnym „Paradoks bohatera”.
Zdaniem legendarnego przywódcy Solidarności bohaterem można nazwać kogoś,
kto bezinteresownie i szlachetnie oddaje życie za innych.
– Nie jestem bohaterem, ale
jestem człowiekiem przyzwoitym i momentami odważnym – powiedział.
Jego zdaniem Solidarność
zwyciężyła, ponieważ miała poglądy, odnosiła się do
wartości. Natomiast dziś
mamy kryzys wartości.
Gdy nie ma wartości, nie
ma przywództwa. Dlatego bardzo ważne jest, aby
młodzi ludzie mieli poglądy, a niestety w Polsce
szwankuje edukacja społeczeństwa. Polacy potrzebują, zdaniem Frasyniuka,
zmiany mentalności i pozytywnego myślenia.
Janina Ochojska (Polska Akcja Humanitarna), uczestniczka dyskusji pt. „Czy kobieta może być bohaterką?”
też podkreśliła, że zmiana
zaczyna się od nas samych,
od sposobu myślenia i postrzegania świata, od działania w lokalnych społecznościach, od zrozumienia,
że część świata nie może się
bogacić kosztem pracy uboższych. Zaznaczyła, że nie czuje się bohaterką, a po prostu
wykonuje fascynującą pracę,
która pozwala jej zmieniać
świat. Dodała też, że współczesne wojny pokazują, iż
zwycięzcy są takimi samymi
mordercami jak przegrani.
Nie ma czarno-białych bohaterów. Ofiary stają się katami, a kaci ofiarami.
O
zmianie
mentalnej,
o działaniu lokalnym, które stało się ogólnopolskim,
mówił Andrzej Guła, ekonomista,
współzałożyciel
Krakowskiego Alarmu Smogowego i Polskiego Alarmu
Smogowego.
– Po paru latach działania obserwujemy, że społeczeństwo się budzi. Ludzi
o różnych poglądach, działających w Alarmie Smogowym, łączy to, że chcą oddychać czystym i świeżym

powietrzem – stwierdził.
Dodał jednak, że budzenie świadomości społecznej
nie wystarczy. Konieczne są
regulacje prawne, określenie standardów emisyjnych
dla urządzeń grzewczych,
określenie dopuszczalnych
wskaźników jakości węgla.
W Małopolsce jest już
ustawa antysmogowa – to
bodziec prawny, który ma
wpłynąć na poprawę stanu
naszego powietrza. Na razie
płacimy za smog nowotworami, udarami i zawałami
serca.
O bohaterstwie w sieci wypowiadała się Katarzyna
Szymielewicz,
prawniczka, prezeska fundacji Panoptykon, której celem jest
działanie na rzecz wolności
i ochrony praw człowieka
w społeczeństwie nadzorowanym.
– Powierzyliśmy się potężnym graczom, imperiom informatycznym, które sterują
mediami, zarządzają informacjami i wpływają na politykę i procesy społeczne –
powiedziała Szymielewicz.
Zaznaczyła również, że inwigilacji społeczeństwa nie
można
usprawiedliwiać
ochroną przed terroryzmem.
Powinniśmy interesować się,
jakie nasze dane są zbierane,
dlaczego i w jakim celu. Jak to
narzędzie ma pomóc w walce
z wrogiem?
– Przed jakim wrogiem
mamy się bronić? – zadała
pytanie prawniczka i podsumowała, abyśmy nie ulegali demagogom, którzy
przekonują nas do oddania wolności w imię walki
z wyimaginowanym przeciwnikiem.
Natomiast Stefan Życzkowski, współwłaściciel firmy

ASTOR, działającej w branży automatyki i robotyki,
podkreślił, że Internet jest
wielką siłą, która daje wolność dostępu do informacji.
Jest gwarantem pokoju, ponieważ umożliwia przepływ
informacji i jej pluralizm.
Życzkowski odniósł się też
do biznesu, który w Polsce
nie kojarzy się z przyzwoitością. Podkreślił, że jako
przedsiębiorcy, opłaca mu
się szanować ludzi. Relacje oparte na wartościach są
podstawą funkcjonowania
jego firmy. Pieniądze były
i są drugorzędną kwestią.
Wyraźnie widać, że poglądy Stefana Życzkowskiego
korespondują z tym, na co
wcześniej zwracał uwagę Władysław Frasyniuk.
Przywództwo oparte na
wartościach przyniosło globalny sukces małej, rodzinnej firmie.
Marek Kornat, historyk
i sowietolog, odnosząc się
do kwestii bohaterów i antybohaterów, podkreślił, że
przepustką do historii jest
dokonanie czegoś doniosłego. W odniesieniu do tej
tezy poruszył interesujący
temat historycznego rewizjonizmu w Rosji. Obecnie dokonuje się tam coś na
kształt asymilacji komunistycznej historii, i np. Stalin
zaczyna być uznawany za
bohatera narodowego, znowu stawia się mu pomniki, jako twórcy mocarstwa
i współbudowniczego jałtańskiego pokoju. Profesor
Kornat podkreślił, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić,
jak w przyszłości będzie
wyglądała pamięć o osobie
z przeszłości. W Polsce też
dokonuje się rewizji historycznej, np. w odniesieniu

do gen. Józefa Becka, którego czyni się winnym klęski
Polski w 1939 r.
W końcowej sesji konferencji padło pytanie „Jakich
bohaterów potrzebuje Europa?” Anna Wolff-Powęska, historyczka, specjalistka
w zakresie stosunków polsko-niemieckich, zacytowała
Bertolta Brechta: „Nieszczęśliwy jest kraj, który potrzebuje bohaterów”*. Zdaniem
Powęskiej współczesna Europa potrzebuje pracy u podstaw, pracy organicznej,
wspólnych symboli, podręczników do historii pisanych
z perspektywy europejskiej,
a nie narodowej. Pojęcie bohatera nie pasuje do Europy,
i jak dotąd nie ma pomników stawianych Europejczykom. Jednak przede wszystkim potrzebuje Europa
d i a l o g u.
W Oświęcimiu toczy się
dialog. Za sprawą Oświęcimskiego Forum Praw
Człowieka, jego inicjatorów
i organizatorów. Kolejne
konferencje dowodzą wartości dialogu i jego przesłania, które płynie z Miasta
Pokoju. Na koniec dodam
jeszcze, iż dawni gimnazjaliści, młodzi słuchacze pierwszych konferencji, dziś są wolontariuszami
OFPC. I to też jest wartość
edukacyjna tego przedsięwzięcia.
– Kamila Drabek
Tekst zawiera wybór problematyki. Inne materiały dostępne są na stronie internetowej www.ofpc.pl oraz
w profilu Oświęcim – Miasto Pokoju – City of Peace
(Facebook).
*B. Brecht, Życie Galileusza, 1939.
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Unijne miliony dla wodociągów

Końcem kwietnia oświęcimskie wodociągi podpisały
umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i budowa kanalizacji sanitarnej
z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania sieciami
wodno-kanalizacyjnymi w rejonie działalności
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Oświęcimiu”. Projekt jest
dofinansowywany przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014–2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu”. Przewidywany koszt realizacji projektu
wyniesie 4.314,800 zł, w tym
dofinansowanie z funduszy
Unii Europejskiej to blisko
3.667,580 zł.
Projekt obejmuje teren Miasta i Gminy Oświęcim i zo-

stanie zrealizowany do końca 2018 roku. Zawiera on
cztery
główne
zadania.
Pierwszym jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa
grupowej pompowni ścieków, aby zwiększyć stopień
skanalizowania gminy miejskiej i wiejskiej Oświęcim.
Obejmie przebudowę istniejącego budynku pompowni, w tym zabudowę nowych
pomp, rurażu, armatury
technologicznej, przebudowę
układu zasilania i sterowania urządzeń, a także instalację systemu dezodoryzacyjnego dla unieszkodliwiania
odorów wydzielających się
w zbiorniku czerpalnym
pomp.
Drugie zadanie to budowa
ok. 370 m kanalizacji sanitarnej obejmująca działki przy
ul. Kraszewskiego w Oświęcimiu. Kolejne zadanie w ramach projektu to montaż
paneli fotowoltaicznych na
pompowni ścieków przy ul.
Solnej w Oświęcimiu. W zakres tej inwestycji wchodzi
montaż modułów fotowoltaicznych na połaci dachowej

budynku pompowni ścieków
w celu wspomagania zasilania szafy sterowniczej pompowni. Ostatnim zadaniem
jest wdrożenie inteligentnego
systemu zarządzania siecią
wodociągową. Obejmuje ono
budowę i kalibrację modelu
hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wodociągowej
wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego,
oprogramowania oraz utworzenia systemu monitoringu
nad siecią i włączeniem go do
systemu SCADA (pozwala
na szybki wgląd w faktyczny
stan urządzeń), a także szkolenie w tym zakresie załogi
PWiK.
Oświęcimskie
wodociągi
ostatni raz wykorzystały środki unijne w latach 2004–2006.
Zmodernizowano wówczas
stację wodociągową Zaborze.
W kolejnych latach pomimo wielokrotnego składania
wniosków o dofinansowanie
inwestycji ze środków unijnych aplikacje były odrzucane na etapach kwalifikacyjnych. Powodem był brak
dostosowania
parametrów
oczyszczalni ścieków, która
nie jest własnością wodociągów, do wymogów dyrektyw
unijnych. Po prawie dwuletnich przygotowaniach odpowiednich wniosków, analiz

Wspólne działanie
Znany jest bilans tegorocznej akcji pn. „Sprzątanie Świata – Oświęcim 2017”. Uroczyste podsumowanie odbyło się
w Oświęcimskim Centrum Kultury.
W kampanii organizowanej w Oświęcimiu dwudziesty trzeci raz wzięło udział
5,2 tys. uczestników. Wśród
nich byli uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów,
szkół średnich, przedszkolaki,
dzieci i młodzież ze świetlic
szkolnych, terapeutycznych,
ośrodka szkolno-wychowawczego, organizacji ekologicz-

nych, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Do akcji
czynnie włączyło się również
Koło Pszczelarzy w Oświęcimiu, Koło Wędkarskie „Chemik” w Oświęcimiu oraz
członkowie rad osiedli: Monowice, Dwory-Kruki, Pod
Borem i Stare Stawy.
Akcja sprzątania naszego
miasta trwała od 19 do 27

kwietnia. W tych dniach wykorzystanych zostało 1,3 tys.
worków na odpady oraz
7,2 tys. sztuk rękawiczek jednorazowych. Uczestnicy zebrali 3,75 tys. kilogramów
nieczystości. Dzięki wspólnemu wysiłkowi uporządkowano tereny wokół szkół,
przedszkoli, park Chemików,
międzywale rzeki Soły, rejon

i zawarciu konstruktywnego porozumienia pomiędzy
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu oraz Miejsko-Przemysłową Oczyszczalnią Ścieków
w Oświęcimiu, w zakresie
spełnienia przez ten podmiot
wymogów dyrektywy unijnej, udało się doprowadzić
do podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych dla PWiK.
– Spółka znacząco zwiększy
swój potencjał techniczny
w zakresie gospodarki wodnej i kanalizacyjnej. Poprawi
efektywność zarządzania siecią wodociągową, co przyczyni się do ograniczenia
strat i szybszego wykrywania awarii, a także zmniejszy
uciążliwości dla pracowników i mieszkańców w zakresie systemu kanalizacji. Wykorzystanie środków unijnych
bez konieczności kredytowania inwestycji prowadzi też
do optymalizacji finansowej
w zakresie utrzymywania jednych z najniższych w regionie cen dla mieszkańców –
zaznacza Bartłomiej Dubiel,
sekretarz zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Oświęcimiu.
– Marzena Wilk

wokół jezior Kruki, tereny
wokół cmentarzy.
Ochotnicy straży pożarnej przystąpili do „Trzeciego Oświęcimskiego Sprzątania Świata pod Wodą”. Z dna
Kruków płetwonurkowie wydobyli opony, butelki, puszki
i inne drobne śmieci.
– Akcja przynosi wymierne korzyści, miasto jest
uprzątnięte. Dzięki wspólnej pracy wzrasta świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa. Co roku
uczestnicy kampanii pogłębiają wiedzę o środowisku,
pamiętając przy tym, że ekologicznie znaczy mądrze –
zaznacza Agata Jezior z Referatu Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Oświęcim.
– Tego rodzaju wspólne wiosenne porządki przypominają nam o tym, że o środowisko trzeba dbać na co dzień.
Jest to jedyny sposób na to,
aby nasze miasto było czyste,
zielone i kolorowe – dodaje.
Podczas uroczystego podsumowania kampanii uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 9 w Oświęcimiu zaprezentowali ekologiczny program artystyczny, a Andrzej
Bojarski, zastępca prezydenta Oświęcimia wręczył
uczestnikom
„Sprzątania
Świata” nagrody i upominki.
– In

Od 12 czerwca zamknięta jest ul. Chemików na odcinku od ul. Tysiąclecia do
ul. Zwycięstwa.
Utrudnienia w ruchu to efekt
kolejnego etapu prac związanych z budową północnej obwodnicy Oświęcimia.
Jak informuje Marcin Sosiński z firmy Banimex na czas
prowadzonych robót wyznaczone są objazdy ulicami: Słowackiego, Tysiąclecia,
Unii Europejskiej, drogami
wewnętrznymi firmy Synthos
(1, B i E).
Również tą trasą kursują autobusy komunikacji miejskiej. Z obsługi wyłączone
zostaną jedynie przystanki
„Dwory Cichy Kącik” w ciągu ul. Chemików. W zamian
dla obsługi pasażerów uruchomione zostaną przystanki zlokalizowane na przebudowanym odcinku ul.
Chemików i Zwycięstwa oraz
na przedłużeniu ul. Tysiąclecia (ul. wewnętrzna E).

Fot. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu rozpoczyna przebudowę i modernizację kanalizacji.

Kolejny etap budowy

– Na odcinku ul. Chemików
od skrzyżowania z ul. Tysiąclecia do ronda z DK 44 ruch
zostanie przywrócony i odbywać się będzie zgodnie
z wprowadzoną czasową organizacją ruchu – wyjaśnia
Marcin Sosiński.
–k

Reklama

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o. o.
z siedzibą w Oświęcimiu zaprasza do udziału w projekcie

„Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”
w ramach którego przyznawane są DOTACJE
na rozpoczęcie działalności gospodarczej
w wysokości 22 700,00 zł.
Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się
na terenie jednego z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, które pozostają bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne), w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, które należą do co najmniej 1
z poniższych grup:
• osoby powyżej 50 roku życia,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
• kobiety.

Więcej informacji na stronie: www.czasnabiznes.eu
oraz pod numerem telefonu 33 844 73 44.

Projekt realizowany w ramach
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Projekt AKTYWNA MŁODZIEŻ

MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ
przeznaczony jest:

DLA PRACODAWCÓW
• możliwość przyjęcia na staż kreatywnych osób młodych, chętnych do nauki i działania (stypendium finansowane przez UE)
• możliwość wysłania przyszłego
pracownika na dofinansowane
szkolenia (do 3.800 zł) podnoszące kwalifikacje, np.:
– prawo jazdy kat. B, C, E itp.
– operator maszyn budowlanych, wózków widłowych
– kursy językowe, komputerowe
– kursy barman, barista
– kursy wizażu, kosmetyczne
– i inne

DLA OSÓB MŁODYCH,
DO 29 ROKU ŻYCIA
• ciekawy, płatny staż
• atrakcyjna praca
• szkolenia do 3800 zł
• stypendia za uczestnictwo
w szkoleniu
• nowe doświadczenia
TYLKO dla młodych osób
NIEPRACUJĄCYCH z jednego
z powiatów:
• oświęcimski
• wadowicki
• chrzanowski
• olkuski

CENTRUM BIZNESU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ SP. Z O.O.
WWW.AKTYWNAMLODZIEZ.PL
TEL. 33 844 73 44

wiadomości
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Czytanie uskrzydla

szkolaki piosenka „Witajcie
w naszej bajce”, potem były
wesołe łamańce i recytacje
w ramach zajęć pn. „W krainie
wierszy Jana Brzechwy”. Dzieci próbowały naśladować bohaterów żartobliwych opowiastek z utworów „Stonoga” czy
„Na straganie”. Specjalnie na
tydzień czytania przedszkolaki przygotowały wspaniałe
stroje do inscenizacji „Lokomotywy”. Dzieci odwiedził

także Koziołek Matołek oraz
Smok Wawelski.
Biblioteka
zorganizowała również rodzinny turniej
„Rodzina na start – literacka
familiada. W rozgrywkach
wzięło udział pięć drużyn.
Zawodnicy musieli zmierzyć się w różnych konkurencjach literacko-sprawnościowych. Było więc ubijanie
piany, przyszywanie guzików,
test znajomości literatury dla

Fot. M. P.

Dykcję w „Galerii Książki”
ćwiczył przed małymi czytelnikami prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, do
lektury przyłączyli się harcerze oraz motocykliści z pasją,
czyli grupa „Free – Oświęcim”
i „Gentelmen’s Club Oświęcim”. Taneczną oprawę zapewniła Kasia Majtczak z formacji
„Mamma Mia” Szkoły Tańca „Prestiż”. Do magicznego
świata rymów zabrała przed-

Fot. M. P.

