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Wspólne starania o czyste powietrze

– To dla nas wszystkich poważny problem. Staramy się
w różny sposób ograniczać
niską emisję poprzez dotacje
na wymianę pieców, podłączenia mieszkań będących
w zasobach Zarządu Budynków Mieszkalnych do sieci
ciepłowniczej, termomodernizację budynków miejskich czy
inwestycje Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej. Teraz
zintensyfikujemy te działania,
by w przeciągu trzech najbliższych lat zrobić jeszcze więcej
na rzecz poprawy powietrza
w mieście. W lutym przedstawię Radzie Miasta program
antysmogowy, który aktualnie
konsultujemy ze środowiskami
społecznymi. Bardzo ważne
jest podnoszenie świadomości
nas wszystkich, mieszkańców
Oświęcimia, czym oddychamy
i jaki ma to wpływ na nasze
zdrowie i jakość życia. Wspólne działanie daje dobre efekty
– mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.
– Dlatego powołam zespół
do spraw smogu z udziałem
członków ruchu społecznego,
w tym między innymi Oświęcimskiego Alarmu Smogowego. Wszyscy mamy wspólny
cel. Chcemy oddychać dobrym powietrzem – dodaje.
Ważne jest przeciwdziałanie
niskiej emisji, podkreślają
członkowie społecznej grupy
Oświęcimski Alarm Smogowy,
która zawiązała się w styczniu
2018 roku.
– Oświęcim i sąsiadujące z nim
miejscowości leżą w urokliwej Kotlinie Oświęcimskiej.
Przy bezwietrznej pogodzie
położenie to staje się jednak
przekleństwem dla wszystkich
mieszkańców, a okolica jest
już teraz jednym z najbardziej
zanieczyszczonych
miejsc
w Polsce i Europie. Dlatego
zdecydowaliśmy się podjąć
wspólną walkę o poprawę ja-

Fot. www.polskialarmsmogowy.pl

Władze miasta Oświęcim nie lekceważą zagrożeń płynących z zanieczyszczonego smogiem powietrza. Dlatego postanowiły zwiększyć działania na rzecz walki ze smogiem. Powstał trzyletni program
antysmogowy, który trafi pod obrady na lutową sesję Rady Miasta Oświęcim. Został też przedstawiony do konsultacji Oświęcimskiemu Alarmowi Smogowemu.

kości powietrza na terenie
miasta i gminy Oświęcim, bo
wiemy, że oddychanie czystym
powietrzem to nasze prawo,
a nie przywilej. Bo nie chcemy
żyć dalej w miejscu, w którym
wyjście z domu zagraża zdrowiu i życiu nas wszystkich –
mówią członkowie lokalnej
inicjatywy społecznej mieszkańców Oświęcimia i okolic.
Oceny jakości powietrza wykonywane w ramach państwowego monitoringu środowiska
przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Krakowie wskazują na zły stan jakości powietrza w Małopolsce
ze względu na występujące od
wielu lat przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu
PM10 i pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)
pirenu. Głównym powodem
smogu jest niska emisja z domowych palenisk, a dowodem
tego są występujące przekroczenia stężeń pyłów w sezonie
grzewczym, czyli od września
do kwietnia.
Stworzony program antysmogowy miasta Oświęcim ograniczający niską emisję obejmuje okres trzech lat – od 2018
do 2020 roku i wyznacza nowe
kierunki działania. Wśród

nich jest między innymi rozbudowa sieci ciepłowniczej przez
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Oświęcimiu, która obejmie przede wszystkim
opracowanie wykazu usytuowania obiektów znajdujących
się w obszarze potencjalnej
możliwości podłączenia do
sieci ciepłowniczej i opracowanie planu rozwoju bądź rozbudowy sieci ciepłowniczej oraz
sposobu jego finansowania.
Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu zintensyfikuje uciepłowienie mieszkań
komunalnych. W ubiegłym
roku wykonał podłączenia
do 23 mieszkań. W kolejnych
trzech latach przeprowadzi inwestycje w 137 mieszkaniach,
a szacunkowy koszt tych robót
wynosi 1,1 mln zł. Tylko w tym
roku będzie to 45 mieszkań za
łączną kwotę 330 tys. zł.
Najdalej do końca pierwszej
połowy 2018 roku zostanie
przygotowany projekt uchwały
Rady Miasta Oświęcim, w której zostaną określone zasady
udzielania dotacji celowych
z budżetu Miasta Oświęcim
na zakup i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych, by obniżyć koszty
eksploatacyjne
ogrzewania

niskoemisyjnego na rzecz wykorzystania źródeł energii odnawialnej.
W ramach miejskiego projektu w 2018 roku Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Oświęcimiu przygotuje lokalny program osłonowy dla
najuboższych mieszkańców
Oświęcimia przewidujący możliwość uzyskania dofinansowania do zwiększonych kosztów
związanych z trwałą zmianą
systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych.
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
w ramach realizowanych zadań z zakresu pomocy społecznej przyznaje świadczenia
pomocy społecznej w formie
zasiłków celowych przeznaczonych między innymi na
częściowe pokrycie kosztów
opłat za centralne ogrzewanie.
Włączając się w proces walki
ze smogiem, ośrodek planuje
przystąpienie do opracowania
projektu lokalnego programu
osłonowego dla najuboższych
mieszkańców miasta Oświęcim przewidującego możliwość uzyskania dofinansowania do zwiększonych kosztów
grzewczych w postaci rachunków za ogrzewanie, związa-

nych z trwałą zmianą systemu grzewczego w lokalach
mieszkalnych – informuje
Marta Węgrzyn-Skarbek, zastępca dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Oświęcimiu.
Dzieci są w grupie najbardziej narażonych na skutki
oddychania smogiem, dlatego
w ciągu najbliższych trzech
lat Zarząd Szkół i Przedszkoli
Miejskich planuje wyposażyć
żłobek i przedszkola miejskie
w oczyszczacze powietrza.
Niewystarczająca świadomość
społeczna dotycząca problemu
zanieczyszczenia
powietrza
jest wynikiem braku informacji o smogu i jego negatywnych
skutkach dla życia i zdrowia,
dlatego miasto wdroży specjalny program edukacji. Będzie
on opierał się m.in. na działaniach w szkołach i przedszkolach w formie różnego rodzaju konkursów, przedstawień,
a także prelekcji z udziałem
ekspertów oraz rozpowszechnianiu wśród oświęcimian
ulotek informacyjnych, plakatów czy banerów.
Zaplanowano też
utworzenie systemu informowania
o stanie jakości
powietrza na terenie naszego miasta,
a do końca marca
powołany zostanie
przy Prezydencie
Miasta Oświęcim
zespół ds. działań
antysmogowych.
Przypominamy też,
że w mieście funkcjonuje program
dotacji do wymiany
pieców węglowych,
olejowych, elektrycznych i podłączeń do c.o. W tym
roku miasto podwyższyło kwotę za
zmianę ogrzewania
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na bardziej przyjazne środowisku. Proponuje mieszkańcom
7 tys. zł na instalację ogrzewania gazowego, a w określonych warunkach można też
otrzymać dotację po raz drugi.
Od tego roku program został
rozszerzony o budynki wielorodzinne.
Wnioski mogą składać zarówno właściciele nieruchomości,
jak również wspólnoty. Dotacją będzie objęta wymiana
pieców na ogrzewanie gazowe
lub podłączenie do sieci ciepłowniczej. W tym przypadku, obok dotacji na wymianę
wewnętrznej instalacji, można
otrzymać też 9 tys. zł na budowę węzła cieplnego, gdy zachodzi taka konieczność. Mieszkańcy zainteresowani wymianą
pieca z dofinansowaniem muszą złożyć wniosek do 31 lipca
2018 r. Program jest wieloletni.
Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie także
w kolejnych latach. Więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska,
nr tel. 338429129.
Oświęcimska straż miejska
także przyczynia się do walki ze smogiem. Od 2016 roku
przeprowadziła 249 kontroli,
czym mieszkańcy palą w piecach. Osoby niestosujące się
do przepisów, spalające w domowych kotłowniach śmieci,
są karane wysokimi mandatami. Miejscy strażnicy wystawili ich 18, a 5 wniosków trafiło
do sądu.
– Marzena Wilk
Reklama
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Policyjne warsztaty historyczne
Młodzież z klas mundurowych powiatu oświęcimskiego, nauczyciele oraz policjanci i pracownicy Policji wzięli udział w pierwszych w Małopolsce warsztatach
historycznych pn. „OKM 1940 Ostaszków – Kalinin – Miednoje”.
mat historii Policji oraz jej
roli w kształtowaniu świadomości młodych ludzi,
którzy podejmując naukę
w klasach mundurowych już
wykazują chęć wstąpienia
i pełnienia służby w różnych
formacjach.
Prelegenci przybliżyli oświęcimskim uczniom wydarzenia z kart historii Policji, m.in. tragiczne losy

Fot. KPP w Oświęcimiu

Zajęcia, które odbyły się
18 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Galeria Książki” w Oświęcimiu
poruszały tematykę etosu
służby funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, ofiar
zbrodni katyńskiej. Ich celem jest wzmocnienie znaczenia wartości policyjnej
służby, a także podniesienie poziomu wiedzy na te-

Winni jesteśmy pamiętać
27 stycznia to dzień, w którym co roku oświęcimianie, władze, byli więźniowie
i liczni goście upamiętniają wyzwolenie byłego niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau i Oświęcimia.

m.in. Premier RP Mateusz
Morawiecki,
Wicepremier
Beata Szydło, przedstawiciele władz państwowych Polski, grecki minister ds. polityki cyfryzacji, telekomunikacji
i mediów Nikolaos Pappas,
ambasadorowie i dyplomaci,
przedstawiciele duchowieństwa, władz regionalnych, samorządów, pracownicy muzeów i miejsc pamięci. W tym
roku przypada 75. rocznica uruchomienia na terenie
obozu Auschwitz II-Birkenau
czterech ogromnych komór
gazowych wraz z krematoriami. Dlatego wizualnym symbolem rocznicy była praca
byłego więźnia Sonderkommando Davida Olère, który
w swoich powojennych obrazach i rysunkach przedstawił
tragedię ludzi mordowanych
w komorach gazowych.
W ramach obchodów byli
więźniowie wraz z dyrekcją muzeum i pracownikami
Miejsca Pamięci Auschwitz
złożyli wieńce na dziedzińcu
Bloku 11 w Auschwitz I.
Uroczystość główna odbyła
się w budynku tzw. „Sauny”
na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Tam głos
zabrały dwie byłe więźniarki
Auschwitz, Maria Hörl i Bronisława Karakulska.

– W trakcie mojego pobytu w Auschwitz dwa razy zostałam w czasie selekcji uratowana od odstawienia do
krematorium. Za pierwszym
razem zostałam uratowana
dzięki połknięciu brylantu,

Schindlera osobą – mówiła
Bronisława Karakulska.
Premier Mateusz Morawiecki
powiedział, że zbrodnie niemieckie, które zostały dokonane tutaj, w Auschwitz, to
zbrodnie, które pojęcie zła,
pojęcie nienawiści wyniosły
na zupełnie inne, nieznane do
tamtej pory poziomy.
– Pojęcie zła, które było złem
w najczystszej postaci, skierowanym przeciwko człowiekowi, skierowanym przeciwko innym narodom. Ludzie,
którzy tutaj byli przywożeni, mieli zostać pozbawieni człowieczeństwa, człowieczeństwa miało tutaj nie być.
I w jakimś sensie nie było. I to

który mama dała aufseherin Orlowski. Za drugim razem uratowała mnie ciocia.
Ukryto mnie w miedzianym
węglowym piecu, gdzie siedziałam prawie dwie godziny. To, że zostałam uratowana z Auschwitz, zawdzięczam
osobie Oskara Schindlera,
który przekonał komendanta
Hoessa o konieczności pracy
kobiet i dzieci w kierowanej
przez niego fabryce amunicji. Na dzień dzisiejszy jestem
jedyną mieszkającą w Krakowie ocalałą przez Oskara

nie ci ludzie byli pozbawieni
tego człowieczeństwa, nie Żydzi, nie Polacy, nie Romowie,
nie Rosjanie, tylko ci, którzy
tej potwornej zbrodni się dopuszczali. To oni sami się pozbawili tego człowieczeństwa
– powiedział premier.
– Ta straszna zbrodnia, która wtedy miała miejsce, jednocześnie oprócz oddzielenia
od świata drutem kolczastym
i wysokim murem była też
jeszcze oddzielona ideologią.
Groźną, ciemną, straszną, hitlerowską, nazistowską ide-

