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Odkrywanie Nideckiego
Trwa Rok Andrzeja Patrycego Nideckiego w naszym mieście. Muzeum Zamek w Oświęcimiu
przygotowało na tę okoliczność szereg ciekawych przedsięwzięć dla oświęcimian i turystów, które odbędą się w ramach „Święta Miasta Historycznie”.
Rada Miasta Oświęcim ustanowiła
2017 rok Rokiem Andrzeja Patrycego Nideckiego, wybitnego polskiego
humanisty i filologa, który urodził się
w Oświęcimiu. W tym roku przypada 495. rocznica jego urodzenia i 430.
śmierci. Najbliższe wydarzenia, które przygotowano w Muzeum Zamek
będą odwoływać się do życia naszego wybitnego rodaka, dlatego już teraz warto zaplanować sobie m.in. niedzielę 3 września tak, aby móc wybrać
się do oświęcimskiego zamku.
Ciekawie zapowiada się historyczna wystawa czasowa „Andrzej Patrycy Nidecki – humanista, filolog,
oświęcimianin”, która została przygotowana przez pracowników muzeum. Poświęcona jest Nideckiemu
oraz epoce, w której żył i tworzył.
Podczas otwarcia, które odbędzie
się o godz. 16:00 można będzie spotkać bohatera wystawy wraz z jego
przyjaciółmi Janem Kochanowskim
i Łukaszem Górnickim, przechadzających się wśród przybyłych bądź redagujących kolejne piękne mowy...
Czeka nas to dzięki towarzyszącemu
otwarciu „żywemu muzeum” – grupie rekonstruktorów, która wcieli się
w renesansowych bohaterów wystawy, zaprezentuje aranżacje i stroje
mieszczan i uczonych doby renesansu. Dla miłośników historii, którzy
tego dnia nie zdążą przybyć i zobaczyć wystawy, mamy dobrą wiadomość – ekspozycja będzie czynna do
12 listopada.
– Andrzej Patrycy Nidecki to postać
bardzo mało znana w Polsce, przypuszczam, że nawet oświęcimianie
niewiele mogą powiedzieć o jego historii. Okazuje się, że poza granicami
naszego kraju Nidecki jest dużo lepiej
znany niż przez rodaków. Był to niezwykle wybitny humanista, filolog,
komentator i znawca Cycerona, który
do tej pory jest na świecie uznawany
i szanowany. Szkoda, aby tak światły
człowiek nie był znany przez mieszkańców naszego miasta. Ogłoszony
w Oświęcimiu 2017 rok jako Rok Andrzeja Patrycego Nideckiego jest bardzo dobrą okazją do rozpowszechniania dziejów i dokonań Nideckiego,
które pięknie wpisały się w dzieje na-

szego miasta, jest to jednym z celów
naszych obecnych działań – mówi
Wioletta Oleś, dyrektor Muzeum
Zamek w Oświęcimiu.
Zebrane przez pracowników muzeum informacje o naszym renesansowym przodku są tym cenniejsze i warte uwagi, że droga do ich
dotarcia nie była taka prosta. Artefaktów po nim nie zachowało się
wiele, są to właściwie strzępki dokumentów, dlatego każdy odkryty
wątek losów Nideckiego cieszy tym
bardziej.
– Bardzo trudno jest znaleźć ślady Andrzeja Patrycego Nideckiego,
są to właściwie niewielkie strzępki, z których udało nam się „utkać”
i napisać jego historię. Na wystawie
przedstawimy jego życiową ścieżkę.
Niestety nie zobaczymy oryginalnych dokumentów z minionej epoki, będą to kalendaria, wspomnienia. Poświęcimy na wystawie trochę
miejsca Stefanowi Batoremu, którego Nidecki był sekretarzem. Na ekspozycji staraliśmy się pokazać, jak
wielkim światłym umysłem był An-

Nota z wystawy
Andrzej Patrycy Nidecki
urodził się w 1522 r.
w Oświęcimiu. Był synem
oświęcimianina, właściciela kamienicy przy
Rynku Głównym. Jego
matka, z domu Pawłowska herbu Leliwa, była
krewną biskupa Stanisława Pawłowskiego.
Nidecki był m.in. sekretarzem króla Zygmunta
Augusta, Anny Jagiellonki
i króla Stefana Batorego,
kanonikiem kruszwickim
1547, warszawskim
1563, sandomierskim
1568, pułtuskim 1569
i krakowskim 1580,
biskupem wendeńskim
1585. Przyjaźnił się z poetą Janem Kochanowskim. Zasłużył się jako
wielki znawca i komentator Cycerona.
Chociaż obracał się
w kręgach dworskich,
biskupich i uniwersyteckich nie zapomniał
o swoim mieście. W testamencie
uczynił kilka zapisów dotyczących
rodzinnego miasta Oświęcimia, m.in.
na rozbudowę kościoła parafialnego
przekazał 400 florenów, ustanowił
też legat trzechletni dla studenta
pochodzącego z Oświęcimia. Kolejny
zapis został ustanowiony na „kupienie
płatu jakiego pobożnego na bakałarza
albo mistrza do szkoły oświęcimskiej wiecznymi czasy, ażeby tym
pilniejszy był dziatek…”. Znalazł się
także zapis, aby jego spadkobierca
dwudziestą część całego dziedzictwa
dał na potrzeby miasta Oświęcimia,
z przeznaczeniem na wieżę, basztę,
bramę lub mury obronne.
Zmarł 2 stycznia 1587 r. na zamku
w Wolmarze na Łotwie. Pochowany
został w kościele św. Jana w Wenden,
chociaż we wcześniej sporządzonym
testamencie życzył sobie, aby go pogrzebano w grobie rodziców w Oświęcimiu. W Wenden wzniesiono mu
nagrobek kamienny z leżącą postacią
zmarłego.
W 1984 roku przy ul. Plebańskiej
w Oświęcimiu odsłonięta została jego
tablica pamiątkowa.

drzej Patrycy Nidecki, a także jego
szerokie zainteresowania różnymi
dziedzinami życia. A trzeba zaznaczyć, że nie wywodził się z żadnego
szlacheckiego rodu. Jego matka pochodziła z uboższej szlachty, ojciec
był mieszczaninem. Rodzice postanowili wykształcić syna, by wyrósł na
światłego człowieka, znanego nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Uważamy, że takimi ludźmi trzeba się chwalić – podkreśla Wioletta Oleś.
Pracownicy oświęcimskiego Muzeum
Zamek bardzo dużo czasu poświęcili
na poszukiwania dokumentów i śladów zachowanych po Nideckim.
– W zbiorach muzeum znajduje się
przedwojenne wydanie Kazimierza
Morawskiego pt. „Andrzej Patrycy Nidecki – Jego życie i twórczość”
z 1892 r. Właśnie ta książka stała się
punktem wyjścia do poszukiwań innych źródeł o naszym bohaterze.
Ciekawostką jest m.in. fakt, że udało
nam się skontaktować z proboszczem
z parafii w Kiesiu na Łotwie, gdzie
został pochowany Nidecki. Dzięki
temu posiadamy aktualne fotografie
nagrobka biskupa Nideckiego, które
będzie można zobaczyć na historycznej wystawie w zamku. Kolejna ścieżka z życia Nideckiego odkryta przez
nas odnosi się do czasów edukacji
u franciszkanów z Krakowa – mamy
stamtąd odpis dokumentu, który poświadcza domysły o tym, że młody
Andrzej Patrycy Nidecki uczęszczał
tam do szkoły. Bardzo nas cieszą te
nasze małe odkrycia, którymi będziemy mogli podzielić się na wystawie –
zaznacza dyrektor muzeum.
Wystawa nie jest oczywiście jedyną atrakcją przygotowaną z okazji
„Święta Miasta Historycznie”. Aby
jak największe grono mieszkańców
Oświęcimia mogło poznać sylwetkę Nideckiego pracownicy muzeum
przygotowali różnorodne formy zabawy z historią, np. warsztaty „Rodzinna ścieżka historyczna”, które
odbędą się 3 września w godz. od
12:00 do 15:00.
– Zapraszamy rodziny, młodzież,
dzieci, grupy przyjaciół do przygotowywania wspólnie wielkoformatowej gry historycznej, która poświę-
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cona będzie jednemu wydarzeniu,
bitwy pod Pskowem z 1581 roku –
ostatniej wyprawie Stefana Batorego
przeciw Iwanowi Groźnemu, carowi
Rosji. Oblężenie Pskowa pozostaje
jednym z najsłynniejszych i najbardziej spektakularnych działań sztuki
wojennej w polskiej historii, w której
Batory odniósł zwycięstwo. Po niej
Andrzej Patrycy Nidecki opiewał
tę wielką wiktorię króla wspaniałą
mowę pochwalną. W południe rozpoczniemy przygotowywanie wielkich rekwizytów do gry – postaci
do bitwy, armat i innych potrzebnych rzeczy. Jak przystało na wielką
bitwę i nasze rozgrywki będą miały
duży wymiar. Plansza do gry będzie
miała 5 na 9 metrów! Od godz. 15:50
do 17:30 będziemy toczyć pojedynki,
stanowiące odzwierciedlenie prawdziwej bitwy pod Pskowem. Mam
nadzieję, że mieszkańcy przyjdą się
z nami zabawić – zaprasza Wioletta
Oleś.
Tego dnia w Muzeum Zamek można będzie zobaczyć przedstawienie
w wykonaniu Teatru Cieni pt. „Jazda
na Moskwę, czyli spektakl o zdobyciu Inflant w trzech aktach”. Spektakl
nawiązywać będzie do utworu Jana
Kochanowskiego. Inspiracją do jego
powstania były też trzy mowy gratulacyjne A.P. Nideckiego oraz listy
Iwana Groźnego i Stefana Batorego.
Widzowie będą świadkami dynamicznych scen walk i pojedynków
przy muzyce na żywo. Przedstawienie odbędzie się w sali reprezentacyjnej o godz. 13:00 i 16:30.
Wszystkie wydarzenia, jak również
zwiedzanie wystaw stałych i wieży
zamkowej 3 września muzeum oferuje bezpłatnie.
To nie koniec prób zmierzenia się
z tematem Nideckiego w oświęcimskim zamku. Naukowych rozpraw
będzie można posłuchać 21 września
od godz. 10:00 (wstęp wolny). Odbędą się wtedy trzy panele wykładów
historycznych, które wygłoszą z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: prof. Wacław Walecki oraz doktoranci – Justyna Siwiec i Michał
Gołębiowski.
Dzień później młodzież ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych weźmie udział w larpie historycznym pn. „Zjazd alchemików”,
który ma na celu zaszczepienie wiedzy o Andrzeju Patrycym Nideckim i epoce, w której żył poprzez grę
i zabawę. Młodzieży w wykonywaniu zadań i pokonywaniu kolejnych
etapów gry towarzyszyć będą rekonstruktorzy historyczni.
– Marzena Wilk
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Święto w duchu Bosko
Pozytywna energia, młodość ducha i radość – tak w skrócie opisać można obchody Święta Patrona Miasta Oświęcim
św. Jana Bosko, które odbywały się od 13 do 16 sierpnia.

Fot. M. Musielak, UM Oświęcim

Obchody święta, przygotowane przez Zakład Salezjański w Oświęcimiu, obfitowały w szereg wydarzeń.
Na Rynku Głównym odbyły
się koncerty: zespołu Exodus
15 (w poniedziałek) i Mietka Szcześniaka (we wtorek),
nie zabrakło także tradycyjnych tańców integracyjnych
„Wielka FETA Radości, czyli Belgijski i tańce na Rynku”, w których ochoczo brała udział nie tylko młodzież.
Odbył się też V Bieg patronalny „Biegać jest BOSKO”,
zabawy dla dzieci i młodzieży,
rozstrzygnięto konkurs plastyczny pn. „Święty Jan Bosko
w Oświęcimiu”. Organizatorzy przygotowali też coś dla
pokrzepienia ducha, oprócz
mszy św. można było spotkać
się i porozmawiać z salezjana-

mi – zakonnikami, żyjącymi
w duchu ks. Bosko.
W niedzielę miłośnicy muzyki barokowej wysłuchali w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
koncert Karola Gołębiowskiego i Tomasza Ślusarczyka „W blasku barokowej trąbki”. Obchody Święta Patrona

Miasta zakończyły się uroczystą eucharystią ku czci
św. Jana Bosko, sprawowaną w oświęcimskim sanktuarium.
Warto
przypomnieć,
że
20 grudnia 2012 roku Rada
Miasta Oświęcim ustanowiła
16 sierpnia Świętem Patrona
Miasta.

Wdzięczność za plony
Mieszkańcy czterech oświęcimskich osiedli wspólnie dziękowali za tegoroczne zbiory podczas Święta Plonów, które
odbyło się przy Domu Ludowym w Monowicach.

Uroczystości rozpoczęły się
tradycyjnym pochodem dożynkowym z pięknymi wieńcami, który poprzedził mszę
św. odprawioną przez ks. Jana
Dewerę, proboszcza parafii św. Michała Archanioła
we Włosienicy. Po niej nastąpiła ceremonia wręczenia
wieńców i chlebów, upieczonych ze zboża z tegorocznych
żniw. Otrzymali je prezydent
Oświęcimia Janusz Chwierut, a także przewodniczący Rady Miasta Oświęcim
Piotr Hertig, starosta Powiatu Oświęcimskiego Zbigniew
Starzec i przewodniczący
Rady Powiatu Oświęcimskiego Radosław Włoszek. Z rąk
prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta dożynkowe
chleby otrzymały osoby wyróżniające się w minionym
roku w swoich osiedlowych

społecznościach. Z osiedla
Monowice byli to: Andrzej
Szymonik, Edward Baścik,
Stanisław Płoszczyca i Kazimiera Szafraniec. Z osiedla Dwory-Kruki: Józef Kulka, Anna Mituś, Jan Ryszka
i Grzegorz Stachura. Z osiedla Pod Borem doceniono:
Krystynę Kowalską-Scąber,
Krystynę Szczepanek, Patry-

ka Krzaka i Stanisława Pawlicę. Z osiedla Stare Stawy
dożynkowe chleby otrzymali
Zbigniew Jurkiewicz, Bartłomiej Niemiec i Wanda Klima. Prezydent uhonorował
również osoby szczególnie
wyróżniające się w swoim
osiedlu aktywnością społeczną i zaangażowanem w życie
społeczności lokalnej: Anatola Stachurę z Rady Osiedla Monowice, Stanisława
Gancarczyka z Rady Osiedla
Dwory-Kruki, Krystynę Kądziołkę z Rady Osiedla Pod
Borem i Stanisława Wróbla
z Rady Osiedla Stare Stawy.
Ponadto na wniosek Rady
Osiedla Stare Stawy nagrodą
specjalną uhonorowana została Halina Skrzypczyk.
Nawet
deszczowa
aura
nie była w stanie zakłócić