Głośne recytacje, przyszywanie guzików, wspólne śpiewanie i zabawy z Koziołkiem Matołkiem – takie atrakcje przygotowała oświęcimska biblioteka w ramach
tegorocznej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

dzieci czy rzuty piłeczkami
do kosza. Zmagania w gronie
najbliższych przypomniały,
jak dzieci wspaniale bawią się
z dorosłymi oraz że czytanie
naprawdę zbliża rodzinę. Puchar zdobyła drużyna w składzie: Kuba Pomietlak, mama
Agnieszka, babcia Marysia
i wujek Rafał.
W ramach akcji czytania dzieciom oraz 24. Ogólnopolskiej
Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego dzieci
z oświęcimskich szkół spotkały się z Anną Czerwińską-Rydel. Pisarka jest pomysłodawczynią i twórczynią m.in.
serii biograficznych powieści
dla dzieci i młodzieży o wielkich Polakach: Marii Skłodowskiej-Curie, Fryderyku
Chopinie, Januszu Korczaku
czy Julianie Tuwimie. Rozmowy inspirowane były książką
„Słońcem na papierze”.
XVI Ogólnopolski Tydzień
Czytania Dzieciom (XVI
OTCD) odbywał się pod hasłem „Czytanie zbliża”. To
największe doroczne święto
w ramach, trwającej nieprzerwanie od 2001 roku, kampanii społecznej „Cała Polska
czyta dzieciom”.
– Karo

Kino na rynku
Już niedługo w sercu Starego
Miasta ustawione zostanie kino
plenerowe. Codziennie od 2 do
9 lipca o godz. 19:00 prezentowana będzie bajka lub film
dla dzieci, a o godz. 20:30
– film dla dorosłych. Do dyspozycji kinomanów będą
wygodne leżaki. Wstęp wolny,
ale ilość miejsc organiczona.
Szczegółowy repertuar będzie
można znaleźć na stronie
oswiecimdziejesie.pl/. W razie
niesprzyjających warunków
atmosferycznych seanse będą
przekładane na inny termin.
Organizatorem kina plenerowego na oświęcimskim rynku jest
Urząd Miasta Oświęcim.
– ekt

Europejskie wartości były tematem przewodnim tegorocznej sesji kolbiańskiej, która została zorganizowana 29 maja
– w 76. rocznicę deportacji Maksymiliana Marii Kolbego do
KL Auschwitz.

Odznaczenia, wyróżnienia i koncerty towarzyszyły tegorocznym obchodom święta uczelni, które Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu obchodzi 25 maja –
w rocznicę śmierci patrona – rotmistrza Witolda Pileckiego.

Spotkaniu pn. „Wychowanie
do wartości w Europie” przyświecały słowa Jana Pawła II,
które 20 lat temu papież wypowiedział w Gnieźnie: „Nie
będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha”. Motto sesji plenarnej podjęli zaproszeni
goście: Tomasz Terlikowski –
redaktor, publicysta i pisarz,
o. Piotr Bielenin z Instytutu
Studiów Franciszkańskich
w Krakowie, ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski (Papieski
Wydział Teologiczny, Fundacja „Obserwatorium Społeczne” we Wrocławiu) oraz
o. Jan M. Szewek (OFMConv

O jego zasługach dla ojczyzny
przypomniał gościom rektor
prof. zw. dr hab. Witold Stankowski.
Podczas uroczystości wręczone zostały liczne wyróżnienia dla pracowników, studentów oraz absolwentów PWSZ.
Odbyło się również uroczyste
czepkowanie studiujących na
pierwszym roku pielęgniarstwa. Otrzymane białe czepki i złożone ślubowanie symbolicznie włączają studentów
do grona pielęgniarek i pielęgniarzy.
Rozrywkowa część świętowania została przygotowana na
Rynku Głównym, gdzie żacy
bawili się na tradycyjnych juwenaliach. Symboliczny klucz
do bram miasta na ręce studentów przekazał prezydent
Janusz Chwierut.

w Krakowie), który dokonał
podsumowania wystąpień.
Prelegenci skupiali się na
rozważaniach dotyczących
miłości ojca Kolbego do ojczyzny, jego twórczości opisującej Maryję, poruszone
zostało także zagadnienie
„Wychowanie czy socjalizacja? W orbicie wartości europejskich”.
Jak wyjaśnił o. Arkadiusz
Bąk, OFMConv z Centrum
św. Maksymiliana w Harmężach, wykłady sesyjne są
„bardziej naukowe niż popularne, i dotykają aspektów
teologicznych, duchowych,
moralnych i etycznych”.

XXXVI
Sesję
Kolbiańską rozpoczęła modlitwa
przy Ścianie Straceń w celi
śmierci św. Maksymiliana
na ternie byłego obozu niemieckiego Auschwitz-Birkenau, a zakończyła eucharystia sprawowana w kaplicy
Sióstr Karmelitanek Bosych
w Oświęcimiu.
Gośćmi specjalnymi byli
przedstawiciele
Związku
Gmin Związanych z Życiem
św. Maksymiliana Marii Kolbego, czyli Gminy Teresin,
Miasta Oświęcim, Miasta Pabianic oraz Miasta Zduńska
Wola.
Inicjatywa majowych sesji
zrodziła się w kręgu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” po kanonizacji o. Kolbego jako forma
dziękczynienia. Ma to być
również okazja do popularyzacji myśli franciszkanina.
Spotkanie zorganizowali: „Civitas Christiana”, Centrum
św. Maksymiliana w Harmężach, Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu, Urząd Miasta
Oświęcim i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.
– Karo

Na imprezie zaprezentowały
się najpierw lokalne zespoły:
Synesthesia, która gra mocne
rockowe brzmienia oraz Sonia
Nowak, Oskar Dębski & The
Acoustic Band – znani z popowych coverów w akustycznej aranżacji. Potem scenę
przejął raper VNM, który pochodzi z Elbląga i jest uważany za jednego z najlepszych w
kraju. Wielu fanów skoczny-

Fot. PWSZ w Oświęcimiu

Fot. PWSZ w Oświęcimiu

Muzycznie i medycznie

Fot. PWSZ w Oświęcimiu

Wartości w wychowaniu

mi utworami porwał do zabawy (i pogowania) – w klimacie reggae, ska i rock – zespół
„Koniec Świata”. Wyczekiwaną gwiazdą wieczoru był Zeus,
raper i producent muzyczny.
Organizacją imprezy przy
wsparciu władz uczelni zajmowali się studenci i były to
dla nich praktyczne warsztaty
z życia, bo odpowiednie przygotowanie zabawy zajęło im
kilka miesięcy.
Uczelnia rekrutuje już kolejnych chętnych do studiowania. W ofercie ma 13 kierunków kształcenia. Nowością są
studia licencjackie o profilu
praktycznym „Bezpieczeństwo wewnętrzne”, ze specjalnością „Służby mundurowe
i bezpieczeństwo publiczne”
lub „Zarządzanie kryzysowe”.
– Karo

Wakacje w Oświęcimiu
Wakacje
w Bibliotece Galeria Książki w Oświęcimiu
13.07 – Dmuchawce, latawce… – wakacje w PRL
18.07 – Bez Internetu i tabletu
– czas wolny w PRL
20.07 – W krainie groźnych
Wikingów
25.07 – Na polach Grunwaldu, czyli historia największej
bitwy
27.07 – Grunwald w miniatuDo dyspozycji czytelników bę- rze – tworzenie makiety
dzie także PlayStation, X-Box, 1.08 – Z łopatą przez dzieje.
Nim Oświęcim powstał
tenis stołowy, szachy oraz bo3.08 – Spotkanie z przeszłością
gaty wybór gier planszowych.
– warsztaty archeologiczne
Wakacyjne Godziny Kodowania 10.08 – Średniowieczny gród
– budujemy makietę oświęcimorganizowane są w każdy poniedziałek i środę, w godzinach skiego grodu
11:00–13:00 w pierwszym
miesiącu wakacji, dla dzieci
w wieku 9–12 lat. Klasopracownia parter + taras (ostatnie
zajęcia). Udział w zajęciach
jest bezpłatny. Każde zajęcia
wymagają wcześniejszego
zapisu.
Wakacje w bibliotece organizowane są w każdy wtorek
i czwartek, w godzinach 11:00
–13:00 dla dzieci w wieku od
8 do 12 lat. Informatorium +
Aula św. Wawrzyńca. Udział
w zajęciach jest bezpłatny.
Każde zajęcia wymagają wcześniejszego zapisu.

Ale historia!
godz. 11:00–13:00 Aula
4.07 – Mężni Rycerze,
Nadobne Niewiasty – z wizytą
w średniowiecznym zamku
6.07 – Tropami rycerskiej przy8.08; 17.08; 22.08; 24.08 –
gody – warsztaty plastyczne
Słowo – obraz – gest – Spotka11.07 – Tanecznym krokiem
przez wieki – tańce, gry i zaba- nia z teatrem
wy dworskie

TURNIEJE
10–13.07 – Turniej PlayStation 4 o Puchar FIFA 17
organizowany jest dla czytelników Galerii Książki w wieku
5–17 lat. W tym roku będzie
to już siódma edycja, do
której zapraszamy miłośników
futbolu, gdzie każdy może
zostać mistrzem piłki nożnej,
nawet w świecie wirtualnych
gier. Najlepsi gracze otrzymają
atrakcyjne nagrody. Zapisy
w Dziale Multimedi@.
19.07 – TURNIEJ X-BOXA
„TENNIS MASTERS”
Turniej na X-Box dla dzieci
w wieku 8-12 lat. Młodzi
czytelnicy biblioteki będą mogli
spróbować swoich sił podczas
wirtualnych zmagań w tenisa
ziemnego, a najlepsi gracze
otrzymają atrakcyjne nagrody.
Zapisy w Bibliotece Młodych.
23.08 – TURNIEJ X-BOXA
„JUST DANCE KIDS”
Turniej na X-Box dla dzieci
w wieku 8–12 lat. Młodzi
czytelnicy biblioteki będą
mogli spróbować swoich sił
podczas wirtualnych zmagań
w konkurencjach tanecznych,
a najlepsi gracze otrzymają
atrakcyjne nagrody.
Zapisy w Bibliotece Młodych.

Wakacje na zamku
11 lipca – PIENIĄDZ W ŚREDNIOWIECZU
Tego dnia zaplanowano pokaz
bicia monet (każdy uczestnik
Muzeum Zamek w Oświęcidostaje własnoręcznie wybitą
miu zaprasza na warsztaty
monetę), warsztat szycia sakiewakacyjne „Letnia Przygoda
z Historią”. Zajęcia prowadzo- wek, formy płacenia w śrene będą przez członków grupy dniowieczu, pokaz dawnych
rekonstruktorów historycznych monet, zajęcia z projektowania
„Pokazy Historyczne pl”, którzy własnej monety.
specjalizują się w pokazach
12 lipca – BITWA POD
rzemiosła dawnego, animaGRUNWALDEM
cjach i edukacji historycznej
Dla uczestników przygotoz zakresu historii Polski.
wano: pokaz edukacyjny
Podczas zajęć przedstawiają
o rycerzach z czasów bitwy
dawne obyczaje, kulturę,
stroje, uzbrojenie oraz warunki pod Grunwaldem, prezentację uzbrojenia, prezentację
życia w dawnych wiekach.
Zajęcia odbędą się w termi- multimedialną z inscenizacji
nie 10–14 lipca w godzinach bitwy pod Grunwaldem, turniej
10:00–12:00. Skierowane są plebejski (wyścig w nartach
do uczestników indywidual- Bolka, bieg rycerski, rzut
nych w wieku 7–13 lat. Koszt
to 10 zł od dziecka za dzień.
Zapisy od 1 czerwca w Muzeum Zamek, tel. 338424427.

„LETNIA PRZYGODA
Z HISTORIĄ”

10 lipca – POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO
W programie: pokaz edukacyjny o początkach państwa
polskiego połączony z walkami, turniej strzelania z łuku,
zabawy historyczne.

podkową, machina do fechtunku…).
13 lipca – WARSZTATY RZEMIOSŁ DAWNYCH
Dzieci wezmą udział w warsztacie czerpania papieru, warsztacie skryby – nauce pisma
średniowiecznego i warsztacie
powroźnika – wyplataniu
sznurów.
14 lipca – GRA TERENOWA
Odbędzie się pojedynek drużyn
i podsumowanie zajęć.

W OBOZOWISKU
BRACTWA MILITES
Podczas Wakacji na Zamku
będzie można zobaczyć Grupę
Rekonstrukcji Historycznej MILITES, która zaprasza na dwa
spotkania w duchu średniowiecza – w niedzielę 23 lipca
oraz 6 sierpnia w godzinach
11:00–18:00 na zamkowym
wzgórzu.
Będzie można przysiąść
w obozowisku bractwa, zobaczyć ćwiczenia rycerskie, przymierzyć zbroje czy postrzelać
z łuku do celu. Wstęp wolny.

Inne atrakcje
Ofertę zajęć wakacyjnych przygotowały także kluby i stowarzyszenia działające w naszym
mieście. Szczegóły będzie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta w Oświęcimiu
www.um.oswiecim.pl/.

Wakacje z Oświęcimskim Centrum Kultury
Wakacje
w dżungli

plastycznymi. Warsztaty
szczególnie polecane osobom,
dla dzieci w wieku 6–12 lat, które chciałyby kontynuować
rozwój swoich zainteresowań
zapisy
artystycznych w roku szkolnym
3–14.07 godz. 10:00–11:30 2017/2018. Mile widziane
Wielka scena dżungli – zajęcia wszelkie ulubione – materiały
rysunkowe i malarskie.
teatralne zakończone spektaklem
Podczas dwutygodniowych za- 18–21.07 godz. 9:00–13:30
jęć dzieci oswoją się ze sceną, Robimy film! – warsztaty
poznają zasady ruchu i mowy filmowe dla dzieci i młodzieży
w wieku 10–14 lat zakończoscenicznej, metody walki
ne realizacją filmu – zapisy
z tremą podczas wystąpień,
Podczas czterodniowych
przygotują kostiumy i scenowarsztatów jego uczestnicy
grafię oraz spektakl teatralny,
poznają podstawy produkcji
który zaprezentują na zakońfilmowej, wykonają własną
czenie zajęć.
adaptację dzieła filmowego,
wezmą udział w castingu do
24.07 godz. 10:00–11:30
ról filmowych, samodzielnie
Wężowa kraina – zajęcia
wykonają rekwizyty i sceplastyczne
nografię do filmu, poznają
Dzieci wykonają maskotkę
w kształcie węża, która będzie w praktyce pracę reżysera,
praktyczną ozdobą ich pokoju. operatora filmowego, dźwiękowca, oświetleniowca i aktora oraz będą mogli obejrzeć
25.07 godz. 10:00–11:30
Spacer przez dżunglę – zajęcia efekty swojej pracy na ekranie
kinowym podczas uroczystej
plastyczne
premiery 22 lipca o godzinie
Podczas zajęć dzieci stworzą
12:00, na którą zaproszą
wielką mapę dżungli.
swoich gości.

amerykańskiego komiksu
oraz konsolowy turniej w grę
„Injustice”
20.08 godz. 16:00 „Urodziny Cthulhu” – spotkanie dla
młodzieży 16+ poświęcone
postaci H.P. Lovecrafta, amerykańskiego klasyka opowieści
grozy. Spotkanie odbędzie się
na cześć jego urodzin i przypadającej w tym roku 100.
rocznicy literackiego debiutu.
Imprezie towarzyszyć będą
prelekcje, konkurs wiedzy,
i gry inspirowane twórczością
Lovecrafta.

Wakacyjne spotkania Oświęcimskiego Klubu Fantastyki
wzbogacą: prezentacje
i turnieje kolekcjonerskich gier
karcianych, m.in.: „Magic:
the Gathering” i „Veto!”,
a także turnieje gier planszowych i bitewnych, spotkania
poświęcone popularyzacji
gier fabularnych (RPG): sesje
różnych systemów otwarte dla
każdego, prelekcje, konkursy
wiedzowe, spotkanie popularyzujące literaturę fantastyczną, m.in. poświęcone
10.08 godz. 10:00–11:30 TaJ.R.R. Tolkienowi, prelekcje
9.08
godz.
10:00–11:30
jemnice dżungli – gry i zabawy
i konkursy z nagrodami
Muzyka
–
warsztaty
muzyczne
Dzieci spędzą czas, rozwiązudotyczące różnych aspektów
jąc rebusy, krzyżówki, a także dla dzieci w wieku 6–12 lat,
kultury Japonii, w tym mangi
zapisy
będą uczestniczyć w kreatywDzieci poznają wybrane instru- i anime, możliwość nieodpłatnych zabawach oraz grach
menty muzyczne, poznają ich nego korzystania z klubowych
rozwijających wyobraźnię
brzmienie i same spróbują na zasobów gier.
i zdolności manualne.
Uczestnictwo w niektórych
nich zagrać.
turniejach może się wiązać
17.08 godz. 10:00–11:30
z posiadaniem własnej talii
Wakacje
Wyścigi w dżungli – zajęcia
kart/armii figurek. Szczegóły na
z fantastyką
sportowe
stronie internetowej www.ock.
dla młodzieży 13+,
Podczas zajęć dzieci aktywnie
org.pl i www.kf-oswiecim.net/.
wstęp wolny
spędzą czas, poznając sportowe konkurencje i rywalizując
Wakacyjne
Oświęcimski Klub Fantastyki
fair play.
działający przy Oświęcimskim
imprezy plenerowe
parking przed/obok OCK,
23–25.08 godz. 10:00–11:30 Centrum Kultury zaprasza
w lipcu i sierpniu na spotkawstęp wolny
Skarby dżungli – zajęcia
nia tematyczne, turnieje gier
plastyczne
i prelekcje, m.in.:
6.07 godz. 16:30–19:30
Dzieci w ciągu trzech dni
Wodne rozmaitości – prostworzą przestrzenną dżunglę.
1–23.07 II część wystawy
gram animacyjny dla dzieci
Wykonają i ozdobią szablony
poświęconej historii komikso- w wykonaniu Teatru Aplauz,
zwierząt, a także przygotują
wego wydawnictwa Marvel
podczas którego dzieci będą
skarby, które można znaleźć
wykonywały pachnące, kolorow dżungli.
we, musujące kule do kąpieli,
będą dekorowały drewniane
Wakacje
zawieszki morskich zwierząartystyczne
tek oraz posadzą fasolę na
wodnym podłożu i ozdobią
8.07 godz. 10:00–14:00
doniczki.
Salon wakacyjny – warsztaty
plastyczne – rysunek i techniki
mieszane – dla młodzieży
13+, zapisy
15.07 godz. 10:00–14:00
Salon wakacyjny – warsztaty
plastyczne – malarstwo – dla
młodzieży 13+, zapisy
Tematem warsztatów będzie
martwa natura, rysunek
i malarstwo na podstawie
obserwacji z natury. Uczestnicy – początkujący i zaawansowani – będą mogli zapoznać
się z różnymi technikami