Fot. Jarosław Praszkiewicz, www.auschwitz.org

Główne uroczystości miejskie 73. rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau
i miasta Oświęcim spod okupacji Niemiec hitlerowskich
odbyły się w południe przed
Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu, gdzie
prezydent miasta, władze
miejskie, powiatowe, konsul
generalny Niemiec, delegacje
miast partnerskich i współpracujących z Oświęcimiem,
przedstawiciele szkół, organizacji i stowarzyszeń złożyli
kwiaty. W godzinach porannych lokalne władze oddały
hołd w pozostałych miejscach
pamięci w naszym mieście:
przy pomniku w Monowicach, obelisku i pomniku
przy ul. Chemików, pomniku
Poległych Żołnierzy Polskich,
przy zbiorowej mogile żołnierzy Armii Radzieckiej i tablicy
upamiętniającej brytyjskich
żołnierzy znajdujących się
na cmentarzu parfialnym, na
cmentarzu żydowskim, przy
tablicy pamięci „W hołdzie
Oświęcimianom – Ofiarom
KL Auschwitz” przy kościele
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, przy zbiorowej mogile więźniów obozu zagłady Auschwitz i przy
obelisku żołnierzy Armii Radzieckiej znajdujących się na
osiedlu rtm. W. Pileckiego.
W tym dniu odbyły się także
państwowe obchody 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz, które honorowym
patronatem objął Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Na teren byłego obozu Birkenau przybyło
ponad sześćdziesięciu byłych
więźniów Auschwitz oraz

policjantów, którzy w okresie od września 1939 roku do
maja 1940 roku byli przetrzymywani w nieludzkich warunkach w największym obozie NKWD w Ostaszkowie.
Mówili na temat kobiet, które służyły w szeregach przedwojennej Policji, a także prezentowali mundury polskiej
Policji z okresu międzywojennego.
Przewodniczący oświęcimskiego Koła Rodzin Ofiar
Katynia Polski Południowej
Oddział w Oświęcimiu, Karol Ptaszkowski, zaprezentował sylwetkę swojego ojca,
ologią. Dlatego nie ma najmniejszego przyzwolenia na
żadne ideologie zbrodnicze,
takie jak niemiecki nazizm,
komunizm. I nie ma żadnego
przyzwolenia na rasizm, antysemityzm, na żadne takie
zachowania. Dlatego będziemy pamiętać o wszystkich
tych mechanizmach śmierci,
które wtedy były stosowane,
bo tę pamięć jesteśmy winni
dziś żyjącym, ale jeszcze bardziej tę pamięć jesteśmy winni wszystkim ofiarom tamtych czasów – zaznaczył.
Anna Azari, ambasador Izraela, odnosząc się do wprowadzanych przez Polskę zmian
w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej, które, jak zaznaczyła, wzbudzają w Izraelu
kontrowersje, powiedziała:
– Mam nadzieję, że jak zawsze, jak dobrzy przyjaciele,
Polska i Izrael znajdą drogę i wspólny język do tego,
jak wspólnie będziemy pamiętać historię. Pamiętajmy
o wszystkich, którzy zginęli
w zagładzie. Izrael rozumie,
kto budował KL Auschwitz
i kto budował inne obozy.
Wszyscy wiedzą, że to nie
byli Polacy.
– Auschwitz jest takim miejscem, gdzie straszna tragedia przeszłości powinna służyć surową lekcją obecnemu
i przyszłym pokoleniom,
gdzie ma się wytwarzać trwała odporność ludzi na chorobę
amnezji historycznej. Tu już
na pewno nie powinno być
wątpliwości, kto był oprawcami, kto – ofiarami i kto –
wyzwolicielami. Niech nigdy
się nie powtórzy obłęd Auschwitz. Niech nad wszystkimi
będzie pokojowe niebo – mówił Siergiej Andriejew, ambasador Federacji Rosyjskiej.
Dyrektor Muzeum Auschwitz, dr Piotr M. A. Cywiński, podkreślił, że świat
żyje coraz bardziej tak, jakby
niewiele nauczył się z tragedii Szoa i obozów koncentracyjnych.
– Na kolejne odsłony ludobójczego szaleństwa nie po-

przedwojennego policjanta Michała Ptaszkowskiego,
służącego na ziemi oświęcimskiej, a zamordowanego
w Kalininie w kwietniu 1940
roku.
Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 przy
KWP w Łodzi wraz z dyrektorem Biura Historii i Tradycji KGP przekazali na ręce
zastępcy komendanta powiatowego Policji w Oświęcimiu Certyfikat Ambasadora OKM 1940 świadczący
o propagowaniu etosu Policji
Państwowej. Pamiątkowe odznaczenia OKM 1940 otrzymali wszyscy uczestnicy niecodziennej lekcji historii.
– In

trafimy reagować skutecznie.
Głód i śmierć wywoływane
przez niekończące się walki
nie mobilizują do skutecznych działań naszych instytucji i społeczeństw – powiedział dyrektor Cywiński.
– W tym samym czasie nasze demokracje chorują na
wzrost populizmu, egotyzmu
narodowego, nowych form
skrajnej mowy nienawiści.
Brunatne ugrupowania bezczeszczą nasze ulice i miasta. Czyżbyśmy się tak bardzo zmienili w ciągu zaledwie
dwóch czy trzech pokoleń? –
kontynuował.
– Co się dzieje z naszym światem? Co się dzieje z nami
samymi? Czy naprawdę
pamięć nie niesie zobowiązania? A jeśli to nadzieja umiera ostatnia, to w czymże ma
ona być zakorzeniona, jeśli
nie właśnie w pamięci? Czy
w kulturze, która stara się żyć
bez świadomości śmierci jest
jeszcze miejsce dla pamięci
o ofiarach? – zaznaczył dyrektor muzeum.
Na koniec uroczystości, pod
pomnikiem Ofiar Obozu na
terenie byłego Auschwitz II-Birkenau, rabini oraz duchowni różnych wyznań
chrześcijańskich wspólnie odczytali psalm 42 z Księgi Drugiej Psalmów, a uczestnicy ceremonii złożyli przy pomniku
znicze upamiętniające ofiary
Auschwitz.
Do momentu wyzwolenia
terenów obozowych przez
żołnierzy Armii Czerwonej
niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ok. 1,1 mln
osób, głównie Żydów, a także
Polaków, Romów, radzieckich
jeńców wojennych oraz ludzi
innych narodowości. Dziś dla
świata Auschwitz jest symbolem zagłady i okrucieństw
II wojny światowej. W 2005 r.
Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła dzień
27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
– Marzena Wilk
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Nie przegap zapisów!
Rodzice nie mają już zbyt wiele czasu na podjęcie decyzji
o tym, do której szkoły czy przedszkola posłać swoje dzieci,
bowiem niedługo rozpocznie się rekrutacja.
Pomocne w podjęciu decyzji
o wyborze szkoły dla swojej
pociechy mogą okazać się organizowane przez placówki
dni otwarte, podczas których
można zobaczyć szkołę, poznać kadrę, a przede wszystkim zapoznać się z oferowanymi innowacjami.
Wnioski rodziców lub opiekunów przyjmowane będą
w oświęcimskich szkołach
podstawowych od pierwszego dnia po feriach zimowych,
czyli od 26 lutego. Będzie je
można składać do 28 marca.
W pierwszej kolejności będą
przyjmowane dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na
podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców. Dzieci mieszkające poza obwodem szkoły mogą być przyjęte

do pierwszej klasy po złożeniu przez rodziców wniosku
oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
ale, co ważne, o ile placówka
będzie nadal dysponowała
wolnymi miejscami. W takim
przypadku nie decyduje kolejność składania wniosków,
a ustalone kryteria: jeśli do
szkoły uczęszcza rodzeństwo
kandydata, w obwodzie szkoły mieszkają krewni kandydata wspierający rodziców
w opiece nad dzieckiem i jeżeli miejsce pracy rodzica
kandydata znajduje się w pobliżu szkoły. Spełnienie tych
kryteriów powinno być potwierdzone oświadczeniami
rodziców lub opiekunów.
Do 28 marca trwają też zapisy na podstawie złożonych

wniosków na rok szkolny
2018/19 o przyjęcie do klas
IV i VII szkół podstawowych
powstałych z przekształcenia
gimnazjów (szkół podstawowych nr 2, 3 i 7 w Oświęcimiu).
– Apelujemy do rodziców
i opiekunów o przemyślane i ostateczne decyzje, które mają istotne znaczenie
w przygotowaniu arkuszy
organizacyjnych placówek.
Warunkiem powstania klasy
jest liczba zapisanych do niej
uczniów – minimum dwudziestu – zaznacza Barbara
Rokowska, dyrektor Zarządu
Szkół i Przedszkoli Miejskich
w Oświęcimiu.
Szacuje się, że w przyszłym
roku szkolnym w oświęcimskich podstawówkach będzie

Szczegółowe informacje
o zapisach znaleźć można
na stronach internetowych
miejskich szkół:
•SP 1 www.sp1oswiecim.
edupage.org,
•SP 2 www.mg2osw.pl,
•SP 3 www.mg3osw.pl,
•SP 4 www.sp4oswiecim.pl,
•SP 5 www.sp5oswiecim.
info,
•SP 7 www.sp7oswiecim.
edu.pl,
•SP 8 www.zsnr1.dbox.pl,
•SP 9 www.sp9oswiecim.pl,
•SP 11 www.sp11oswiecim.
pl/.
We wszystkich placówkach
organizowane są dni otwarte.

się uczyło około trzystu trzydziestu sześciu pierwszaków.
Od 12 do 30 marca będą
trwały zapisy do publicznych
przedszkoli miejskich.
– W przypadku zapisów do
przedszkoli nie obowiązuje
rejonizacja. Jeśli dziecko nie
dostanie się do wybranej placówki, będziemy wskazywać,
gdzie są wolne miejsca – wyjaśnia Barbara Rokowska.
– In

Na powtórkę z geometrii, kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa zaprasza maturzystów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
Zajęcia w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym
prowadzić będą pracownicy
Instytutu Informatyki PWSZ
Oświęcim.
Tematyka kursu obejmuje
zagadnienia, takie jak: funkcje trygonometryczne kąta
ostrego i rozwartego oraz

ich zastosowanie w planimetrii (2 marca); stereometria (9 marca); wielomiany
i funkcje wymierne (16 marca); kombinatoryka i rachunek
prawdopodobieństwa
(23 marca); geometria analityczna (6 kwietnia); ciągi
liczbowe (13 kwietnia); roz-

wiązywanie zadań z różnych
działów matematyki (20
i 27 kwietnia). Miejsce zajęć:
sala 1.07 Collegium Primum
PWSZ Oświęcim, w godz.
15:30–17:45. Ilość miejsc
ograniczona.
– Karo

Szkolne perspektywy
Kilka szkół ponadgimnazjalnych z terenu Oświęcimia znalazło się wśród najlepszych w popularnym rankingu liceów
i techników „Perspektywy 2018”.
W styczniu ogłoszono wyniki XX jubileuszowego Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy
2018. Zestawienie obejmuje
pięćset najlepszych liceów
i trzysta techników w kraju.
Liceum
Ogólnokształcące im. ks. S. Konarskiego w Oświęcimiu znalazło
się na 201 miejscu w Rankingu Liceów 2018, co daje
18 miejsce w województwie
małopolskim i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”. Na 442 miejscu
uplasowało się Salezjańskie
Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Oświęcimiu,
co daje mu 36 miejsce w na-

szym województwie i tytuł
„Brązowej Szkoły 2018”.
210 miejsce w Rankingu
Techników 2018 zajęło Salezjańskie Publiczne Technikum w Zespole Szkół Zawodowych
Towarzystwa
Salezjańskiego w Oświęcimiu, jest ono tym samym
na 28 pozycji w województwie małopolskim. Na kolejnym miejscu w rankingu, czyli 211 w Polsce, a 29
w województwie znalazło się
Technikum w Powiatowym
Zespole nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
w Oświęcimiu. Technika te
otrzymały tytuł „Brązowej
Szkoły 2018”.