Integralną częścią święta był
X Małopolski Festiwal Jackowe Granie. Jest on inicjatywą
kulturalną, związaną z przypadającym w tym czasie świętem
św. Jacka, który jest patronem
zabytkowej średniowiecznej
kaplicy w klasztornym kompleksie księży salezjanów.
Zgromadzenie traktuje to też
jako znak ciągłości wiary, ponieważ nawiązuje do tradycji
dominikańskiej i przypomina
o tym, że kiedyś w tym miejscu znajdował się klasztor Dominikanów. Po kasacie zakonu w XVIII wieku zniszczone
zabudowania przejęli u schyłku XIX wieku salezjanie – duchowi synowie św. Jana Bosko,
i założyli tu swój pierwszy na
ziemiach polskich klasztor.
Organizatorem Święta Patrona Miasta 2017 był Zakład Salezjański w Oświęcimiu, a współorganizatorem
Oświęcimskie Centrum Kultury. Święto Patrona Miasta
odbyło się pod honorowym
patronatem Prezydenta Miasta Janusza Chwieruta. Projekt był współfinansowany
przez Miasto Oświęcim.
– In
dożynkowych
obchodów.
W drugiej części był czas na
występy zespołów artystycznych i współzawodnictwo
sprawnościowe o Puchar Prezydenta Miasta Oświęcim
przedstawicieli osiedli. Na
scenie zaprezentował się zespół śpiewaczy „Stawowianki” z Koła Gospodyń Stare
Stawy, zespół folklorystyczny
„Zrzeszenie Ludzi z Gór” reprezentujący osiedle Pod Borem, zespół śpiewaczy „Dworzanie” z Dworów i zespół
regionalny „Bratkowie” z Monowic, a wybrani przedstawiciele z czterech osiedli musieli wykazać się w czterech
konkurencjach sprawnościowych: rzut do celu, wyścig
z taczką z kostkami słomy,
dojenie sztucznej krowy
i bieg z przeszkodami na trzy
nogi. W ostatecznym rozrachunku drużyna z Monowic
podtrzymała ubiegłoroczne
pierwsze miejsce. Na drugim
uplasował się zespół z Dworów-Kruki, trzecie miejsce
zajęła drużyna z osiedla Pod
Borem i czwarte ze Starych
Stawów.
Tego dnia nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, były
bezpłatne dmuchańce, lody,
jazda konna, malowanie twarzy i animacje.
Świętowanie zakończyła zabawa taneczna, w której wzięli udział najwytrwalsi, bowiem deszcz nie oszczędził
dożynkowych biesiadników.
Organizatorem Święta Plonów był Urząd Miasta Oświęcim wraz z radami osiedli:
Monowice,
Dwory-Kruki,
Pod Borem i Stare Stawy.
– In

felieton

kamila drabek

Dzikość sierpnia

T

ropikalne lasy równikowe lub miejsca, gdzie
panuje nieco chłodniejszy i suchszy klimat to jego
środowisko naturalne. Prowadzi raczej naziemny
tryb życia, jednak w poszukiwaniu pokarmu
potrafi dostać się na drzewo. W ciągu dnia lubi się chronić
w kryjówkach. Lubi też wylegiwać się w płytkiej wodzie.
O jakim stworzeniu mowa?
Tropiki mamy na miejscu, lasy ostatnio nieco przerzedzone,
wody na razie dostatek, płycizn dla przyjemnego wypoczynku.
A może się wybrać na spacerek? Chęć tę zrealizował boa
dusiciel i wybrał się na przepełzkę, czyli przechadzkę pełzacza.
Powiat postawiono na nogi, a boa został odnaleziony dzień
później, gdy wygrzewał się w słoneczku na łące w nie tak dużej
odległości od domu. Zażył wolności i zapewne z żalem musiał
z niej zrezygnować.
Nieco wcześniej na peronie dworca PKP gniazdowały
czerwonaki. Lepiej rozpoznawalne są pod nazwą: flamingi.
We wtorek przeniosły się nad Sołę i szybko rozmnożyły na
bulwarach. Pokolorowały chodniki, rozweseliły otoczenie
i pokazały, że najlepiej czują się w stadzie.
Oświęcim – tu się dzieje!			

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

O świętowaniu

Ś

więto Miasta, to jego urodziny i imieniny w jednym!
Urodziny – przypomnienie pierwszej historycznej
wzmianki o mieście; imieniny – geneza i historia
jego nazwy! Jeśli właśnie jest na to pora, to obowiązuje w ten czas świąteczny nastrój, odświętne humory,
a także odświętny, a w każdym razie nieco inny felieton! Permanentne świętowanie to obowiązujący imperatyw naszych
dni: wszystko ma służyć zabawie i być zabawą!
Coś ogólnego: jeśli jako kraj i nowy porządek ustrojowy od
dłuższego czasu jesteśmy w procesie rewitalizacji i renowacji,
to i my – nasze miasto – jesteśmy tym objęci, tym bardziej że
jesteśmy „szczególnym przypadkiem” w historii świata i dziejów – znakiem i symbolem pamięci i przestrogi! W stałym
procesie odnowy materialnej i pozamaterialnej nasi miejscowi
menadżerowie – polityczni, społeczni, administracyjni, kulturowi – w większości stanęli tam, gdzie powinni stanąć: na
wysokości zadania i oczekiwań. Opinię tę uzyskałem po sondażowych, dość ograniczonych, rozmowach z elektoratem.
Oczywiście nie ma róży bez kolców – choć może hodowcy
uzyskali taką – i światła bez cienia! Jest wciąż w nas i wokół
nas wiele „plusów ujemnych” i „minusów dodatnich” – i vice
versa, ale przy świątecznej okazji nie pora na takie akcenty.
Za rok wybory samorządowe, które już wnet uruchomią
partyjną aktywność, a elektoratowi zwanemu suwerenem dadzą wiele do myślenia i przemyślenia. W każdym razie – tak
to ogólnie wygląda – jakaś zasadnicza zmiana, bardzo dobra,
a nawet najlepsza nie jest u nas konieczna, a dokładniej – jest
zbędna! Potrzebne są – jak zawsze i wszędzie – efektywne
korekty i mądre kontynuacje! 			
Reklama
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Potęga ducha
Wybitny człowiek Oddali hołd
z pasjami
Sierpień jest miesiącem ważnych rocz- 14 sierpnia minęło siedemdziesiąt sześć

nic, skłaniających do refleksji nad histo- lat od męczeńskiej śmierci franciszkanina o. Maksymiliana Marii Kolbego.
Ryszard Kozłowski, znany oświęcim- rią naszego kraju.
ski artysta fotografik, odszedł od nas Burzliwe dzieje Polski obfi- Natomiast 15 sierpnia uro- W rocznicę tego wydarzenia lanej. Nas, ludzi wierzących,
21 lipca 2017 r. Miał 82 lata. Spoczął na tują zarówno w zwycięstwa, czyście obchodzono 97. rocz- przy bloku 11 w Państwowym postać św. Maksymiliana musi
i tragiczne klęski. Każde nicę Bitwy Warszawskiej oraz Muzeum Auschwitz-Birke- urzekać, skłaniać do refleksji,
cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu. jak
wydarzenie warto pamiętać, Święto Wojska Polskiego. nau, w którym mieściło się mobilizować do troski o gor-

– Marzena Wilk

by oddać hołd ludziom, którzy zginęli w obronie ojczyzny.
1 sierpnia minęła 73. rocznica wybuchu powstania
warszawskiego. W godzinę
„W”, czyli o godz. 17:00 bohaterów tamtych dni uczcili
przedstawiciele władz samorządowych, składając kwiaty
na płycie Grobu Nieznanego
Żołnierza na placu Tadeusza
Kościuszki, a także pod Ścianą Śmierci w KL Auschwitz.

Przedstawiciele władz miasta, powiatu, a także kombantanci złożyli kwiaty na
płycie Grobu Nieznanego
Żołnierza oraz na cmentarzu
parafialnym, pod pomnikami Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914–1918,
1918–1921, 1939–1945 i Żołnierzy Polskich, którzy zginęli w obronie Oświęcimia we
wrześniu 1939 r.
– ekt

obozowe więzienie i w którym
zabito zakonnika, odprawiono
uroczystą mszę świętą.
W nabożeństwie wzięło udział
kilkaset osób, m.in. byli więźniowie Auschwitz, a także pielgrzymi z kościoła pw.
św. Maksymiliana Kolbego
w Oświęcimiu i franciszkańskiego Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. Mszy
św. przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger.
– Był świetnym apologetą
stającym w obronie doktryny katolickiej, był doskonałym organizatorem, gorliwym
duszpasterzem, cenionym wychowawcą i do końca posłusznym zakonnikiem. Ale Maksymilian to przede wszystkim
niespotykana potęga ducha, to
mistyk, prorok przeczuwający swoją rychłą śmierć i człowiek, który przez całe życie
bezgranicznie ufał Niepoka-

liwe życie duchowe – powiedział bp Piotr Greger.
Podczas uroczystości kwiaty
złożono pod Ścianą Śmierci na dziedzińcu bloku 11,
a także na obozowym placu apelowym, gdzie 29 lipca
1941 r. Maksymilian Kolbe
ofiarował życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka.
Hierarchowie i franciszkanie
modlili się także w celi nr 18
w podziemiach bloku 11,
w której zastrzykiem fenolu
zamordowano św. Maksymiliana.
Został on beatyfikowany przez
papieża Pawła VI w 1971 r.,
jego kanonizacji dokonał papież Jan Paweł II 10 października 1982 r. Św. Maksymilian
w 1999 r. został ogłoszony
przez papieża patronem honorowych dawców krwi. Patronuje on też diecezji bielsko-żywieckiej.
– In

Pamięć o zagładzie Romów
2 sierpnia obchodzony jest jako Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Rocznicowe uroczystości odbyły się na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz II-Birkenau.
Tego dnia przy pomniku upamiętniającym zagładę Romów
i Sinti złożono wieńce i oddano hołd ofiarom. Wśród zgromadzonych byli m.in. ocaleni
z zagłady, przedstawiciele organizacji romskich, polskiego
rządu i parlamentu, instytucji europejskich, korpusu dyplomatycznego, społeczności
żydowskiej, przedstawiciele
władz regionalnych i lokalnych oraz dyrekcja i pracownicy Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
– Historyczna data 2 sierpnia mocno zakorzeniła się
w pamięci zbiorowej naszej
mniejszości. Właśnie tego
dnia w roku 1944 ostatni pozostali w Auschwitz-Birkenau
członkowie naszej mniejszości, którym udało się do tego
momentu przeżyć terror i zagładę, zginęli w męczarniach
w komorach gazowych – zaznaczył Romani Rose, przewodniczący Centralnej Rady
Niemieckich Romów i Sinti.
– Niemal trzy tysiące Sinti i Romów, głównie kobiet,
dzieci i osób starszych, zo-

Fot. M. Lach, auschwitz.org

Urodził się 1 sierpnia 1934
roku w Zakopanem. Tam
spędził całe dzieciństwo. Był
miłośnikiem narciarstwa, do
późnych lat swojego życia
czynnie uprawiał ten sport.
Był członkiem i wieloletnim
prezesem Oddziału PTTK
Ziemi Oświęcimskiej, a także członkiem Okręgu Górskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.
Prawie sześćdziesiąt lat spoglądał na świat poprzez
obiektyw aparatu fotograficznego, najpierw analogowego, a później cyfrowego. Fotografią artystyczną
zajmował się od 1960 roku.
Na zdjęciach uwieczniał zarówno krajobrazy, architekturę, jak i ludzi.
Fotograficzną przygodę zaczął tak dawno, że nie pamięta – tak kiedyś wspominał z dużym poczuciem
humoru swoje początki
z aparatem. Końcem lat 50.
XX wieku Ryszard Kozłowski zaczął fotografować,
pierwsze zdjęcia wykonywał pożyczonym aparatem.
Tak mu się to zajęcie spodobało, że po jakimś czasie
kupił swój pierwszy sprzęt.
Czasy własnoręcznego wywoływania zdjęć w ciemni artysta określał mianem
„nabożeństwa fotograficznego”, a dzisiejszą powszechną i codzienną fotografię cyfrową określał pstrykaniem.
Był serdecznym i miłym
człowiekiem, o czym miałam okazję przekonać się
podczas kilku ostatnich lat
wspólnych „dyżurów fotograficznych” pod oświęcimską sceną Tygodnia Kultury
Beskidzkiej. Zawsze mogliśmy liczyć na redakcyjną pomoc – udostępnienie archi-

walnych
fotograficznych
zasobów. Ryszard Kozłowski
błyskawicznie docierał do
naszej redakcji z potrzebnymi zdjęciami.
Od 1992 roku, czyli od pierwszej edycji Tygodnia Kultury
Beskidzkiej w Oświęcimiu,
dokumentował prezentacje
artystyczne zespołów i grup
folklorystycznych. Fotografie te tworzą barwną kronikę
prezentującą folklorystyczne
święto w Oświęcimiu, a pokłosiem jego corocznych
spotkań z folklorem były wystawy fotografii w Oświęcimskim Centrum Kultury, towarzyszące poszczególnym
edycjom TKB w naszym
mieście.
W swoich zbiorach posiadał
ponad 50 tysięcy negatywów
oraz kilkanaście tysięcy zdjęć
cyfrowych. Znaczna część
jego bogatego archiwum dotyczy Oświęcimia i jego okolic oraz powiatu oświęcimskiego.
Ryszard Kozłowski brał
udział w niezliczonej liczbie
konkursów fotograficznych
ogólnopolskich i międzynarodowych, między innymi
w Niemczech, Rosji, Holandii, Hiszpanii, Czechach,
Rumunii, Jugosławii, Singapurze, Hongkongu, Australii, Brazylii, uzyskując
kilkaset akceptacji i zdobywając kilkadziesiąt nagród
i wyróżnień. Jest autorem
licznych wystaw indywidualnych, prezentowanych
w kraju i za granicą.
– Ukochał ziemię oświęcimską i ostatnie lata swojej
twórczości poświęcił temu
regionowi. Jego kunszt artystyczny objawił się również w fotografii kreacyjnej,
gdzie w sposób mistrzowski potrafił przekazać piękno i potęgę lasu i przyrody.
Nadzwyczaj humanitarny
wymiar jego prac na długo
zostanie w naszej pamięci.
W głębokim żalu pogrążył
zarówno wszystkich przyjaciół i kolegów z Okręgu
Górskiego ZPAF, jak i znajomych oraz bliskich z całego kraju – tak wspomina
Ryszarda Kozłowskiego na
stronie internetowej Zbigniew Podsiadło, prezes
Okręgu Górskiego ZPAF.

stało zapędzonych do komór
gazowych, a ich ciała spalono,
by nie pozostał po nich żaden
ślad. Ślad jednak pozostał –
nic nie usunie go z naszej pamięci, a nasza coroczna obecność w tym miejscu w dniu
2 sierpnia jest tego dowodem
– powiedział Roman Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce.
– Czcimy pamięć naszych
sióstr i braci tu i w wielu miejscach kaźni. Auschwitz-Birkenau to także miejsce niewyobrażalnych cierpień elity
narodu polskiego. Jako polski
Rom – jako Rom i jako Po-

lak, chylę czoła przed cierpieniem moich rodaków i dziękuję za to, że przybyliście, aby
oddać hołd tym, z których
wielu było też waszymi bliskimi. Obecność wszystkich
was jest też znakiem solidarności. Znakiem nadziei, że
tak potworna zbrodnia nie
będzie w przyszłości ponownie możliwa – podkreślał Roman Kwiatkowski.
73 lata temu, w nocy z 2 na
3 sierpnia 1944 r. Niemcy
zlikwidowali w obozie Auschwitz II-Birkenau tzw. obóz
rodzinny dla Cyganów. Wówczas zamordowano w komo-

rach gazowych blisko 3 tysiące dzieci, kobiet i mężczyzn,
ostatnich romskich więźniów obozu. W KL Auschwitz
Niemcy uwięzili łącznie ok.
23 tys. Romów – mężczyzn,
kobiet i dzieci. W obozie
zmarło lub zostało zamordowanych ok. 20 tys.
W Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau, w bloku
13 znajduje się wystawa upamiętniająca zagładę Romów.
Ukazuje ona szczególny wymiar nazistowskiego ludobójstwa popełnionego na Romach w okupowanej Europie.
O historii romskich ofiar
obozu traktuje muzealna lekcja internetowa „Romowie
w Auschwitz” i 7. tom serii
edukacyjnej „Głosy Pamięci”. Na stronach Google Cultural Institute dostępna jest
również przygotowana przez
muzeum wystawa „Romowie
w Auschwitz”.
Od 2011 roku 2 sierpnia jest
w Polsce oficjalnym Dniem
Pamięci o Zagładzie Romów
i Sinti.
– In
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Seniorze, nie bój się Niech żyje bal!
komputera!