1.07 godz. 14:00 „Spotkanie
z amerykańskimi superbohaterami” – otwarcie wystawy komiksowej, prelekcje i konkursy
wiedzowe dotyczące historii

28.08 godz. 15:00–19:00
Bajeczna Fiesta – dmuchańce,
animacje dla dzieci, interaktywny spektakl w wykonaniu
Teatru Kultureska

Warsztaty filmowe płatne 10 zł. Pozostałe zajęcia wakacyjne są bezpłatne.
Zapisy w Informacji OCK od 26 czerwca, od godziny 9:00. Liczba miejsc ograniczona –
decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowych informacji udziela Kornelia Płoszczyca-Big,
e-mail: organizacja@ock.org.pl/. Szczegóły na stronie organizatora www.ock.org.pl/.
Wakacje z Oświęcimskim Centrum Kultury dofinansowano z Gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie
miasta Oświęcim na rok 2017.
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Miasto dostrzeżone
i docenione

Termomodernizacja i cyfrowe usługi
za unijne pieniądze

Oświęcim w ostatnim czasie otrzymał
wyróżnienia w krajowych konkursach. Oświęcim sięgnął po pierwsze pieniądze w ramach nowego rozdania środków
unijnych na lata 2014–2020. Na trzy projekty inwestycyjne i społeczne otrzymał
Został doceniony jako gmina które odbyło się w Szkole
w sumie ponad 6 mln zł.
przyjazna inwestorom oraz Głównej Handlowej.
znalazł się w pierwszej dziesiątce gmin z tytułem „Perły Samorządu” w plebiscycie
Dziennika Gazety Prawnej.
Prezydent Janusz Chwierut
został wyróżniony w kategorii „Włodarze”.
W rankingu „Gmina na 5!”,
organizowanym przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły
Głównej Handlowej Oświęcim zajął drugie miejsce. To
już ósma edycja konkursu,
który ma wyłonić gminy najbardziej przyjazne inwestorom. Jak co roku badanie
objęło blisko 650 gmin w całym kraju. Studenci wcielili się w rolę tajemniczych
klientów i przetestowali kontakty urzędów z potencjalnymi inwestorami. Oceniano też informacje dostępne
na stronach internetowych
urzędów oraz kontakt mailowy z urzędnikami odpowiedzialnymi za relacje z biznesem. Najwyższą ocenę
obsługi inwestorów osiągnęło Mrągowo. Kolejne miejsca
zajęły Oświęcim, Stawiguda,
Gorzów Wielkopolski oraz
Elbląg. Nagrody wręczono
podczas Forum Gmin na 5!,

Pomóż
przedszkolom
wygrać

– Nowa perspektywa finansowa daje nam możliwość pozyskania znacznych pieniędzy
na różnorodne projekty, przygotowywaliśmy się do tego od
dłuższego czasu – wyjaśnia
Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia.
Na termomodernizację budynków miejskich miasto pozyskało ponad 3 mln zł. Całość inwestycji prowadzonej
w latach 2017–2019 wyniesie
ponad 5 mln zł. Wykonane
zostaną ocieplenia budynków
przychodni nr 1 i 3, harcówki,
przedszkoli nr 7, 14 i 15 oraz
Środowiskowego Domu Samopomocy. Inwestycja obejmuje też wymianę centralnego ogrzewania oraz nowe
elewacje.
Na wyposażenie Dziennego
Domu Pomocy oraz rozwój
usług i świadczeń dla osób
starszych udało się pozyskać
2,2 mln zł. Kolejnym etapem
będzie rozbudowa i dobudowanie nowego skrzydła Dziennego Domu Pobytu, która ma
szansę ruszyć w przyszłym
roku, po uzyskaniu kolejnego
dofinansowania. Obok kom-

pleksowego zaplecza fizjoterapeutycznego w nowym budynku prowadzona będzie dzienna
opieka nad osobami z demencją i chorobą Alzheimera, aby
odciążyć rodziny, które dźwigają trud zajmowania się chorymi.
Na cyfrowe usługi publiczne,
które ułatwią mieszkańcom
załatwianie spraw urzędowych jest ponad 1 mln zł.
– W urzędzie będzie można potwierdzić profil zaufany,
przygotujemy specjalny moduł gospodarki odpadami komunalnymi, aby mieszkańcy
mogli płacić za śmieci z poziomu strony internetowej, a także by otrzymywali SMS bądź

mailowe informacje o terminach płatności opłat czy podatków czy mogli wyjaśnić
swoje sprawy w tej kwestii bez
konieczności przychodzenia
do urzędu – wymienia Maria
Płachta, sekretarz miasta.
– To ostatnie będzie możliwe wyłącznie dla osób, które zadeklarują chęć takiego
sposobu komunikacji z nami
i podadzą numer telefonu
lub adres mailowy. Pojawi
się też możliwość przesyłania sms-owych informacji
o zagrożeniach czy ważnych
wydarzeniach kulturalnych
i społecznych.
Zmieni się też strona internetowa, która obok wielu tech-

Segregują baterie, wygrywają nagrody
Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu już po raz ósmy zorganizował konkurs „Uwalniamy nasze środowisko od zużytych baterii”.

Fot. Zakład Usług Komunalnych

Miasto Oświęcim uczestniczy
w „Konkursie z klimatem”,
organizowanym przez Tauron.
Udział w plebiscycie zwiększa szanse miasta na wygraną. A są nią oczyszczacze
powietrza, które zostaną
przeznaczone dla zgłoszonych oświęcimskich przedszkoli nr 7, 14, 15 i 16.
Osoba, która weźmie udział
w głosowaniu może także
wygrać czujnik czadu. Konkurs jest podzielony na 13 tygodniowych rund, a w każdej
do wygrania jest ponad 400
czujników. Głosowanie trwa
do 13 sierpnia 2017 roku.
Zachęcamy mieszkańców
miasta do udziału w głosowaniu.
Głosuj www.oddychajpowietrzem.pl/konkurs/.

– Wyróżnienie jest potwierdzeniem tego, co dzieje się
w naszym mieście. Tworzenie dobrych warunków dla
inwestowania przyciąga kolejne przedsięwzięcia w sferze gospodarczej, i co dla nas
bardzo ważne także w branży hotelarskiej. Przynosi to
nowe miejsca pracy, zmianę
wyglądu miasta – komentuje
Janusz Chwierut prezydent
Oświęcimia.
W rankingu „Perły Samorządu”, organizowanym przez
Dziennik Gazetę Prawną,
w kategorii miast do 100 tys.
mieszkańców, Oświęcim zajął 7. miejsce na 172 gminy
zgłoszone do konkursu. Kapituła analizowała zarządzanie
miastem, usługi publiczne,
przestrzeń przyjazną mieszkańcom i kapitał społeczny.
W kategorii „Włodarze” został także wyróżniony prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut. W tej grupie oceniano sposób pełnienia funkcji reprezentacyjnej, menadżerskiej, koordynatorskiej
oraz długofalowe działania na
rzecz miasta.		

Wzięło w nim udział 30
szkół, które zostały podzielone na dwie grupy poniżej 200 uczniów i powyżej
200 uczniów. Placówki, które zebrały najwięcej baterii
otrzymały nagrody i dyplomy. Wręczali je: prezes Zakładu Usług Komunalnych
Witold Augustyn, pomysłodawca akcji zastępca prezydenta Oświęcimia Andrzej
Bojarski i naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego Małgorzata Sikora. Jak podaje Zakład
Usług Komunalnych do tej
pory wspólnie z młodzieżą ze

nicznych nowości będzie dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Zmodyfikowany zostanie Biuletyn Informacji Publicznej.
Jak podkreśla Maria Płachta
projekt obejmie też połączenie elektronicznego obiegu
dokumentów pomiędzy urzędem a 18 jednostkami miejskimi. Radni będą mieli swoje
podstrony, gdzie będzie m.in.
kalendarz radnego, a każdy
z nich będzie miał możliwość
elektronicznego głosowania
na sesji Rady Miasta.
– Myślimy już o kolejnych
projektach dofinansowanych
ze środków unijnych. Złożyliśmy wnioski na zakup autobusów MZK, wzmocnienie wzgórza zamkowego czy
budowę parkingu Park and
Ride. W ramach rewitalizacji staramy się o fundusze
na budowę parkingu podziemnego w Starym Mieście
i domu osiedlowego na Zasolu. Te dodatkowe pieniądze
przyśpieszają rozwój miasta–
podkreśla prezydent Janusz
Chwierut.		

szkół powiatu oświęcimskiego udało się zebrać 31 388,90
kg zużytych baterii. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
z Grojca w grupie dużych
szkół, a w grupie placówek
poniżej 200 uczniów Szkoła
Podstawowa w Palczowicach.
Wśród laureatów znalazła
się Szkoła Podstawowa nr 9
z Oświęcimia, zajmując trzecie miejsce w grupie powyżej
200 uczniów.
Konkurs ma poszerzyć wiedzę ekologiczną dzieci i młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Zakład
Usług Komunalnych zapewnił bezpłatne materiały edukacyjne, wyposażył szkoły
w odpowiednio oznakowane
specjalistyczne pojemniki do
gromadzenia baterii, odbierał
i ważył baterie na legalizowanej wadze.		
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Oddają mieszkania i budują kolejne
W Oświęcimiu buduje się coraz więcej mieszkań. Dwa bloki powstają na osiedlu Stare Stawy. Jeszcze
w tym roku w nowym budynku przy ul. Zagrodowej zamieszka 26 rodzin. Kolejny jest już budowany, a inwestor, którym jest miejska spółka Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
ma w planach następne.

– Od 2013 roku realizujemy
budowę mieszkań w ramach odroczonej własności. To ciekawa
i atrakcyjna oferta, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy
za ok. 1 tys. zł mogą stać się
najemcą mieszkania. Z czasem
mogą myśleć o jego wykupie
– wyjaśnia Janusz Chwierut,
prezydent Oświęcimia.
– Wiemy też, że z tego programu korzystają osoby spoza Oświęcimia, które chętnie
wiążą swoje losy z naszym
miastem. Mamy jeszcze trochę wolnych terenów na tym
osiedlu i będziemy kontynuować inwestycje mieszkaniowe – dodaje prezydent.

W Oświęcimiu działają też
prywatni deweloperzy, którzy w różnych punktach miasta budują mieszkania na
sprzedaż. Przy ul. Chopina
we wrześniu oddany zostanie
apartamentowiec z 52 mieszkaniami oraz lokale użytkowe
– To już ostatni etap inwestycji, prowadzimy teraz prace
wykończeniowe – mówi Jakub Wojdyło, przedstawiciel
inwestora. Z kolei przy ul.
Więźniów Oświęcimia powstaną dwa budynki.
– W pierwszym, który oddamy na początku 2018 roku, zamieszka 29 rodzin, będzie też
lokal użytkowy. Budowa kolej-

nego ruszy niedługo i zakończy się w IV kwartale przyszłego roku. Mamy mieszkania
o metrażu od 35 do 75 m kw.
– informuje Robert Siwarski, przedstawiciel inwestora. Apartamentowiec wyrasta
również nad Sołą. Przy ulicy
Bulwary powstaną 44 mieszkania i lokale usługowe.
Urokliwe, ale nieco zaniedbane kamienice w Starym Mieście odzyskują dawny blask,
a w nowych mieszkaniach zamieszkają kolejne rodziny.
– Odtwarzamy dawną kamienicę przy ul. Mickiewicza,
która była bardzo zniszczona.
Powstanie tu 6 mieszkań na

Specjalna karta z profitami

I i II pietrze oraz lokal usługowy na parterze. W okresie
wakacyjnym planujemy też
rozpocząć prace adaptacyjne kamienicy przy placu Słonecznym 4 – mówi Tyberiusz
Kornas, prezes Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Miasto tworzy również warunki do rozwoju budownictwa jednorodzinnego.
– Przygotowujemy zmiany
w planach miejscowych, aby
umożliwić budowę domów
prywatnych, tworzymy inwestycje drogowe, aby tereny budowlane były nie tylko
uzbrojone, ale też w pełni do-
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SESJA RADY MIASTA
31 maja odbyła się sesja Rady
Miasta. Treść uchwał dostępna
na stronie internetowej
www.um.oswiecim.pl
w zakładce Samorząd/Rada
Miasta. Również w tej zakładce znajdują się nagrania wideo
z sesji Rady Miasta.

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

stępne – wyjaśnia prezydent.
– Obserwujemy od pewnego
czasu tendencję do powstawania budownictwa wieloro- www.um.oswiecim.pl
dzinnego w mieście, z kolei
jednorodzinnego na obrzeStrona miasta Oświęcim
żach miasta, w gminie. Two- www.um.oswiecim.pl znajduje
rzy się więc naturalna aglo- się na portalach społecznościomeracja złożona z dwóch wych Nasza Klasa i Facebook.
podmiotów – zauważa preDyżury
zydent.
Jak podkreśla, rozwój burady seniorów
downictwa mieszkaniowego
Członkowie Oświęcimskiej
jest dynamiczny i wiąże się
Rady Seniorów dyżurują
z wieloma w ostatnich latach
inwestycjami w sektorze go- w każdą drugą środę miesiąca
spodarczym czy społecznym, w budynku przy ul. Solskiego 2,
pokój nr 14 w godzinach
ale także bogatą ofertą kultuod 11 do 12.
ralną i sportową.		

Zniszczone ulice zyskają nowy
wygląd

Od 3 lipca rusza wydawanie Oświęcimskiej Karty Mieszkańca,
dzięki której oświęcimianie będą mieli dodatkowe korzyści. Przy ulicy św. Barbary prowadzone są roboty budowlane.
Od 1 września posiadacze kar- do oświęcimskiego Urzędu czoną przez Urząd Skarbowy To jedna z trzech dróg na osiedlu Stare Stawy, które do przyty zapłacą 25 proc. mniej za Skarbowego oraz członko- w Oświęcimiu. Potrzebna bę- szłego roku zostaną przebudowane.
wszystkie usługi na pływalni i na lodowisku Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Ulgą objęte będzie także zwiedzanie Muzeum Zamek z wyłączeniem wystaw czasowych,
seanse filmowe w Naszym Kinie, działającym w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Składanie wniosków oraz
wydawanie karty prowadzone będzie przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta
Oświęcim przy ul. Ludwika Solskiego 2 pok. 6, e-mail: um@um.oswiecim.pl, tel.
338429306.
Otrzyma ją każda osoba zamieszkała w Oświęcimiu
i odprowadzająca podatki

wie rodziny z nią zamieszkujący, dzieci z Domu Dziecka
i rodzin zastępczych. Również rolnicy, osoby bezrobotne czy pozostające na zasiłku,
zamieszkałe w Oświęcimiu
mogą ubiegać się o kartę.
Plastikowa karta zbliżeniowa z indywidualnym numerem programowanym trwale
przez producenta układu pamięciowego będzie wydawana bezpłatnie na okres pięciu lat. Znajdzie się na niej
kod kreskowy, numer, termin ważności, imię i nazwisko oraz zdjęcie. Ubiegając
się o kartę trzeba będzie okazać się dowodem osobistym,
pierwszą strona zeznania PIT
za rok poprzedni poświad-

dzie też aktualna fotografia,
w przypadku uczniów czy
studentów konieczna będzie
legitymacja szkolna lub indeks. Dodatkowe dokumenty
będą wymagane w przypadku
dzieci z rodzin zastępczych,
Domu Dziecka, osób niepełnosprawnych czy bezrobotnych. Po złożeniu wniosku
i weryfikacji danych karta będzie wydawana w terminie
do 10 dni.
Aktualne informacje o Oświęcimskiej Karcie Mieszkańca
dostępne są na stronie internetowej www.um.oswiecim.
pl, w zakładce Oświęcimska
Karta Mieszkańca.

Nawierzchnie ulic i chodniki są w bardzo złym stanie.
W tym roku drogowcy skupią
się na robotach przy ul. św.
Barbary, w przyszłym roku
przeniosą się na ul. 11 Listopada i ul. Zagrodową od
skrzyżowania z ul. 11 Listopada do ul. Willowej. Inwestycja przewiduje wykonanie
nowej nawierzchni na drogach o łącznej długości ponad
1 km, budowę chodników,
zjazdów, wymianę oświetlenia
ulicznego. Przy ul. św. Barbary i ul. 11 Listopada powstanie
też ścieżka rowerowa. Zrobione zostaną zatoki autobusowe
i pętla do zawracania autobusów, wymienione będą wiaty

przystankowe. Przebudowana
zostanie kanalizacja sanitarna i deszczowa. Przy ulicy Zagrodowej od strony nowych
budynków
Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego powstaną

54 miejsca postojowe. Na zakończenie prac wykonane zostaną nasadzenia krzewów
i drzew. Dwuletnia inwestycja
zakończy się w sierpniu 2018
roku i będzie kosztować ponad 3,1 mln zł.

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień

kultura
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Noc muzeów

POD PATRONATEM GZO

Ślad we wszechświecie

Do późnych godzin nocnych ulicami
Starego Miasta przechadzali się oświęci- Aleja Pisarzy przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria
mianie, którzy skorzystali z oferty przy- Książki w Oświęcimiu zyskała nową tablicę – do grona wygotowanej w ramach Nocy Muzeów.
bitnych pisarzy dołączyła Dorota Masłowska.
20 maja swoje podwoje otworzyły: Muzeum Zamek, Muzeum
Żydowskie i Synagoga, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Zakład Salezjański im. ks. Bosko oraz Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej Siostry Serafitki.