Prace nad rankingiem były
prowadzone pod nadzorem kapituły, której zadaniem było ustalenie metodologii, w tym przyjęcie
kryteriów i nadanie im procentowej wagi, nadzór nad
prawidłowością gromadzenia i weryfikacji danych oraz
zatwierdzenie i ogłoszenie
ostatecznych wyników rankingu.
Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą
trzech kryteriów: sukcesy
szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów
obowiązkowych i wyniki
matury z przedmiotów dodatkowych. Źródłem danych

kamila drabek

Puk, puk! Twój nowy
pracodawca

O

twierając skrzynkę pocztową, wyjmuję zwykle
stosik gazetek reklamowych. Czasem zdarza
się oferta pożyczki, bezpłatnego badania albo
wycieczki połączonej ze sprzedażą wszystkomogących garnków lub leczniczych kołder. Rachunków
przychodzi coraz mniej, bo faktury elektroniczne są tańsze
i wygodniejsze w użyciu.
Dziś wyjęłam ze skrzynki nietypową ofertę. Jedna z sieci handlowych obecnych na oświęcimskim rynku poszukuje pracowników. Dwoje uśmiechniętych ludzi proponuje
stabilną pracę z pakietem socjalnym oraz umowę bez
okresu próbnego. Na odwrocie ulotki znajdujemy formularz zgłoszeniowy. Wystarczy wypełnić, wybrać okres
zatrudnienia, wysłać i można dostać pracę.
Ulotka ta ukazuje, jak zmienił się rynek pracy. Pracodawcy wymyślają różne sposoby pozyskania kadry.
Ogłoszenia, oferty internetowe już nie wystarczają. Trzeba
włożyć więcej wysiłku w znalezienie pracownika. I to nie
pracownik przychodzi do pracodawcy, ale pracodawca
puka do drzwi potencjalnego pracownika. I to nie jest
przenośnia. Jeszcze kilka lat temu sytuacja taka była
trudna do wyobrażenia. Dziś to rzeczywistość.

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

O ludziach w lesie

Matematyka bez tajemnic

Bezpłatny kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki, a także
podjęcia studiów w oświęcimskiej uczelni, obejmuje
24 godziny lekcyjne. Zapisy
przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: prorektor
@pwsz-oswiecim.edu.pl.

felieton

F

elietonowe pokłosie imprezy nagranej potajemnie w lasku przez dziennikarzy! Co to było?
Co to jest?... Wynaturzony folklor polityczny,
zalążek – nie pierwszy – odradzającej się zarazy,
czy „zabawa” grupy rekonstrukcyjnej garstki obłąkanych
oszołomów i przebierańców! Przykład fascynacji złem
i dowód na istnienie diabła! Czy głupota i ignorancja
– pomimo tylu lat pracy edukatorów – na marginesie
marginesu! Cokolwiek to było – a jakie było, widzieliśmy
– oglądajmy i oceniajmy „dziś” z perspektywy i z wiedzą
płynącą z przekazów historii!
W tym felietonie byliśmy w złowieszczym lesie,
w następnym wyjdziemy na ulicę naszego miasta,
by przespacerować się po współczesności i nieodległej
przeszłości! 					
Ogłoszenie płatne

były protokoły komitetów
głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE)
z wynikami matur z przedmiotów
obowiązkowych
i przedmiotów dodatkowych
oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.
Technika oceniono za pomocą czterech kryteriów.
Są nimi: sukcesy szkoły
w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury
z przedmiotów dodatkowych
oraz wyniki egzaminu zawodowego. Źródłem danych
były protokoły komitetów
głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE)
z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych i System Informacji Oświatowej.
– In
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Występy uczniów „Siódemki”

Seniorski karnawał

W Szkole Podstawowej nr 7 w Oświęcimiu odbyło się noworoczne spotkanie, na którym uczniowie pochwalili się swo- Karnawał czy też zapusty to czas tańca, zabaw i balów, także
maskowych, które organizowane są od święta Trzech Króli
imi talentami.
do wtorku poprzedzającego Popielec.

25 stycznia uczniowie i nauczyciele pożegnali okres
bożonarodzeniowy i uczcili
Dzień Babci i Dziadka, organizując noworoczne spotkanie.
– Pierwszoklasiści odważnie i bez najmniejszej tremy,
występując po raz pierwszy
w szkolnym przedstawieniu
przed tak dużą publicznością,
odegrali na scenie dwanaście
miesięcy. Za swoje recytatorskie i wokalne popisy otrzy-

mali wielkie brawa – mówi
Marcin Stanik, przewodniczący Rady Rodziców w Szkole
Podstawowej nr 7 w Oświęcimiu.
Atrakcją podczas spotkania
noworocznego były też jasełka pt. „Jeden zero dla nieba”,
w których zagrali uczniowie
ze szkolnego koła teatralnego,
wspólnie z nauczycielami.
– Widzowie z zainteresowaniem śledzili podstępy diabłów chcących przeszkodzić

w narodzeniu Jezusa i wysiłki
aniołów próbujących ocalić
ludzi. Ostatecznie zatriumfowało niebo. Występom koła
teatralnego towarzyszył śpiew
chóru czwartoklasistek przy
akompaniamencie gitar – relacjonują nauczyciele „Siódemki”.
Na koniec spotkania pierwszoklasiści zaprosili swoje
babcie i dziadków na słodki
poczęstunek.
– In

3 lutego oświęcimscy seniorzy mieli okazję do zabawy
w Oświęcimskim Centrum
Kultury podczas zorganizowanego przez Dzienny
Dom Pomocy w Oświęcimiu
II Balu Karnawałowego Seniorów.
Impreza rozpoczęła się wraz
z pierwszymi dźwiękami
lambady, do której uformowano tanecznego „wężyka”.
Były zabawy, tańce do późnych godzin wieczornych,
nie tylko w parach, ale też
solo czy w kółeczkach, przekąski na wzmocnienie, konkursy na parkiecie, wybór
Króla i Królowej balu i losowania upominków. Co odważniejsi seniorzy, jak przystało na karnawał, bawili się

w przebraniach i maskach.
W dobry humor przed rozpoczęciem balu wprowadził
seniorów kabaret KaŁaMasz.
Podczas imprezy pomoc
i wsparcie nieśli seniorom

wolontariusze – uczniowie
z SP nr 7 w Oświęcimiu.
Współorganizatorem balu
było Oświęcimskie Centrum
Kultury.
– In

Fot. zbiory szkoły

Zabawy w szkole
Jak jest w szkole? Co tam się robi? Tego rodzaju pytania zadają sobie i rodzicom najstarsze przedszkolaki, na które od
września czeka szkolna przygoda.

Inspirujące święta
Podopieczne Władysławy Kapcińskiej z sekcji plastycznej
działającej w Oświęcimskim Centrum Kultury wzięły udział
w konkursach o tematyce świątecznej.
W XXVI Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym „Witaj, gwiazdko złota” zorganizowanym w ramach Festiwalu „Tyskie Wieczory
Kolędowe 2018” nagrodę
zdobyła Paulina Kała, a wyróżnienie Weronika Szojda.
Do wystawy zakwalifikowano prace Urszuli Meduny, Julii Konopki i Beaty Paprzycy.
Konkurs, poza możliwością
realizacji twórczej ekspresji,

stawia sobie za cel utrwalanie
i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych
poprzez znak graficzny oraz
wychowywanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych.
Natomiast w XVII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Boże Narodzenie
– tradycja i współczesność”
zorganizowanym przez Po-

m.in. muzyczno-ruchowych
i matematycznych.
– Największe emocje u naszych gości wzbudziła możliwość nauki połączonej z zabawą z wykorzystaniem tablicy
multimedialnej. Dla przedszkolaków było to wyjątkowe
przeżycie – relacjonuje Marta
Karolczuk, nauczycielka z SP
nr 3 w Oświęcimiu.
– Podczas grudniowego, popołudniowego
spotkania
przedszkolaki
realizowały
się na zajęciach ruchowych,
a ich rodzice przy filiżance kawy i domowym cieście
mogli porozmawiać z dyrektorem i nauczycielami. Była
to okazja do otrzymania odpowiedzi na nurtujące rodziców pytania – dodaje.

Styczniowe odwiedziny odbyły się pod hasłem „Szkolny warzywniak”. We wszystkich salach na najmłodszych
czekały różnorodne konkurencje. Dzieci brały udział w
wielu grach i zajęciach manualnych, rozwiązywały łamigłówki oraz pod okiem
przedstawicieli
samorządu szkolnego uczestniczyły
w podchodach po szkolnych
korytarzach.
Projekt wspiera też szkolna
biblioteka, przeprowadzając
działania „Czytamy Przedszkolakom”. W tym przypadku uczniowie zamienili się z przedszkolakami i to
oni odwiedzają placówkę dla
dzieci.
Uczennice z klasy III gimnazjum w Miejskim Przedszkolu nr 18 na osiedlu Błonie
czytały maluchom wybrane
wiersze Jana Brzechwy i bawiły się z nimi, komponując „talerzyki zdrowia”. W grudniu
odbyło się drugie spotkanie,
które nawiązywało do Dnia
Pluszowego Misia. Dzieci wysłuchały opowieści o Kubusiu Puchatku, malowały kolorowanki, tańczyły i śpiewały
z wolontariuszkami. Podczas
styczniowej wizyty wolontariuszki prowadziły zajęcia
czytelnicze oparte na baśni
o Królowej Śniegu i wykonały z przedszkolakami „Lustra
Przyjaźni”.
– In

Fot. zbiory szkoły

wiatowy Młodzieżowy Dom
Kultury w Trzebini nagrody zdobyły: Michalina
Langer, Emilia Orłoś, Ola
Sobczuk, Maja Nicieja, Dominika Gwóźdź, Julia Konopka, Martyna Belniak,
Weronika Łyżwińska, Katarzyna Kamyk, Julia Królikowska i Wiktoria Gomułka.
Udziałem w wystawie nagrodzono: Lenę Owcarz, Zuzannę Konopkę, Hannę Wojciechowską i Beatę Paprzycę.
– Bogactwo treści religijnych, obrzędowych i zwyczajowych związanych ze
świętami Bożego Narodzenia inspiruje dzieci i młodzież do pięknych wypowiedzi plastycznych – mówi
instruktorka
Władysława
Kapcińska.
– Wśród wielu zrealizowanych tematów były wielobarwne szopki krakowskie,
anioły, przystrojone choinki,
wieczerza wigilijna, ucieczka
Maryi i Józefa do Betlejem
czy pokłon trzech króli – dodaje.
– ekt

Oświęcimska Szkoła Podstawowa nr 3 im. Klementyny
Tańskiej-Hoffmanowej
od
początku tego roku szkolnego realizuje projekt Uczniowie Przedszkolakom, w ramach którego zaprasza dzieci
z Miejskiego Przedszkola
nr 18 w Oświęcimiu.
Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowują na spotkania szereg zabaw i zajęć,
pokazując przedszkolakom,
że szkoła to ciekawe miejsce. Pierwszoklasiści goszczą
młodsze koleżanki i kolegów
podczas zajęć edukacyjnych
i opowiadają o najciekawszych wydarzeniach w szkole. Odwiedziny w szkole
integrują dzieci. Przedszkolaki uczestniczą w zabawach,
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Już można biegać
Ruszyły zapisy na wydarzenia sportowe organizowane w ramach Tauron
Life Festival Oświęcim 2018.
Udział wymaga uiszczenia opłaty, w ramach której
uczestnicy otrzymają pakiety startowe zawierające koszulkę techniczną, worek
dla biegaczy oraz upominki
ufundowane przez sponsorów. Na zwycięzców w kategoriach open i kategoriach
wiekowych czekają nagrody – zarówno pieniężne, jak
i rzeczowe w postaci biletów
na sobotni koncert finałowy
TLFO 2018.
Ulicami Oświęcimia pobiegną także znane osoby,

a wśród nich ambasadorzy
Run 4 Life – trenerka gwiazd
Ada Palka oraz mistrz olimpijski Robert Korzeniowski,
który od tego roku pełni także funkcję dyrektora biegu.
Nowym pomysłem jest Challenge Biegowy, który wystartował 9 lutego, a zakończy się
12 czerwca. W tym roku dostępny jest tylko dla uczestników z terenu powiatu oświęcimskiego.
Aby wziąć udział w challenge’u należy zebrać grupę
osób, które lubią biegać. Następnie potwierdzić udział,
pobierając bezpłatną aplikację mobilną i rejestrując
udział ekipy. Każdy z członków grupy biega indywidualnie z uruchomioną aplikacją,

pod patronatem GZO

Fot. zbiory zespołu

16 czerwca odbędzie się bieg
uliczny – pod nową nazwą
Run 4 Life. Trasy biegu wyznaczone zostały, podobnie
jak w ubiegłym roku, ulicami osiedla Zasole. Uczestnicy
mają do wyboru: 10-kilometrowy bieg główny, 5-kilometrowy bieg Life, bieg rodzinny
i na rolkach. W organizację
wydarzenia ponownie włączyło się Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau, dlatego jednym z etapów będzie
„Odcinek Pamięci” wiodący
wzdłuż Miejsca Pamięci.