Oświęcimskich seniorów znów czeka
Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw- miła taneczna zabawa. Nastał już odponych „Razem” w Oświęcimiu reali- wiedni czas, by pomyśleć i zacząć przyzuje projekt pn. Centrum Aktywnego gotowania na Wielki Bal Seniorów.
Seniora.
Przedsięwzięcie
organizo- Organizatorzy zapowiadają
z osobami starszymi. Aby
skorzystać z zajęć należy
zapisać się telefonicznie,
nr tel. 609799528. Limit
miejsc wynosi trzydzieści
osób.
Poza warsztatami komputerowymi
stowarzyszenie
„Razem” zaprasza także na
warsztaty florystyczne, zielarskie oraz warsztaty samoobrony prowadzone w siedzibie stowarzyszenia przy ul.
Dąbrowskiego 125 w Oświęcimiu (zapisy pod numerem
telefonu 609799528).
Projekt dofinansowany jest
ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.
– In

wane jest dla osób powyżej
60 roku życia przez Dzienny
Dom Pomocy w Oświęcimiu,
Oświęcimskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie „Pokolenia” przy DDP w Oświęcimiu. X Wielki Bal Seniorów
pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Oświęcim
odbędzie się 21 października
w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Seniorzy, lubiący
spędzać czas na tanecznym
parkiecie, będą mieli jeszcze
okazję do zabawy w karnawale, podczas II Balu Karnawałowego Seniorów, który będzie 3 lutego 2018 roku, także
w Oświęcimskim Centrum
Kultury.
Uczestnicy obu imprez będą
mieli okazję nie tylko potańczyć, ale też obejrzeć znakomity występ artystyczny.

także konkursy z nagrodami i poczęstunek. Co ważne,
osobom niepełnosprawnym
oświęcimski DDP zapewnia
dowóz.
Zapisy oraz odbiór bezpłatnych biletów-zaproszeń na
październikowy wielki bal
będą od 1 września w sekretariacie Dziennego Domu
Pomocy w Oświęcimiu przy
ul. Czecha 8. Organizatorzy zaznaczają, że z uwagi
na ograniczoną ilość miejsc
konieczny jest wybór jednej
z dwóch zapowiadanych imprez.
Szczegółowe informacje na
temat organizowanych imprez można uzyskać w siedzibie DDP oraz pod numerem
telefonu 338411781.
– In

Odznaczenia, awanse i życzenia
Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się
w naszym mieście. 18 lipca na placu przed Oświęcimskim
Centrum Kultury miał miejsce uroczysty apel.
Ważnym punktem uroczystych obchodów Święta Policji jest rokrocznie wręczenie
medali i odznaczeń.
W tym roku Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
przyznany przez Prezydenta
RP otrzymał asp. szt. Paweł
Gembala, dyżurny Komisariatu Policji w Brzeszczach
oraz asp. szt. Mirosław Żurek z pionu kryminalnego KP
Kęty.
Natomiast Brązową Odznaką Zasłużony Policjant uhonorowano kom. Bartłomieja
Kleszcza, komendanta Komisariatu Policji w Chełmku, podkom. Łukasza Madeję
z Wydziału Ruchu Drogowego oraz mł. asp. Mateusza

Meldunek odbiera nadinsp. Helena Michalak, zastępca
komendanta głównego policji

Gracjasza, policjanta pionu kryminalnego. Odznaka
przyznawana jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych

Reklama

W piątkowy wieczór przedsięwzięcie zainaugurują wydarzenia muzyczne. Koncerty rozpoczną się o godz.
17:30, a na scenie pojawi się
m.in. zespół Zakopower.
W sobotę, w godz. 12:00–
18:00 rynek we władanie
obejmą
stowarzyszenia,
kluby i fundacje. W tegorocznym, dwunastym już
Pikniku Organizacji Pozarządowych wezmą udział nie
tylko działacze sektora NGO
z terenu ziemi oświęcimskiej, ale także goście z miasta partnerskiego Oświęcimia – Breisach nad Renem.
Niedziela upłynie pod znakiem muzyki rozrywkowej.
W programie żywiołowy
i kolorowy występ zespołu
Grająca Szafa, który przypomni klimat lat 60., 70. i 80.
Będzie można usłyszeć zagraniczne hity, jak „I’m so
exited” czy „I will survive”
oraz rodzime przeboje z tamtych lat – „Dwudziestolatki”,
„Autostop”, „Trzynastego”.
Zaprezentuje
się
także
Grohman Orchestra, która
w Oświęcimiu zagra utwory
minionych czterdziestu lat
w nowych aranżacjach, zebrane pod wspólnym tytułem
„Klasyka polskiej rozrywki”.
Na zakończenie wystąpi
Anna Jurksztowicz – wokalistka znana z takich przebojów jak „Diamentowy
kolczyk” czy „Stan pogody”,
a także popularnych filmo-

wych i serialowych piosenek jak „To tylko sny” czy
„Na dobre i na złe”.
Niedzielnej muzycznej uczcie
towarzyszyć będzie kulinarna.
W drugiej odsłonie projektu
„Kuchnie Świata – Smaki Jesieni” goście z miasta partnerskiego zaprezentują przysmaki typowe dla tego regionu
Niemiec. Zaplanowano pokazy kulinarne, degustacje oraz
sprzedaż smakołyków.
Tego dnia Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza w godz. 11:00–17:00 na
targowisko staroci „Rzeczy
z duszą”. Organizatorzy zapraszają hobbystów i kolekcjonerów do udziału w targowisku, chętni mogą się
jeszcze zgłaszać pod numerem tel. 338424427.
Można będzie również bezpłatnie zwiedzić wystawę
czasową pt. „Andrzej Patrycy
Nidecki – humanista, filolog,
oświęcimianin” oraz wieżę
zamkową. Dla najmłodszych
przewidziano muzealny namiot edukacyjny.
Wstęp na wszystkie wydarzenia Jesieni Oświęcimskiej jest
bezpłatny.
Organizatorem
przedsięwzięcia jest Urząd
Miasta Oświęcim. Partnerami są: Oświęcimskie Centrum Kultury, organizator
niedzielnego
muzycznego
popołudnia i Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
– ekt

Fot. materiały promocyjne organizatora

Studio zaprasza na dzień otwarty
9 września o godz. 10.
Szczegółowy plan na stronie i fb

i Administracji w uznaniu
szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa
oraz utrzymania porządku
publicznego.
Święto Policji to także okazja do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie
służbowe. Z oświęcimskiego garnizonu awansowanych
zostało 63 policjantów, w tym
na stopień podinspektora
awansowany został Artur Patyk, zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP
Oświęcim, a na stopień komisarza – Grzegorz Żmudka,
naczelnik Wydziału Ruchu
Drogowego.

W okolicznościowych przemówieniach przedstawiciele
kierownictwa małopolskiego garnizonu oraz zaproszeni goście wyrażali uznanie
za sumienną, pełną oddania
służbę, podkreślali trudne
warunki pracy oraz niebezpieczeństwo, z którym wiąże
się jej wykonywanie, życzyli zdrowia. Odczytano także
listy skierowane do policjantów przez Prezes Rady Ministrów RP Beatę Szydło oraz
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.
Starosta oświęcimski Zbigniew Starzec w imieniu
Rady Powiatu przekazał na
ręce insp. Roberta Chowańca, komendanta powiatowego Policji w Oświęcimiu
symboliczny czek o wartości
90 tys. zł. Kwota ta pokryje
połowę sumy potrzebnej na
zakup nowego radiowozu dla
oświęcimskiej Policji.
Uroczystość zakończyła defilada policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz występ orkiestry
reprezentacyjnej z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Święto Policji ustanowione zostało przez Sejm RP
w 1995 roku. Obchodzone
jest 24 lipca, w rocznicę powołania Policji Państwowej
w 1919 roku.
– ekt

Tegoroczna Jesień Oświęcimska, która
odbędzie się w dniach 22–24 września
na Rynku Głównym, zapowiada się ciekawie i różnorodnie.

Fot. materiały promocyjne organizatora

Projekt przeznaczony jest
dla osób w wieku 60+, a realizowane w nim przedsięwzięcia są bezpłatne. Do
końca września trwają zapisy na warsztaty komputerowe.
Dzięki nim uczestnicy nabędą umiejętności obsługi
podstawowych programów
komputerowych, korzystania z Internetu, a także obsługi mediów społecznościowych.
Jak zapowiadają organizatorzy zajęcia będą się odbywały dwa razy w tygodniu po dwie godziny, w
planowanych dwóch grupach – początkującej i zaawansowanej i będą prowadzone przez informatyka
doświadczonego w pracy

Na dobry początek

wieści z ratusza
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Drogi w przebudowie

Obwodnica gotowa pod koniec roku

Miasto przystąpiło do przebudowy ulic Prace na nowym moście na Wiśle, który połączy Oświęcim
w Starym Mieście.
z Bobrkiem są na końcowym etapie.

Do czerwca przyszłego roku
zmieni się wygląd ul. Mały
Rynek, ul. Klasztornej, ul.
Piastowskiej, ul. Mickiewicza,
ul. Stolarskiej i Solskiego.
Prace prowadzone są etapami.
W tym roku roboty prowadzone będą na ulicach: Mały
Rynek, Klasztornej i Piastowskiej. Pozostałe drogi będą robione w przyszłym roku. Inwestycja zakłada wymianę

nawierzchni ulic, chodników,
placów, zjazdów, miejsc postojowych, odnowienie oświetlenia. Będą nowe kosze na
śmieci, stojaki na rowery, parkomat. Planowane są też nasadzenia krzewów i kwiatów.
Przebudowa kosztuje 1,36 mln,
z czego 1 mln zł miasto pozyskało z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. 			

Inwestycja jest jednym z elementów północnej obwodnicy Oświęcimia, realizowanej przez firmę Banimex na
zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Jej
koszt to ponad 120 mln zł.
Ma zakończyć się pod koniec
roku.
Grzegorz Biernacki dyrektor kontraktu firmy Banimex
podkreśla, że stan zaawansowania prac przy moście
jest już na poziomie 70 proc.
Na ukończeniu jest budowa
estakady. Jednocześnie prowadzone są roboty drogowe,
tu stopień zaawansowania robót jest różny, dwa ronda są
już gotowe, przy kolejnych
trzech pracują ekipy budowlane. Pytany o termin zakończenia inwestycji wskazuje na
koniec tego roku.
– Na początku były pewne
opóźnienia, niezależne od
wykonawcy i inwestora, stąd
zmieniamy zapisy umowy.
Planujemy, że inwestycję za-

kończymy pod koniec roku,
abyśmy mogli wystąpić o pozwolenia na użytkowanie –
wyjaśnia.
Obwodnica północna jest realizowana przez Samorząd
Województwa Małopolskiego przy finansowym wsparciu
miasta Oświęcim, Chełmka
i Starostwa Powiatowego.
Inwestycja zakłada powstanie pięciokilometrowej drogi, chodnika i ścieżki ro-

Wysokie miejsce Oświęcimia w rankingu
zamożności samorządów
Gazeta „Wspólnota” opublikowała ranking dochodów samorządów. W kategorii „miasta powiatowe” na 267 gmin
Oświęcim znalazł się na 9. miejscu.
W 2016 roku, z którego dane
były podstawą do przygotowania rankingu, dochód
w przeliczeniu na jednego
mieszkańca w mieście wyniósł 3658,12 zł.
Przy tworzeniu rankingu
najbogatszych województw,
miast wojewódzkich, miast
na prawach powiatu, miast

powiatowych,
mniejszych
miast oraz gmin wiejskich
pod uwagę brane są dochody własne oraz subwencje
poszczególnych samorządów,
dzielone potem przez liczbę
mieszkańców każdego z nich.
Nie liczą się jedynie wpływy
z dotacji celowych. Zwłaszcza
w okresie intensywnego ko-

rzystania z funduszy unijnych
dotacje takie mają chwilowy,
za to bardzo silny wpływ na
dochody.
W rankingu za rok 2016
od dochodów gmin odjęto składki przekazywane
w związku z subwencją równoważącą – tak zwane janosikowe. Ponadto, do faktycznie

zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to,
by porównywać faktyczną
zamożność, a nie skutki autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Pierwsze miejsce w
rankingu przypada Polkowicom (5647,29 zł), drugie jest
Piaseczno ( 4454,59 zł) i trzecie Kozienice (4279,21 zł).
W 2015 roku Oświęcim był
na 15. miejscu, a więc awansował o 6 pozycji.		

werowej o długości około
trzech kilometrów, mostu na
Wiśle wraz z wiaduktem kolejowym oraz pięciu rond.
– To strategiczna inwestycja dla miasta, która usprawni komunikację w kierunku
Krakowa i Śląska, ułatwi także połączenie pieszym i rowerzystom. Łączy się również w rejonie firmy Synthos
ze strefą gospodarczą, co jest
szczególnie ważne dla już

istniejących, ale też powstających w tym miejscu firm
– mówi Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.
– Nie było w naszym mieście
jeszcze tak dużej inwestycji
drogowej, z budową trzeciego
mostu, a zarazem pierwszego
na Wiśle, która w dużej mierze rozładuje korki w mieście
– podkreśla.
– Mam nadzieję, że za kilka lat ruszy budowa drogi
S1 i obwodnicy południowej
Oświęcimia wraz z mostem
na Sole – kończy.		

Estetycznie
i funkcjonalnie
Od kilku lat miasto sukcesywnie przebudowuje chodniki wewnątrzosiedlowe.
W tym roku kolejne, nowe
ciągi komunikacyjne powstały
przy ulicy Budowlanych, pomiędzy jezdnią ulicy Budowlanych, parkingiem położonym po południowej stronie
ulicy Dąbrowskiego, budynkiem Budowlanych 2–14 oraz
budynkiem przy Budowlanych z numerami 16–22.
– Dzięki naszym inwestycjom zmieniają się nie tylko
główne oświęcimskie arterie, ale także ulice i parkingi
wewnątrzosiedlowe. To już
drugi etap inwestycji w tym
miejscu i nie ostatni. W planach mamy dalsze przebudowy chodników przed kolejnymi budynkami przy ul.
Budowlanych, a następnie
samą ulicę – mówi Andrzej
Bojarski zastępca prezydenta
Oświęcimia.
Obok nowych chodników
i ścieżek jest też wiata śmiet-

nikowa, trzepak oraz stojaki
na rowery. W trakcie inwestycji utwardzono plac na kontenery. Przebudowano przyłącza kanalizacji deszczowej,
oświetlenie uliczne. Posadzono też nową zieleń. Całość
kosztowała ponad 516 tys.
złotych. 			

wieści z ratusza
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„Promyk” zmienia siedzibę

Dom kultury
na Zasolu

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH

W dawnej szkole podstawowej w Dworach prowadzone są
roboty remontowe. Budynek jest przystosowywany pod po- Mieszkańcy osiedla Zasole mają już
trzeby Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych park do rekreacji i wypoczynku. Niedługo będą też mieli osiedlowy dom
Promyk, które w Oświęcimiu działa już od ponad 25 lat.
kultury.