2 czerwca pisarka odsłoniła
swoją tablicę z brązu, na której obok autografu widnieją
słowa z powieści „Paw królowej” – „Zobacz dziś stronę
świata jasną, jest cień, więc
musi być też światło!”.
Autorka, tak jak wszyscy jej
poprzednicy, sama dokonała wyboru cytatu do uwiecznienia.
– Jeżeli dotychczas miałam
obawy, czy moja egzystencja
zostawi po sobie jakiś ślad we
wszechświecie, to dziś one się
rozwiewają. Dziś wiem, że nawet po końcu świata w Oświęcimiu zostanie po mnie coś
trwałego. Za tę możliwość
bardzo dziękuję – powiedziała Dorota Masłowska.
Prof. Krzysztof Zajas, członek
kapituły Alei Pisarzy, nie krył
uznania dla pisarki młodego
pokolenia.
– Dorota Masłowska jest
szczególnie przywiązana do
słowa polskiego. Dokonała czegoś niesamowitego –
zmieniła zupełnie nasze myślenie o języku literackim.
Moim zdaniem jest najwybitniejszą polską pisarką, je-

śli chodzi o obserwację tego,
co dzieje się ze społeczeństwem. Wyróżnia ją bardzo drapieżna wrażliwość
na społeczeństwo i na to, co
jest naszym codziennym doświadczeniem, także języ-

kowym. Umiejętność przełożenia tego doświadczenia
na zupełnie nowatorski i zaskakujący język literacki
jest jej wielką zasługą
i wkładem w naszą literaturę
– podkreślał.

Po odsłonięciu tablicy w oświęcimskiej bibliotece odbyło się
spotkanie autorskie Doroty
Masłowskiej z czytelnikami.
Pomysł Alei Pisarzy w Oświęcimiu nawiązuje do popularnych na całym świecie Alei
Gwiazd. Nie honoruje się tu
jednak idolów masowej kultury medialnej, lecz mistrzów
sztuki słowa.
Organizatorzy unikatowego
projektu zaznaczają, że choć
wybitni pisarze pozostają na
długo w pamięci czytelników, to jak wszyscy inni artyści zasługują również na
uwiecznienie w dosłownym,
materialnym sensie, w postaci trwałych znaków rytych
w „kamieniu”.
Decyzję o wyborze autorów
podejmuje kapituła w składzie: prof. Joanna Papuzińska
– pracownik naukowy Uniwersytetu
Warszawskiego,
poetka i prozaiczka, dziennikarka, pedagog, historyk,
krytyczka i badaczka literatury dla dzieci i młodzieży, dr Michał Rusinek – autor książek i tłumacz, prof.
Krzysztof Zajas – pracownik
naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Jarosław Fazan
z Katedry Krytyki Współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Janusz Chwierut
– prezydent Oświęcimia i Leszek Palus – dyrektor Biblioteki Galeria Książki w Oświęcimiu.
– In

Szrajberka
W Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się prezentacja filmu „Szrajberka
z Auschwitz” opowiadającego historię życia Zofii Posmysz, byłej więźniarki
Auschwitz i Ravensbrück, pisarki, scenarzystki, Honorowej Obywatelki Miasta
Oświęcim.

Fot. M. P.

Fot. MDSM

Ponadgodzinny film w reżyserii Grzegorza Gajewskiego
powstał w kooperacji produkcyjnej z Fundacją im. Konrada Adenauera oraz Fundacją
na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Opowiada
o historii życia Zofii Posmysz,
byłej więźniarki m.in. KL Auschwitz, pisarki, scenarzystki.
Po projekcji odbyła się dys„Pokonać
nienaNoc Muzeów zakończył pokaz w wykonaniu Teatru Ognia kusja
wiść” z udziałem reżysera,
„Los Fuegos”
ks. dr. Manfreda Deselaersa z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz
Leszka Szustera, dyrektora
MDSM, moderowana przez
Hannę Dmochowską z Fundacji im. Konrada Adenauera, podczas której podjęto
motyw nienawiści, stosunku
do sprawcy i odpowiedzialności za zbrodnie. Reżyser
opowiedział także o kulisach
Dodatkową atrakcją towarzyszącą Nocy Muzeów był dwu- powstania filmu i pracy z Zofią Posmysz.
dniowy Festiwal Food Trucków

Zofia Posmysz wciąż aktywnie
działa na rzecz ofiar obozów
zagłady, uczestnicząc w warsztatach dla młodzieży niemieckiej i polskiej, w tym m.in.
w Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, gdzie opowiada o horrorze obozowego życia oraz
o przebaczeniu i pojednaniu.

Wydarzeniem towarzyszącym projekcji był koncert
muzyki aszkenazyjskiej i sefardyjskiej w wykonaniu zespołu Asamblea Mediterranea ze Stuttgartu, który odbył
się w MDSM.
Projekt zrealizowany został
we współpracy Międzynarodowego Domu Spotkań

Młodzieży w Oświęcimiu,
Fundacji im. Konrada Adenauera w Polsce oraz Oświęcimskiego Centrum Kultury. Koncert odbył się dzięki
współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską z Bielska-Białej.
– In

kultura
Oświęcimski bluesman doceniony

– Mamy nadzieję, że film zaskoczy widza. Myślę też, że
obraz usystematyzuje wiedzę o Dzikim i wyjaśni sporo
wątków z jego życia. Udało
mi się zdobyć sporo archiwalnych filmów i zdjęć – zachęca Paweł Kłoda, reżyser
i scenarzysta z Biba Studio.

tografami Marcina Wyrostka,
Izabeli Trojanowskiej, zdjęcia z podpisami Rafała Brzozowskiego i Adama Małysza,
piłkarską koszulkę Ruchu
Chorzów z autografami oraz
koszulkę Kuby Błaszczykowskiego, osobiście podpisaną
przez reprezentanta Polski.
Całość wylicytowanej podczas premiery sumy – wraz
z datkami wrzucanymi przez
hojną tego dnia publiczność
– przekazana została na chorą
na kwasicę propinową dziewczynkę, której leczenie wymaga poważnych nakładów
finansowych.
Niech żałują natomiast ci,
którzy nie mogli wysłuchać
wieńczącego
wydarzenie
koncertu. Wiesław „Dziki”
Kaniowski, jak zawsze w znakomitym humorze i formie,
wraz z gitarzystą, Tadeuszem
Liszewskim, porwali publiczność, skutecznie zapraszając
wszystkich do wspólnej zabawy i śpiewów. W sali widowiskowej OCK zabrzmiały
znane przeboje, a także piosenka z repertuaru Ligi Dusz,
zespołu, z którym Wiesław
występował z sukcesami w latach 90. m.in. na „Rawa Blues
Festival”.
– Paweł Lach

Nie wszyscy jednak znają jego
historię, a ta jest niesamowicie
ciekawa. Niby każdy wie, że
Wiesiu śpiewa bluesa, występuje na lokalnych scenach, ale
mało kto zdaje sobie sprawę,
że kiedyś grał koncerty z największymi sławami i dla kilkunastotysięcznej publiczności.

w jury Joanna Kasperek-Szymonik, która wraz z Marią
Kwaśniak jest współtwórczynią ogólnopolskich spotkań
„Amor sprawił...”.
W tym roku w jury zasiadali: Danuta Sendecka – muzyk,
wokalistka, pedagog, Joanna
Kasperek-Szymonik – wokalistka, pedagog, Ana Nowicka – aktorka, reżyser i Jacek
Wójcicki – aktor, wokalista,
którzy po wysłuchaniu prezentacji konkursowych przyznali nagrody i wyróżnienia.
W kategorii poezji śpiewanej
I nagrodę dla Jakuba Gomułki z Raciborza, II dla Kacpra
Przybyły z Poznania, a III dla
Patrycji Franczak z Lubina oraz wyróżnienia dla:
The Camel Trio z Brzeszcz,

Małgorzaty
Zakutyńskiej
z Oświęcimia, Karola Sobczyńskiego z Raciborza i Zofii
Sydor z Krakowa.
W kategorii recytacji najlepsza okazała się Magdalena
Janik z Warszawy, II nagrodę otrzymali ex aequo Anna
Kożuch z Nowego Sącza
i Norbert Panerta z Niekurska, III ex aequo Małgorzata
Stopyra z Lubaczowa i Jesica Bożek z Polanki Wielkiej.
Jury przyznało też osiem wyróżnień: dla Adama Płonki z Łęk, Elżbiety Jakóbczyk
z Tomaszowa Mazowieckiego, Darii Bogacz z Kęt, Katarzyny Linke z Częstochowy,
Alicji Skibickiej z Lublina,
Julii Sierakowskiej z Jaworzna, Izabeli Krubnik z Luba-

czowa i Marka Smolińskiego
z Trzcianki.
Nie tylko członkowie jury
mieli tego dnia swoich faworytów, najlepszych wybierała
także publiczność. W kategorii poezji śpiewanej „Amora publiczności” przyznano
Jakubowi Gomułce z Raciborza, a w kategorii recytacji
Darii Bogacz z Kęt.
Imprezą towarzyszącą konkursowi był recital Jacka Wójcickiego.
XXV Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...”
zostały zrealizowane przy
wsparciu finansowym Miasta
Oświęcim.
– In

Fot. M. Wilk

Wspominając natomiast czas
artystycznych wzlotów i ostatecznie zwycięskich zmagań
z nałogiem (czemu poświęcono w filmie wiele miejsca),
bluesman podkreślił, że do
nikogo nie ma pretensji, bo
sam takie życie wybrał.
– Trzeba się było w którymś
momencie ocknąć – albo pójdę w jedną stronę i się wykończę, albo w drugą, i będę żył
– powiedział.
Na szczęście w życiu Dzikiego wygrał blues i chęć pomagania innym, dzięki czemu
stał się muzyczną wizytówką
naszego miasta i osobą powszechnie lubianą i rozpoznawalną wśród jego mieszkańców.
Dlaczego taki właśnie bohater filmu? Jak zauważają
twórcy z Biba Studio Dziki
to ikona tego miasta, postać
bardzo znana w Oświęcimiu.

Miłosne prezentacje
19 maja w Oświęcimskim Centrum Kultury odbywały się,
pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim, XXV Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor
sprawił...”.
Jest to konkurs adresowany do młodzieży i dorosłych,
którzy prezentują utwory
o miłości. Uczestników każdego roku słucha wybitne
grono specjalistów od recytacji i śpiewu. W pracach
jury ogólnopolskich spotkań
„Amor sprawił...” brali już
udział m.in.: Magda Umer,
Beata Rybotycka, Katarzyna
Groniec, Michał Bajor, Jacek
Wójcicki, Robert Kasprzycki, Maciej Kozłowski, Jan
Peszek, Andrzej Sikorowski,
Piotr Cyrwus, Anna Treter,
Mirosław Baka.
Podczas spotkań uczestnicy mają niecodzienną okazję
do rozmów i konsultacji ze
specjalistami, którzy oceniają w danym roku prezentacje i występy. Jurorzy oprócz
tego, że słuchają i oceniają,
bardzo chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i uwagami. Nie
szczędzą pochwał, ale i nie
unikają słów krytycznych,
gdy wymagają tego okoliczności. Nawet gdy uczestnik
nie znajdzie się w gronie laureatów, a wysłucha cennych
wskazówek jury, zyska ko-

lejne nowe doświadczenie,
przydatne w dalszej pracy artystycznej.
– W ciągu dwudziestu pięciu lat jedna rzecz pozostała
niezmienna – co roku jesteśmy bardzo miło zaskakiwani
pojawiającymi się talentami
i pomysłami na interpretację
utworów. Na uwagę zasługuje fakt, że wiele osób przy-

jeżdża, pokonując niejednokrotnie kilkaset kilometrów,
po to, aby zaśpiewać i zaprezentować jurorom trzyminutową piosenkę albo powiedzieć siedmiominutowy
tekst. To bardzo budujące!
Wiem, co mówię, ponieważ
nie opuściłam żadnego z corocznych spotkań – podkreśla od trzech lat zasiadająca
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Ci jednak, którzy nie mogli
zjawić się na premierze, nie
powinni się martwić.
– Planujemy wysłać film na
różne konkursy filmowe i festiwale. Umieścimy go też
w sieci, tak by każdy mógł sobie go zobaczyć – zapewniają
twórcy dokumentu.
Należy także dodać, że dokumentalna działalność Biba Studio to dodatkowe, niekomercyjne zajęcie Pawła i Daniela,
a obraz „Dziki” to jeden z projektów, które mają prezentować
historię miasta Oświęcim.
Dzięki zaangażowaniu wielu
osób udało się zebrać na towarzyszącą premierze charytatywną licytację płyty z au-

21 maja w Oświęcimskim Centrum Kultury miała miejsce premiera filmu „Dziki”, nakręconego przez Pawła Kłodę i Daniela Tarnowskiego z Biba Studio. Bohaterem dokumentu jest popularny oświęcimskie bluesman, Wiesław Kaniowski.
Wydarzeniu towarzyszyła licytacja i zbiórka pieniędzy
na rzecz chorej Mai, a na
koniec licznie zebrana tego
dnia publiczność mogła wysłuchać koncertu formacji
Dziki Acoustic.
Po premierowym pokazie filmu Wiesław „Dziki” Kaniowski otrzymał z rąk prezydenta Janusza Chwieruta Medal
Miasta Oświęcim, za wieloletnią działalność artystyczną
promującą Oświęcim, a także
zaangażowanie w działalność
wolontarystyczną. Na scenie
pojawił się specjalnie przygotowany na tę okazję tort, były
też życzenia, pamiątkowe
zdjęcia i moc oklasków.
Dziki nie krył potem wzruszenia.
– Nie spodziewałem się dostać takiej nagrody od prezydenta. Żona była w szoku,
córka także – powiedział.
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„Bratkowie”
w Szczurowej

Artyści Alternatywnej Sceny

Fot. ZPiT „Bratkowie”

i popularyzacja dziedzictwa
kulturowego Krakowiaków
i Pogórzan poprzez kultywowanie i wierną sceniczną prezentację dawno zapomnianych rodzimych tradycji
zawartych w tańcu, śpiewie,
muzyce, obrzędach, zwyczajach i obyczajach. W konkursie, oprócz tancerzy i muzyków z zespołu „Bratkowie”,
wzięło udział dziewięćdziesiąt podmiotów wykonawczych.
– In

w MDSM dłużej niż na jeden
„alternatywny” wieczór. Wystawa będzie czynna w Domu
Ciszy MDSM do końca czerwca br. Prezentowane prace są
wariacją na temat przestrzeni,
wartości i niejednoznaczności w definiowaniu świata, powstały jeszcze podczas studiów.
– Uczyłam się wtedy równolegle na politechnice i na
ASP. Malarstwo było wówczas dla mnie odpoczynkiem
od inżynierskiego widzenia
świata, starałam się nie przenosić moich doświadczeń
„technicznych” na sztukę.
Nie wiem, czy mi się to udało
– mówi z uśmiechem.
– Uwielbiam tworzyć. Miałam to szczęście, że prof. Andrzej Bednarczyk, u którego
studiowałam malarstwo, po-

Spełnione marzenie

Fot. zbiory formacji

Tancerze z Formacji Tańca Towarzyskiego „Elita New Team”, działającej w Oświęcimskim Centrum Kultury, wystąpili na prestiżowym May Blackpool Dance Festival w Wielkiej Brytanii – tym samym spełniło się ich marzenie!
Oświęcimscy tancerze, zanim rozpoczęli przygotowania do brytyjskiego festiwalu, musieli przejść przez
proces kwalifikacyjny. Festiwal odbywał się od 25 maja
do 2 czerwca br. w Blackpool w Wielkiej Brytanii. Była to
92. edycja najstarszego, największego i najbardziej prestiżowego turnieju w tańcach
towarzyskich na świecie. Odbywa się w Empress Ballroom
na terenie Ogrodów Zimowych w Blackpool. Pierwsza
jego edycja odbyła się w 1920
roku. Festiwal organizowany
jest od tamtej pory co roku,
z wyjątkiem czasu trwania
II wojny światowej.
May Blackpool Dance Festival to największy i najdłużej
trwający z pięciu festiwali odbywających się w Blackpool.
W festiwalu biorą udział za-

wodnicy profesjonalni i amatorzy – formacje w stylu standard i latynoamerykańskim
oraz pary taneczne. To także
jeden z niewielu turniejów na
świecie, gdzie do występów

par tanecznych przygrywa na
żywo orkiestra.
„Elita New Team” zdobyła
IV miejsce w kategorii Formacje
Latynoamerykańskie w ramach British Latin

tego wideoinstalacja była częścią mojego dyplomu, jednak
malarstwo zawsze będzie mi
najbliższe – dodaje.
Czy u Anny Żubrowskiej więcej jest architektury w sztuce, czy też może na odwrót
– sztuki w architekturze?
Artystka mówi, że nie konstruuje swoich obrazów i nie
maluje swoich projektów, ale
suma jej doświadczeń, a także
wrażliwość przenika do obu
tych dziedzin.
Anna Żubrowska na co dzień
pracuje jako architekt. Zajmuje się także projektowaniem
wnętrz, a w wolnym czasie
współprowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w Oświęcimskim Centrum
Kultury, co wnosi do jej życia
dużo pozytywnej energii.