Żywiecki sukces

która sumuje wybiegane kilometry. Potrafi też rozpoznać
próbę oszukania wyniku, dlatego organizatorzy zachęcają
do przestrzegania zasad fair Występ Zespołu Pieśni i Tańca Bratkoplay. Drużyna, która przewie w Żywcu zaowocował sukcesem.
mierzy najdłuższy dystans,
zostanie nagrodzona dwudniowymi karnetami na koncerty w ramach Tauron Life
Festival Oświęcim 2018.
Oprócz rankingu grupowego
prowadzony będzie także indywidualny, a sześciu najlepszych zawodników również
otrzyma dwudniowe karnety
na koncerty.
Wszystkie aktywności w ramach challenge’u oraz aplikacja są bezpłatne. Szczegóły
na stronie www.run4life.pl/.
Partnerem wydarzeń sportowych jest Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.
W Miejskim Centrum Kultu- śni i Tańca Bratkowie, dzia– ekt
ry w Żywcu 15 i 16 stycznia łający przy Radzie Osiedla
2018 r. odbywały się przesłu- Monowice,
zaprezentował
chania w ramach Przeglądu w nim pastorałkę kompozyKolęd i Pastorałek „Pastorał- tora Witolda Lutosławskieka Żywiecka 2018”. W kon- go pt. „Hola, hola pasterze
kursie wzięło udział sto sześć z pola” w oparciu o materiały
podmiotów wykonawczych, ks. M. M. Mioduszewskiego
które prezentowały się w sze- i Oskara Kolberga.
ściu kategoriach z podziałem Decyzją jury w kategorii zeku angielskim, polegające na na pięć kategorii wiekowych. społów
folklorystycznych
wskazaniu, która z realizowa- Głównym celem konkursu oświęcimski zespół zajął drunych w ostatnim czasie przez było ukazanie piękna kolęd gie miejsce i wrócił z konmiasto inwestycji sprawiła, że i pastorałek oraz zachowa- kursu ze zdobytą „Srebrną
Oświęcim jest bardziej atrak- nie tradycyjnych sposobów Gwiazdą Betlejemską”.
cyjny i przyjazny dla miesz- ich wykonania. Zespół Pie– In
kańców oraz turystów, otrzymała Katarzyna Sokal.
Organizatorem
konkur- w skrócie
su jest Centrum Informacji Turystycznej, działające Zajęcia na basenie
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu. Na krytej pływalni w Oświęci- od 17:00 do 17:45, a w soWspółorganizatorem uroczy- miu wykwalifikowani instrukboty od 16:00 do 16:45. Zastości podsumowującej kon- torzy będą uczyć pływać
pisy prowadzone są w recepcji
kurs było Muzeum Zamek dzieci, młodzież i dorosłych,
pływalni przy ul. Chemików
zarówno w grupach zorganizo- tel. 338423919. Zajęcia są
w Oświęcimiu.
odpłatne. Więcej informacji:
Nagrody dla laureatów ufun- wanych, jak i indywidualnie.
www.mosir.oswiecim.pl/.
dowali: Urząd Miasta Oświę- Zajęcia będą odbywać się
–k
cim, Miejski Ośrodek Spor- w poniedziałki, wtorki i piątki
tu i Rekreacji w Oświęcimiu,
a także Oświęcimskie Cen- Bezpieczne ferie
trum Kultury, Ośrodek RePolicjanci przypominają także
kreacyjno-Wypoczynkowy Wraz z rozpoczęciem ferii
o możliwości skontrolowania
MOLO w Osieku, Ristorante zimowych policjanci wzmogli
stanu technicznego autokarów
Pizzeria Taormina, Kręgiel- apele do opiekunów i rodziców,
a
także
do
uczniów
o
rozczy uprawnień kierowców
nia Kula Hula, Planet Cinesądek i bezpieczne korzystanie przed wyjazdem na zimowiska.
ma, Restauracja Tawerna &
z czasu wolnego.
Aby zgłosić kontrolę, rodzic
Willa Toscana, Restauracja Od połowy stycznia podczas
lub opiekun grupy powinien
Hammurabi i Restauracja prelekcji w szkołach oświęprzynajmniej z jednodnioMezzanine.
cimscy policjanci w ramach
wym wyprzedzeniem podać
– In akcji „Bezpieczne Ferie 2018” wyjazd autokaru pod nr tel.

Dla miłośników ziemi oświęcimskiej
Młodzież z oświęcimskich szkół średnich kolejny raz miała
okazję wykazać się wiedzą o zabytkach, historii i współczesnym życiu Oświęcimia i wziąć udział w konkursie „Oświęcim dla Turysty”.
Konkurs, który jest organizowany nieprzerwanie od
2004 roku, skierowany jest
do uczniów klas drugich ze
szkół średnich z terenu miasta Oświęcim. Honorowy patronat nad konkursem objął
Prezydent Miasta Oświęcim.
W tym roku do udziału w nim zgłosiło się
osiemdziesięciu
czterech
uczniów. Konkurs odbywa się w dwóch etapach.
W pierwszym, który ma charakter eliminacyjny, sprawdzana jest znajomość języka
angielskiego. Pięciu uczniów
z każdej szkoły, którzy napiszą test najlepiej, przechodzi
do drugiego etapu. W nim
młodzież musi wykazać się
wiedzą zarówno z zakresu
historii miasta, jak i wydarzeń współczesnych. Ten etap
przebiega w języku polskim,

a wynik z niego decyduje
o ostatecznym zwycięstwie.
Podczas każdej edycji w zestawie pytań znajduje się jedno, pozwalające uczniom na
swobodną wypowiedź i wyrażenie własnej opinii na tematy związane z miastem.
W tym roku młodzież miała
możliwość wyboru pomiędzy
dwoma zadaniami – wyrażeniem własnego zdania o idei
utworzenia Oświęcimskiej
Przestrzeni Spotkań wraz
z kładką projektu Jarosława Kozakiewicza i jej wpływu na poprawę atrakcyjności
Oświęcimia a wymyśleniem
hasła promocyjnego miasta wraz z jego ewentualnym
projektem graficznym. Duża
część uczniów zdecydowała
się na opracowanie pierwszego zadania, a większość
pozytywnie odniosła się do

Oświęcimskiej
Przestrzeni
Spotkań.
Uroczyste
podsumowanie
tegorocznego konkursu odbyło się w Muzeum Zamek
w Oświęcimiu, a przy tej okazji młodzież zwiedziła muzealne ekspozycje. XIV edycję
konkursu wygrała Małgorzata Bliźnik z Powiatowego
Zespołu nr 1 im. Stanisława
Konarskiego, drugie miejsce
zajęła Katarzyna Sokal z Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego, a trzecie Natalia
Janiga z tej samej szkoły. I wyróżnienie otrzymał Kamil Malec z PZ nr 1, a II wyróżnienie
Laura Płotnicka z Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych.
Wyróżnienie, które jest przyznawane za odpowiedź na
dodatkowe pytanie z pierwszego etapu konkursu w języ-

spotykali się z dziećmi,
młodzieżą, a także rodzicami,
informując o potencjalnych
zagrożeniach w tym okresie
i metodach ich uniknięcia.
Od 12 lutego policjanci na terenie całego powiatu podejmą
wzmożone działania, tak by
móc odpowiednio reagować
na wszelkie sytuacje, zagrażające dzieciom i młodzieży.

338475313 i określić miejsce
oraz godzinę planowanego wyjazdu. W pilnych przypadkach,
np. podejrzenia stanu nietrzeźwości kierowcy lub ujawnienia
innych nieprawidłowości,
kontrola będzie wykonywana
niezwłocznie po zgłoszeniu
tego faktu pod nr telefonu
alarmowego 997 lub 112.
– In
Reklama

Taxi 24 h

tel. 33 8 111 111 Oświęcim
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wieści z ratusza
wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH

BIURO RADY MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 338429433
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek w godz. 16:00–17:00
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos
poniedziałek
w godz. 14:30–15:30
7.03 w godz. 13:00–15:00
Michał Chrzan
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
14.03 w godz. 13:00–15:00
Stanisław Biernat
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Rewizyjna
21.03 w godz. 13:00–15:00
Krystyna Gabryś
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta

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

Osoby niepełnosprawne i ich
opiekunowie pływają ze zniżką
Korzystne opłaty będą obowiązywać na krytej pływalni dla osób niepełnosprawnych. W myśl podjętej przez Radę Miasta uchwały osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności wraz z opiekunami będą mogły korzystać z pływalni za 1 zł
bez ograniczeń czasowych.
Dotyczy to także dzieci do
16. roku życia o orzeczonej
niepełnosprawności stałej lub
wymagających długotrwałej
opieki i ich opiekunów.
– Chcemy w sposób szczególny wesprzeć osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności.
Lekarze i terapeuci zalecają im taką formę rehabilitacji,
zwłaszcza osobom z dysfunkcją narządu ruchu. Wyszliśmy
więc naprzeciw oczekiwaniom
społecznym i przygotowaliśmy stosowne zmiany, które
dotyczą nie tylko niepełnosprawnych, ale również ich
opiekunów. Ta propozycja nie
ma ograniczeń związanych

z zamieszkaniem – podkreśla
Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia.
– Jesteśmy otwarci i życzliwi
dla tych osób. Mam nadzieję, że wiele z nich skorzysta
z naszej oferty – dodaje.
Podstawą do wejścia na pływalnię za 1 zł w przypadku
dzieci i ich opiekunów będzie orzeczenie, w którym został stwierdzony wymóg stałej
lub długotrwałej opieki innej
osoby. Z kolei osoby powyżej
16 roku życia muszą legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Na tej podstawie za
1 zł wchodzą wspólnie z nimi

Zabezpieczają zabytek
przed osuwaniem

na basen również ich opiekunowie. Dla pozostałej grupy osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów przewidziano
również korzystne ulgi.
Cennik z nowymi zapisami
będzie obowiązywał po uprawomocnieniu się uchwały
Rady Miasta, co może nastąpić pod koniec lutego.
Kryta pływalnia w Oświęcimiu
cieszy się dużym zainteresowaniem. Przyciąga amatorów
rekreacji bogatą i urozmaiconą ofertą, jak również licznymi preferencyjnymi opłatami.
Jedną złotówkę płacą dzieci
do 100 cm wzrostu oraz seniorzy posiadający Oświęcimską
Kartę Seniora w określonych
dniach tygodnia i godzinach.
Na 25 proc. zniżki mogą liczyć mieszkańcy posiadający
Oświęcimską Kartę Mieszkańca, a 30 proc. mniej płacą osoby
z Oświęcimską Kartą Rodziny.
Karty można wyrobić w Wydziale Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta. Należy jednak spełnić określone wymogi. Więcej informacji znaleźć
można na stronie www.um.
oswiecim.pl/. 		

Kolejny odcinek
w przebudowie

Drogowcy, którzy od kilku miesięcy
Od kilku tygodni na wzgórzu zamkowym od strony rzeki pracują przy przebudowie ulicy JagiełSoły powadzone są prace zabezpieczające skarpę przed osu- ły przenieśli się na odcinek od skrzyWieści w lokalnej TV waniem. Grunt na wzgórzu zaczął się rozwarstwiać po powo- żowania z ul. św. Jana Bosko do ul.
Zaborskiej.
Program informacyjny „Wieści dzi w 2010 roku.
z Ratusza” można oglądać
w każdy piątek o godzinie
18:00. Wiadomości są powtarzane przez cały weekend, co
trzy godziny. Możecie się więc
Państwo dowiedzieć o nowych
inwestycjach, o tym, co ciekawego słychać w kulturze,
oświęcimskim sporcie, a także,
a może nawet przede wszystkim o aktywności samych
oświęcimian.
Wiadomości można oglądać
na portalu internetowym
www.faktyoswiecim.pl,
www.oswiecimskie24.pl
i www.oswiecimonline.pl/.
„Wieści z Ratusza” są też
dostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl
oraz www.um.oswiecim.pl/.

www.um.oswiecim.pl
Oficjalne strony
miasta Oświęcim znajdują się
na portalach społecznościowych Facebook i Instagram.