Teraz dzieci korzystają z terapii prowadzonej w budynku przy ul. Słowackiego, które
stowarzyszenie dzieli ze Środowiskowym Domem Samopomocy.
– Wielokrotnie byłem gościem w tym miejscu. Władze stowarzyszenia, rodzice od dawna mówili o nowej
siedzibie, dotychczasowe pomieszczenia są zbyt małe na
potrzeby coraz większej grupy podopiecznych. Szukaliśmy więc wspólnie miejsca,
które będzie odpowiednie
do prowadzenia rehabilitacji,
różnego rodzaju zajęć. Takim
dobrym miejscem okazał się
budynek dawnej szkoły podstawowej przy ul. Zwycięstwa

– przybliża Janusz Chwierut
prezydent Oświęcimia.
– Większe, przestronne pomieszczenia
zdecydowanie
poprawią standard funkcjonowania stowarzyszenia,
a przede wszystkim warunki rehabilitacji. Cieszy nas, że
udało się znaleźć właściwą siedzibę, miasto wyasygnowało
prawie 700 tys. zł na jej adaptację. Stworzyliśmy warunki,
które zapewniają dobry standard, jest też winda – dodaje.
Z nowego lokalu cieszą się
w stowarzyszeniu.
– Polepszą się warunki wsparcia dla naszych podopiecznych, jeśli chodzi o rehabilitację ruchową, terapię zajęciową,
pomoc psychologa, logopedy.

Zabiegaliśmy przez kilka lat
o większy budynek dla naszych podopiecznych i w końcu się nam udało. Najważniejsze jest to, że będą dwie duże
sale do rehabilitacji ruchowej,
będziemy mogli zakupić nowy
niezbędny sprzęt, będą sale do
terapii zajęciowej, sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia – mówi prezes Beata
Kmiecik.
Mamy obecnie blisko 80 osób
między 2 a 40 rokiem życia,
u których zdiagnozowano
niepełnosprawność umysłową lub ruchową – wyjaśnia.
Prace adaptacyjne zakończą
się w sierpniu, a już we wrześniu stowarzyszenie wprowadzi się do nowego budynku.

Wspólnie świętują
20-lecie partnerstwa
Współpraca partnerska rodzin skupionych wokół francuskiego stowarzyszenia „Amitiés Polonaises Ballan-Miré Savonieres” z członkami Stowarzyszenia na rzecz Współpracy
z Zagranicą przy Miejskim Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu
ma już 20 lat.
Z tej okazji w jednej z sal Urzędu Stanu Cywilnego odbyło
się spotkanie z udziałem: Marii Pędrak, zastępcy prezydenta Miasta Oświęcim, Nadine
Nowak, zastępcy mera Ballan-Mire, Béatrice Barrault, prezesa Stowarzyszenia „Amitiés Polonaises Ballan-Miré
Savonieres”, Włodzimierza
Palucha, prezesa Stowarzyszenia na rzecz Współpracy
z Zagranicą oraz zaprzyjaź-

nionych rodzin z Ballan-Mire
i Oświęcimia.
Jubileusz był okazją do podziękowań, wspomnień oraz
rozmów o dalszych planach
współpracy, w której ważnym
aspektem jest wzajemne poznanie oraz przybliżanie historii i kultury miast partnerskich.
Początki współpracy Oświęcimia i Ballan-Mire sięgają lat
90. minionego wieku, kiedy
to zorganizowano pierwszą

wymianę młodzieży szkolnej.
W miarę upływu czasu dołączyły do niej również osoby dorosłe. Pomimo barier
językowych i kulturowych,
dzięki gościnności i otwartości mieszkańców obu miast
współpraca się rozwija.
Spotkanie rodzin z miast
partnerskich
Oświęcimia
i Ballan-Mire zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Miasta Oświęcim.
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BIURO RADY MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 338429433
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek w godz. 16:00–17:00
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos
poniedziałek
w godz. 14:30–15:30
6.09 w godz. 13:00–15:00
Michał Chrzan
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
13.09 w godz. 13:00–15:00
Witold Figiel
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej

Powstanie on przy ulicy Obozowej, gdzie od kilku tygodni prowadzone są roboty
budowlane. Wyremontowany zostanie budynek dawnej wymiennikowni PEC,
a następnie dobudowane będzie do niego nowe skrzydło,
będą nowe miejsca postojowe
i nowe oświetlenie.
– Postanowiliśmy adaptować istniejący budynek i tak
go rozbudować, aby stworzyć tu osiedlowy dom kultury. Przestrzeń w tym miejscu

się znacznie zmieni, nie tylko pod względem architekto- 20.09 w godz. 13:00–15:00
Krystyna Gabryś
nicznym, ale też funkcjonalKomisja Budżetu i Rozwoju
nym, gdyż będzie to miejsce
Miasta,
spotkań, wydarzeń i różnoKomisja Oświaty, Kultury,
rodnych projektów, które są
Sportu i Rekreacji
dzisiaj z powodzeniem realizowane w Oświęcimskim
Centrum Kultury – podkreśla Wieści w lokalnej TV
prezydent Oświęcimia Janusz
Program informacyjny „Wieści
Chwierut.
z Ratusza” można oglądać
Inwestycja zakończy się we
w każdy piątek o godzinie
wrześniu przyszłego roku 18:00. Wiadomości są powtai będzie kosztować ponad rzane przez cały weekend, co
4,5 mln zł. 		
trzy godziny. Możecie się więc

Karta korzyści
Zainteresowanie wyrobieniem karty
mieszkańca, która upoważni od 1 września do 25 proc. ulgi w kilku miejskich
instytucjach, w tym na krytej pływalni,
jest duże.
Zachęcamy naszych mieszkańców, by nie czekać na ostatnią chwilę i już złożyć wniosek
o wydanie karty. Unikniemy w
ten sposób kolejek.
– Naprawdę warto, bo jedną
z korzyści bycia oświęcimianinem jest możliwość zakupu
tańszych biletów na pływalnię, która została przebudowana i ma teraz basen rozgrzewkowy, część rekreacyjną
i strefę saun. Mieszkaniec
Oświęcimia zapłaci 25 proc.
mniej za usługi na pływalni pod warunkiem, że będzie miał Oświęcimską Kartę
Mieszkańca – zachęca prezydent Janusz Chwierut.
Karty wyrabiane są w Wydziale Spraw Obywatelskich
w budynku przy ul. Solskiego. Osoby niepełnosprawne
mogą składać wnioski o jej

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/.

wydanie na parterze budynku Urzędu Miasta Oświęcim www.um.oswiecim.pl
przy ul. Zaborskiej 2 w pokoju nr 1. Sposób odbioru karty
Oficjalne strony
ustalany będzie telefonicznie. miasta Oświęcim znajdują się
Należy mieć ze sobą dowód
na portalach społecznościoosobisty do wglądu, aktual- wych Facebook i Instagram.
ną fotografię, pierwszą stronę
zeznania PIT za rok poprzedni poświadczoną przez Urząd
Skarbowy w Oświęcimiu (tzn.
posiadającą tzw. prezentatę,
czyli pieczątkę US, zaś w przypadku rozliczenia się przez InDyżury
ternet wydrukowaną pierwrady
seniorów
szą stronę PIT i UPO, czyli
Urzędowego Poświadczenia
Członkowie Oświęcimskiej
Odbioru). W przypadku
Rady Seniorów dyżurują
uczniów czy studentów ko- w każdą drugą środę miesiąca
nieczna będzie legitymacja w budynku przy ul. Solskiego 2,
szkolna lub indeks.
pokój nr 14 w godzinach
od 11 do 12.
Więcej informacji www.um.
oswiecim.pl/, zakładka Oświęcimska Karta Mieszkańca.

wieści z oświęcimskiego ratusza
przygotowała katarzyna kwiecień
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W wakacyjnym skrócie

Folklor jest matką muzyki

Fot. P. Lach

Fot. zbiory organizatora

Fot. zbiory organizatora

Oświęcimskie placówki przygotowały atrakcyjny program, Koncert „Folkowe klimaty” świetnie wpisał się w tegoroczby dzieci spędzające wakacje w mieście nie mogły narzekać ną edycję Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Oświęcimiu.
na nudę.
Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprosiło najmłodszych
na warsztaty pn. „Letnia Przygoda z Historią”. Zajęcia prowadzili członkowie grupy rekonstruktorów historycznych
Pokazy Historyczne pl, którzy przybliżyli tematy związane ze średniowieczem. Zapoznali uczestników z dawnymi
obyczajami, kulturą, strojami,
uzbrojeniem oraz warunkami
życia w tamtych czasach.
Oprócz prelekcji i pokazów
były lekcje fechtunku, strzelectwa i historyczne zabawy. Dzieci podczas spotkania
z mincerzem zaprojektowały
i wybiły własną monetę, poznały arkana czerpania papieru i zawodu powroźnika.
Nie sposób było nudzić się
podczas wakacyjnych zajęć
zebranych pod wspólnym tytułem „Ale historia!” przygotowanych przez Galerię
Książki. Na najmłodszych czekały m.in.: zajęcia historyczne poświęcone średniowieczu, warsztaty archeologiczne,
tańce, gry i zabawy dworskie.
Uczestnicy zbudowali makietę bitwy pod Grunwaldem,
a także oświęcimskiego grodu.
Nieco starsi mogli spróbować
swoich sił w wirtualnych turniejach sportowych oraz wziąć
udział w wakacyjnych zajęciach kodowania.
Bardzo różnorodna była wakacjna oferta Oświęcimskiego Centrum Kultury. Tematem przewodnim była w tym
roku dżungla. Podczas zajęć
plastycznych dzieci wykonały mapę Amazonii i wielką
anakondę. Nie zabrakło sportowych gier, kreatywnych zabaw rozwijających wyobraźnię oraz zdolności manualne.
W lipcu trwały zajęcia teatralne zakończone spektaklem.
Odbyły się także warsztaty
muzyczne i filmowe.
Oświęcimski Klub Fantastyki działający w Oświęcimskim
Centrum Kultury przygotował
spotkania tematyczne, turnieje
gier, prelekcje oraz wystawę.
– ekt

5 sierpnia zamiast prezentacji i występów regionalnych
zespołów, które opanowały
estradę obok Oświęcimskiego Centrum Kultury podczas
Tygodnia Kultury Beskidzkiej, można było posłuchać
współczesnych
interpretacji folklorystycznych melodii. Małą odmianę poczuliśmy dzięki trzem zespołom:
Wałasi, Megitza Trio i Carrantuohill wraz z tancerzami
z grupy Salake. To do nich
należała tego wieczoru scena
TKB. Zespół Wałasi przeniósł
publiczność w stronę Beskidu Śląskiego, a także szerszego łuku Karpat, grając nie
tylko tradycyjne brzmienia,
ale też aranżując je na nowo.
Za sprawą koncertu Carrantuohill widzowie usłyszeli
celtycką muzykę rodem z Irlandii i Szkocji, a towarzyszył
temu występ tancerzy z grupy
tańca irlandzkiego Salake.
Koncert grupy Megitza Trio,
która stworzyła nowy gatunek muzyczny zwany „happy
metal” spotkał się z dużym

go programu „Mam Talent”.
Już niebawem – na początku
przyszłego roku pojawi się
kolejny krążek. Oprócz Megitzy w skład trio wchodzą:
Stasiu Rzadkosz, akordeonista i wokalista z Zakopanego
i Marcin Leśniak, wokalista,
skrzypek, gitarzysta, urodzony w USA, pochodzący z góralskiej rodziny muzyków
z Kościeliska, założycieli zespołu Goranie w Chicago.

Długo zajmujecie się muzyką? Może wzrastaliście
w muzycznych rodzinach?
Stasiu Rzadkosz – Mama zawsze chciała grać, ale w dawniejszych czasach kobiety
miały małe możliwości spełnienia takiego marzenia, rówMegitza Trio

Wałasi

aplauzem oświęcimskiej publiczności, a dowodem tego
była długa kolejka osób, które nabyły płytę młodego tria.
Muzyka w wydaniu grupy
to połączenie tradycyjnych
instrumentów oraz elektronicznych looperów i bębnów,
czego efektem jest transfolkowe brzmienie inspirowane nowoczesnymi gatunkami
muzycznymi. Megitza sama
w wieku 16 lat opuściła swoją górską wioskę w pobliżu Zakopanego i wyjechała
do Ameryki. Śpiewa i gra na
kontrabasie. W USA zagrała setki koncertów. Do Europy przeprowadziła się w 2012
roku, kiedy została zaproszona na dwa prestiżowe festiwale: Montreux Jazz Festival w Szwajcarii oraz Jazz
Fest Wien w Austrii. Do tej
pory wydała siedem albumów studyjnych, najnowszy
to Happy Metal, który powstał w formacji Megitza Trio
– półfinalistów telewizyjne-

ko jest nasze, cały świat!
Oczywiście z folkloru korzystamy z szacunkiem. Folklor
jest piękny!

Czym jest dla Megitzy folklor i tradycja ludowa?
Megitza – Bardzo doceniamy folklor. Myślę, że nie tylko dla nas, ale dla wszystkich
muzyków folklor powinien
być – bo jest – matką muzyki. Żaden gatunek muzyczny
nie narodził się sam z siebie,
wszystko powstawało na bazie tego, co już było. A przecież na początku był tylko
folk!

nież moja mama. Gdy byłem
małym chłopcem opowiadała mi historię, że jak byłem
w brzuszku i jak był mój brat,
to często nas głaskała – mnie
i brata – i już wtedy mówiła
do nas w brzuszku, że chciałaby, aby któryś z nas grał na
akordeonie. Ona miała takie
marzenie. Nigdy nam tego
nie wpajała i nie narzuciła, ale
jakoś to samo na mnie przeszło i pierwszy instrument,
na którym zacząłem grać to
akordeon. Można powiedzieć, że wyssałem to z mlekiem mamy (śmiech).
Marcin Leśniak – A ja mam
muzyczną rodzinę. Tata gra
na skrzypcach i kontrabasie,
wujek na skrzypcach. Tata
uczył mnie gry na skrzypcach
pierwsze po góralsku. Prowadził też szkółkę, do której
chodziłem i tam razem z innymi dziećmi się uczyłem.
Później grałem na weselach,
chrzcinach i innych imprezach w Stanach.

Czy tylko polski folklor jest Dziękuję za rozmowę.
dla Was inspirujący, czy też
natchnienie czerpiecie z róż– Marzena Wilk
nych stron świata?
Megitza – Czerpiemy zewsząd. Folklor z całego świata Zachęcamy do udziału
jest dla nas drogocenny. Gdy w konkursie, w którym
nam się coś spodoba, to in- wygrać można jedną
spirujemy się tym. Jakbyśmy z trzech płyt Megitza
sobie wszyscy przeanalizowa- Trio „Happy Metal”,
li nasze dna, by poznać, gdzie przekazanych przez zespół
sięgają nasze korzenie i z ja- dla czytelników „Głosu
kich krajów się wywodzimy, Ziemi Oświęcimskiej”.
to okazuje się, że żaden folk- Szczegóły na s. 13.
lor nie jest nie nasz – wszyst-

kultura
Ziemia Żywiecka z Żywca, Polska

Plamycze z Sofii, Bułgaria
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Shuakhevi z Shuakhevi,
Gruzja

NilÜfer z Bursy, Turcja

pod patronatem GZO

Zachwyt folklorem
Tydzień Kultury Beskidzkiej jest doskonałą okazją do poznania i podziwiania
bogactwa zarówno rodzimego folkloru, jak również innego panującego w różnych częściach świata.
Od 29 lipca do 6 sierpnia na
estradzie obok Oświęcimskiego Centrum Kultury odbywały się koncerty w ramach 54. Tygodnia Kultury
Beskidzkiej. Jest to najstarsza,
największa i najdłużej trwająca w Europie impreza folklorystyczna, którą wpisano w
kalendarz światowych spotkań folklorystycznych odbywających się pod patronatem
CIOFF – Międzynarodowej
Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki
Ludowej.
Publiczność, która codziennie przez dziewięć dni gromadziła się i oklaskiwała regionalne grupy świadczy o tym,
że w Oświęcimiu mamy wielu miłośników folkloru. Tydzień Kultury Beskidzkiej to
czas tańca, śpiewu i muzyki,
a także pokazów obrzędów
i zwyczajów ludowych. W tym
roku, oprócz prezentacji polskich zespołów regionalnych,
można było zobaczyć grupy
z Bułgarii, Serbii, Turcji, Rumunii, Chorwacji, Portory-

ka, Estonii, Czech, Finlandii,
Adżarskiej Republiki Autonomicznej w Gruzji, Grecji, Słowacji, Węgier i hiszpańskiej
wyspy Majorka. 5 sierpnia na
oświęcimskiej scenie nie było
ludowych występów, a zamiast
tego była spora dawka muzyki w ramach koncertu pn.
„Folkowe klimaty”, w którym

Zamojszczyzna z Zamościa,
Polska

Romanasul z Kluż-Napoka,
Rumunia

wzięli udział: Wałasi, Megitza
Trio i Carrantuohill & Salake. Estrada w Oświęcimiu jest
najmłodszą spośród pięciu
głównych estrad TKB. Pierwsze koncerty w naszym mieście odbyły się w 1992 roku.
Głównymi miejscowościami, w których odbywa się
Tydzień Kultury Beskidzkiej
są oprócz Oświęcimia Wisła, Szczyrk, Żywiec i Maków
Podhalański.