– Od wczesnych lat szkolnych
uczestniczyłam w zajęciach
plastycznych pani Władysławy Kapcińskiej. Nawet później utrzymywałyśmy kontakt, więc gdy dwa lata temu
wróciłam do Oświęcimia
i szukałam czegoś, co mogłabym robić w wolnym czasie,
zapytałam ją, czy mogłabym
jej czasem pomagać. Zgodziła się i tak zostało. Mam nadzieję, że w przyszłym roku
szkolnym uda mi się również
prowadzić autorskie zajęcia
dla młodzieży z malarstwa
i rysunku, głównie prac z natury – wyznaje oświęcimska
artystka.
– Marzena Wilk

nie uczestniczyły zapowiadane dwie chińskie formacje,
ponieważ nie otrzymały potrzebnych wiz.
– Mieliśmy zaszczyt reprezentować Polskę i Oświęcim na tak prestiżowych zawodach. Od dwudziestu
lat w Blackpool nie wystąpiła żadna polska formacja. Ostatni występ odbył się
w 1997 roku. Wtedy na parkiecie zaprezentowała się
Formacja „Akurat” z Radomia prowadzona przez Andrzeja Łukomskiego, która
zajęła drugie miejsce – wspomina Paweł Kaźnica, trener
i choreograf Formacji Tańca
Towarzyskiego „Elita New
Team”.
Udział w Blackpool Dance Festival był marzeniem
oświęcimskich tancerzy, którzy wytrwale przygotowywali się do najważniejszego dla
nich w tym sezonie występu.
– Setki godzin spędzonych na
treningach i szkoleniach, niezliczone litry wypitej wody
i wylanego potu zaowocowały udanym startem, z którego jesteśmy dumni. Formacja
dała z siebie wszystko, zapre-

zentowała się lepiej, niż oczekiwałem. Atmosfera podczas
zawodów była niesamowita, trudno ją nawet wyrazić
w słowach! Zobaczyliśmy na
żywo występy najlepszych na
świecie tancerzy, których do
tej pory mogliśmy podziwiać
jedynie w serwisie YouTube –
relacjonuje trener.
– W imieniu swoim i tancerzy chciałem podziękować przede wszystkim ekipie
Oświęcimskiego Centrum
Kultury, za wsparcie i spełnienie marzeń – podkreśla
Paweł Kaźnica.
Teraz nadszedł czas odpoczynku po ciężkim dla „Elity
New Team” sezonie. Nie potrwa on jednak zbyt długo,
ponieważ w sierpniu tancerze rozpoczną przygotowania
do nowego – przed nimi mistrzostwa Polski, które odbędą się we wrześniu.
Wyjazd Formacji Tańca Towarzyskiego „Elita New
Team” na Blackpool Dance
Festival był możliwy dzięki wsparciu Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miasta
Oświęcim i firmy Synthos SA.
– Marzena Wilk

Fot. Krzysztof Janik, MDSM

Podczas 35. Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup
Śpiewaczych,
Śpiewaków
Ludowych im. J. Cierniaka
„Krakowski Wianek”, który
odbywał się od 19 do 21 maja,
wielopokoleniowy
zespół
z Monowic zaprezentował
program pt. Na Rynku w Krakowie w kategorii zespołów
folklorystycznych prezentujących formę artystycznie opracowaną i zdobył wyróżnienie.
Głównym celem imprezy
w Szczurowej jest ochrona

nodramie „Kontrabasista” wystąpił Krzysztof Rogacewicz,
aktor jeleniogórskiego Teatru
Maska. Spektakl powstał na
podstawie tekstu Patricka
Süskinda. W ubiegłym roku
był nagrodzony jako najlepszy spektakl zagraniczny na
United Solo w Nowym Jorku,
największym światowym festiwalu monodramów.
Tym razem w „Anty-Salonie
Poezji” miał miejsce „Bajzel
Poetycki”, czyli pojedynek na
wiersze pomiędzy poetami
przy stole pingpongowym,
a rozgrywce towarzyszył koncert Bajzla. Pojedynkowali
się: Marta Podgórnik, Piotr
Macierzyński, Miłosz Biedrzycki oraz Marek Krystian
Emanuel Baczewski, a głosami publiczności zwycięzcą
został Piotr Macierzyński.
Mery Spolsky, która urzekła publiczność niezwykłym,
muzycznym solo-performance była gwiazdą „Niszowego Studia Dźwięku”. Artystka
sama pisze teksty i komponuje muzykę, aranżuje piosenki,
projektuje ubrania i gra na gitarach.
Towarzysząca
Alternatywnej Scenie MDSM wystawa
malarstwa i wideoinstalacja
oświęcimskiej artystki Anny

Fot. Krzysztof Janik, MDSM

19 maja w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży
Zespół Pieśni i Tańca „Bratkowie”, któ- w Oświęcimiu odbyła się kolejna edycja Alternatywnej Scery działa przy Radzie Osiedla Mono- ny MDSM.
wice, zaprezentował się na przeglądzie W ramach teatralnej części Żubrowskiej pt. „Szkatuły” zwalał nam, a nawet zachęcał
w Szczurowej i zdobył wyróżnienie.
Sceny Alternatywnej w mo- jest elementem, który zagościł do eksperymentowania. Dla-

Formation Dancing Championship. W tej kategorii wzięło udział sześć formacji – oprócz „Elity New
Team” wszystkie pochodziły z Anglii. W rywalizacji

kultura
Festiwalowe projekty
„Przystanek: Wolność” to nowy projekt, który odbędzie się w ramach Tauron Life Festival Oświęcim 2017.
W każdej edycji festiwalu pojawia się zupełnie nowa pozycja uatrakcyjniająca jego
program – tym razem jest
to właśnie projekt „Przystanek: Wolność” organizowany wspólnie z Planet Cinema
w Oświęcimiu. Zawiera on
pokazy filmów „Selma” i „Sugar Man” oraz koncert Petera
J. Bircha. Wstęp na te przedsięwzięcia jest darmowy – na
podstawie zaproszeń do odebrania w kasach Planet Cinema, ul. Powstańców Śląskich
1 w Oświęcimiu. Widzowie
będą mieli ponadto szansę
wygrać bilety na koncerty tegorocznej edycji TLFO.
Projekcja filmu uhonorowanego Oscarem „Selma” odbędzie się 21 czerwca o godz.
18:00, w przeddzień oficjalnego startu TLFO 2017. To obraz oparty na życiu legendarnego bojownika o wolność
i równouprawnienie, pastora
Martina Luthera Kinga.
Dzień później, 22 czerwca
o godz. 18:00 odbędzie się
pokaz słynnego filmu „Sugar
Man”. Jest to opowieść o potędze przypadku i roli szczęścia w ludzkim życiu, histo-

ria życia Sixto Rodrigueza,
piosenkarza, któremu wróżono karierę większą niż Bobowi Dylanowi, a o którym
przez wiele lat prawie nikt
nie słyszał.
Po zakończeniu „Sugar Mana”
w Planet Cinema akustyczny
koncert zagra Peter J. Birch
– jeden z najciekawszych
młodych artystów polskiej
sceny indie, który w swojej twórczości łączy elementy takich gatunków jak folk,
rock, americana, alt-country czy blues. Ma na koncie
trzy albumy. Z powodzeniem
koncertuje w Polsce i za granicą, m.in. na festiwalach Melodica (Niemcy), Sounds Of
Bronkow (Niemcy) i Poke Festival (Słowacja).
Coroczną nieodłączną częścią programu LFO są działania edukacyjne, nawiązujące do pokojowego przesłania
festiwalu. W tej edycji w ich
realizacji będą uczestniczyć
m.in. Polska Akcja Humanitarna, UNICEF oraz Muzeum
Historii Żydów Polskich Polin z projektem „Muzeum
na kółkach”. Jak zawsze będą
również organizowane kam-

panie przeciwko mowie nienawiści i w obronie praw
człowieka.
8. edycja Tauron Life Festival Oświęcim potrwa od 22
do 24 czerwca 2017 r. Wśród
gwiazd festiwalu są m.in. legendarna rockowa grupa
Scorpions, amerykańska wokalistka LP oraz pochodzący
z Jamajki mistrz reggae i dancehallu Shaggy. Na scenie stadionu MOSiR-u pojawi się
również czołówka polskiej
sceny muzycznej, m.in. Kasia
Kowalska, Mesajah, Maleo
Reggae Rockers i Lao Che.
Organizatorzy przygotowali dla miłośników aktywnego trybu życia bieg uliczny
z udziałem m.in. Roberta
Korzeniowskiego (24 czerwca), a amatorzy teatru będą
mogli zobaczyć dwie sztuki: „Blizny pamięci – rzecz
o Janie Karskim” (21 czerwca), na który są jeszcze dostępne bezpłatne zaproszenia
w kasie lub punkcie informacji Oświęcimskiego Centrum
Kultury i „Edukację Rity”
(22 czerwca).
Szczegółowy program i informacje o wszystkich wydarzeniach w ramach Tauron Life
Festival Oświęcim 2017 znaleźć można na stronie internetowej: www.lifefestival.pl/.
– In

Najlepszy w triennale

łuje wspomnienie dramatycznych wydarzeń miejsca.
Jury konkursu podkreśla
wielką różnorodność stylistyczną i formalną nadesłanych w tej edycji prac oraz ich
wysoki poziom artystyczny.
Wybrane do wystawy dzieła
obrazują wyjątkowość konkursu konsekwentnie realizowanego od 1993 roku przez
Muzeum Kresów w Lubaczo-

wie, tworząc tym samym unikatową kolekcję polskiego
rysunku współczesnego. Pokonkursowa wystawa prezentowana będzie od 17 września
do 10 grudnia br. w Muzeum
Kresów w Lubaczowie.
Paweł Warchoł, artysta grafik jest twórcą wielu cykli rysunkowych, wykonywanych
tuszem na kartonach, m.in.
„Holzmachiny”,
„Bunkry”,
„Oratio”, „Warchoły”, „Pancerniki”. Prace prezentował na
ponad stu wystawach indywidualnych m.in: w Berlinie,
Münster, Haidelbergu, Norymberdze, Barcelonie, Pilznie, Ostrawie, Oberwart,
Żylinie, Budapeszcie i Amsterdamie. W Polsce m.in.
w Warszawie, Toruniu, Szczecinie, Lublinie, Wrocławiu
oraz wielokrotnie w Krakowie, Katowicach i Bielsku-Białej.
Jego rysunki były eksponowane na pięciuset wystawach
w kraju i za granicą. W tym
na wszystkich najważniejszych wystawach, biennale
i triennale rysunku na świecie, gdzie były pięćdziesięciokrotnie nagradzane i wyróżniane.
– In

W Oświęcimiu Dzień Dziecka świętowano radośnie, bajkowo i kolorowo.

1 czerwca, tradycyjnie już od
wielu lat, dzieci duże i małe
oraz... dorosłe brały udział
w imprezie z okazji Dnia Dziecka z Oświęcimskim Centrum
Kultury. Na parkingu najmłodsi oświęcimianie mogli skorzystać z dmuchańców i animacji, a teatralizowana impreza
pt. „W krainie Minionków”
w wykonaniu Teatru w Ruchu
przeniosła dzieci do zaimprowizowanego radosnego świata bohatera bajki.
W tym dniu nastąpiło także podsumowanie dwóch
konkursów organizowanych
przez OCK – XXI Konkursu Plastycznego „Moje marzenia” i VII Konkursu Plastycznego „Lubię smoki” oraz
uroczyste otwarcie pokonkursowych wystaw. Oba konkursy są adresowane do dzieci
z terenu powiatu oświęcimskiego. Na pierwszy konkurs
nadesłano pięćset osiemnaście prac plastycznych, a ko-

misja przyznała wyróżnienia I, II i III stopnia w trzech
kategoriach wiekowych oraz
wyróżniła kwalifikacją do
udziału w pokonkursowej
wystawie prace czterdziestu
trzech małych autorów.
Do udziału w konkursie „Lubię smoki” zostały nadesłane dwieście dziewięćdziesiąt
cztery prace, a komisja spośród nich wyłoniła nagrodę
specjalną, równorzędne na-

Różne oblicza tańca
Ekspresyjny taniec dzieci i młodzieży
królował podczas V edycji Ogólnopolskiego Festiwalu „Taki Taniec”.
Festiwal odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta
Oświęcim 10 czerwca. Konkurs, który jest organizowany przez Oświęcimskie Centrum Kultury, popularyzuje
taniec jako atrakcyjną formę

aktywnego spędzania czasu
wolnego. Adresowany był do
uczestników w wieku od 6 do
25 roku życia, występujących
w formacjach i zespołach tanecznych. Rywalizacja toczyła
się w kategoriach wiekowych:
Fot. zbiory organizatora

Jury konkursu IX Triennale
Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2017
w składzie: prof. Leszek Mądzik – przewodniczący, prof.
Wiktor Jędrzejec, Louiza Karapidakis, prof. Piotr Kielan,
prof. Antoni Nikiel i Stanisław P. Makara – kurator wystawy spośród trzystu dwudziestu nadesłanych prac
rysunkowych stu dwudziestu dwóch autorów wybrało siedemdziesiąt sześć prac
trzydziestu sześciu autorów
do wystawy pokonkursowej,
przyznając nagrody i wyróżnienia.
Grand Prix konkursu otrzymał Paweł Warchoł za zestaw
prac: „Skargi Hioba 6”, „Skargi Hioba 5” i „Skargi Hioba
7”. W uzasadnieniu czytamy,
że nagrodzony Grand Prix
tryptyk „Skargi Hioba” cechuje wielka ekspresja tematu i formy. Członkowie jury
docenili prace, ponieważ ich
wyrazistość tworzy materialna struktura, która przywo-

Fot. nadesłane

Oświęcimski artysta grafik Paweł Warchoł otrzymał kolejną nagrodę Grand
Prix w swoim dorobku.

Bajkowo i kolorowo

Formacja „Feniks” z Krakowa
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grody i wyróżnienia w dwóch
kategoriach wiekowych oraz
wyróżniła udziałem w pokonkursowej wystawie prace
sześćdziesięciu dwóch młodych autorów.
Wystawy można zobaczyć
jeszcze tylko do 15 czerwca
w holu Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Także z okazji Dnia Dziecka
2 czerwca na parkingu przy ul.
Bulwary odbyła się impreza
według pomysłu Młodzieżowej Rady Miasta pt. „Kolorowy Oświęcim”. W programie
można było zobaczyć i wysłuchać występów: wokalistów
z Voicesing – studia wokalnego Joanny Kasperek-Szymonik, duetu Weronika Boińska
i Marcin Boiński, grupy Sonia
Nowak&Oskar Dębski&The
Acoustic Band oraz Holly
Blue. Były też konkursy z nagrodami i cieszące się popularnością rzuty kolorowymi
proszkami Holi. Dla najmłodszych przewidziano animacje
m.in.: kolorowe warkoczyki,
malowanie twarzy i balonowe
zwierzątka.
– In

dzieci, juniorzy i młodzież
oraz w pięciu kategoriach tanecznych: hip-hop i break
dance, taniec towarzyski, disco dance i cheerleaders, jazz,
taniec współczesny i balet,
show dance i teatr tańca.
W tegorocznym konkursie
wzięło udział dziewięćdziesiąt pięć zespołów/formacji, czyli ponad 1,4 tys. młodych tancerzy. Ich występy
oceniała komisja sędziowska
w składzie: Sławomir Kurzak
–sędzia główny, Aneta Bułka, Waldemar Dudek, Jacek
Kremer, Mateusz Nowak, która przyznała nagrody w każdej kategorii. Wyniki znaleźć
można na stronie internetowej organizatora www.ock.
org.pl/. Festiwalowi towarzyszyły warsztaty taneczne dla
początkujących i zaawansowanych, które odbyły się następnego dnia. Poprowadzili je jurorzy – Aneta Bułka
z tańca jazzowego oraz Mateusz Nowak – dancehall.
Organizatorem festiwalu było
Oświęcimskie Centrum Kultury. Konkurs był realizowany przy wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim.
– In

głośnik kulturalny
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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

Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel./faks: 338422575
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Interferencje

Muzyczne wieczory

Muzeum Zamek zaprasza na wernisaż
prac artystów związanych z Liceum
Plastycznym w Nowym Wiśniczu

Od 26 czerwca do 25 lipca o godz. 19:00 w kościele św. Maksymiliana w Oświęcimiu odbędzie się pięć koncertów w ramach 22. Letnich Koncertów Organowych.

Wśród mieszkańców naszego miasta i powiatu odnaleźć
można wielu twórców, którzy rozpoczynali swoją podróż ze sztuką właśnie w „plastyku” w Nowym Wiśniczu.
Organizatorami wystawy są
absolwenci i wykładowcy liceum, a jej inicjatorem jest
prof. Adam Pociecha z Akademii Sztuk Pięknych w Ka-

Koncerty organizowane przez
Oświęcimskie Centrum Kultury przyciągają do kościoła św. Maksymiliana wielu
miłośników muzyki, którzy
mają możliwość posłuchania
dzieł skomponowanych przez
wielkich mistrzów gatunku
oraz utworów kompozytorów
współczesnych. W Oświęcimiu gościło już wielu znakomitych muzyków z Polski, jak
również z Japonii, Urugwaju,
Brazylii, USA, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Słowacji, Rosji.
Wiele koncertów odbywających się ramach Letnich Koncertów Organowych urozmaicanych jest wykonywaniem
wspólnych utworów z towarzyszeniem innych instrumentów, jak również utworów wokalnych przez solistów
i chór. W tym roku także nie
zabraknie muzyczych wrażeń.
Przedsięwzięcie zainauguruje
26 czerwca występ kierownika artystycznego Letnich
Koncertów Organowych Witolda Zalewskiego.
Organista jest znany oświęcimskim melomanom. Zajmuje się propagowaniem
muzyki organowej poprzez
współorganizowanie wielu festiwali i koncertów. Od 1995
roku pełni funkcję I organisty w Królewskiej Katedrze na
Wawelu. Od 2016 roku jest dyrektorem Międzyuczelnianego
Instytutu Muzyki Kościelnej
w Krakowie.

towicach, realizujący projekt wspólnie z Robertem
Dudkiem – nauczycielem Liceum Plastycznego w Nowym
Wiśniczu.
Zaprezentowane zostaną dzieła z różnych dziedzin sztuki,
stworzone z wykorzystaniem
wielu technik plastycznych.
Będzie można zobaczyć m.in.
malarstwo, grafikę, rysunek,

rzeźbę, ceramikę oraz fotografię.
Wernisaż odbędzie się 7 lipca
o godz. 18:00, a wystawę „Interferencje – wernisaż jednej
pracy” będzie można zwiedzać do 17 sierpnia.