Wtedy awaryjnie zabezpieczono część tego terenu.
– Teraz prace, które rozpoczęły
się w grudniu ubiegłego roku
objęły większe powierzchnie
zbocza, wykazujące największe uszkodzenia i zagrażające
bezpieczeństwu oraz osuwaniu się zabytku – mówi Andrzej Bojarski, zastępca prezydenta Oświęcimia.
W ramach inwestycji uporządkowane zostaną stosunki wodne przez rozbudowę
kanalizacji deszczowej. Nastąpi też wzmocnienie wzgórza poprzez zastosowanie m.
in. kotew gruntowych i siatki
romboidalnej. Zabezpieczona będzie też kostka brukowa
przy górnej krawędzi skarpy
we wschodniej i południowo-wschodniej części zbocza.
Przewiduje się również wykonanie ukrytej konstrukcji opo-

rowej w sąsiedztwie istniejącego muru oporowego od strony
ulicy Dąbrowskiego. Fachowcy sprawdzą też stan techniczny istniejącej kanalizacji desz-

czowej na terenie wzgórza.
Ta część inwestycji obejmująca zabezpieczenie wzgórza
kosztuje ponad 2,2 mln zł i zakończy się wiosną 2019 roku.
Jest to pierwszy etap szerszego projektu, którego kolejnym
etapem będzie przygotowanie
tuneli pod zamkiem do zwiedzania. W niedługim czasie
zostanie ogłoszony przetarg
budowlany.
– Według przyjętego harmonogramu prace rozpoczną się
w drugiej połowie roku, a zakończą pod koniec czerwca 2019 roku. Koszt całej inwestycji, czyli zabezpieczenie
wzgórza i udostępnienie tuneli pod zamkiem, wyniesie ponad 4 mln zł. Blisko 1,3 mln zł
pozyskaliśmy z funduszy unijnych – wyjaśnia Andrzej Bojarski. 			

Ta część ulicy została wyłączona z ruchu, z wyjątkiem
dojazdu do znajdujących się
tu kamienic. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Przejazd do ul. Piastowskiej i Małego Rynku będzie
ulicą Klasztorną. W trakcie
robót wymieniona zostanie
nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdów, przebudowana
będzie kanalizacja sanitarna
i deszczowa. Wcześniej podobny zakres wraz z umocnieniem muru oporowego,
robotami
kanalizacyjnymi
i budową nowego oświetlenia
został wykonany na odcinku
ulicy od skrzyżowania z ul.
Zaborską do ul. Przecznej.
Na tym fragmencie drogi pozostały jeszcze do położenia
kolejne warstwy asfaltu, co
będzie możliwe przy odpowiednich warunkach atmos-

ferycznych. Wiosną będą też
nowe nasadzenia zieleni. Całość prac kosztuje 2,53 mln zł
i jest dofinansowana z Oświęcimskiego
Strategicznego
Programu Rządowego. Zakończy się w czerwcu.
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Organizacje pozarządowe ważnym partnerem miasta
Organizują wiele projektów i przedsięwzięć, zajmują się rehabilitacją czy pomocą
osobom z problemami zdrowotnymi. Często mieszkańcy Oświęcimia nie zdają
sobie sprawy, że to właśnie im zawdzięczają akcję, warsztaty terapeutyczne lub
wydarzenie, w którym właśnie biorą udział.
Stowarzyszenia,
organizacje i fundacje, które aktywnie działają w różnych sferach życia społecznego od lat
wspiera miasto. W tym roku
przeznaczyło dla nich ponad
1,5 mln zł.
– Organizacje pozarządowe są naszym ważnym partnerem, organizują wiele
dobrych działań dla mieszkańców, wzbogacają i urozmaicają swoją inwencją oraz
pomysłowością ofertę mia-

sta – uważa Janusz Chwierut,
prezydent Oświęcimia.
– Dlatego zapewniamy im finansowanie w formie dotacji,
bo te organizacje potrafią doskonale pomnażać pieniądze
poprzez wolontariat, swoją
aktywność, pozyskiwanie innych środków zewnętrznych
– podkreśla prezydent.
W tym roku ponad 505 tys.
zł jest na szkolenie sportowe
dzieci i młodzieży w różnych
dyscyplinach sportowych.

Największą dotację w wysokości 140 tys. zł otrzymał
Klub Sportowy Soła na szkolenie w piłce nożnej. Ponad
461 tys. zł zostało rozdysponowane wśród stowarzyszeń
działających m. in. w świetlicach czy placówkach wsparcia dziennego. Na ochronę
i promocję zdrowia jest ponad 221 tys. zł. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej i rehabilita-

cja osób chorych w domu to
kwota ponad 66,6 tys. zł.
Na prowadzenie, utrzymanie
schroniska i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przyznano ponad 163 tys. zł. Na
działania kulturalne jest ponad 74 tys. zł, a na wypoczynek dzieci i młodzieży ponad
33 tys. zł.
Inną formą wsparcia organizacji pozarządowych jest Centrum Aktywności Społecznej,
które miasto w ubiegłym roku

urządziło w kilku pomieszczeniach w kamienicy przy
ul. Dąbrowskiego 15. Organizacje, stowarzyszenia, grupy
nieformalne, ludzie z ciekawymi pomysłami mogą się tam
spotykać. Wiele z nich ma tam
swoją siedzibę. W CAS mają

do dyspozycji pomieszczenia
biurowe z pełnym wyposażeniem, dostępem do internetu, sale konferencyjne, salę do
przechowywania dokumentacji oraz zaplecze socjalno-sanitarne.		

naprawdę potrzebuje jedynie
ludzi przekonanych, że mają
niezbywalne prawo do wygody, niepomnych, że mają
też – i to nie zawsze wygodne – obowiązki? Czy siedząc
spokojnie za drzwiami naszej
„niemożności zrobienia czegokolwiek” nawet wobec największych dramatów, aż tak
skutecznie potrafimy stłamsić
Zanim spotkamy się za dwa poczucie naszej obiektywnej
lata, przy 75. rocznicy wy- i namacalnej odpowiedzialzwolenia Auschwitz, będą- ności?
cej kulminacyjnym wydarzeniem kolejnego, piętnastego Czy w kulturze, która stara się
już Międzynarodowego Dnia żyć bez świadomości śmierPamięci o Ofiarach Holokau- ci jest jeszcze miejsce dla pastu, powinniśmy zadać sobie mięci o ofiarach? Czy kakokilka pytań – aby dzień ten fonia indywidualnych i na
nie stał się jeszcze jedną uro- równi stawianych opowieści
czystością, z powracającymi – do których, owszem, każdy
tymi samymi słowami, przy- ma naturalne prawo – niesie
bierającymi postać sloganów w sobie jeszcze wyzwalający
tkliwie usadzonych w zna- przekaz moralny? Czy suma
nych nam ujęciach zarysów ludzkiego samozadowolenia
architektury obozowej.
jest najsensowniejszym miernikiem dobra tego świata?
Co się dzieje z naszym światem? Co się dzieje z nami sa- Widząc jak na dłoni absurmymi? Czy pamięć napraw- dalne nieprzystawanie edukadę nie niesie zobowiązania? cji do wyzwań współczesnoA jeśli to nadzieja umie- ści, dlaczego nie potrafiliśmy
ra ostatnia, to w czymże ma odmienić jej sensu? Czy proona być zakorzeniona, jeśli porcja choćby godzin nauki
nie właśnie w pamięci? Czy matematyki względem tanaprawdę musimy narzekać kich zajęć jak etyka, jak nana brak wizji, by uzasadniać uka rozumnego korzystania
naszą miałkość we wzmac- z mass mediów, jak wiedza
nianiu tego, co dobre? Czy o społeczeństwie i jego webrak autorytetów uzasadnia wnętrznych
zagrożeniach,
promowanie marności? Czy jak zdolność organizowania
brak mężów stanu ma da- sprzeciwu obywatelskiego,
wać pole do popisu głosom jak umiejętność tworzenia
niedojrzałym do własnej od- projektów pomocowych –
powiedzialności? Czy słup- jest na poważnie uzasadnioki sondażowe i memy z por- na? Czy aż tak bardzo właśnie
tali społecznościowych stały na całkach chcemy zbudować
się na trwałe dyktatem na- nasze jutro? Czemu wykładaszych wyborów? Czy rynek na historia pozostaje jedynie

bezpieczną na każdą stronę
nauką o przeszłości, bez żadnych wyraźnie wskazanych
powiązań z dniem dzisiejszym i coraz bardziej niepewnym jutrem?

27 stycznia. Co się z nami stało?

73 lata temu ostatnich siedem tysięcy więźniów KL Auschwitz zostało wyzwolonych
przez Armię Czerwoną. Tuż
przed ucieczką Niemcy wysadzili ostatnie funkcjonujące
komory gazowe i krematoria.
Ponad 100 000 więźniów zdołali na czas ewakuować w głąb
Niemiec, by dalej wykorzystywać ich niewolniczą siłę
roboczą. Ci, którzy przeżyli,
przez całe życie nieśli spojrzenia tych, którzy zginęli.
Dziś nie ma już wśród nas
Primo Leviego, nie ma Elie
Wiesela, Władysława Bartoszewskiego, Israela Gutmana,
Simone Veil, Imre Kertesza
i jakże wielu, wielu innych.
My, powojenni, zostajemy coraz bardziej osamotnieni z bagażem doświadczenia tamtych
ludzi i trudno zaprzeczyć, że
z owym ciężarem radzimy sobie nadal bardzo słabo. I nie
mam na myśli faktografii. Cały
nasz świat żyje coraz bardziej
tak, jakby niewiele nauczył się
z tragedii Szoa i obozów koncentracyjnych.
A miał wszak – świat nasz
cały – po wojnie wyglądać
inaczej. Na skalę globalną
próbowano powołać instytucje dialogu i współpracy –
choćby, na samym szczycie,
Organizację Narodów Zjednoczonych. W dużo głębszej
mierze na zachodzie Europy

rozpoczęto proces zbliżania
się państw, narodów i społeczeństw, które dziś znamy
pod nazwą Unii Europejskiej
– tworu powstałego na bazie wspólnego rynku, który
w miejsce dawnych modeli
współistnienia, opartych na
iluzorycznej równowadze sił,
przyjął za główne fundamenty współpracę i pogłębiającą się współzależność państw
członkowskich. Przyjęto nowe
ramy prawne zbrodni przeciwko ludzkości, ONZ ustanowiło definicję zbrodni ludobójstwa. Doceniono rolę
organizacji pozarządowych,
których rozkwit po wojnie
wzmocnił wpływy społeczeństwa obywatelskiego na instytucje rządowe. Sam kształt
owych samozwańczych struktur społecznych przestał odwzorowywać kulturę paramilitarną, tak często obecną
przed wojną w różnego rodzaju bractwach, korporacjach i towarzystwach. Wśród
Kościołów i organizacji religijnych powiało nowym duchem ekumenizmu. Gdyż
wydawało się po wojnie, że
świat trzeba przemyśleć na
nowo. Przecież ta wojna była
inna od wszystkich, poprzez
tragedię ludności cywilnej.
Auschwitz stał się tego najpełniejszym symbolem.

Spośród około 70.000 esesmanów pracujących w obozach koncentracyjnych i zagłady, jedynie około 1650
zostało po wojnie skazanych.
W większości na irytująco niskie kary kilkuletniego więzienia, często orzekane w zawieszeniu. Jak tu się dziwić,
że wielu innych czuło się później bezkarnymi…

Dziś widzimy, jak bardzo te
powojenne wysiłki – jakby
nie były słuszne i przemyślane
– nie wytrzymują próby czasu. Na kolejne odsłony ludobójczego szaleństwa nie potrafimy reagować skutecznie.
Głód i śmierć wywoływane
przez niekończące się walki
różnych ugrupowań w środkowej Afryce nie są priorytetami naszych rządów. Handel bronią i wyzysk niemalże
darmowej siły roboczej pogrąża najbiedniejsze rejony
świata. Organizacja Narodów Zjednoczonych przestała spełniać jakąkolwiek nadzieję. Unię Europejską trawi
wewnętrzna apatia. W tym
samym czasie nasze demokracje chorują na wzrost populizmu, egotyzmu narodowego, nowych form skrajnej
mowy nienawiści. Remilitaryzacja stosunków międzyludzkich bezcześci nasze ulice i miasta. Czyżbyśmy się tak
Na realną sprawiedliwość za- bardzo zmienili w ciągu zalebrakło już wówczas odwagi. dwie dwóch-trzech pokoleń?

Fot. Mikołaj Grynberg

Publikujemy tekst autorstwa Piotra M. A. Cywińskiego, dyrektora Miejsca Pamięci Auschwitz z okazji 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz,
który ukazał się w prasie europejskiej.