Tegoroczny TKB zgromadził
prawie cztery tysiące wykonawców, tworzących blisko
sto zespołów pieśni i tańca. Podczas dorocznej imprezy odbywają się również
dwa przeglądy konkursowe
– Festiwal Folkloru Górali
Polskich w Żywcu i Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne w Wiśle.
Jak podkreślają organizatorzy TKB, odbywające się od
lat festiwale folklorystyczne,
a także konkursy i działania
o charakterze badawczym,
edukacyjnym, dokumentacyjnym i promocyjnym służą podtrzymaniu ludowych
tradycji. Tydzień Kultury Beskidzkiej zajmuje wśród tych
wszystkich inicjatyw miejsce
szczególne – jest prawdziwym
świętem folkloru, skupiającym
w Beskidach w ciągu kilku wakacyjnych dni ludzi z najrozmaitszych zakątków świata.
Organizatorem TKB w naszym mieście jest Oświęcimskie Centrum Kultury.
– In

Oświęcim – tu się dzieje!
W letnie weekendy Rynek Główny tętnił życiem za sprawą przedsięwzięć przygotowanych w ramach projektu „Festiwal Letni na Rynku”.

Fot. M. Kapustian, UM Oświęcim

22 lipca na oświęcimskim
rynku odbył się koncert pod
nazwą „Soła Blues”. Była to
gratka dla miłośników szeroko rozumianej muzyki
bluesowej. Impreza zorganizowana została z inicjatywy
prezydenta miasta Oświęcim,
Janusza
Chwieruta oraz Wiesława „Dzikiego” Kaniowskiego, znanego
oświęcimskiego bluesmana.
Na plenerowej scenie pojawiły się cztery różnorodne
zespoły. Dziki Acoustic zaprezentował kilka szlagierów oraz wyimek z twórczo-

ści oświęcimskiej Ligi Dusz.
Pochodząca z Żywca kapela
Black Bee porwała energetycznym, szorstkim, mocnym
rock’n’rollem. Andrychowski
duet Kraina Wolności ukoił
słuchaczy tradycyjnym bluesem i folkiem z ukłonami
w stronę hippisowskich lat
60. Koncert zwieńczył występ
bielskiej formacji Factory of
Blues, która gra blues w klasycznym, elektrycznym wydaniu. Jako że koncert „Soła
Blues” przyciągnął sporą publiczność, która bawiła się
doskonale, można się spo-

Przodkowianie z Przodkowa, Polska

Meraklides z Agrino, Grecja

dziewać jego cyklicznej kontynuacji.
Bluesowy koncert był tylko jedną z wielu inicjatyw
przygotowanych przez Urząd
Miasta Oświęcim w ramach
projektu „Festiwal Letni na
Rynku”. Program przedsięwzięcia był naprawdę różnorodny, by wymienić wystawę
zabytkowych samochodów,
które zawitały na oświęcimski
rynek 12 sierpnia czy dopiero co zakończony, smakowity
Festiwal Food Trucków.
Miłośnicy muzyki z kolei mogli 30 lipca wsiąść do
muzycznego wehikułu czasu i dzięki Marcinowi Kurczowi (instrumenty klawiszowe) oraz Michałowi
Koziołowi (saksofon) radować uszy znanymi przebojami. Kto ceni folkowe klimaty,
ten z pewnością dobrze ba-

wił się 6 sierpnia przy muzyce romskiej, a wszystko za
sprawą Merstein Trio w składzie: Józef Merstein-Jochymczyk (gitara, śpiew), Michał
Rapka (kontrabas) i Tomasz
Kobiela (gitara). Młodziutka
Weronika Boińska w towarzystwie zaprzyjaźnionych
muzyków udowodniła z kolei, że w naszym mieście nie
brakuje muzycznych talentów z zacięciem do pisania
autorskich piosenek. Jej akustyczny koncert 13 sierpnia
przyciągnął sporą publiczność. Świadczy to niewątpliwie o tym, że oświęcimianie
są spragnieni dobrej muzyki,
a oświęcimski rynek sprawdza się jako miejsce wakacyjnych, artystycznych spotkań
mieszkańców miasta.
– P. Lach
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Zabrzmi Bukowina
16 września o godzinie 17:30 w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie
się koncert zespołu Wolna Grupa
Bukowina.

Wolna Grupa Bukowina to
grupa muzyczna z nurtu poezji śpiewanej, która od ponad
40 lat z nieustającym powodzeniem koncertuje w Polsce, zdobywając sobie coraz
to nowe pokolenia wiernych
słuchaczy. Jest na polskiej
scenie muzycznej zjawiskiem
trwałym i znaczącym.
Grupa została założona na
początku lat 70. XX wieku
przez ówczesnego maturzystę Wojciecha Bellona. Zespół zadebiutował w 1971
roku na Giełdzie Piosenki
Turystycznej w Szklarskiej
Porębie, a piosenką Bellona

„Ponidzie” wyśpiewali jedną
z głównych nagród.
„Wolna Grupa Bukowina” zawsze miała formułę zespołu
otwartego. Występowało z nią
wielu znanych polskich wykonawców i muzyków. Trzon
zespołu stanowili: Wojciech
Bellon – twórca tekstów większości piosenek, Grażyna Kulawik, Wojciech Jarociński
i Wacław Juszczyszyn. Poza
sporym dorobkiem fonograficznym zespół ma na swoim
koncie wielokrotnie nagradzane występy na polskich festiwalach, w tym na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu

i Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. Brali ponadto udział w studenckich
festiwalach FAMA w Świnoujściu oraz dwukrotnie na
Przystanku Woodstock. Zespół
koncertował dla Polonii w Kanadzie, USA i Irlandii.
Koncert odbędzie się w ramach
projektu Kultura 50/50 i będzie
towarzyszył podsumowaniu
XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Pisanie
dobre na chandrę”., które odbędzie się o godz. 16:00.
Konkurs ten cieszy się dużą
popularnością wśród piszących w całej Polsce i od wielu
już lat daje możliwość wypowiedzenia się, młodzieży i dorosłym, na tematy im bliskie
i ważne, podzielenia się swoimi spostrzeżeniami o otaczającej rzeczywistości. Odbywa
się w cyklu dwuletnim.
Do udziału w tegorocznym
konkursie wpłynęło 366 zestawów prac – 163 w kategorii prozy i 203 w kategorii poezji (ponad 800 wierszy), które oceniło
jury w składzie: Marcin Hałaś
– kulturoznawca, poeta, krytyk
literacki, Marian Kisiel – poeta,
krytyk literacki i Adam Ziemianin – poeta. Jury przyznało I, II
i cztery III nagrody w kategorii prozy oraz I, II i III nagrodę w kategorii poezji.
– adam

Przypomni o poezji życia
Koncert Andrzeja Poniedzielskiego pełen będzie inteligentnego humoru, satyry i piosenki. Jak mówi artysta – sing &
drink & spring.
„LIVE?” to koncert jubileuszowy zorganizowany z okazji 40-lecia pracy artystycznej. Odbędzie się 30 września
o godzinie 18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Andrzej Poniedzielski to artysta nietuzinkowy, którego
teksty, a także osoba i swoisty, urokliwy sposób bycia
na scenie pozwalają zatrzymać się w pędzie prozaicznej
codzienności i przypomnieć
sobie o całej poezji życia,

o marzeniach, tęsknotach
i miłości.
Andrzej Poniedzielski jest satyrykiem, poetą, twórcą teatralnym, aktorem, autorem
tekstów piosenek m.in. dla
Grzegorza Turnaua, Elżbiety Adamiak, Edyty Geppert,
Anny Marii Jopek, Dawida
Podsiadło, mistrzem polskiej
mowy, ambasadorem języka
polskiego 2015.
– adam

Zapisy do sekcji i zespołów
Oświęcimskiego Centrum Kultury
Od 4 do 22 września 2017 r. Oświęcimskie Centrum Kultury
przyjmować będzie zapisy do zespołów artystycznych i sekcji zainteresowań
w sezonie 2017/2018.
Szczegóły na stronie internetowej www.ock.org.pl/.

Wydarzenia w Oświęcimskim
Centrum Kultury
23–25.08 godz. 10:00–
11:30 „Skarby dżungli” –
zajęcia plastyczne dla dzieci
6–12 lat w ramach „Wakacji
z Oświęcimskim Centrum
Kultury”, zapisy
28.08 godz. 15:00–19:00
„Bajeczna Fiesta” – wakacyjna impreza plenerowa
(parking przed OCK)
czytaj poniżej
31.08 godz. 17:00 Uroczysta
sesja Rady Miasta Oświęcim
i koncert Floripari – Zespołu
Muzyki Dawnej z Zamku
Królewskiego na Wawelu
Bezpłatne zaproszenia są
jeszcze dostępne w Informacji
OCK
1.09 godz. 18:00 II Oświęcimski Salon Sztuki – otwarcie
wystawy prac artystów ziemi
oświęcimskiej
2–3.09 Święto Miasta Oświęcim 2017
czytaj s. 16

„Grohman Orchestry” i Anny
Jurksztowicz (Rynek Główny)
czytaj s. 5
30.09 godz. 18:00 „LIVE?” –
jubileuszowy koncert Andrzeja
Poniedzielskiego
czytaj obok
1.10 godz. 17:00 „V Tygiel
Teatralny” – inauguracja prezentacji teatralnych
3.10 godz. 16:00 Wykład inauguracyjny prof. Zofii Szaroty
roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
6.10 godz. 18:00 „Czterech
jeźdźców Apopaklipsy” – program Kabaretu Łowcy. B
7.10 IV Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów
15.10 godz. 18:00 „Pomoc
domowa” – spektakl komediowy z Teatru Bagatela w Krakowie

16.09 godz. 16:00 XVIII
Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pisanie dobre na chandrę”
– podsumowanie konkursu,
wręczenie nagród
czytaj obok
16.09 godz. 17:30 Koncert zespołu „Wolna Grupa
Bukowina” w ramach projektu
Kultura 50/50
czytaj obok
21.09 godz. 14:00 XVI
Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny „Darujmy światu pokój” – podsumowanie
konkursu, wręczenie nagród,
otwarcie pokonkursowej
wystawy
24.09 Jesień Oświęcimska
z muzyką rozrywkową –
koncert „Grającej szafy”,

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
2.11 godz. 18:00 „Łatwopalni. Zaduszki z Jackiem
Cyganem” – koncert w wykonaniu Kamili Klimczak, Jacka
Cygana i Kameleon Quintet

pod kierownictwem Radosława
Labakhuy
5.11 godz. 18:00 „Madama
Butterfly” – opera Giacomo
Pucciniego z Opery Śląskiej
w Bytomiu
10.11 godz. 18:00 „Perły
muzyki polskiej” – koncert
w wykonaniu Acoustic Quartet
i Wojciecha Waleczka w ramach projektu Dom otwarty
z cyklu: Muzyka – źródło
skojarzeń
12.11 godz. 17:00 „Gdy
powiesz: TAK” – program
Kabaretu Hrabi
17.11 godz. 18:00 Koncert
Piotra Bukartyka
24.11 godz. 18:00 Maciej
Fortuna Słowiański – koncert
w wulkanie w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Muzyka
– źródło skojarzeń
26.11 godz. 18:00 „Selfie.
com.pl” – spektakl komediowy
w wykonaniu: Julii Kamińskiej,
Doroty Pomykały, Filipa Bobka
i Mirosława Baki/Roberta
Gonery
3.12 godz. 19:00 „Jeszcze
Polska Muzyka” – koncert
VIII edycji cyklu w wykonaniu
Orkiestry Akademii Beethovenowskiej w Krakowie w ramach projektu Kultura 50/50
9.12 godz. 18:00 „Kłamstwo”
– spektakl komediowy w wykonaniu: Joanny Liszowskiej/Izabeli Kuny, Mileny Suszyńskiej,
Wojciecha Malajkata/Piotra
Szwedesa i Mikołaja Roznerskiego/Sambora Czarnoty
11.12 godz. 18:00 „Punkt
widzenia” – recital Ireny Santor
16.12 godz. 17:00 „Ostatnie
takie trio” – program Kabaretu
Ani Mru-Mru

Galeria „Tyle światów”
28.08–18.09 II Oświęcimski
Salon Sztuki – wystawa prac
artystów ziemi oświęcimskiej
21.09–16.10 XVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój” – wystawa
pokonkursowa

Bajeczna fiesta
28 sierpnia odbędzie się impreza plenerowa, na którą zaprasza Oświęcimskie Centrum Kultury.
Tego dnia na parkingu przed
Oświęcimskim
Centrum
Kultury w godzinach od
15:00 do 19:00 dzieci będą
mogły skorzystać z dmuchańców, a od godziny 16:00
także z animacji.
O godzinie 17:00 przed budynkiem OCK odbędzie się
interaktywny spektakl w wykonaniu Teatru Kultureska
pt. „Bajeczna Fiesta” pełen
muzyki i animacji dla najmłodszych. Będzie kolorowo
i wesoło, będzie szaleństwo
i zabawa! Dzieci razem z Jelonkiem Bronkiem, Biedronką Ilonką i Pszczółką Julką

będą śpiewać, pląsać, a także urządzać wesoły taneczny
korowód. Obok dobrego humoru nie zabraknie również
treści wychowawczych i edukacyjnych. Bohaterowie spektaklu udowodnią, że w życiu warto uwierzyć w siebie
i swoje możliwości – bo tylko
wtedy można być kim tylko
się chce – czarodziejem, tancerzem, a nawet... superbohaterem, a także przypomną,
jak dbać o przyrodę i jak
uczynić świat piękniejszym.
Wstęp wolny.
– adam
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Repertuar
„Naszego Kina”
„Fatima. Ostatnia tajemnica”
PREMIERA (12 l.), prod.
Hiszpania 2017, reż. Andrés
Garrigó, 80 minut
22–24.08 godz. 18:00

„Podwójny kochanek” (18 l.),
prod. Francja, Belgia 2017,
reż. François Ozon, 107 minut
8–14.09 godz. 20:15
„Kedi – sekretne życie kotów”
(12 l.), prod. Turcja, USA 2016,
reż. Ceyda Torun, 80 minut
15–21.09