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

KALENDARZ WYDARZEŃ W bibliotece GALERIA KSIĄŻKi
IMPRESJE MALARSKIE
GRUPY NA ZAMKU
Razem Skutecznie Tworzymy
Kulturę
1–30.06 Galeria Przechodnia
FOTOGRAFIA OJCZYSTA –
WIEK XXI
Wystawa fotografii piktorialnej
Stowarzyszenie Przeciw
Nicości
3–31.07 Galeria Przechodnia
JERZY OMELCZUK – NIEZWYKŁY ARTYSTA
Wystawa prac malowanych
ustami
3–31.07 Hol II piętro

19.06; 26.06; 3.07; 10.07;
17.07; 24.07; 31.07
godz. 16:30 Klasopracownia
I p.
CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego szpitala
20.06 godz. 13:00 Szpital
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z AKTOREM KRZYSZTOFEM
PIECZYŃSKIM
21.06 godz. 16:30, Aula

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z JANUSZEM LEONEM WIŚNIEWSKIM
16.06 godz. 18:00 Aula
Wstęp wolny

WYKŁAD PRAWNY
„Rozwód w prawie polskim”
Dr nauk prawnych Mieszko
Nowicki
21.06 godz. 18:00 Aula

FINISAŻ WYSTAWY RSTK
Grupa na Zamku
„Impresje malarskie Grupy na
Zamku – Razem Skutecznie
Tworzymy Kulturę”
19.06 godz. 10:00, Aula
KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne

TO TAK JAK W KINIE
Dyskusje o filmie
22.06 godz. 10:00 Multimedia
Wstęp wolny
BAJKOWE PODRÓŻE
Książkowe i filmowe bajania
22.06 godz. 17:00 Mikroświat
Zabawy
Wstęp wolny
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
29.06 godz. 17:30 Sala konferencyjna

PORADY PRAWNE W BIBLIOTECE
W każdy piątek w godz.
14:00–18:00
Zapisy na spotkania przyjmujemy w dziale promocji,
osobiście lub telefonicznie
338479816, od poniedziałku do piątku, w godzinach
8:00–15:30
Porad udziela dr nauk prawnych Mieszko Nowicki. Porady
są bezpłatne. Tematyka porad
prawnych obejmuje: prawo
cywilne (zasiedzenie, rozgraniczenie, uwłaszczenie, pozew
o zapłatę), prawo rodzinne (alimenty, kontakty, separacja,
rozwód), prawo pracy, odszkodowania (wypadki, błędy
medyczne, szkody rzeczowe,
polisolokaty), prawo karne (za
wyjątkiem spraw karno-skarbowych), prawo związane
z ZUS (emerytura w warunkach szczególnych, odmowa
przyznania świadczenia, nakaz
zwrotu świadczenia), windykacja (pozasądowa i sądowa).
Porady nie obejmują spraw
podatkowych.

Wizja Młodego Człowieka –
Spotkania w Strefie WMC
16.06 godz. 17:00 – Trening Kreatywności, prowadzi
Joanna Wcześniak, Cerera
Consulting
20.06 godz. 17:00 – Projekt
JA – planowanie ścieżki rozwoju, prowadzi Joanna Wcześniak, Cerera Consulting
30.06 godz. 17:00 – Narzędzia skutecznego myślenia,
Witoldowi Zalewskiemu toprowadzi Żaneta Szczecińska-Rachwaniec, SWPS Katowice warzyszyć będzie Krakow-

ski Kwartet Puzonowy „for
W okresie wakacyjnym Biblio- 4” w składzie: Paweł Cieślak,
teka GALERIA KSIĄŻKI czynna Grzegorz Pytlik, Sebastian
Wieczorek, Bogdan Piznal.
jest od poniedziałku do piątku
W kolejny poniedziałek,
w godz. 10:00–18:00.
3 lipca będzie można posłu-

chać koncertu organowego
w wykonaniu Marka Pawełka.
Muzyk od 2006 roku współpracuje z chórem Psalmodia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła w Krakowie.
Jest także organistą w kościele garnizonowym. W 2009
roku podjął współpracę
jako akompaniator z Międzyuczelnianym Instytutem
Muzyki Kościelnej. W ubiegłym roku był organistą podczas centralnych uroczystości
Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie.
Markowi Pawełkowi towarzyszyć będzie na saksofonie
Krzysztof Włodarczyk, który
od ponad 20 lat jest nauczycielem saksofonu w krakowskich szkołach muzycznych,
a także wychowawcą wielu saksofonistów, laureatów
konkursów i festiwali.
10 lipca zagra najmłodszy organista tegorocznej edycji –
Adam Zając.

Jest studentem I roku Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof.
dr. hab. Marcina Szelesta oraz
kierunku muzyka kościelna
w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej przy
Akademii Muzycznej i Uniwersytecie Papieskim Jana
Pawła II w Krakowie.
Tego dnia kościół wypełni się
artystami, bowiem oświęcimskiej publiczności zaprezentują się także: Natalia Czuhaj – sopran, Maria Boroń
– skrzypce i Katarzyna Mrozek – obój. Wystąpi również
kameralny chór mieszany
Musica Ex Anima i Orkiestra
Symfoniczna Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach pod dyrekcją Krzysztofa Michałka.

17 lipca koncert organowy
w wykonaniu Andrzeja Chorosińskiego.
Artysta uczestniczył w oprawie muzycznej uroczystości
kanonizacyjnych Jana Pawła
II i Jana XXIII w 2014 roku
w Watykanie. Wystąpi wraz
z akordeonistą Wacławem
Turkiem.
Ostatni koncert odbędzie się
wyjątkowo we wtorek 25 lipca, godzina pozostaje bez
zmian. Tego dnia na organach zagra Amerykanka Jennifer Pascual.

Jennifer Pascual uzyskała stopień doktora nauk muzycznych w Eastman School of
Music w Rochester w stanie
Nowy Jork, gdzie studiowała w klasie Davida Higgsa.
W 2003 roku została dyrektorem muzycznym katedry
św. Patryka w Nowym Jorku.
Jest pierwszą kobietą w Stanach Zjednoczonych, która
zajmuje jedno z najbardziej
prestiżowych
muzycznych
stanowisk sakralnych – jest
przewodniczącą Amerykańskiego Stowarzyszenia Organistów. W kwietniu 2008
roku nadzorowała oprawę
muzyczną uroczystości towarzyszących wizycie papieża Benedykta XVI w Nowym
Jorku, a we wrześniu 2015
roku wizycie papieża Franciszka w Nowym Jorku.
Organistce towarzyszyć będzie Anna Śliwa, skrzypaczka
o wielostronnych zainteresowaniach, specjalistka w zakresie skrzypiec współczesnych i barokowych.
Organizatorami 22. Letnich
Koncertów Organowych są:
Oświęcimskie Centrum Kultury i parafia św. Maksymiliana. Wstęp wolny.
– adam
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Wydarzenia w Oświęcimskim Centrum Kultury
13–14.06 godz. 16:30,
nerowe – „Moje córki krowy”
18:30 Gala Szkoły Tańca
i „Dobrze się kłamie w miłym
„Prestiż”
towarzystwie” (parking obok
OCK)
16.06 Gala Szkoły Tańca
czytaj obok
„Astra”
17.06 godz. 11:00 „Niech
3.07–28.08 Wakacje
zabrzmi muzyka” – wykład
z Oświęcimskim Centrum
Pawła Jaskólskiego w ramach
Kultury
Oświęcimskiego Uniwersytetu
czytaj s. 7
Dziecięcego – zakończenie
roku akademickiego, wręcze3.07 godz. 19:00 22. Letnie
nie dyplomów (Oświęcimskie
Koncerty Organowe – Marek
Centrum Kultury, ul. ŚniadecPawełek/organy, Krzysztof
kiego 24)
18.06 godz. 13:30 „Gdy mży Włodarczyk/saksofon (kościół
św. Maksymiliana)
mżawka” – spektakl w wykoczytaj obok
naniu grupy „Budzik teatralny”
z Oświęcimskiego Centrum
10.07 godz. 19:00 22. Letnie
Kultury
18.06 godz. 15:30, 18:00 Ga- Koncerty Organowe – Adam
Zając/organy, Natalia Czuhaj/
la Szkoły Tańca „Grawitacja”
19.06 godz. 17:00, 19:00 Ga- sopran, Maria Boroń/skrzypce,
Katarzyna Mrozek/obój, Chór
la Szkoły Tańca „Grawitacja”
21.06 godz. 19:00 „Blizny pa- Musica Ex Anima, Orkiestra
mięci – rzecz o Janie Karskim” Symfoniczna Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia (kościół
– spektakl w ramach VIII Life
św. Maksymiliana)
Festival Oświęcim 2017
czytaj obok
20.06 godz. 17:00 Otwarcie
wystawy prac dzieci z sekcji
17.07 godz. 19:00 22. Letnie
plastycznej OCK kierowanej
Koncerty Organowe – Andrzej
przez Władysławę Kapcińską
22.06 godz. 19:00 „Edukacja Chorosiński/organy, Wacław
Rity” – spektakl w ramach VIII Turek/akordeon (kościół św.
Maksymiliana)
Life Festival Oświęcim 2017
czytaj obok
26.06 godz. 19:00 22. Letnie
25.07 godz. 19:00 22. Letnie
Koncerty Organowe – Witold
Koncerty Organowe – Jennifer
Zalewski/organy, Krakowski
Pascual (USA)/organy, Anna
Kwartet Puzonowy „for 4” w
Śliwa/fidel, surdynka, lira da
składzie: Paweł Cieślak, Grzegorz Pytlik, Sebastian Wieczo- braccio, skrzypce barokowe
rek, Bogdan Piznal (kościół św. (kościół św. Maksymiliana)
Maksymiliana)
czytaj obok
czytaj obok
29.07–6.08 godz. 18:00
54. Tydzień Kultury Beskidz1.07 godz. 21:00 XIII
Oświęcimski Kinowy Ogródek kiej (estrada obok OCK)
czytaj poniżej
Plenerowy – nocne kino ple-

5.08 godz. 18:00 „Folkowe
rytmy” – koncert towarzyszący 54. Tygodniowi Kultury Beskidzkiej – „Wołosi”, „Megitza
Trio”, „Carrantuohill” (estrada
obok OCK)
czytaj poniżej
2–3.09 Święto Miasta Oświęcim 2017
30.09 godz. 18:00 „LIVE?” –
jubileuszowy koncert Andrzeja
Poniedzielskiego
6.10 godz. 18:00 „Czterech
jeźdźców Apopaklipsy” – program Kabaretu Łowcy. B
15.10 godz. 18:00 „Pomoc
domowa” – spektakl komediowy z Teatru Bagatela w Krakowie
19.10 godz. 19:00 „Trzy
dekady” – koncert zespołu
Farben Lehre w ramach sceny
alternatywnej
22.10 godz. 18:00 „ZOO” –
koncert Katarzyny Groniec
27.10 godz. 20:30 „Pod
prądem” – program Kabaretu
Skeczów Męczących
5.11 godz. 18:00 „Madama
Butterfly” – opera Giacomo
Pucciniego z Opery Śląskiej
w Bytomiu

„Czerwony żółw” PREMIERA
(12 l.), prod. Francja, Belgia,
Japonia 2016, reż. Michael
Dudok de Wit, 80 minut
23–29.06 godz. 18:00

„Z nurtem życia” (7 l.), prod.
Polska 2017, reż. Krzysztof
Sarapata, Tomasz Kotaś, 52
minuty
14–16.07 godz. 19:00

„Gru, Dru i Minionki” PREMIERA (b.o.), prod. USA
2017, reż. Kyle Banda, Pierre
Coffin, Eric Guillon, 96 minut
(2D/3D)
30.06 godz. 10:00 (3D),
16:00 (2D), 18:00 (3D),
1–2.07 godz. 14:00 (3D),
16:00 (2D), 18:00 (3D),
3–6.07 godz. 10:00 (3D),
16:00 (2D), 18:00 (3D),
7–13.07 godz. 16:00 (3D),
18:00 (2D),
14–20.07 godz. 17:00 (3D)

bilety w cenie 5 zł
„Balerina” (b.o.), prod. Francja, Kanada 2016, reż. Eric
Summer, Eric Warin, 89 minut
28.06 godz. 10:00
„Baranek Shaun. Film” (b.o.),
prod. Francja, Wielka Brytania
2015, reż. Richard Starzack,
Mark Burton, 85 minut
12.07 godz. 10:00

„Gang wiewióra” (b.o.), prod.
Kanada, Korea Południowa,
USA 2014, reż. Peter Lepeniotis, 85 minut
26.07 godz. 10:00

„Mężczyzna imieniem Ove”
PREMIERA (15 l.), prod.
Szwecja 2015, reż. Hannes
Holm, 116 minut
14–16.07 godz. 20:00,
17–20.07 godz. 19:00

„Misiek w Nowym Jorku”
(b.o.), prod. USA 2016, reż.
Trevor Wall, 90 minut
16.08 godz. 10:00

„Smerfy. Poszukiwacze
zaginionej wioski” (b.o.), prod.
USA 2017, reż. Kelly Asbury,
89 minut (2D/3D)
21–27.07 godz. 16:00 (2D),
godz. 17:45 (3D)

Galeria „Tyle
światów”

„Sarila” (b.o.), prod. Kanada
2013, reż. Nancy Florence
Savard, 80 minut
23.08 godz. 10:00

do 20.06 „Malarstwo” wystawa malarstwa Stana Mauritsa
23.06–23.07 „Wystawa ojczysta” – wystawa fotografii grupy
Pictorial Team

„Zwyczajna dziewczyna”
(15 l.), prod. Wielka Brytania
2016, reż. Lone Scherfig, 110
minut
30.06 godz. 20:00,
2–6.07 godz. 20:00
„Miłość aż po ślub” (12 l.),
prod. Francja 2017, reż. Reem
Kherici, 94 minuty
7–13.07 godz. 20:00

„Munio. Strażnik Księżyca”
(b.o.), prod. Francja 2016,
reż. Alexandre Heboyan, Benoît Philippon, 85 minut
30.08 godz. 10:00

Kino dla Dzieciaka

„Olli Mäki. Najszczęśliwszy
dzień jego życia” PREMIERA
(15 l.), prod. Finlandia, Szwecja, Niemcy 2016, reż. Juho
Kuosmanen, 92 minuty
21–27.07 godz. 19:30

Kino w plenerze
sza, największa i najdłużej
trwająca w Europie impreza folklorystyczna wpisana
w kalendarz światowych spotkań folklorystycznych odbywających się pod patronatem
CIOFF – Międzynarodowej
Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki
Ludowej.
– adam

Wakacyjna strefa
taniego kina

„Sawa. Mały wielki bohater”
(b.o.), prod. Rosja 2015, reż.
Maxim Fadeev, 87 minut
19.07 godz. 10:00

„Sieranevada” (15 l.), prod.
Rumunia, Francja, Bośnia
i Hercegowina, Chorwacja,
Macedonia 2016, reż. Cristi
Puiu, 173 minuty
23–29.06 godz. 19:30

20.06–23.07 Wystawa prac
dzieci z sekcji plastycznej OCK
kierowanej przez Władysławę
Kapcińską

Od 29 lipca do 6 sierpnia na estradzie
obok Oświęcimskiego Centrum Kultury odbędą się koncerty w ramach 54.
Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
nych estradach – w Wiśle,
Szczyrku, Żywcu, Makowie
Podhalańskim i Oświęcimiu
odbędą się liczne koncerty
i cykliczne imprezy. Do imprez towarzyszących należą
również korowody zespołów
oraz kiermasze i wystawy.
Tydzień Kultury Beskidzkiej
to nie tylko święto folkloru
i sztuki ludowej, ale przede
wszystkim tańca, śpiewu,
muzyki, zabawy i radości.
Impreza jest doskonałą okazją do kontaktu z rodzimą
kulturą ludową, jak również do zapoznania się z różnorodną i niejednokrotnie
orientalną kulturą innych
państw i narodów. To najstar-

„Dudi: cała naprzód” (b.o.),
prod. Hiszpania 2016, reż.
Julio Soto Gurpide, 92 minuty
23–29.06 godz. 16:15

WYSTAWY

Spotkanie z folklorem

Podczas tegorocznej imprezy na oświęcimskiej scenie
wystąpią zespoły z Podbeskidzia i innych regionów Polski
oraz grupy z: Turcji, Hiszpanii, Grecji, Puerto Rico,
Bułgarii, Rumunii, Słowacji,
Serbii, Chorwacji, Finlandii,
Estonii, Czech, Węgier, Słowenii i Gruzji.
Tygodniowi Kultury Beskidzkiej w Oświęcimiu będzie towarzyszył – 5 sierpnia
o godzinie 18:00 – koncert pt.
„Folkowe rytmy”, w którym
wezmą udział: Wołosi, Megitza Trio oraz Carrantuohill
z tancerzami.
W ramach 54. TKB, oprócz
prezentacji na pięciu głów-

Repertuar „Naszego Kina”

Jak co roku na powitanie wakacji OCK
zaprasza do kina plenerowego.
1 lipca o godzinie 21:00 na parkingu obok Oświęcimskiego
Centrum Kultury odbędzie się plenerowa projekcja filmowa w ramach XIII Oświęcimskiego Kinowego Ogródka Plenerowego. Na ekranie „pod chmurką” pojawią się dwa filmy:
„Moje córki krowy” i „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”. Wstęp wolny. Spotkajmy się z własnymi krzesełkami,
leżakami, materacami, kocami, karimatami, by w miłej atmosferze przywitać lato...

– adam

„Z nurtem życia” (7 l.), prod.
Polska 2017, reż. Krzysztof
Sarapata, Tomasz Kotaś, 52
minuty
16.07 godz. 15:00

„Rock Dog” (b.o.), prod. Chiny,
USA 2016, reż. Ash Brannon,
80 minut
20.08 godz. 15:00
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PREZENTUJE

ŁUKASZ SZYMAŃSKI

pejzaż za mgłą

Przedszkolaki
Na zdjęciach dzieci i wychowawczynie z przedszkola nr 1
przy ulicy Jagiełły w Oświęcimiu, lata 60. i 70. ubiegłego
wieku. Fotografie pochodzą ze zbiorów przedszkolanki Ireny Ziarkowskiej (na fot. poniżej).