Nie chcemy na te pytania
sobie samemu odpowiadać, więc łatwiej je oddalić,
wyśmiać lub zdyskredytować. I nie ważne, co się dzieje w Kongo, w Birmie lub na
sąsiednim osiedlu czy pobliskim stadionie. Nie zmieni to
faktu, że nasze dzieci – przyszłość wszystkiego, na czym
zdawałoby się powinno nam
zależeć – więcej dowiadują się
o poświęceniu, godności, odpowiedzialności i ideowości
z kolejnych części „Gwiezdnych wojen” niż od nas samych lub naszych szkół. Apatia nas ogarnęła nie dlatego, że
nie widzimy wielkich wizji na
przyszłość, ale dlatego, że zawoalowaliśmy sobie obraz naszej wspólnej, zbiorowej – nawet najbliższej – przeszłości.
Apatia tak głęboka, że dziś już
– po raz pierwszy być może
w dziejach ludzkości – oceniając rozwój wydarzeń w tak
licznych miejscach – dalekich
i bliskich – tak trudno nam
rozgraniczyć to, co jest jeszcze pokojem, od tego, co już
jest wojną. Pamięć i odpowiedzialność przestały się łączyć. Oto cała cywilizacja na
własne życzenie pozbawiona
zostaje swojego własnego doświadczenia. Czy pozwolimy,
by Auschwitz przeszło do historii? Czy może od razu do
matematyki?”
www.auschwitz.org

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień
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kultura

Ludzkie historie
Co dwa lata w Oświęcimiu można zobaczyć filmy nieprofesjonalnych twórców,
opowiadające o ludzkich historiach, które prezentowane są w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”.
W dniach od 25 do 27 stycznia odbyła się 18. edycja festiwalu, który organizowany jest przez Oświęcimskie
Centrum Kultury. Patronat nad nim objęła Światowa Unia Kina Niezależnego
UNICA oraz Prezydent Miasta Oświęcim. Termin wyda-

rzenia nie jest przypadkowy.
Festiwal, w zamyśle pomysłodawcy – nieżyjącego Henryka
Lehnerta, oświęcimskiego filmowca amatora, honorowego obywatela naszego miasta – nawiązuje do rocznicy
wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu

koncentracyjnego i zagłady
Auschwitz i miasta Oświęcim. Bezpłatne projekcje
nieprofesjonalnych filmów
zakwalifikowanych do festiwalu, otwarte dla wszystkich
zainteresowanych X muzą,
odbywały się przez dwa
pierwsze dni wydarzenia.

Na tegoroczną edycję „Kochać człowieka” nadesłanych
zostało sto osiemdziesiąt pięć
filmów z dwudziestu trzech
krajów: Belgii, Brazylii, Burkina Faso, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Hondurasu, Iranu,
Kanady, Meksyku, Niemiec,

Polski, Rosji, Szwajcarii, Tajlandii, Turcji, USA, Wielkiej
Brytanii, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
z których do konkursu zakwalifikowano pięćdziesiąt cztery
filmy z osiemnastu krajów.
Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”
jest okazją, aby przyjrzeć się
miejscu, w którym przystanął
człowiek.
– Festiwalowe filmy – krótkometrażowe, fabuły, reportaże, dokumentalne – zapisują
ludzkie historie. Prezentują
wielkie tragedie i małe dramaty oraz chwile szczęścia
i radości. Wzruszają, dopro-

wadzają do łez i wywołują uśmiech. Niejednokrotnie
niepokoją, wzbudzają emocje. Dotyczą człowieka i jego
miejsca w świecie. Są świadkiem zdarzeń społecznych,
rodzinnych, osobistych i intymnych. Wpisują zmagania
człowieka, jego walkę o życie
w kontekst przemian zachodzących w bliższym i dalszym
otoczeniu. Próbują odkrywać
tajemnicze piękno człowieka. Piękno ukryte w dobroci,
życzliwości, szczerości, naturalności, akceptacji, obcowaniu z drugim człowiekiem
i naturą – mówi Adam Kuta
z Oświęcimskiego Centrum
Kultury.
Jury 18. Międzynarodowego
Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka” w składzie: Maria Malatyńska – filmoznawca, krytyk
filmowy, Lidia Duda – reżyser, dokumentalista, Jacek
Link-Lenczowski – reżyser,
Aleksander Dyl – operator
filmowy i Witold Kon – przewodniczący Federacji Niezależnych Twórców Filmowych
w Polsce, przyznało nagrody i wyróżnienia. Grand Prix
– Kryształowe Serce za film
„From Hasakah with Love
(Pozdrowienia z Hasakah)”
otrzymał Mohammad Farahani z Iranu za krzyk rozpaczy, akt odwagi, przeciwstawienie się totalitaryzmowi
i przemocy, choć nawet naj-

Wszyscy myślimy obrazem
Czy film nieprofesjonalny jest mniej znaczącym obrazem, niż wielka produkcja, która kosztowała miliony? Gdzie jest granica pomiędzy filmowcami amatorami a profesjonalistami? Czy ona jeszcze istnieje? O tym rozmawiam z Marią Malatyńską, krytykiem filmowym, publicystką, przewodniczącą jury
18. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka” w Oświęcimiu.
Towarzyszy Pani festiwalowi
od początku jego istnienia,
obserwuje, jak przebiegały
kolejne edycje. Mam wrażenie, że tegoroczna edycja
jest nieco inna od poprzednich. Czy Pani też tak myśli?
Tak, ta edycja jest inna. Twierdzę tak, ponieważ zmieniło
się chyba pojęcie filmu tzw.
nieprofesjonalnego. W tej
chwili bardzo trudno jest stanowczo powiedzieć, który jest
nieprofesjonalny, a który jest
profesjonalny, z bardzo prostego powodu. Oczywiście,
regulamin festiwalu „Kochać
człowieka” zakłada, że udział
w nim mogą wziąć studenci „filmówki” do II roku studiów. Tylko że sytuacja jest
taka, że ci, którzy nie są nawet studentami, robią coraz
lepsze filmy, ponieważ z pasją
„siedzą w temacie” i sprawdzają, oglądają, badają i analizują różne produkcje.
Bardzo dużo ludzi, którzy robią tzw. profesjonalne filmy,

nie tylko w Polsce, nie jest po
szkole filmowej. Wspaniały
człowiek, Łukasz Palkowski,
który zrobił film o Relidze,
a w 2017 roku film pt. „Najlepszy” nie ma studiów filmowych, a przecież to świetny reżyser, który miał swoje
cudowne momenty, i właściwie od samego początku cokolwiek robił, jest wspaniałe.
Jest sporo takich reżyserów
na całym świecie. Z tego wynika, że podział na film amatorski i profesjonalny nie
może być podziałem bardzo sztywnym. Choć myślałam też, że byłoby ciekawiej,
gdyby jednak wrócić do tego
troszkę pogardzonego terminu, jakim się określa film
amatorski. Dlatego że jednak
amator ma w swoim źródłosłowie miłość, oznacza kogoś,
kto kocha – jest amo, amos,
amare. W związku z tym, ci,
którzy są amatorami, kochają
i robią, po prostu kręcą filmy
nie dlatego, żeby zarobić, tyl-

nalne zaciera się, a filmy są
coraz lepsze?
Również dlatego, że obecnie właściwie wszyscy myślimy obrazem. Oczywiście,
nie wszyscy z nas robią filmy. Ale już od dawna swoimi
komórkami kręcimy krótkie
filmy, na przykład z wakacji
albo z rodzinnego spotkania
i dokumentujemy różne zdarzenia – co prawda, nie jest to
Robert Altman, który robi np.
„Dzień weselny”, ale jest to po
prostu coś, co tworzy namiastkę kina. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego że my wszyscy jesteśmy pokoleniami obrazu.
Ostatecznie film został wynaleziony dopiero sto dwadzieścia trzy lata temu i nie sięgamy pamięcią jego początków,
ale poprzez naszych rodziców czy dziadków, którzy też
chodzili do kina, wiemy, jak
to było. Jesteśmy wychowani
w obrazie, a to rzutuje na rozTylko dlatego podział na maite inne rzeczy, w tym rówkino amatorskie i profesjo- nież na tzw. film amatorski.
ko robią je z miłości. A nawet
wykonują mnóstwo innych
zajęć właśnie po to, żeby zarobić na przysłowiowy dom,
a potem wreszcie wynajdują
chwilę czasu i mogą zająć się
swoim filmem. Kręcenie filmów jest jednak drogą „zabawką” i w związku z tym nie
można tego podziału w ten
sposób stosować, ponieważ
amatorzy muszą, zabezpieczając jednocześnie rodzinę,
zbierać środki na film. Dlatego amatorzy zapewne tworzą rzadziej filmy niż profesjonaliści, pomimo tego, że
w profesjonalizmie jest teraz
też ogromnie dużo obostrzeń
– trzeba składać wnioski, czekać na zatwierdzenie, czekać
na pieniądze i tak dalej, więc
to również nie jest takie łatwe.
Jednak niezależnie od tych
wszystkich trudności filmy są
coraz lepsze.

Amatorzy, w ramach pokoleń obrazowych, zrobili z filmu swoją pasję. To tak, jak na
przykład w XIX wieku wszyscy pisali pamiętniki – a w literaturze przetrwały tylko
niektóre, może nawet nie te
najlepsze, bo one gdzieś zginęły w pożodze wojennej itp.
Okazało się, że jako forma literacka przetrwały tylko niektóre. Życzę oczywiście kinu
jak najlepiej, ale przypuszczam, że pewnie nie wszyscy
przetrwają do tej nieśmiertelności.
O kinie profesjonalnym
i nieprofesjonalnym można
mówić dużo...
Biorę udział w wielu festiwalach europejskich i widzę, że
na Zachodzie nie ma rozdzielenia aż w takim stopniu na
festiwal profesjonalny i festiwal amatorski. Jest wielu reżyserów takich, którzy wyszli od fascynacji filmowej.
Francis Coppola kiedyś po-

wiedział, że zamyka się w filmotece, obejrzy wszystkie
filmy, wychodzi z filmoteki
ze słowami na ustach – już
mogę robić! Oznacza to, że
jeżeli ktoś rozpozna mechanizm robienia filmów, funkcjonowania wątków, aktora,
opowieści na ekranie, wówczas, niezależnie od swojego wykształcenia, jest w stanie robić dobre filmy. Wtedy
ograniczać może wyłącznie
doświadczenie techniczne.
Już nie wspomnę, że teraz
dzieci „rodzą się” z umiejętnościami obsługi komputera
i telefonu komórkowego, ale
ci trochę starsi, którzy rozpoznali ten mechanizm, też potrafią robić filmy na własnym
komputerze. Bardzo ważne
jest, żeby wiedzieć, co się chce
powiedzieć.

kultura
większa ofiara z życia może
mieć swoją cenzurę... techniczną. I nagrodę – Złote Serce za film „Julek Cichoboszek” otrzymali Ewa Toboła
i Bartosz Toboła z Bolechowic za akceptację, ciekawość
i miłość do człowieka w jego
odmienności. Dwie II nagrody – Srebrne Serce otrzymali: za film „Dolls Don’t Cry
(Lalki nie płaczą)” Frédérick
Tremblay z Kanady za doskonałą plastycznie, konstrukcyjnie i myślowo animowaną
opowieść o życiu i losie ludzkim i za film „Under pressure
(Pod presją)” Diego Fandos
z Czech za dowcip, bo to kostium tworzy człowieka, ale
woda oczyszcza ze zbyt pochopnych uogólnień – wszak
natura stworzyła ludzi równymi. Jury przyznało trzy
III nagrody – Brązowe Serce:
za film „Kukułek” Danielowi
Zagórskiemu z Łodzi za wielką wyobraźnię autora, który przewiduje odrodzenie się
świata wolności i różnorodności poprzez sztukę, i oby to
się spełniło, za film „Włosy” –
Ewie Piątek i Pawłowi Piątek
z Czarmunia za piękny poetycki obraz, który nastrojowo opowiada o tym, co tworzy charakter człowieka i za
film: „Parque (Park)” Mateo
Garlo z Hiszpanii za przekorną świadomość, że wszystko
może się zdarzyć, gdy zbyt
dosłownie odczytać prawa