„Auta 3 3D” (b.o.), prod. USA
2017, reż. Brian Fee, 109 minut (3D)
22–24.08 godz. 16:00

„The Square” PREMIERA
(15 l.), prod. Szwecja, Niemcy, Francja, Dania 2017, reż.
Ruben Östlund, 142 minuty
15–21.09

„Dunkierka” (13 l.), prod.
Francja, Holandia, USA, Wielka
Brytania 2017, reż. Christopher
Nolan, 110 minut
22–24.08 godz. 19:30

„Piękny kraj” PREMIERA
(16 l.), prod. Wielka Brytania
2017, reż. Francis Lee, 104
minuty
22–28.09

„Mała Wielka Stopa” (b.o.),
prod. Belgia, Francja 2017,
reż. Ben Stassen, 91 minut
25–27.08 godz. 16:00,
28.08 godz. 10:00,
29–30.08 godz. 16:00,
31.08 godz. 10:00

„Tulipanowa gorączka” (15 l.),
prod. USA, Wielka Brytania
2017, reż. Justin Chadwick,
107 minut
22–28.09

„Dwie kobiety” PREMIERA
(15 l.), prod. Francja 2017,
reż. Martin Provost, 117 minut
25–27.08 godz. 17:45,
28–31.08 godz. 20:00
„Frantz” (15 l.), prod. Francja
2016, reż. François Ozon,
113 minut
25–27.08 godz. 20:00,
29–30.08 godz. 17:45

„O KORNELU MAKUSZYŃSKIM. SŁOŃCEM NA PAPIERZE”. WYSTAWA Z OKAZJI
24. OGÓLNOPOLSKIEJ
NAGRODY LITERACKIEJ IM.
KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
1–30.09, Galeria Przechodnia
KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne
4.09; 11.09; 18.09; 25.09
godz. 16:30 Klasopracownia
I p./CLD
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z PAWŁEM LACHEM
6.09 godz. 18:00, Aula,
wstęp wolny

Wielka sztuka
na ekranie
„Święty Piotr i inne papieskie
bazyliki Rzymu 3D” – film cyklu „Art Beats – wielka sztuka
Renesansu i Baroku”, 90 minut
4.09 godz. 18:00

stycznego”. Publikował też
swoją twórczość w „Fantastyce
Wydaniu Specjalnym”, „Fantomie”, „OkoLicy Strachu”,
„Esensji”, „Creatio Fantastica”,
„Fahrenheicie” i antologiach.
Dziennikarz muzyczny amator
piszący recenzje płytowe
i relacje z koncertów dla portali
RockMagazyn.pl i Kvlt.
WMC – WIZJA MŁODEGO
CZŁOWIEKA
7.09 godz. 17:00 Druk 3D
(zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie
338479801)
12.09 godz. 17:00 Warsztaty
komiksowe (zapisy w Bibliotece Młodych osobiście lub
telefonicznie 338479801)
22.09 godz. 17:00 Warsztaty
Fotovoice (zapisy w Bibliotece
Młodych osobiście lub telefonicznie 338479801)
OŚWIĘCIMSKI FESTIWAL
GIER
9.09 godz. 12:00–19:00
Biblioteka
CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego Szpitala
12.09; 26.09 godz. 13:00
Szpital

„Moje wakacje z Rudym” (6 l.),
prod. Australia 2016, reż. Kriv
Stenders, 88 minut
1–3.09 godz. 16:15,
5–7.09 godz. 16:15
„Habit i zbroja” PREMIERA
(13 l.), prod. Niemcy, Polska,
Litwa 2017, reż. Paweł Pitera,
100 minut
1–3.09 godz. 18:00,
4.09 godz. 16:00,
5–7.09 godz. 18:00,
8.09 godz. 16:30,
10–14.09 godz. 16:30

KALENDARZ WYDARZEŃ W BIBLIOTECE
GALERIA KSIĄŻKI W OŚWIĘCIMIU NA WRZESIEŃ

„Leonardo” – wystawa na
ekranie z The National Gallery
w Londynie, 90 minut
18.09 godz. 18:00
„Munch” – wystawa na ekranie
z Munchmuseet i Nasjonalgalleriet w Oslo, 90 minut
2.10 godz. 18:00

Paweł Lach, z wykształcenia
socjolog, mieszka i pracuje
w Oświęcimiu. Zaangażowany
w działalność Oświęcimskiego
Klubu Fantastyki funkcjonującego w OCK. Autor opowiadań
fantasy, science-fiction i grozy.
Debiutował w 2009 roku na
łamach „Magazynu Fanta-

BICF. KLUB FILMOWY
Dyskusje o filmie
13.09 godz. 17:00 Multimedia, wstęp wolny
TO TAK JAK W KINIE
Dyskusje o filmie
14.09, godz. 10:00, Multimedia, wstęp wolny

24. OGÓLNOPOLSKA
NAGRODA LITERACKA
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
27 września:
•godz. 9:00 Spotkanie
z ilustratorką Olą Cieślak,
Biblioteka. Informatorium.
Zapisy*
•godz. 9:30 „Awantura o Basię” – projekcja filmu w Kinie
Planet Cinema. Należy odebrać bezpłatną wejściówkę
w dziale promocji Biblioteki
•godz. 10:30 Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem,
Biblioteka. Aula. Wstęp
wolny
•godz. 17:00 Zaczerpnij SŁOWA – warsztaty czerpania
papieru. Biblioteka Informatorium. Zapisy*
•godz.16:00–19:00 Koziołkowa Strefa Literacka. Wstęp
wolny
28 września:
•godz. 9:00 Spotkanie z ilustratorką Marianną Oklejak,
Biblioteka. Informatorium.
Zapisy*
•godz. 9:30 „Szatan z VII klasy” – projekcja filmu w Kinie
Planet Cinema. Należy odebrać bezpłatną wejściówkę
w dziale promocji Biblioteki
•godz. 10:30 Spotkanie
autorskie z Barbarą Gawryluk, Biblioteka. Aula. Wstęp
wolny
•godz. 17:00 Storybird.
Wyklikaj książkę – warsztaty twórczego opowiadania
historii, za pomocą programu
komputerowego. Biblioteka.
Klasopracownia. Zapisy*

godz. 16:00–19:00 Koziołkowa Strefa Literacka. Informatorium. Wstęp wolny
29 września:
•godz. 11:00 Uroczysta gala
wręczenia 24. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im.
Kornela Makuszyńskiego:
spektakl, prezentacja książek,
wręczenie nagród
•godz. 12:15 Spotkanie autorskie z Katarzyną Nawratek,
Biblioteka. Aula. Wstęp
wolny
•godz. 12:15 Spotkanie autorskie z Marcinem Szczygielskim, Biblioteka VIP. Wstęp
wolny
•godz. 12:15 Spotkanie autorskie z Andrzejem Markiem
Grabowskim, Biblioteka. Klasopracownia. Wstęp wolny
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
28.09 godz. 17:30 Sala konferencyjna
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W BIBLIOTECE
Porad udziela dr Mieszko
Nowicki w każdy piątek.
Obowiązują zapisy, osobiście
w dziale promocji Biblioteki
lub telefonicznie 338479816
Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI
w Oświęcimiu udostępnia również bezpłatnie, w godzinach
otwarcia: piłkarzyki, szachy,
gry planszowe, PlayStation 3
i 4, X-Boxa, salki kinowe, stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i skanerami,
językowe kursy komputerowe
obejmujące pakiet języków:
angielskiego, niemieckiego,
francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego.
Zapraszamy do korzystania.

pod patronatem GZO

Święto książki dziecięcej
Trwają działania związane z kolejną edycją Ogólnopolskiej

Wakacyjna strefa
Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego, której ortaniego kina
„Sarila” (b.o.), prod. Kanada
2013, reż. Nancy Florence
Savard, 80 minut
23.08 godz. 10:00

„Królewicz Olch” (15 l.), prod.
Polska 2016. reż. Kuba Czekaj,
101 minut
1–7.09 godz. 20:00
„Odwet” PREMIERA (15 l.),
prod. Kanada 2016, reż. Yan
England, 106 minut
8.09 godz. 18:20,
10–14.09 godz. 18:20

ganizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu.

Odbyły się już dwa webinaria,
a także cykl spotkań dla dzieci
poświęcony literaturze, historii i działaniom teatralnym.
„Munio. Strażnik Księżyca”
24 sierpnia zaplanowano mo(b.o.), prod. Francja 2016,
bilną grę miejską, opartą na
reż. Alexandre Heboyan, Benoksiążce Grażyny Bąkiewicz
ît Philippon, 85 minut
„Mieszko, ty wikingu” oraz li30.08 godz. 10:00
teracki piknik.
Kino dla Dzieciaka W tym roku na konkurs
zgłoszonych zostało siedemdziesiąt dziewięć książek.
„Niedoparki” (6 l.), prod.
Czechy, Słowacja, Chorwacja
Spośród nich jury złożone
2016, reż. Galina Miklínová,
z najwybitniejszych polskich
83 minuty
znawców i badaczy literatury
10.09 godz. 15:00
dla dzieci wybrało dziesięć.
Ogłoszenie laureatów nastą-

pi podczas uroczystej gali
29 września o godz. 11:00
w Galerii Książki.
Przyznana też zostanie nagroda czytelników. Do 22 września za pomocą specjalnej
tablicy w bibliotece lub formularza internetowego mbp-oswiecim.pl/koziolek-glosujemy można wybrać książkę,
która najlepiej spełnia kryteria nagrody – cechuje ją humor i silna wiara w prymat
dobra. Na ostateczny wynik
wpływ będą mieć również
zsumowane głosy oddane
przez uczniów szkół podsta-

wowych z Oświęcimia oraz
szkół im. Kornela Makuszyńskiego, które podjęły współpracę z biblioteką.
Gala będzie zwieńczeniem
trzydniowego Święta Książki
Dziecięcej, w ramach którego
zaplanowano m.in. spotkania
z autorami i ilustratorami,
projekcje filmowych adaptacji dzieł Kornela Makuszyńskiego oraz kiermasz najlepszych książek dla dzieci
(szczegóły w kalendarzu powyżej).
Tegoroczna 24. edycja Ogólnopolskiej Nagrody Literac-

kiej im. Kornela Makuszyńskiego przebiega pod hasłem
„Słowo – obraz – gest, czyli
o intersemiotycznej naturze
tekstów dziecięcych”, które
jest tytułem pracy wielkiego
polskiego badacza literatury
dla dzieci i młodzieży – Jerzego Cieślikowskiego.
– ekt

kultura
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Oświęcim na starej fotografii

Zanim powstał kościół
pw. św. Maksymiliana

pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

stu właścicielom dużego i dobrze prowadzonego majątku,
gdzie można było zostać przyjętym na roczną praktykę, by
wyszkolić się w nowoczesnych
sposobach gospodarowania.
sznurowane o prawie płaskich Czasem zostawały po prostu
obcasach, ale na grubej pode- miłe wspomnienia i wrażenia
szwie, gorset – jak do konnej pamiętane długo.
jazdy i kapelusze o wąskich
rondach z gęstymi woalkami. Z paletą i tobołkiem
Wielu uczniów szkół arW górach nie można było używać nieodłącznych w dam- tystycznych opuszczało laskim stroju parasolek, a prze- tem miasta, by szukać zarówcież żadna dama nie chciałaby no malowniczych widoków,
wrócić na niziny z cerą ciemną jak i okazji do zarobku. Wędrowali po dwóch, trzech
od słońca.
przyborami
malarskiOpisy wycieczkowych wra- z
żeń panny Steczkowskiej cie- mi i odzieniem na zmianę,
szyły się dużą popularnością po części piechotą, a czasem
i zachęciły niejedną młodą podwożeni przez jadących na
mieszkankę miasta, by pójść jarmark chłopów, żydowskich
handlarzy, niekiedy zabierały
w jej ślady.
ich szlacheckie bryczki. Nocowali w dworkach, na plebaKonno od dworu do dworu
W pamiętnikach ziemiań- niach, w stodołach bogatszych
skich z tamtej epoki nieraz włościan – częstowani kolawspominano
młodzieńcze cją i śniadaniem. W rewan„wakacje w siodle”. Kończący żu proponowali sportretowaedukację gimnazjalną czy już nie gospodarza, jego żony czy
studiujący na uniwersytetach dziecka, widoku domostwa,
panicze prosili rodziców o po- a plebanowi – kościoła albo
zwolenie na konną wędrówkę wizerunku świętego zażywa(czasem nawet poza granice jącego czci w parafii. CzaGalicji) szlakiem historycz- sem zostawali na kilka dni, by
nych pamiątek. Gościny ukończyć pracę…
Zdarzyło się niekiedy – że
udzielały im dwory – polska
szlachta była szeroko spo- po wielu latach nawet następkrewniona czy spowinowaco- ne pokolenie portretowanych,
na ze sobą, tak więc młodych oglądając szkic ojca, matki czy
ludzi witano jak kuzynów. ciotki z dzieciństwa przekoWędrowano zwykle w trój- nywało się, że student, którekę – dwóch paniczów konno go nazwisko widniało na rogu
i chłopak stajenny na brycz- obrazka, zdobył rozgłos i stał
ce wiozącej bagaże, zapasową się profesorem akademii sztuuprząż i furaż. Efekty takich ki. Popularny w latach mięwypraw były niekiedy zaska- dzywojennych „Ilustrowany
kujące – zdarzało się, że mło- Kurier Codzienny” doniósł
dzi ludzie, zawitawszy do go- latem 1926 r., że pewien włościnnych majątków spodobali ścianin z podkieleckiej wsi jest
się pannie domu tak dalece, że właścicielem kilku portretów
w przyszłości – po poznaniu pastelami z podpisem młosię dwóch rodzin i omówieniu dego wtedy Wyczółkowskiewarunków posagu przybysz go, który przed pół wiekiem
stawał się narzeczonym, a po- zatrzymał się w jego domotem małżonkiem. Za szczęśli- stwie podczas letniej wędrówwy zbieg okoliczności można ki i w rewanżu sportretował
było uznać też sytuację, kiedy trójkę dzieci i żonę ówczesnemłodzieniec przypadł do gu- go gospodarza.