BOGNA WERNICHOWSKA

Kolejowe atrakcje

O

dkąd
jesienią 1847 roku
pierwszy
pociąg z lokomotywą wyruszył z Krakowa do
Mysłowic, podróże najnowocześniejszym środkiem
lokomocji – koleją żelazną
– budzić zaczęły żywe zainteresowanie. Nie tylko
pierwszych pasażerów, ale
lekarzy, pedagogów, ba, nawet duchownych. Dyskutowano o wpływie przemieszczania się z prędkością
nawet czterdziestu kilometrów na godzinę na ludzkie
zdrowie – ze szczególnym
uwzględnieniem niewiast,
dzieci, osób chorowitych…
Czy szybkość nie spowoduje omdleń, spazmów,
ataków sercowych, paniki
i chorobliwego przerażenia… A stukot kół po szynach, odgłosy lokomotywy,
donośne gwizdy? Jak zniosą
te dźwięki delikatne damy
albo nienawykli do takiego natężenia hałasu malcy? Wiedeński pedagog Joachim Kirchner, którego
artykuły przedrukowywała
także galicyjska prasa, obawiał się, że dzieci wystawione na emocje kolejowych
wojaży staną się „pobudliwe, krnąbrne i nieposłuszne”. Z początku obiekcje
mieli też duchowni, szczególnie konserwatywni – tak
rzymskokatoliccy księża,
jak i rabini. Ci pierwsi obawiali się, że podróże niebezpiecznym środkiem lokomocji mogą zakończyć się
nagłym zgonem, czy wskutek przestrachu, czy kolejowej katastrofy – doradzali więc podróżnym przed
wyruszeniem w drogę spowiedź i przyjęcie komunii.
Rabini natomiast dyskutowali w swoim gronie, czy
godzi się pokonywać przestrzeń wehikułem napędzanym parą, a nie siłą koni,

nagłaśniamy

którego pojawienie się na
ziemi nie było zapowiadane
w żadnej ze znaczących starych ksiąg. Te rozważania
nie trwały jednak zbyt długo i nawet ortodoksyjni Żydzi docenili znaczenie kolei
dla rozwoju handlu, którym
przecież zajmowało się wielu współwyznawców.
Podróże drogą żelazną
rychło stały się ułatwieniem
w wielu dziedzinach społecznego życia, a dla obywateli koniecznością i atrakcją.
Każdy rok przynosił wydłużenie się kolejowych tras.
Już nie tylko łączyły Kraków
z Mysłowicami, ale z wieloma coraz bardziej oddalonymi miejscowościami Galicji
– ze Lwowem, gdzie urzędował Namiestnik i mieściły się wszystkie najważniejsze galicyjskie urzędy,
nawet stolicą cesarstwa
Wiedniem…
Wszelkie prace związane z koleją były wysoko
cenione w zawodowej hierarchii. Poczynając od inżynierów i urzędników, poprzez zawiadowców stacji,
maszynistów i konduktorów, na majstrach z kolejowych warsztatów i obsłudze
torów – kończąc… Zawód
i miejsca pracy – nawet
te najskromniejsze często
dziedziczyły niejako następne pokolenia.
W miasteczkach i miastach powstawały zwykle
okazałe dworce – nawet
w stylu pałacowym – w budynku oprócz kas biletowych, poczekalni i spedycji bagażu mieściła się
restauracja dla pasażerów
I i II klasy i bufet dla innych
podróżnych. Poczekalnie
też były podzielone… Podobnie jak wszystkie pociągi, które miały 3 klasy.
W I siedzenia obite aksamitem, w II skromniejszym pluszem, w III drew-

niane ławki. Konduktorzy
sprawdzający bilety – też
według służbowej pragmatyki dzielili się na kategorie – co nie musiało
bynajmniej oznaczać, że
zaliczani aktualnie do najniższej będą przez całe zawodowe życie kontrolować
bilety biedocie i drobnym
handlarzom tłoczącym się
na drewnianych ławach.
Dyrekcja kolei urządzała
kursy języka niemieckiego, znajomości przepisów,
a nawet właściwego zachowania i młodzieńcy ambitni, bystrzy i odpowiedniej
prezencji mogli po dyplomie doczekać się nominacji konduktora w ekspresie
Wiedeń–Kraków–Lwów–
Czerniowce. Pociąg ten
miał dwie klasy, a czasem
doczepiano doń salonki, jeśli któryś z arcyksiążąt, ba,
nawet sam cesarz wybierali się wizytować galicyjskie
garnizony czy urzędy.
Nieomal od początku
podróży koleją wśród zamożniejszych sfer zapanowała moda na odpowiednie stroje, nakrycia głowy,
torebki, nesesery damskie
i męskie, a także kufry…
Nawet wychodzące za mąż
panny z klasy średniej miały wśród wyprawnych strojów kostium podróżny
– strojny i skromny, odpowiednie kapelusze – z reguły z woalkami (przez uchylone okna sypały się sadze
i kurz, a innej wentylacji
nie było) i oczywiście neseser, tudzież kufer z monogramem. W neseserze mieściło się wszystko, co mogło
być potrzebne w podróży
– perfumy, gąbka, mydełko i oczywiście sole trzeźwiące i tabletki na migrenę,
pastylki miętowe i… specjalne cienkie szpatułki do
usuwania drobin węgla czy
pyłu z oczu, na co ówcze-

śni pasażerowie byli narażeni w przedziale. Podręczny neseser miał też z sobą
każdy podróżujący pan,
a wyruszający w poślubne
wojaże w szczególności…
Zachowała się anegdota
dotycząca sławnego pisarza Henryka Sienkiewicza.
Szykujący się do drugiego ślubu z piękną, młodą,
elegancką i wielce posażną
Marynuszką Włodkowiczówną 48-letni wdowiec
usłyszał od zaprzyjaźnionej
hrabiny Róży Raczyńskiej
sugestię, by pozwolił doradzić sobie w kwestii zakupów przedślubnych. Ponoć
światowa dama była zbulwersowana widokiem ekwipunku podróżnego mistrza
pióra. „Zupełnie jak biedny, wędrowny student…”
– zawołała i natychmiast
zabrała pana Henryka do
znanego w Krakowie magazynu z męską galanterią.
Eleganckie przedmioty nabyte wówczas okazały się
o wiele trwalsze niż drugie
małżeństwo mistrza Sienkiewicza, jakie zakończyło się rozstaniem w podróży poślubnej. A z nesesera,
przyborów
toaletowych
i kufra pisarz korzystał do
końca życia. Później służyły
jeszcze jego synowi.
***
Kto miałby ochotę i dziś
zaznać uroków podróży pociągiem sprzed lat,
może wybrać się w wakacyjną podróż z Krakowa do
Nowego Sącza pociągiem
złożonym z wagonów pamiętających z pewnością
lata międzywojenne. Lokomotywa wyrzuca z komina
kłęby dymu, syczy i gwiżdże. Konduktor w mundurze staroświeckiego kroju
też dmucha w gwizdek i jak
przed laty ogłasza kolejne
stacje. 		

kamila drabek

Epikureizm w duńskim wydaniu

H

ygge – filozofia
życia, stan istnienia, poczucie
szczęścia. Hygge – słowo, które podobno
nie posiada odpowiednika
w języku polskim – najbardziej kojarzy mi się z pojęciem dobrostanu.
Marie Tourell Søderberg,
duńska aktorka, przemierzyła swój kraj, poszukując hygge. Przepytywała
Duńczyków, uchodzących

za najszczęśliwszy naród
świata, czym ono jest i jakie
ma znaczenie. Efektem tej
specyficznej podróży jest
książka, która wciąż zyskuje na popularności: „Hygge. Duńska sztuka szczęścia”. Autorka ukazuje życie
Duńczyków i to, że hygge dla każdego jest czymś
innym. Życie w zgodzie
z naturą, w wolnym rytmie, dobre relacje z drugim
człowiekiem i życzliwość,

rozmowa, uważność, otaczanie się przedmiotami,
z którymi związane są pozytywne emocje, dobre je-

dzenie, wystrój wnętrz – to
wszystko kojarzy się Duńczykom z hygge. Ono jest
jak kolekcja szczęśliwych
chwil, przyjemnych skrawków codzienności.
Hygge to, moim zdaniem, współczesna wersja epikureizmu. Niby nic
nowego, niby się o tym
wie, tylko dlaczego na co
dzień zapomina się to stosować? Polecam książkę
Søderberg.
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Przedwojenny oświęcimski pitawal

Na zatracenie
W cyklu „Przedwojenny oświęcimski pitawal”
prezentujemy opowieści kryminalne o autentycznych wydarzeniach, o których pisano w ówczesnej prasie*.

L

atem 1888 roku
Oświęcim żył sprawą zdemaskowania
handlu ludźmi. Pod
przykrywką
pośrednictwa
emigracyjnego oszukiwano
galicyjskich włościan, pozyskując ich majątki i pozbawiając ostatniego grosza. Sprawa
odbiła się szerokim echem,
docierając nawet do Warszawy w zaborze rosyjskim.
Oszuści przez kilka lat
czerpali zyski z pośrednictwa
emigracyjnego, żerując na
ludzkiej naiwności, biedzie
i marzeniach o lepszym życiu. „Biesiada Literacka” napisała o ówczesnym Oświęcimiu jako o mieście ze wszech
stron otwartem, ze stacyą kolei żelaznej, z panem starostą, komisarzem i żandarmami. Dobrze skomunikowane
miasto położone przy granicy zaborów było świetnym
punktem
przerzutowym.
„Biesiada…” wspomniała, że
w Oświęcimiu działały dwie
ajencye emigracyjne. Również w Brzezince funkcjonowały dwie podobne. Była to
część siatki oszustów w monarchii (ze stolicą w Wiedniu)
i w Ameryce. Celem agentów
było namówienie jak największej liczby osób do wyjazdu
za ocean. Działania adresowane były przede wszystkim
do niewykształconej warstwy
społeczeństwa. Naiwni ludzie
mamieni byli niebotycznymi
zyskami i otrzymaniem ziemi

za oceanem, wyprzedawali
to, co posiadali, aby zapłacić
agentom za transfer i pośrednictwo. Oszuści, tzw. zaganiacze, kierowali swe kroki
na wieś, gdzie łatwo było zdobyć klienta do wykorzystania. Zwerbowanych włościan
koszarowano przed podróżą,
a tam, wg słów ks. Wąsikiewicza, byli oni okradani z ubiorów i innych przedmiotów,
a następnie zachęcani, aby
uzupełnić dobytek u tzw. tandeciarza (second hand), który
współpracował z oszustami,
sprzedając ukradzione przez
nich wcześniej rzeczy. Wielu
emigrantów nigdy nie dotarło za ocean – nie przeżyli podróży. Inni doznali ogromnego rozczarowania na brzegu
swej ziemi obiecanej, widząc,
że obietnice nie mają pokrycia w rzeczywistości.

KUPON
krzyżówka 6/2017

Procederem w końcu zajęła się policja. W siedzibach zdemaskowanych szajek oszustów znaleziono
wiele fałszywych paszportów, pieczęci i dużo gotówki.
W Oświęcimiu zatrzymano
19 podejrzanych. Aresztowania (49 osób) odbyły się jednocześnie w innych miastach
monarchii, również w Krakowie i Wiedniu.
– Kamila Drabek
* Artykuły z przedwojennej

prasy udostępnia Łukasz Szymański.
Źródła:
Ks. Wincenty Wąsikiewicz,
Czytanki niedzielne dla ludu
do tegoczesnych potrzeb zastósowane, Kraków 1888 r.
„Biesiada Literacka”, Warszawa 7 września 1888 r.

Konkurs!
Na Czytelników „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” czeka osiem BILETÓW na koncerty organizowane w ramach Tauron Life Festival Oświęcim 2017, w tym cztery
na koncerty 23 czerwca i cztery na koncerty 24 czerwca.
Aby wziąć udział w losowaniu, należy poprawnie
wypełnić
zamieszczony
poniżej kupon, nakleić
na kartę pocztową i dostarczyć do 21 czerwca 2017 r.

do redakcji „Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”, OCK, ul.
Śniadeckiego 24. Odpowiedź na pytanie konkursowe można także przesłać
pocztą elektroniczną na ad-

Kupon konkursowy
Pytanie: Podaj tytuły przedsięwzięć teatralnych tegorocznej edycji Tauron Life Festival Oświęcim 2017.
Odpowiedź: ....................................................
.......................................................................
Imię i nazwisko: .............................................
Numer telefonu: .............................................

res gzo@ock.org.pl, podając imię i nazwisko oraz
numer telefonu.
Osoby, które zwyciężą w losowaniu zostaną poinformowane telefonicznie.
Konkurs przeznaczony dla
osób pełnoletnich. Dostarczenie kuponu bądź
przesłanie odpowiedzi e-mailem jest równoznaczne z zaakceptowaniem
regulaminu konkursu, który dostępny jest w redakcji
oraz na stronie ock.org.pl/.
Fundatorem nagród jest
organizator TLFO – Fundacja Peace Festival.

Litery uporządkowane od
1 do 22 utworzą rozwiązanie – myśl Ramona Gomeza
de la Serny, które wraz
z kuponem nr 6 naklejonym
na kartę pocztową należy
dostarczyć do 12 lipca
2017 r. do redakcji GZO,
Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24
w Oświęcimiu. Na zwycięzcę losowania czeka nagroda
książkowa. Prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki
nr 5/2017 brzmi: „Kto nie
idzie naprzód cofa się”.
Nagrodę książkową otrzymuje p. Stanisław Prokop
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1) Leśna głusza;
* Nocny motyl, nocnicówka;
2) Ma tyle lat co Ty;
3) Nadzienie;
* Link informatyczny;
4) Wybuch;
5) Siłacz z „Quo vadis”;
* Żuraw na budowie;
7) Zlot, kongres;
* Budowlana klamra, ankra;
9) Ponoć piękności szkodzi;
* Dar Prometeusza;
11) Podręczny w samolocie;
* Karcz, karpa;
13) Duży w kinie;
* Austriacka ciężarówka;
14) Skąpiec;
15) Zielona część pietruszki;
* Dzielony na kromki;
16) Artysta z dłutem;
17) Ogłaszany syreną;
* Bezbarwny gaz szlachetny;

OGŁOSZENIA DROBNE
POMOC W PRACACH OGRODOWYCH
502-405-438

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Redakcja
Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63
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Pionowo:
A) Mityczny mąż Eurydyki;
* Arena biegacza;
B) Krymski kurort z muzeum
Czechowa;
C) Z plecakiem na szlaku;
* Pojemność rączki;
D) Dawna gra podwórkowa;
E) Zabobon;
* Francuski policjant;
G) Taniec jak słoik;
* Marcinek w ogrodzie;
I) Pajęczyca z „Pszczółki Mai”;
* Klęska, zagłada;
K) Austriacki dopływ Dunaju;
* Wypływa z bajki;
Ł) Rower lub kajak;
* Białowieska z żubrami;
M) Narząd;
N) Element mechanizmu zegara;
* Obrońca doktryny;
O) Krzywa w Pizzie;
P) Uczulenie;
* Maszynowy strzela seriami.

Aby zamieścić
reklamę lub
ogłoszenie drobne,
należy
skontaktować się
z redakcją „GZO”.
Koszt ogłoszenia
drobnego
to 60 groszy
za słowo
KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
we wtorek,
18 lipca 2017 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
dostępny
NA WWW.OCK.ORG.PL
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Oświęcimianie wicemistrzami pływackiej Oświęcimska Husaria jest już rozpoznawalną ekipą na polskiej mapie rugby
ligi Szkół Mistrzostwa Sportowego

Niezagrożone srebro Pasjonaci z grodu nad Sołą
Pływacy z Oświęcimia zajęli
drugie miejsce w lidze Szkół
Mistrzostwa Sportowego. Na
długim basenie w Szczecinie
tylko gospodarze zgromadzili więcej punktów. Dokładnie
taką samą kolejność zanotowano po grudniowych zawodach na krótkim basenie
w Olsztynie.
O ile szczecinianie byli poza
zasięgiem konkurencji, to
także pozycja oświęcimian
nie była specjalnie zagrożona. Wicemistrzostwo trafiło
zatem w godne ręce. Przypomnijmy, iż w Olsztynie oświęcimianie zdobyli 1931 punktów. Triumfował Szczecin
(2111 pkt), a ostatnie miejsce
„na pudle” zajął Lublin (1756
pkt). Wówczas z bardzo dobrej strony pokazali się Dominika Adamiec, Wiktoria
Musioł, Natalia Lewandowska, Andrzej Michalczyk i Arkadiusz Topolski.
Na długim basenie znowu
najlepsi okazali się szczecinianie (w sumie 4224 punkty). Oświęcim z dorobkiem
4017 pkt zajął drugą pozycję

w gronie siedemnastu Szkół
Mistrzostwa Sportowego.
Reprezentantki SMS Oświęcim efektownie punktowały w stylu motylkowym. Katarzyna Kołodziej była druga
na „setkę” (1.03,29). Ta sama
zawodniczka została sklasyfikowana „oczko” niżej na dystansie o połowę krótszym
(28.45). Na 200 motylkiem
triumfowała Wiktoria Musioł
(2.19,72). Jej klubowa koleżanka – Dominika Adamiec
była trzecia (2.21,70). Musioł
zajęła jeszcze trzecią pozycję
na 100 stylem motylkowym
(1.03,31). Wśród chłopców
drugie miejsce w sprinterskim
wyścigu żabkarzy na 50 metrów zajął Andrzej Michalczyk
(29.50). Z kolei Sebastian Ciastoń był trzeci na 400 zmiennym (4.37,49) i czwarty na
dystansie o połowę krótszym
(2.09,52). Tuż za podium Ciastoń został sklasyfikowany na
200 zmiennym (2.23,58). W
tym finale na najniższym
stopniu podium stanął Kamil
Goleniec (2.09,21).
– mac