Czyli temat, zagadnienie...
Wokół nas dzieje się cały czas
tak bardzo dużo, a rzeczywistość jest tak różnorodna, że
amatorzy powinni przez cały
czas mieć otwarte kamery
i filmować – chodzi o to jedynie, żeby wiedzieć, co z tego
przekazać widzom. Zasadniczym jest zadać sobie trzy pytania: kto? co? w jakim celu?
Pytanie o to, w jakim celu, zaczyna być teraz coraz bardziej
istotne, bo jest tak bardzo
dużo tematów, spraw, problemów, nacisków historii, które powodują, że coś się staje
istotne, a coś nieistotne. Jednak zanim się to oddzieli, to
szuka się jakiegoś przewodnika po dzisiejszej rzeczywistości, a kino może być właśnie
czymś takim – wskazaniem
ludzkości pewnych istotnych
tematów. Człowiek bowiem
może się pogubić, bo na naszych oczach zmienia się absolutnie wszystko.
Jeżeli filmowiec będzie próbował znaleźć w tych wielkich globalnych tematach
swoją dróżkę i spróbuje być
takim przewodnikiem –
przyjacielem szukających, to
byłoby wspaniale. Myślę, że
filmowiec amator czy nieprofesjonalista ma nawet lepszą
możliwość, żeby to zrobić,
dlatego że ma krótszy „łańcuch produkcji”, przez który

pejzaż za mgłą
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Niezapomniany urok
maskarady

U
i przywileje człowieka – nawet groteska. Jury przyznało
też sześć wyróżnień: za film
„I’ve just had a dream (Właśnie miałam sen)” – Javier
Navarro Montero, Hiszpania,
za film „Baraka (Koszary)” –
Néstor Ruiz Medina, Hiszpania, za film „Jogin Śmiechu” –
Jan Jałoszyński, Miłosław, za
film „Ramki” – Anna i Arkadiusz Borowscy, Warszawa, za
film „Droga powrotna” – Mateusz Żegliński, Szczecin i za
film „Leśnik” – Patryk Cygler,
Śmigiel. Nagrodę specjalną za
film „Victoria” otrzymał Javier Blanco Bermejo z Hiszpanii za ważne pytanie, które
film stawia: czy jest możliwa bezwarunkowa akceptacja człowieka? Specjalne wyróżnienie za najlepszy film
o wartościach humanitarnych
otrzymali Monika Stpiczyńska i Bartosz Tryzna z Białegostoku za film „Wojtek”.

Festiwal został zainaugurowany koncertem „Klasyka
polskiej rozrywki” w wykonaniu Grohman Orchestra.
W ramach festiwalu widzowie mogli zobaczyć projekcje: filmu dokumentalnego
„Idea jest najważniejsza” połączoną ze spotkaniem z jego
reżyserem Jackiem Linkiem-Lenczowskim, filmu dokumentalnego „Komunia” w reżyserii Anny Zameckiej, filmu
fabularnego pt. „Bikini Blue”
w reżyserii Jarosława Marszewskiego i filmu fabularnego „Anioł Śmierci” w reżyserii
Lucí Puenzo. Wydarzeniu towarzyszyły wystawy fotografii
nagrodzonych prac X Ogólnopolskiego Biennale Fotografii
„Kochać człowieka” i Krzysztofa Gołucha pt. „Co siódmy”.
Festiwal był realizowany przy
wsparciu finansowym Miasta
Oświęcim.
– In

musi przejść. Jeśli on wie, co
wie, jak i wie, po co, to mając
własną kamerę może spróbować, nie musi czekać na
żadne zatwierdzenia. Ludzie,
którzy są nieprofesjonalistami czy amatorami, są ludźmi
bardziej wolnymi.
Uważam, że obecnie nastał
taki czas, że kino może pełnić rolę służebną wobec rzeczywistości – to znaczy nakierować, spróbować ludziom
pokazać, jak odczytać pewne znaki czy zmiany różnych
rzeczy.

stiwal są coraz bliżej człowieka. Choćby spojrzeć na to,
co dzieje się w całej Europie,
która przechodzi przez szereg zmian, w których uczestniczymy. Zmiany zachodzą
bardzo szybko – a kto może
szybko je zanotować? Tylko
film, a najlepiej film amatorski, dlatego że ma krótszą drogę produkcji i może w czasie
procesu zmian czuwać. Przed
festiwalem „Kochać człowieka”, który jest już doświadczony i dojrzały – przecież wyszedł od rocznicowej historii
– są duże szanse.

Jak ocenia Pani tegoroczną,
osiemnastą edycję festiwalu
„Kochać człowieka”?
Widzę w filmach, co zawdzięczamy festiwalowemu hasłu,
że twórcom jak najbardziej
chodzi o kochanie człowieka – nie kochanie kariery,
pieniędzy czy innych rzeczy,
a człowieka. A skoro „Kochać
człowieka”, to pewne elementy dotyczące ludzkiego życia
muszą być pokazane w taki
sposób, żeby zdołały widownię „zapalić”, zainteresować.
Takich filmów na festiwalu w Oświęcimiu było sporo.
Obserwuję, niekoniecznie od
tej edycji, bo może już przed
dwoma laty tak było, że im
nasza, ludzka sytuacja zewnętrzna jest coraz cięższa,
tym filmy nadsyłane na fe-

Czego życzyłaby Pani filmowcom amatorom?
Mogę powiedzieć amatorom
tyle, żeby nie ustawali w działaniu. Powinnam im też życzyć dużo pieniędzy, żeby
mieli możliwość realizacji
swoich filmów, ale wówczas
obawiam się, że mogliby stracić tę swoistą naiwność, czystość reakcji, czyli to, co jest
najcenniejsze. Życzę, żeby
czuwali. Wszyscy jesteśmy
coraz wspanialsi w patrzeniu
na film. To dlatego, że mamy
chyba coraz więcej zaufania
do filmów, ponieważ są one
ciągle obecne w naszym życiu – wszystko jest filmem,
gdziekolwiek byśmy się nie
obrócili.
– Marzena Wilk

rządzano je zwykle w zapusty, kiedy wobec rychłego
końca karnawałowych uciech wszyscy pragnęli bawić się z jeszcze
większym zapałem. Szczególną, niepozbawioną pewnej pikanterii odmianą zabaw kostiumowych była
maskarada, kiedy twarze
skrywały maski, a postacie
tancerzy byy przyodziane
w pełne fantazji stroje, szerokie różnobarwne płaszcze
zwane „domino”. Na tych
zabawach nikt się nie przedstawiał, wodzirej nie prezentował damom danserów,
nie używano karnetów i, jak
mawiano, „każdy mógł
stać się każdym”. Szacowny
urzędnik – pierrotem, matrona – uwodzicielską hiszpańską tancerką, pracowita
szwaczka – pobrzękującą
świecidełkami
Cyganką.
Huzarskie mundury i połyskujące zbroje ocierały się
o habity mnichów, muszkieterskie kurty, łachmany
piratów.
Przynoszono na maskarady pozytywki, które nakręcone wygrywały
rozmaite melodie, śpiewały głosem kanarków, imitowały słowicze trele… Niektórzy przebierańcy – kiedy
muzyka przestawała grać –
dmuchali w trąbki, odzywały się rogi i rozmaite brzękadła. Słowem panowała
swobodna atmosfera i wesoły harmider… Stąd też
publiczne maskarady odbywające się – w dużych miastach – w teatrach i publicznych salach tańca uchodziły
za imprezy, gdzie nie powinny bywać młode panny
i dbające o opinię mężatki.
Niemniej, jeśli wierzyć pamiętnikom, pod osłoną kostiumu i maski na balach
przebierańców bywały czasem i niewiasty należące do
najlepszego towarzystwa…
Autor pamiętników będących kroniką dworską
i towarzyską austriackiego
cesarstwa Marian Rosco-Bogdanowicz opisał maskaradową przygodę samej
cesarzowej Elżbiety, która
w zapusty 1883 roku znalazła się wraz z damą do towarzystwa na maskaradzie
w operze w Monachium.
Oczywiście całkiem incognito, spowita żółtym dominem, w masce i fantazyjnym
kapeluszu. Nawet przebranie nie zdołało ukryć jej

niewątpliwej urody i wokół
pięknej nieznajomej zaczęli
krążyć adoratorzy, prosząc
do tańca, a także przesyłając
– jak było w zwyczaju – różowe bileciki z owiniętymi
w srebrny papier kasztanami w lukrze… Żółte domino
okazało przychylność przystojnemu
młodzieńcowi
w weneckim stroju – zatańczyło z nim walca, a potem
wypiło w bufecie pucharek
kruszonu (napoju przyrządzanego z wina zmieszanego z źródlaną wodą i kostkami lodu). Potem była jeszcze
wymiana sympatycznych
bilecików przysyłanych na
poste-restante…
W krakowskich i lwowskich teatrach w ostatnim
tygodniu karnawału odbywały się bale maskowe zwane redutami. Także i tam
pod osłoną strojów i masek
mieszały się różne społeczne i towarzyskie kręgi żyjące
na co dzień z dala od siebie.
Nawiązywały się przelotne flirty i trwające pewien
czas romanse, a sporadycznie związki prowadzące do
szczęśliwych w skutkach
mezaliansów.
Późniejszy
minister
w rządzie austriackim i autor cenionych do dziś dzieł
o sztuce włoskiej renesansu i baroku, jako młody
i przystojny urzędnik, poznał na reducie we Lwowie
damę spowitą w czarne domino, która wyznaczyła mu
spotkanie następnego dnia
w powozie czekającym pod
katedrą św. Jura… Bez maski i maskaradowego płaszcza okazała się być piękną
i elegancką niewiastą, żoną
znacznie starszego radcy
miejskiego, poślubionego
„z woli rodziny i bez miłości”. Tak rozpoczął się wspominany i po wielu latach na
kartach pamiętników Chłędowskiego – cieszący Kazimierza i Elizę związek,
dzięki któremu oboje przeżyli wiele radosnych chwil,
a bezpotomne dotąd małżeństwo Elizy zaowocowało
udanym synem…
Z kolei o niezwykłej
karierze
matrymonialnej pięknej, ubogiej sieroty
przygarniętej przez rodzinę
doktora Mohra i przyuczającej się do służby jako pokojówka pisała w swoich
pamiętnikach Maria z Mohrów Kietlińska… Zuzanna
Słanko wybrawszy się w tajemnicy przed chlebodaw-

cami na redutę w pożyczonym w teatralnej garderobie
kostiumie Cyganki zwróciła
uwagę młodego oficera huzarów z pułku stacjonującego w Krakowie. Porucznik
wywodzący się z arystokratycznej czeskiej rodziny
hrabiów Bubnych zakochał
się na zabój w poznanej na
reducie ślicznotce, że nie
bacząc na jej pochodzenie
i społeczny status zabrał
ją z Krakowa, umieścił dla
edukacji w żeńskim klasztorze w Pradze i po dwóch
latach ożenił się z nią. Hrabiowska familia przebolała jakoś rażący mezalians
syna, a uroda i miły charakter Zuzanny przekonały do
słuszności wyboru. A para
żyła szczęśliwie doczekawszy się trójki pięknych potomków…
Pomysłowe i często
wielce komiczne maskaradowe przebrania przywoływali w pamięci po wielu
latach, opowiadając o nich
dzieciom i wnukom, dawni
uczestnicy redut.
Karol Estreicher słynny
bibliograf i profesor Jagiellońskiego Uniwersytetu po
pół wieku dokładnie opisał potomkom jak zadziwił
publiczność na krakowskiej
maskaradzie. „Byłem w kapach kraciastych z pąsowymi kolorami, na ramionach
miałem koszyk w kształcie kolumny owinięty firankami w amarantowe
kwiaty z pąsowymi galonami. U szczytu sterczał pęk
czarnych piór spięty wielką spinką ze świecących,
sztucznych kamieni. Kolumna ta z pomocą drążka
wysuwała się na kilka łokci w górę, wysokość więc
moja wzbudzała podziw.
W żadnych drzwiach zmieścić się nie mogłem, a górowałem ponad żyrandolami.
Maskę miałem jedwabną,
pąsową z koronkami czarnymi, a pod maską trąbkę
– i trąbiłem, gdy mnie kto
szarpał”. Oczywiście w tak
wymyślnym stroju młody Karol nie mógł ani tańczyć, ani nawet napić się
wina w bufecie. Przechadzał
się tylko wśród tłumu, budząc powszechny podziw.
A następnego dnia z dumą
przeczytał opis swojego kostiumu na łamach „Czasu”,
które to pismo zamieszczało
sprawozdania z karnawałowych zabaw.			
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Muzyka w czasach okupacji
Wystawa w hotelu? Dlaczego nie. Tym bardziej że chodzi o wystawę wyjątkową, historyczno-edukacyjną, która omawia sytuację muzyków na terenie Polski
w czasie niemieckiej okupacji i prezentowaną około trzystu metrów od Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Hotel Imperiale postanowił
pierwszy rok swojej działalności zaakcentować wystawą pt. „Muzyka w okupowanej Polsce 1939–1945”, której
otwarcie odbyło się w przeddzień 73. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau i Oświęcimia. Jeden
z głównych wątków wystawy stanowią losy muzyków
– więźniów byłego obozu KL
Auschwitz-Birkenau i ofiar
innych obozów.
– Pragniemy uświetnić rok
naszej działalności wystawą audiowizualną „Muzyka
w okupowanej Polsce 1939–
1945” oraz już teraz zapowiedzieć nadchodzącą, stworzoną przez Muzeum 303 im.
ppłk. pil. Jana Zumbacha.
Muzyka, w każdej aktywności człowieka od zarania
dziejów, ma wielki wpływ na
kształtowanie kultur i społeczeństw. Towarzyszy ludziom
w momentach szczęśliwych,
ale nie tylko. W trudnych
czasach także. Niewątpliwie