Dzielni wędrowcy

N

ie wszyscy mieszkańcy galicyjskich
Fotografie pochodzące z lat 1970–1977 przedstawiają kaplicę
miast poprzestawspólnoty parafialnej, która znajdowała się w miejscu, gdzie
wali na spędzaniu
obecnie stoi kościół pw. św. Maksymiliana.
paru letnich tygodni w kurorZdjęcia do publikacji udostępniła Urszula Włoszek z Oświę- tach, na letniskach czy w wycimia.
najętych domkach z ogrodami
na przedmieściach. Od połowy XIX stulecia, kiedy zaczęto wydawać w większych nakładach ilustrowane rycinami
opisy podróży po ziemiach
ojczystych, coraz więcej młodych, a także w sile wieku Galicjan decydowało się na tego
rodzaju wędrówkę. Ojcem
i propagatorem turystyki stał
się sławny w tamtych czasach
poeta i geograf Wincenty Pol,
który w niezmiernie popularnym poemacie „Pieśń o ziemi
naszej” opisał malownicze zakątki i pamiątki przeszłości,
jakie zobaczyć można, wędrując szlakami trzech zaborów.
Najbardziej entuzjastycznie
i z poetycką swadą Pol opisywał Karpaty – od Beskidu
Żywieckiego do wschodnich
partii tych pięknych gór…
A zaczerpnięte z poezji Pola
zawołanie – stało się hasłem
ówczesnych miłośników górskich wędrówek…
„W góry, w góry miły bracie
Tam swoboda czeka na cię…”
Wyprawy niewytyczonymi jeszcze szlakami Beskidów,
a tym bardziej Tatr, wymagały od wędrowców hartu ciała
i ducha godnych uczestników
współczesnych szkół przetrwania. Umiejętności znoszenia długiego marszu przez
leśne czy kamieniste bezdroża, noclegów w szałasach pod
szorstkimi derkami czy ledwie
wyprawionymi baranimi skórami. (Z tych ostatnich znający się na rzeczy nie radzili korzystać, jako że „w góralskich
kożuchach bytowały żyjątka

nagłaśniamy

przez cywilizowanych ludzi
niepożądane”). Wodę czerpano z potoków, a ciepłą strawę gotowano w kociołku nad
ogniskiem. Zwykle była to kasza z wędzonym mięsem, jako
że nie wynaleziono jeszcze
sposobów przechowywania
wycieczkowych prowiantów.
Przysmakiem bywała świeżo
zrobiona owcza bryndza albo
nabywany w pasterskich osadach – ser.
Nieraz trzeba było czekać na koniec deszczu i przebłyski słońca – w przeciekającym szałasie czy pod wiatą
dla owiec. Ale za to jaka satysfakcja oczekiwała wędrowców, gdy po uciążliwym przedzieraniu się przez gęstwinę
ledwie widocznym szlakiem
oślizgłych kamieni – osiągnęli
szczyt – Babiej Góry, Mogielnicy czy innego wierchu. Podziwiali i opisywali rozległe
widoki, szkicowali w kajetach
panoramę gór, w zielnikach
umieszczali okazy roślin niespotykane na nizinach. Nieraz
wrażenia z pobytu w Pieninach, Tatrach, Beskidach ukazywały się drukiem na łamach
„Tygodnika Ilustrowanego”,
„Bluszczu” czy dodatku do
dziennika „Czas”.
Pewien rozgłos swymi opisami górskich wędrówek zdobyła Maria Steczkowska, córka
profesora astronomii krakowskiego uniwersytetu, która
przez wiele lat – od późnego
dzieciństwa – jeździła – najpierw z rodzicami, a później
sama do Zakopanego czy Zawoi, wędrując po górach. Zachęcając inne niewiasty, by
poszły w jej ślady, zamieściła
w „Bluszczu” spis garderoby
i obuwia potrzebny turystce.
Wymieniła m.in. trzy spódnice z mocnej wełny, ledwie
sięgające kostek, buciki ciasno

kamila drabek

Żaden z nich nie wiedział,
jak postępować w warunkach arktycznych, aby przeżyć. Nie sprawdziły się plany
i obliczenia dotyczące możliwości przelotu nad biegunem
w gondoli balonu wypełnionego wodorem.
„Ekspedycja. Historia mojej
miłości” jest oparta na faktach i eklektyczna. Zawiera dokumenty i materiały ze
śledztwa: fragmenty dzienników członków ekspedycji, archiwalne zdjęcia, plan ostatniego obozowiska, fotografie
pozostałości po szkieletach,
rysunki, schematy, tabele. Jest
to książka wielce interesująca
i oddziałująca na różne zmysły czytelnika. Można poczuć
chłód Arktyki i niesamowitą
Bea Uusma, Ekspedycja.
Historia mojej miłości, Wy- energię prowadzącą pisarkę
dawnictwo Marginesy, War- do sedna tajemnicy.

Tajemnicza śmierć w Arktyce

B

Droga krzyżowa wokół kaplicy

ea
Uusma
to
szwedzka pisarka, ilustratorka i
lekarka. Do ostatniej profesji doprowadziło ją pragnienie wyjaśnienia zagadki śmierci trzech
śmiałków, którzy w 1897 r.
podjęli próbę przelotu balonem „Orzeł” nad biegunem
północnym. Byli to: Salomon August Andrée, Knut
Frænkel i Nils Strindberg.
Bea Uusma podróżowała ich
śladami. Owocem fascynacji
i poszukiwań jest książka pt.
„Ekspedycja. Historia mojej miłości”, za którą autorka
otrzymała w 2013 r. prestiżo-

wą Nagrodę Augusta w kategorii literatury faktu.
W 1930 na Wyspie Białej w archipelagu Svalbard znaleziono
zwłoki uczestników wyprawy
balonowej. Przez wiele lat próbowano rozwikłać zagadkę ich
śmierci. Jednak dopiero badania Bei Uusmy rzucają nowe
światło na tajemnicę polarnej
wyprawy balonowej. Pisarka
krok po kroku śledzi ekspedycję, stając się jej czwartym
– współczesnym – uczestnikiem. Prowadzi badania i podąża śladem mrzonki, którą
zamierzali urzeczywistnić Salomon August Andrée, Knut
Frænkel i Nils Strindberg. szawa 2017

rozmaitości
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Przedwojenny oświęcim

Chałupnikowie – polscy
lotnicy
W cyklu Przedwojenny Oświęcim prezentujemy opowieści o autentycznych
wydarzeniach, o których pisano w ówczesnej prasie*.

W

poniedziałek
17 maja 1937 roku
odbyła się tradycyjna i prestiżowa impreza lotnicza: VIII Lot
Południowo-Zachodniej Polski im. kpt. pil. Franciszka
Żwirki. Piloci zmagali się na
trasie Kraków–Nowy Targ–
Dębica–Kraków.
Drużynowo zwyciężył Aeroklub Krakowski, a drugie miejsce zajął Aeroklub
Lwów. Zwycięstwo Krakowa
świadczyło o doskonałym

wyszkoleniu pilotów, ponieważ Lwów dysponował lepszymi maszynami i wystawił
ich 6, a Kraków jedynie 4.
W klasyfikacji indywidualnej
I miejsce zajął pilot Pietrzyk,
a III Wiktor Chałupnik, który
w 1933 r. zwyciężył w V edycji tych zawodów (obaj z Aeroklubu
Krakowskiego).
Wiktor był bratem Kazimierza, również pilota i mechanika. Kazimierz Chałupnik
(1903–1977) podczas II wojny światowej walczył w kam-

panii wrześniowej, a następnie w konspiracji. W 1941 r.
został aresztowany i osadzony w Auschwitz, gdzie działał
w ruchu oporu. W tym czasie
jego rodzina przeniosła się
do Oświęcimia i zamieszkała
u dziadków. Pan Kazimierz
został później przeniesiony
do Sachsenhausen. Po wojnie pracował w Krakowie,
był inspektorem ds. katastrof
lotniczych. Uczestniczył też
w reaktywacji w 1946 r. Aeroklubu Krakowskiego.
Rodzina Chałupników związała się na stałe z Oświęcimiem. Syn pana Kazimierza, Józef Chałupnik, posiada
wiele pamiątek po ojcu i stryju Wiktorze, którzy wspaniale
zapisali się w historii polskiego lotnictwa. Imię Kazimierza Chałupnika nosi jedna
z krakowskich ulic w dzielnicy Śródmieście.
– Kamila Drabek
* Artykuły z przedwojennej
prasy udostępnia Łukasz Szymański.
Źródło: Krakowski „Ilustrowany Kuryer Codzienny”,
nr 138 z 20 maja 1937 r.
Wybrane informacje udostępnił Józef Chałupnik.

Konkurs!
Na czytelników „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” czekają
TRZY PŁYTY CD Megitza Trio „Happy Metal”
przekazane przez zespół.
Aby je otrzymać, należy poprawnie wypełnić zamieszczony poniżej kupon, nakleić
na kartę pocztową i dostarczyć do 13 września 2017 r. do redakcji „Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24. Odpowiedź
na pytanie konkursowe można także przesłać pocztą elektroniczną na adres gzo@
ock.org.pl/.
Nazwiska osób, które zwyciężą w losowaniu zostaną
Kupon konkursowy
opublikowane we wrześniowym wydaniu GZO.
Pytanie: Podaj trzy instrumenty, na których
Konkurs przeznaczony dla
grają muzycy Megitza Trio.
osób pełnoletnich. Dostarczenie kuponu jest
Odpowiedź: ....................................................
równoznaczne z zaakcep.......................................................................
towaniem regulaminu konImię i nazwisko: ............................................. kursu, który jest dostępny
w redakcji oraz na stronie
Numer telefonu: .............................................
www.ock.org.pl/.

KUPON
krzyżówka 8/2017
Nagrodę ufundowało
Wydawnictwo

Litery uporządkowane od 1 do 25 utworzą
rozwiązanie – przysłowie
chińskie, które wraz z kuponem nr 8 naklejonym
na kartę pocztową należy
dostarczyć do 13 września
2017 r. do redakcji GZO,
Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki nr 7/2017
brzmi: „Dobre nowiny słychać z daleka”.
Nagrodę książkową
otrzymuje p. Lucyna Milewska
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1) Imię Piłsudskiego;
* Telefoniczny przywoływacz;
2) Francuski karczmarz;
3) Gra podwójna w tenisie;
* Rasa psa;
4) Geometryczny przyrząd;
5) Wynalazca dynamitu;
* Zuch, śmiałek;
7) Gruba gałąź;
* Antonim degradacji;
9) Centralny dzień tygodnia;
* Najpospolitszy minerał;
11) Sufit, powała;
* Organ dowodzenia;
13) Pracownik drukarni;
* Cenne drewno na meble;
14) Większa od poziomki;
15) Ziele z mentolem;
* Miasto w pd Kazachstanie;
16) Literacki bohater;
17) Mama źrebaka;
* Adam, polski poeta;

Pionowo:
A) Nie ma rodzeństwa;
* Smaczny „skarbczyk”;
B) Jednostka floty wojennej;
C) Przesąd;
* Poetycko o małych dłoniach;
D) W parze z wideo;
E) Ludowa twórczość;
* Brakorób, fuszer;
G) Świadczenie z ZUS-u;
* Szlachecki ubiór;
I) Choroba z powieści Camusa;
* Spiekota, żar;
K) Jesienny kwiat;
* Orszak;
Ł) Otwór gębowy zwierząt drapieżnych;
* Indonezyjska wyspa;
M) Jar, parów;
N) Żywa w portfelu;
* Stolica Iranu;
O) Przyjęta miara;
P) Delikates, przysmak;
* Olga, polska aktorka.
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Wstydliwa porażka solarzy na swoim Trzeba jednak szybko „oczy- Szymon Zapała z Kadeta Oświęcim był jednym z najlepszych
terenie z trzecioligowym beniaminkiem ścić głowy”, bo przed nami polskich koszykarzy mistrzostw Europy U-16

– Są takie dni w tygodniu,
gdzie nic mi się nie układa –
śpiewała lata świetlne temu
Urszula Sipińska w mocno obciachowym hicie. Dokładnie właśnie tak wyglądała trzecioligowa inauguracja
w Oświęcimiu. Soła przegrała z Chełmianką Chełm aż
0:4. Dla fanów solarzy to był
prawdziwy koszmar.
Zupełnie inaczej wyglądał
pierwszy mecz Soły. Podopieczni Sebastiana Stemplewskiego zmierzyli się na
wyjeździe z innym beniaminkiem z Sandomierza. Losy
spotkania z miejscową Wisłą rozstrzygnęły się już po
kwadransie gry. Kontratak
oświęcimian przyniósł gola
Mateusza Glenia na wagę
zwycięstwa. Solarze mieli wielką ochotę na kolejny
komplet punktów w drugiej
kolejce. Na stadion im. Braci
Kisielińskich zawitała Chełmianka Chełm. Tymczasem
już po pierwszych 45 minutach gospodarze przegrywali

aż 0:3. Gracze z Chełma do
bramki Soły trafiali z zadziwiającą łatwością.
– Też dużo pracujemy nad
strzałami i finalizacją akcji –
mówi trener Soły Oświęcim,
Sebastian Stemplewski.
– Niestety to był mecz z gatunku tych, w którym rywalom „wchodziło” wszystko,
a nam nic. Niewątpliwie boli
taka porażka, szczególnie poniesiona na własnym boisku.

Solarze doznali bolesnej porażki na własnym obiekcie
w starciu z beniaminkiem
Fot. mac

Najwyższy w kadrze!

Tego w historii oświęcimskiego basketu jeszcze nie było.
Szymon Zapała jest pierwszym koszykarzem z Oświęcimia, który dostąpił zaszczytu
gry w mistrzostwach Europy
do lat 16. To nie tylko ogromny sukces tego niezwykle utalentowanego sportowca, ale
i całego klubu, z którego się
wywodzi. Mowa oczywiście
o UKS-ie Kadet Oświęcim.
Szymon Zapała wywalczył sobie miejsce w polskim składzie
bardzo dobrą postawą podczas turniejów w Portugalii
i Bułgarii oraz ciężką pracą na
zgrupowaniach we Władysławowie, Kielcach i Pruszkowie.
– Trenerzy Michał Mróz (Asseco Gdynia) i Piotr Piecuch
(TS Wisła Kraków) zaufali
naszemu centrowi i powołali go do ścisłej kadry Polski,
z czego jesteśmy bardzo dum-

Fot. zbiory klubu

Lekcja skuteczności

kolejne pojedynki – stwierdził Sebastian Stemplewski.
W zupełnie innym nastroju
był po meczu szkoleniowiec
Chełmianki. Artur Bożyk miał
powody do zadowolenia.
– Wykazaliśmy się bardzo dobrą skutecznością i stąd taki,
a nie inny wynik. Świetnie
zneutralizowaliśmy mocne
punkty przeciwnika. Moim
zdaniem, kluczowym momentem było wybronienie
„setki” przez naszego bramkarza przy stanie 0:2 – powiedział Artur Bożyk.
– mac

ni – mówi Wojciech Porębski,
trener koszykarzy oświęcimskiego Kadeta.
– Szymon Zapała nie zawiódł
ich oczekiwań. Jest bardzo
ważnym ogniwem w polskim

zespole – dodaje Wojciech
Porębski.
Podczas mistrzostw Europy
w Sofii Szymon Zapała był
jednym z liderów i najwyższym zawodnikiem (207 cm)
polskiego zespołu. Biało-czerwonym niestety nie
udało się przebrnąć do fazy
ćwierćfinałowej. O wszystkim zadecydował pechowo
przegrany pojedynek grupowy z gospodarzami. Polska
U-16 uległa Bułgarii 72:75.
Polacy rozpoczęli mistrzostwa Europy od efektownego
zwycięstwa nad reprezentacją Danii 80:43. Później przegrali z Holendrami 54:69 i po
zaciętym pojedynku pokonali Ukrainę 59:57. Na zakończenie fazy grupowej ograli
Cypr 88:56, by ulec Bułgarom
72:75.
– mac

Hokeiści Unii przygotowują się do nowego sezonu

Tuż „za pudłem” w Porubie

Biało-niebiescy rozpoczęli drugi sezon na czwartoligo- Sierpień to dla polskich ze- – Mam mieszane uczucia – bie 4:2. Wynik po niespełspołów hokejowych czas roz- nie krył po meczu czeski tre- na pięciu minutach otworzył
wych boiskach

Unia z Maciejem Iwańskim!
Aż siedem goli zobaczyli licznie zebrani kibice, którzy oglądali inauguracyjne
spotkanie Unii z Hutnikiem.
Skuteczniejsi byli niestety
goście z Nowej Huty, którzy
zwyciężyli w Oświęcimiu 5:2.
Punktowe straty biało-niebiescy powetowali sobie w drugiej kolejce. Podopieczni
Jacka Dobrowolskiego pokonali w Wieliczce miejscowego
Górnika 2:1.
W trakcie letniej przerwy
w ekipie z ulicy Legionów doszło do sporych korekt personalnych.
Wrócił grający w linii środkowej Arkadiusz Ryś, który re-

prezentował ostatnio barwy
solarzy. Wychowanek Unii
to także Patryk Lichota. Ten
zawodnik przeszedł z juniorskiego zespołu GKS-u Tychy.
Z nowych twarzy jest Tomasz
Kaleta (LKS Czaniec) oraz
Krzysztof Skrzypiec (Iskra
Klecza Dolna).
Jeśli chodzi o ubytki, to Bogdan Swarzyński trafił do
osieckiej Brzeziny, a golkiper
biało-niebieskich – Przemysław Kubas zasilił ekipę Relaksu Wysoka. Damian Nowotarski wybrał ofertę Niwy
Nowa Wieś, zaś Jakub Kocoń
i Jakub Wykręt LKS-u Jawiszowice. Mariusz Dziubek