Rugbyści z Oświęcimia zbierają niezbędne doświadczenie w pucharowych rozgrywkach. Husaria – bo pod takim
szyldem występują zawodnicy z naszego miasta – mają za
sobą turnieje we Wrocławiu
i Krakowie. Przed nimi kolejny. 17 czerwca jadą do Bytomia.
Oświęcimscy rugbyści są grupą pasjonatów, dla których
uprawianie rugby stało się
sposobem na życie. To dyscyplina olimpijska, jeden z najstarszych sportów drużynowych. Husarii wypada życzyć
powodzenia nie tylko w najbliższych zawodach w Bytomiu, ale i w ciągłym rozwijaniu swoich umiejętności.
We Wrocławiu oświęcimianie
wystąpili w zawodach Pucharu Polski w Rugby 7. W pierwszej fazie turnieju osiem ekip
podzielono na dwie grupy.
Oświęcimianie rywalizowali
z Unią Brześć Białoruski, AZS
Rzeszów i Husarem Bolesławiec. Najlepsza okazała się
ekipa z Bolesławca. Ostatecznie Husaria zagrała o siódme

miejsce, ulegając Czarnym
Bytom 20:25.
Później przyszedł czas na zawody pod Wawelem. W Krakowie przegrali z bardzo
mocnym teamem – Juvenią
Kraków. Później ulegli kolejno Czarnym Bytom, AZS
Rzeszów i Unii Brześć Białoruski. Turniej zakończył się
zwycięstwem
gospodarzy,
czyli Juvenii.
Oświęcimski klub uzyskał już
licencję Polskiego Związku

Rugby. Reprezentanci Husarii posiadają także niezbędne licencje zawodnicze PZR
i w najbliższej przyszłości
chcą uczestniczyć w rozgrywkach ligowych.
– Jesteśmy grupą pasjonatów
– mówi prezes i zarazem zawodnik oświęcimskiej Husarii, Marcin Stanik.
– Udział w turniejach Pucharu Polski jest dla nas możliwością zdobycia doświadczenia oraz umiejętności

sportowych i organizacyjnych. W przyszłości planujemy zorganizować turniej Pucharu Polski w Oświęcimiu
– zakończył Marcin Stanik.
Husaria Oświęcim: Sławomir Andrukiewicz, Mieszko
Bielski, Michał Dudzic, Jan
Handzlik, Łukasz Pastuszka, Mateusz Sikora, Marcin
Stanik, Paweł Wajdzik, Rafał
Marcinek, Piotr Mielczarek,
Krzysztof Szymański.
– mac

Dziesięcioro karateków z Oświęcimia 20-osobowa reprezentacja Stowarzyszenia Japońskich Sztuk Walki z Oświęcimia
wróciło do domu z dziesięcioma meda- z powodzeniem walczyła w mistrzostwach Polski
lami mistrzostw Polski

Egzamin przed
wyjazdem do Estonii
Kończy się powoli sezon
startowy dla karateków. Krajową imprezą docelową były
mistrzostwa Polski, które
rozegrano w Andrychowie.
Świetnie spisali się oświęcimianie. Dzięcioosobowa reprezentacja wróciła z dziesięcioma medalami. Teraz
przed nimi mistrzostwa Europy w Estonii.
Aż sześcioro karateków
z Oświęcimia sięgnęło w Andrychowie po złoty medal.
Na najwyższym stopniu podium stanęły: Elżbieta Ferenc (kategoria młodzików),
Oliwia Greczner (juniorki
młodsze), Dominika Chylińska (juniorki), Anna Ferenc
(juniorki) oraz Szymon Dębski (juniorzy młodsi) i Adam
Dzięgiel (juniorzy).
– Nie ukrywam, że bardzo
się cieszę, bo niektóre kluby
nie miały w swoim dorobku
choćby jednego krążka. Ten
wynik trzeba docenić – mówi
zadowolony prezes Oświęcimskiego Klubu Karate, sensei Mariusz Pawlus.
Srebro do Oświęcimia przywiozły: Katarzyna Kotapka (juniorki), Natalia Ma-

tusz (juniorki młodsze) oraz
Mateusz Ostrowski (juniorzy starsi). Medalową kolekcję uzupełnił brązowy krążek Dominika Matusza, który
startował w grupie juniorów.
Mistrzostwa Polski rozegrane
w Andrychowie były weryfikacją i sprawdzianem przed
mistrzostwami Starego Kontynentu. W tym roku europejski championat odbędzie
się w Estonii.
– Jestem bardzo zadowolony
z poziomu walk z udziałem
naszych reprezentantów –
mówi sensei Mariusz Pawlus.
– Nie ukrywam, że liczyłem
na medalowe żniwa. Kadra
juniorów w naszym klubie
jest bardzo mocna. Udowadnia to na niemal każdych zawodach. Świetny wynik medalowy potwierdza dobry
kierunek szkolenia, który
sprawdza sie nie tylko w karate. Mamy przecież mistrzynie Polski w kick boxingu.
Mam na myśli Dominikę
Chylińską i Katarzynę Kotapkę – przypomina Mariusz
Pawlus.
– mac

Ugruntowana pozycja na krajowej mapie

Aż osiemnaście medali wywalczyli oświęcimianie podczas rozgrywanych w Nowem
nad Wisłą (województwo
kujawsko-pomorskie)
mistrzostwach Polski sztuk
walki organizowanych przez
Międzynarodową Federację
Sztuk Walki IMAF Polska.
W zawodach wzięło udział
blisko 200 zawodników z całego kraju.
Podopieczni shihana Przemysława Wiśniewskiego zdobyli
osiem złotych, sześć srebr-

nych i cztery brązowe medale. Tak okazały dorobek nie
wymaga specjalnego komentarza. Podczas krajowego
championatu rywalizowano
m.in. w karate, jujitsu, kobudo, kick boxingu czy kenjutsu.
Ze złotych medali cieszyli
się: Bartosz Teper (kobudo, chłopcy do 12 lat), Igor
Krzywda (kobudo, chłopcy 13–15 lat), Iga Grabecka
(kobudo, dziewczęta 13–15
lat), Małgorzata Łabaj (ko-

budo, dziewczęta 16–18 lat),
Grzegorz Wójcicki (kobudo,
chłopcy 16–18 lat), Patrycja
Pszczelińska (kobudo, kobiety 19+), Paweł Bongilaj (kobudo, mężczyźni 19+) i Maciej Knapik (kata kenjutsu
kategoria mistrzowska).
Na drugim stopniu podium
stawali: Zuzanna Michałek
(kobudo, dziewczęta 13–15
lat), Kacper Cienkosz (kobudo, chłopcy 13–15 lat),
Wiktoria Ładocha (kobudo,
dziewczęta 16–18 lat), Da-

Oświęcimianie zdobyli osiemnaście medali mistrzostw Polski w sztukach walki
Fot. nadesłane

mian Godyń (chłopcy 16–18
lat), Dominika Chwedczuk
(kobiety 19+) oraz Rafał Wójcicki (kata kenjutsu kategoria
mistrzowska). Oświęcimską
kolekcję uzupełniły brązowe krążki: Emilii Osieckiej
(dziewczęta do 12 lat), Julii
Tomaszek (kobudo (dziewczęta 13–15 lat), Szymona
Wójcika (kobudo (chłopcy
13–15 lat) i Dominiki Siatki
(kobudo (dziewczęta 16–18
lat).
– mac
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Oświęcimska Unia sięgnęła po Puchar Polski na szczeblu za- Solarze zakończą sezon w górnej części trzecioligowej
chodniej Małopolski, ale odpadła w kolejnym etapie
tabeli

Stop w Dobczycach

Z niedowierzaniem kibice Unii
przyjmowali wieści napływające z Dobczyc. W meczu, którego stawką był finał Pucharu
Polski Małopolski biało-niebiescy przegrali z klasę niżej notowaną Rabą Dobczyce.
Olbrzymia szkoda, bo udział
w wielkim finale wojewódzkim byłby sporym sukcesem
podopiecznych Jacka Dobrowolskiego. Tymczasem muszą
się oni zadowolić Pucharem
Polski na szczeblu zachodniej
części Małopolski.
Najpierw rozegrano finał zachodniej Małopolski, gdzie
V-ligowe Żarki gościły zespół
z Oświęcimia. Gospodarze
trzymali się dzielnie, ale ostatecznie zostali „złamani” przez
wyżej notowanego rywala.
Skończyło się wysokim zwycięstwem Unii 5:1. Hat-tricka w tym pojedynku „ustrzelił” Przemysław Dudzic, a po
jednym golu dorzucili Marcin
Pluta i Bartosz Praciak. Autorem honorowego trafienia dla
Żarek był Bartłomiej Kurzak.
Dzięki temu oświęcimianie
awansowali do wojewódzkiego półfinału, gdzie czekała
już Raba Dobczyce, która po-

Unia wywalczyła Puchar Polski zachodniej Małopolski,
ale do wojewódzkiego finału nie udało się biało-niebieskim
awansować
Fot. mac

konała na wyjeździe Pogoń
z Miechowa 2:0. Biało-niebiescy znowu byli faworytem, bo
ekipa z Dobczyc to przedstawiciel krakowskiej okręgówki.
Ich jedynym atutem wydawał
się własny obiekt. Tych, którzy
czekali na optymistyczne wieści spotkał olbrzymi zawód.
Unici sensacyjnie przegrali
z Rabą 2:0. Gospodarze objęli
prowadzenie po 30 minutach
gry. Na uderzenie zdecydował
się Szczepan Hyży, ale piłkę
zdołał odbić Przemysław Kubas. Golkiper Unii był już jednak bezradny wobec popraw-

ki. Na dziesięć minut przed
końcowym gwizdkiem po klasycznej kontrze Raba zdobyła
drugiego gola i wynik 2:0 nie
uległ już zmianie.
Olbrzymia szkoda, bo można
było zagrać w pucharowym
finale [rywalem Raby będzie
Podhale Nowy Targ – przyp.
aut.] i przypomnieć się kibicom nawet na szczeblu krajowym. Unia pożegnała się
zatem z pucharowymi rozgrywkami i drużynie z ulicy
Legionów pozostały już tylko
obowiązki ligowe.
– mac

Turniej Ziemi Oświęcimskiej Oyama Karate w Kata&Kalaki

Już po raz ósmy
Dzieci i młodzież rywalizowali w ósmej już edycji turnieju Ziemi Oświęcimskiej
Oyama Karate w Kata&Kalaki. Głównym organizatorem
zawodów był sensei Mariusz
Pawlus 4 dan, prezes Oświęcimskiego Klubu Karate. Jak
sam podkreśla, impreza była
wyjątkowo udana.
Zawody Ziemi Oświęcimskiej Oyama Karate w Kata&Kalaki odbyły się w ramach
projektu „Dziecko aktywne
– zdrowy dorosły”. Arbitrem
głównym turnieju oraz sędzią
centralnym był sensei Tadeusz Bednarczyk 4 dan. Dodatkowo zawodników oceniali sensei Grzegorz Uzar
2 dan oraz sensei Zbigniew
Małecki 1 dan.
Jeśli chodzi o reprezentantów
Oświęcimskiego Klubu Karate, to na najwyższym stopniu podium stanęli: Dorian
Pawlus (kadet), Dominika
Chylińska (kadet), Cyprian
Brzeźniak (senior), Mateusz
Słota (senior), Bartosz Fryc
(senior). Srebro było udziałem Dominika Matusza (kadet), Katarzyny Kotapki (kadet), Jakuba Brańki (junior),
Łukasza Nycza (senior), Rafała Chrostka (senior) i Patry-

Zawody Ziemi Oświęcimskiej Oyama Karate w Kata&Kalaki odbyły się w ramach projektu „Dziecko aktywne
– zdrowy dorosły”
Fot. nadesłane

ka Kopczaka (senior). Z kolei
brązowe krążki wywalczyli
seniorzy – Mateusz Wróbel
oraz Arkadiusz Obłąk.
Wyniki Kata (walka z cieniem): młodzik młodszy –
1. Vanessa Sosnowska, 2. Alicja Polońska, 3. Borys Kluba,
3. Krzysztof Bobiński (wszyscy Oświęcim), młodzik –
Zofia Gołąb, 2. Aleksandra
Świerczek, 3. Mikołaj Tobiczyk, Justyna Gołąb (wszyscy
Oświęcim), młodzik starszy
– 1. Dawid Bekier (Tarnobrzeg), 2. Hanna Gołąb, 3.
Kacper Jaśkowski, 3. Aleksandra Gołowieszko (pozostali
Oświęcim), kadet młodszy –

1. Roksana Greczner (Oświęcim), 2. Aleksandra Polek
(Tarnobrzeg), 3. Mateusz
Dębski (Oświęcim), 3. Maria
Dziegiel (Oświęcim), kadet
– 1. Milena Rybak, 2. Jakub
Mrozik, 3. Piotr Majcherek
(wszyscy Oświęcim), kadet
starszy – 1. Oliwia Greczner (Oświęcim), 2. Dominika Pawłowska (Andrychów),
3. Julia Polek (Tarnobrzeg), 3.
Jakub Gruszeczka (Chocznia),
masters – 1. Dominika Chylińska, Magdalena Bolisęga, 3.
Katarzyna Kotapka (wszystkie Oświęcim), 3. Aleksandra
Mystek (Tarnobrzeg).
– mac

Udana wiosna
Cel został zrealizowany. Tak
niewątpliwie można podsumować rundę rewanżową
w wykonaniu oświęcimskich
solarzy. Przed zespołem prowadzonym przez Sebastiana Stemplewskiego już tylko
jeden mecz. 17 czerwca Soła
zagra na wyjeździe z Cosmosem Nowotaniec. Nie zmieni
się jednak nic, jeśli chodzi
o pozycję w rozgrywkach
trzeciej ligi. Drużyna z plant
zakończy sezon w górnej
części tabeli.
W przedostatnim w tym sezonie pojedynku przed własnymi kibicami solarze ulegli rzeszowskiej Resovii 0:1.
W ten sposób zakończyła się
długa seria dziewięciu spotkań bez porażki. Tego meczu
Soła nie musiała jednak przegrać. Wręcz przeciwnie. Od
początku gospodarze przeważali i szybko mogli pokusić się o objęcie prowadzenia.
Kapitalnych okazji bramko-

wych nie udało się jednak
wykorzystać
Krzysztofowi
Hałgasowi i Przemysławowi
Knapikowi.
– Mamy czego żałować –
mówi Sebastian Stemplewski,
trener Soły.
– Stworzyliśmy na tyle dużo
okazji, że już po pierwszej połowie mogło być „pozamiatane”. Przyszło nam jednak
drogo zapłacić za swoją nieskuteczność. Szkoda, bo mogliśmy i powinniśmy to spo-

tkanie spokojnie wygrać
– dodaje trener Soły.
Wszystko rozstrzygnęło się
na kwadrans przed końcem
pierwszej połowy. Po zagraniu Konrada Domonia do
piłki w polu karnym doszedł
Szymon Kaliniec i nie dał najmniejszych szans Dawidowi
Gargaszowi. Po zmianie stron
przyjezdni mogli podwyższyć
prowadzenie, ale wynik nie
uległ już zmianie.
– mac

W tym sezonie solarze nawet przez moment nie byli zagrożeni degradacją do czwartej ligi

Lukas Riha wrócił do Oświęcimia i znowu zagra w biało-niebieskiej koszulce!

Będzie zabawa, będzie się działo...
Już od ponad miesiąca do
nowego sezonu przygotowują się hokeiści oświęcimskiej Unii. Biało-niebiescy,
jak zresztą co roku o tej porze – trenują „na sucho”. Jest
mnóstwo biegania, zajęć na
siłowni. Ten najtrudniejszy
z okresów, gdzie pracuje się
nad wytrzymałością i kondycją urozmaica nieco gra
w koszykówkę i piłkę nożną.
Tymczasem mamy pierwszy
transferowy hit!
Po raz drugi w swojej karierze na grę w Oświęcimiu
zdecydował się Lukas Riha.
Czeski napastnik podpisał indywidualny kontrakt. Śmiało można zatem powtórzyć
za wokalistą zespołu Piersi –
„Będzie, będzie zabawa, będzie się działo...”. Wszak Riha
to nietuzinkowy zawodnik.
Prawdziwy showman, na którego się po prostu chodziło.
On był magnesem, przyciąga-

jącym fanów do lodowej hali.
Oczywiście to jednak przede
wszystkim świetny hokeista.
Przez dwa sezony (2010–12)
tworzył niemal kompletny
duet z Robertem Krajcim.
Ileż to goli padło po uderzeniach Krajciego, któremu
drogę do bramki kapitalnymi asystami otwierał Riha.
Mając takich zawodników w
składzie Unia dwukrotnie sięgnęła po brązowe medale mistrzostw Polski.
W biało-niebieskich barwach Riha zdobył 35 goli
i miał 95 asyst. Opuścił
Oświęcim w dość dziwnych
okolicznościach. Po ostatnim meczu „małego finału”
z JKH GKS Jastrzębie w jego
organizmie wykryto amfetaminę. Wrócił na Słowację,
gdzie grał w MsHK Prievidzie i HC Detvie.
Do zespołu Unii dołączył także wychowanek krynickiego

KTH – Adam Krok. Ten zawodnik występuje w defensywie, a ostatnio reprezentował
barwy Tauronu GKS Katowice. Wcześniej grał w SMS Sosnowiec.
Podopieczni Josefa Dobosza
pierwszy etap przygotowań
mają zakończyć 30 czerwca.
W lipcu udadzą się na zasłużone urlopy. Do zajęć powrócą po trzech tygodniach i rozpoczną treningi na lodzie.
Tymczasem w Warszawie obradowała hokejowa centrala.
Są pierwsze decyzje odnośnie
nowego sezonu. Najważniejsza to brak podziału na grupy
słabszą i mocniejszą. Zmniejszy się też liczba obcokrajowców w poszczególnych zespołach (z sześciu na pięciu).
Za każdego dodatkowego
gracza z obcym paszportem
będzie trzeba zapłacić.
– mac

Hokeiści Unii wrócą na lodową taflę w ostatnim tygodniu lipca
Fot. mac
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