Na czwartoligową inaugurację Unia Oświęcim przegrała
z Hutnkiem Nowa Huta 2:5
Fot. mac

powrócił do łęckiej Soły. Unię
opuścił też Łukasz Ząbek.
Te wszystkie ruchy personalne bledną jednak wobec jednego nazwiska. Unia jest bowiem bohaterem najbardziej
spektakularnego
transferu
w regionie. Do klubu dołączył były reprezentant Polski,
wychowanek Iskry Brzezinka
– Maciej Iwański, który właśnie z Unii wyruszył w piłkarski świat. Z sukcesami grał
w Zagłębiu Lubin i warszawskiej Legii, której swego czasu był nawet kapitanem. Dla
„wojskowych” zdobył 18 goli
w 90 meczach. To niewątpliwie prawdziwa transferowa
bomba!
Oświęcimianie jeszcze bez
Macieja Iwańskiego przegrali na inaugurację z Hutnikiem 2:5. Zaczęło się dobrze
dla gospodarzy, którzy objęli
prowadzenie za sprawą niezawodnego Przemysława Dudzica. Jak się później okazało były to przysłowiowe miłe
złego początki. Zdecydowanie skuteczniejsi byli piłkarze
Hutnika i odnieśli przekonujące zwycięstwo.
W drugiej serii Unia wygrała
w Wieliczce 2:1, zdobywając
rozstrzygającego gola w ostatniej minucie po uderzeniu
Dawida Rzeszutko.
– mac

grywania gier kontrolnych.
W takim właśnie okresie są
hokeiści oświęcimskiej Unii.
Po dwumeczu z broniącą mistrzowskiego tytułu Comarch
Cracovią podopieczni Josefa
Dobosza udali się na międzynarodowy turniej do Poruby.
W pierwszym sparingu
w Krakowie „Pasy” pokonały
Unię 4:1. Wszystko rozstrzygnęło się w wygranej przez
gospodarzy 3:0 otwierającej tercji. Końcowy rezultat
po klasycznej kontrze ustalił
Ondrej Kasperlik, który poprawił uderzenie Wojciecha
Wojtarowicza. W rewanżu
w Oświęcimiu oglądaliśmy
strzeleckie fajerwerki. Przez
całe spotkanie wynik oscylował wokół remisu. Dwa
pierwsze gole (Kamil Paszek,
Peter Tabacek) Unia strzeliła w liczebnej przewadze.
Kiedy Lukas Riha wykorzystał sytuację jeden na jeden
z Robertem Kowalówką zrobiło się 4:2 dla gospodarzy.
Krakowianie jeszcze przed
drugą przerwą zdołali jednak doprowadzić do remisu.
Na 10 minut przed końcem
Lukas Riha idealnie obsłużył Jakuba Saura, który ponownie wyprowadził biało-niebieskich na prowadzenie.
Wyrównał Krystian Dziubiński, ale to Unia zadała decydujący cios. Podczas gry
w przewadze Damian Piotrowicz sprytnie zmienił lot
krążka po uderzeniu z „niebieskiej” Petera Bezuski.

ner Unii, Josef Dobosz.
– Cieszy wygrana nad mistrzem Polski, ale martwi
sporo straconych goli. Popełniliśmy zbyt dużo prostych
błędów i będziemy pracowali
nad ich wyeliminowaniem –
dodaje Josef Dobosz.
Później Unia wzięła udział
w międzynarodowym turnieju w czeskiej Porubie o „Puchar RT Torax”. W zawodach
wystartowało sześć ekip, które zostały podzielone na dwie
grupy. W pierwszym pojedynku biało-niebiescy ulegli
gospodarzom z Poruby 2:6.
Po oświęcimskiej stronie na
listę strzelców wpisali się Patryk Malicki i Ondrej Kasperlik. Później przyszła wygrana
nad krajowym rywalem. Unici pokonali JKH GKS Jastrzę-

Damian Piotrowicz, a mecz
rozstrzygnął się na początku drugich 20 minut. Unia
zadała trzy ciosy, z których
dwa wyprowadziła podczas
gry w liczebnej przewadze
(Peter Bezuska, Lubomir Vosatko). Jednego gola dołożył
Mateusz Gębczyk i zrobiło
się 4:0. Jastrzębianie zdołali
odpowiedzieć tylko dwoma
trafieniami. Na zakończenie
trzydniowych zawodów Unia
przegrała z HC Vitkovice-Ridera U-23 2:6 (gole Petera Tabacka i Kamila Paszka)
i ostatecznie została sklasyfikowana na czwartej pozycji.
Cały turniej wygrali niechciani w polskiej lidze hokeiści
Poruby.
– mac

W pierwszym letnim sparingu w Oświęcimiu biało-niebiescy pokonali mistrzów Polski z Krakowa 6:5
Fot. mac

sport

SIERPIEŃ 2017

15

Oświęcim na trasie największego wyścigu kolarskiego Andrzej Haj pięciokrotnie stawał na podium Światowych
w Polsce
Igrzysk Osób po Transplantacji

Multimedalista z Oświęcimia

Belgijski kolarz – Dylan Teuns
wygrał trzeci etap Tour de Pologne. Cykliści startowali z Jaworzna i w zawrotnym tempie
dotarli do Oświęcimia. Meta
usytuowana była w Szczyrku.
To była z pewnością wielka
gratka dla wszystkich miłośników kolarstwa w naszym mieście, których akurat w Oświęcimiu nie brakuje. Wszak
Unia zapisała piękną kartę tej
dyscypliny sportu.
Kiedy kolarze walczyli na trasie wyścigu, żar dosłownie
lał się z nieba. W Oświęcimiu kolarze przejechali ulicą
Krakowską, Nideckiego, Konarskiego,
Dąbrowskiego,
pl. Kościuszki, Sienkiewicza,
Zaborską, Królowej Jadwigi
i Jagiełły. Później ruszyli w kierunku Kęt. W sumie mieli do
pokonania 161 kilometrów.
O ile na trasie pierwszych
dwóch etapów najlepiej czuli się sprinterzy, to podczas
trzeciego rządzili i dzielili
„górale”. Bardzo wymagająca
była szczególnie końcówka,
bo zawodnicy musieli pokonać wiele wzniesień. Emocji
nie brakowało. Konfiguracja trasy sprawiła, że peleton

Po prostu czapki z głów! Andrzej Haj wywalczył trzy
złote i dwa brązowe medale
Światowych Igrzysk Osób po
Transplantacji. Zawody rozegrano w hiszpańskiej Maladze. Na starcie XXI edycji tej
imprezy stanęło ponad 1500
zawodniczek i zawodników
z 52 państw całego świata.
Andrzej Haj, który jest po
przeszczepie wątroby startował w biegu na 200 i 400
metrów. Brał udział w konkursie skoku w dal, pchnięcia
kulą i rzucie dyskiem. W biegach i skoku w dal był najlepszy, zaś w pozostałych konkurencjach sięgnał po brąz.
To wszystko mało. Oświęcimianin w tym roku poprawił
dwa rekordy świata na 200
(25 sekund, 97) i 400 metrów
(60 sekund, 49). W kategorii wiekowej powyżej 50 lat
wśród osób po transplantacji jeszcze nikt tak szybko nie
biegał. Olbrzymie brawa!

Kolarze startujący w 74. edycji Tour de Pologne przemknęli przez oświęcimskie ulice
Fot. mac

szybko podzielił się na mniejsze i większe grupy. Finisz
to była już walka na prawdziwej „ścianie”. Trzeci etap
kończył
nieprawdopodobnie ostry podjazd. Na metę
w Szczyrku kolarze wpadli
krótko po godzinie 19.
Najszybszy był Dylan Teuns
z Belgii, który wyprzedził Słowaka – Petera Sagana. Jako
trzeci linię mety minął Rafał Majka. Jak się można było

tego spodziewać etap z Jaworzna do Szczyrku przez
Oświęcim wywrócił klasyfikację generalną do góry nogami. Podobnie jak trzeci
etap, tak i cały wyścig, czyli
74. edycję Tour de Pologne
wygrał Dylan Teuns. Belg
minimalnie wyprzedził Rafała Majkę. Ostatnie miejsce
„na pudle” zajął Holender –
Wout Poels.
– mac

Fot. zbiory Polskiego Stowarzyszenia
Sportu po Transplantacji

Ściganie w upale

Polska kadra pacjentów po
transplantacji
narządów
(21 zawodników) wywalczyła
w Maladze 39 medali, w tym
aż osiem złotych. To zdecydowanie najlepszy wynik naszej
reprezentacji.
Rekordzistą
okazał się Andrzej Haj, który
powoli staje się multimedalistą europejskich i światowych
imprez.

– Jak co roku władze samorządowe wspomogły mój wyjazd. Mam na myśli Starostwo
i Urząd Miasta w Oświęcimiu
– mówi Andrzej Haj.
Pomogły też inne instytucje,
osoby prywatne, przyjaciele
i dzięki nim udało się wystartować w tej imprezie.
– mac

Biało-niebiescy bronią Pucharu Polski na szczeblu oświęcimskiego podokręgu

Walkowery i dwucyfrówki

Młodzi hokeiści Unii na zgrupowaniach narodowych repre- W kadłubowym zestawieniu W kolejnej fazie rozgrywek jąc na wyjeździe Rabie Dozentacji
rozegrano mecze pierwszej rozegrano zaledwie czte- bczyce.

i drugiej rundy Pucharu Pol- ry mecze, bo osieczanie nie Wyniki I rundy Pucharu Polski:
ski na szczeblu oświęcimskie- zdołali skompletować składu Rajsko – K3 (zespół niezrzeszogo podokręgu. Kilka zespołów i nie dotarli do Brzeszcz. Naj- ny) 4:1, Sygnał Włosienica –
nie przystąpiło do rozgrywek, więcej emocji było w Kętach, Bobrek 2:1, Korona Harmęże –
a inni oddawali spotkania gdzie miejscowy Hejnał po Górnik Brzeszcze 1:6, Gorzów
walkowerem. Jeżeli już uda- serii rzutów karnych poko- – Brzezina Osiek 1:5, Bulowice
ło się zmontować skład, to nał Jawiszowice. W trzeciej – Jawiszowice 4:14, Zgoda Mawszystko kończyło się poraż- rundzie zobaczymy zatem lec – Niwa Nowa Wieś 1:10,
kami w dwucyfrowych roz- zespoły z Chełmka (wolny Poręba Wielka – Hejnał Kęty
miarach. Jednym słowem, los), Rajska, Zatora, Brzeszcz, 0:16, Iskra Brzezinka – Głęradosnego futbolu nie brako- Brzezinki i Oświęcimia.
bowice 4:2, Piotrowice – Soła
wało...
Dopiero teraz do pucharo- Łęki 3:3, 3:2 w karnych, PalW pierwszej rundzie padło wych zmagań dołączają bo- czowice – Chełmek 0:3 (walmnóstwo goli. Prawdziwy wiem najwyżej sklasyfiko- kower), Przeciszovia – Zatorekord ustanowili kęczanie. wane drużyny w powiecie. rzanka 0:3 (walkower).
Team Sport Hejnał wygrał Mowa o trzecioligowej Sole Druga runda PP: Iskra Brzena wyjeździe z Porębą Wiel- i klasę niżej notowanej Unii. zinka – Piotrowice 3:1, Rajsko
ką aż 16:0. W dwucyfrowych To właśnie biało-niebiescy – Niwa Nowa Wieś 4:1, Sygnał
rozmiarach zwyciężyły tak- bronią trofeum na szczeblu Włosienica – Zatorzanka 2:3,
że ekipy z Jawiszowic i No- oświęcimskiego podokręgu. Hejnał Kęty – Jawiszowice 3:3,
Filip Płonka (z lewej) z UKH Unia trafił do polskiej kadry wej Wsi. Ci pierwsi rozbili na W poprzednim sezonie pod- 4:2 w karnych, Górnik Brzeszdo lat 16. Na zdjęciu z Michalem Fikrtem
wyjeździe LKS Bulowice 4:14, opieczni Jacka Dobrowolskie- cze – Brzezina Osiek 3:0 (walFot. mac
zaś Niwa pokonała w Malcu go odpadli dopiero na etapie kower), Chełmek – wolny los.
półfinału Małopolski, ulega– mac
szkoleniowe w Jastrzębiu sezonu w Polsce. Kadra U-18 miejscową Zgodę aż 10:1.
i Ostravie-Porubie (Czechy) weźmie udział w międzynapowołanie otrzymało trzech rodowym turnieju „Ostrazawodników UKH Unia. va Cup 2017” w Vitkowicach
To obrońca – Adam Kot oraz (Czechy).
napastnicy – Michał Magie- Natomiast w Tychach trenowara i Kamil Wątor. Swój udział ła kadra U-20. Z Oświęcimia
w zgrupowaniu musiał nie- powołania otrzymali Miłosz
stety ze względów zdrowot- Noworyta (obrońca) i Adrian
nych przerwać Kamil Wątor. Prusak (napastnik). ReprezenZ kolei Michał Magiera tacja Polski do lat 20 przygoto28 lipca wyleciał do Kanady, wywała się do gier kontrolnych
gdzie w Absolute Academy z rówieśnikami z Vitkowic oraz
Hockey Calgary pod okiem do udziału w turnieju o „Putrenera Deana Fedorchuka char RT Torax 2017”.
Solarze rozpoczną pucharowe boje dopiero od trzeciej rundy
rozpocznie przygotowania do
– mac Fot. mac

Z orzełkiem na piersiach
Adam Kot, Michał Magiera,
Kamil Wątor, Miłosz Noworyta, Adrian Prusak i Filip
Płonka zostali powołani na
zgrupowania młodzieżowych
reprezentacji w hokeju na lodzie. Wraz z najlepszymi hokeistami w Polsce przygotowują się do nowego sezonu.
Fani hokeja w Oświęcimiu
ciągle czekają na zawodnika
biało-niebieskich w pierwszej
reprezentacji kraju.
Do reaktywowanej w ubiegłym roku reprezentacji Polski juniorów U-16 powołanie
na zgrupowanie szkoleniowe
w Toruniu otrzymał bramkarz drużyny młodzików –
Filip Płonka. Ten niezwykle
uzdolniony golkiper znalazł
się w elitarnym gronie zawodników nominowanych przez
PZHL do udziału w szkoleniowym obozie w Vierumaki.
– To był kapitalny czas. Krótki,
ale bardzo intensywny – mówi
Filip Płonka z UKH Unia. –
Wiele podpatrzyłem i wiele się
nauczyłem. Mieliśmy komfortowe warunki do trenowania –
powiedział golkiper Unii.
Do kadry narodowej juniorów U-18 na zgrupowania
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Święto Miasta wiąże się z utrudnieniami w ruchu drogowym na odcinku ulicy Legionów, pomiędzy rondami im. Kazimierza Płonki i Solidarności.
2 września ten fragment jezdni zostanie zamknięty w godzinach od 15:30 do 24:00. Natomiast 3 września – w godzinach od 14:00 do 23:00. Na czas
wyłączenia odcinka drogi z ruchu zostaną wyznaczone objazdy.