Autorka wystawy dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek wraz
z Heleną Dunicz-Niwińską podczas otwarcia wystawy

dla Polaków okres 1939–1945
to jeden z najtragiczniejszych
momentów historii, czego
dowodem jest znajdujące się
zaledwie kilkaset metrów od
naszej siedziby muzeum na
terenie byłego niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau – mówił
podczas otwarcia Krzysztof

Literacka pasja

Ślusarz, dyrektor Hotelu Imperiale w Oświęcimiu.
Wystawa, której autorką jest
dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego jest dostępna dla
każdego zainteresowanego do
końca marca br.
Otwarcia wystawy w Hotelu
Imperiale wraz z autorką eks-

pozycji dokonała Helena Dunicz-Niwińska, polska skrzypaczka, tłumaczka literatury
z zakresu historii muzyki poważnej, która w październiku
1943 roku została przywieziona do KL Auschwitz-Birkenau wraz z matką jako więźniarki polityczne ze Lwowa.
Helena Dunicz jako skrzypaczka została włączona
przez Almę Rose do orkiestry
kobiecej i dzięki temu przetrwała obóz. Jej matka zmarła
po dwóch miesiącach pobytu
w Auchwitz. Była więźniarka
napisała w ostatnich latach
swoje wspomnienia, które
ukazały się w wielu wersjach
językowych, a także doprowadziła do rekonstrukcji etiudy
Chopina, którą członkinie orkiestry kobiecej grały dla siebie. Utwór ten został nagrany
pod dyrekcją Szymona Bywalca i ukazał się na płycie.
– Jako punkt wyjścia przedstawione jest wielokulturowe
życie muzyczne w 1939 roku,
a następnie zniszczenia wrze-

śniowe i podział Polski. Według założeń Adolfa Hitlera
i Hansa Franka tereny Polski
pod okupacją III Rzeszy miały stać się dla byłych obywateli polskich „intelektualną
pustynią”, zamknięto licea
i uniwersytety, rozwiązano
orkiestry i stowarzyszenia,
zakazano koncertów. Mimo
wszystko, w tych warunkach
tworzono i wykonywano muzykę. Na wystawie omówione są nazistowskie zakazy
i nakazy w dziedzinie muzyki oraz skutki nazistowskiej
„polityki kulturalnej” wraz
z towarzyszącymi jej prześladowaniami i eksterminacją
na tle rasowym i narodowościowym, przede wszystkim
skierowanym przeciwko osobom pochodzenia żydowskiego – wyjaśnia dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek.
– Ofiarą tych działań padli muzycy, którzy zostali w większości zamordowani wraz z członkami swoich
rodzin. Przedstawienie ich
sylwetek i ich tragicznych
losów wojennych w postaci biogramów i materiałów
ikonograficznych ma na celu
wydobycie ich z niepamięci
i przywrócenie szerszej świadomości społecznej. Ukaza-

ne są również losy muzykujących dzieci i ich rodzin na
przykładzie indywidualnych
historii. Opisane są przejawy aktywności muzycznej
w gettach i obozach wraz
z tajnymi formami muzykowania, ale też życie muzyczne
w kawiarniach warszawskich
i krakowskich oraz wojenne
losy wybitnych kompozytorów polskich, takich jak Witold Lutosławski czy Roman
Padlewski – dodaje autorka
wystawy.
Historie muzyków są przedstawione w postaci biogramów i licznych materiałów
archiwalnych, m.in. zdjęć,
wspomnień, wierszy. Uzupełniają je stacje dźwiękowe, w których można wysłuchać archiwalnych nagrań
od przedwojennych wykonawców muzyki żydowskiej, śpiewu Hanki Ordonówny, pianistów – lauretów
przedwojennych
konkursów chopinowskich, po dokonane w ostatnich latach
rekonstrukcje – nagrania
żydowskiego chóru Clil, odtwarzające piosenki śpiewane
w getcie łódzkim. Na wystawie można też obejrzeć film
dokumentalny
„Orkiestra”
w reż. Michała Bukojemskiego o orkiestrze męskiej w KL
Auschwitz-Birkenau.
– Marzena Wilk

Nieobojętni

Fot. Wanda Smolińska

23 stycznia w Oświęcimskim Centrum 51 minut – tyle trwa opowieść o cierpieniu, strachu, bohaterstwie i zaangażowaKultury odbył się wieczór poetycki niu. Fabularyzowany dokument zatytułowany „Nieobojętni” próbuje odtworzyć
„Zdążyć z miłością”.
nieznaną historię działań żołnierzy AK i zwykłych mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosących ofiarną pomoc więźniom KL Auschwitz.

Było to już szóste spotkanie
z cyklu „Poezja łączy”, które
raz w roku gromadzi literacko
uzdolnionych członków Stowarzyszenia „Bratnich Serc”
z Oświęcimia oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku działającego w OCK.
To grupa wyjątkowych osób
obdarzonych licznymi talentami. Zajmują się m.in. malarstwem, tkactwem artystycznym, fotografią i haftem. Ale
przede wszystkim przelewają
na papier, co im dyktuje serce
i chcą dzielić się tym z innymi.
W tej edycji swoje utwory zaprezentowali: Marek Bromnik, Anna Nosal-Tobiasz,
Maria Micińska, Piotr Mi-

najkin, Urszula Dżyżdżyk-Dziudziel, Maria Gadzina,
Krzysztof Ligęza, Katarzyna
Marwicz-Kuk, Kazimiera Sieradzka oraz Łucja Jurys, która czytała wiersze przekazane
anonimowo przez jedną ze
słuchaczek UTW. Strofy swojego autorstwa przedstawił
także licealista Michał Momot, którego obecność to najlepszy dowód na to, że miłość
do poezji może stać się płaszczyzną porozumienia ludzi
w różnym wieku.
Gospodynią wieczoru była Tacjana Malicka, a o oprawę muzyczną zadbali: Jadwiga Florek,
Anna Rakowska i Piotr Cich.
– ekt

Film przybliża mało znane fakty z codziennego życia
w cieniu Holokaustu, jak niezwykłe partyzanckie akcje,
współorganizowanie ucieczek
z obozu, ofiarne dostarczanie żywności i lekarstw z narażeniem życia mieszkańców i ich rodzin. Atrakcyjne
zdjęcia lotnicze, emocjonalna
muzyka, dramatyczne sceny
okupacyjnej rzeczywistości
kontrastujące z malowniczymi pejzażami miasta i okolic
tworzą przejmującą historię
ludzi niezwykłych.
– Ci bohaterowie wymierają.
W ich imieniu przemawiają
aktorzy, a także wnukowie.
Głównym narratorem jest
Marek Zając [historyk, publicysta i sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
– przyp. red.], który znakomicie oprowadza, jak Cicero,
po temacie, po ziemi oświęcimskiej – mówił Mirosław
Krzyszkowski, reżyser filmowego obrazu, podczas pokazu w Oświęcimskim Centrum

Zdjęcie z planu filmowego
Fot. Z. Klima

Kultury. Dokument wyprodukowany został przez Narodowe Centrum Kultury oraz
stowarzyszenie
Auschwitz
Memento. Premiera telewizyjna w TVP zaplanowana
jest na marzec.
– Szukamy bohaterów, na
których losach odcisnęły
piętno dwa złowrogie totalitaryzmy – wyjaśnia Bogdan
Wasztyl.
– Mamy do czynienia z bohaterem zbiorowym, bo cała

zbiorowość mieszkańców ziemi oświęcimskiej zasługuje na
to, by chwalić się ich postawami w tamtych czasach. W sąsiedztwie piekła byli zdolni do
heroicznych postaw – dodał
współtwórca dokumentu.
Historycy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
ustalili około 1,2 tysięcy nazwisk osób zaangażowanych
w pomoc więźniom.
Oświęcimskie stowarzyszenie Auschwitz Memento od

wielu lat utrwala historyczne
relacje i popularyzuje historię. Stara się dokumentować
m.in. działalność skazanych
na zapomnienie żołnierzy Sosienki. Najbardziej znanym
przedsięwzięciem stowarzyszenia jest akcja „Projekt: Pilecki”, w ramach której ukazały się filmy, książka i płyta
przypominająca o bohaterskim rotmistrzu.
– Karo
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Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
ul. Legionów 11
tel. 338432107, 338431211
www.mdsm.pl

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

Bluesowo i folkowo

Pożyczone rzeczywistości

1 marca o godz. 19:00 wystąpi 25-letni
kaliszanin – Daniel Spaleniak.

2 marca o godzinie 18:00 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbędzie się wernisaż Anny
Karoliny Kaczmarczyk „Pożyczone rzeczywistości”.

można usłyszeć w serialu kryminalnym „Elementary”.
Bilety na koncert w cenie
35 zł do nabycia w Café Bergson, plac ks. Jana Skarbka 2.
Ilość miejsc ograniczona, rezerwacje – cafe@ajcf.pl/.
– oprac. ekt

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

KALENDARZ WYDARZEŃ
W BIBLIOTECE GALERIA KSIĄŻKI NA MARZEC
NAJPIĘKNIEJSZE ILUSTRACJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. WYSTAWA PRAC
KRYSTYNY LIPKI-SZTARBAŁŁO
5–31.03 Galeria Przechodnia

tece Młodych, osobiście lub
telefonicznie 338479801,
liczba miejsc ograniczona,
obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Zapisy w terminie 12 lutego–9
marca

KONSULTACJE MATEMATYCZNE
1.03; 8.03; 15.03; 22.03;
29.03 godz. 17:00 CLD,
wstęp wolny
KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne
5.03; 12.03; 19.03; 26.03
godz. 16:30
Klasopracownia I p. i CLD
ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH W MIKROŚWIECIE
ZABAWY. Blok plastyczny
Rodzinne zajęcia plastyczne rozwijające wyobraźnię,
twórcze myślenie i sprawność
manualną u dzieci. Proponowane uczestnikom prace
plastyczne wykorzystują różne
techniki – malarskie, rysunkowe, rękodzielnicze, a także
niekonwencjonalne materiały.
Zajęcia dla dzieci od 2 do 7
lat. Wstęp wolny
8.03, godz. 17:00,
Informatorium

14.03 godz. 17:00
Klasopracownia I p.
TO TAK JAK W KINIE
Dyskusje o filmie
15.03, godz. 10:00,
Multimedia, wstęp wolny
PSYCHIATRIA, W CZYM
MOŻE POMÓC?
Prowadzi psychoterapeuta
dr Krystyn Czerniejewski
Temat: „Dlaczego psychoterapia?”

ZABAWA W BRAZYLIJSKICH
RYTMACH CAPOEIRA
Otwarte warsztaty muzyczno-ruchowe w Uniwersytecie
Bibliotecznych Żaków.
Prowadzi Grupo Capoeira
Brasil – Oświęcim
8.03, godz. 17:00, Aula
BICF. KLUB FILMOWY
Dyskusje o filmie
14.03 godz. 17:00
Multimedia, wstęp wolny
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DZIECI
Zajęcia dla dzieci w wieku
7–10 lat, na zapisy w Biblio-

15.03, godz. 18:00,
Aula

ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH W MIKROŚWIECIE
ZABAWY. Blok ruchowy
Zabawy i gry ruchowe dla
dzieci w wieku od 2 – 7 lat
wprowadzające w radosny
nastrój i dobre samopoczucie
i dające dziecku możliwość
zaspokojenia naturalnej
potrzeby ruchu. Blok ruchowy
jest przygotowaniem dziecka
do społecznego współdziałania
w grupie, kształtuje prawidłowe nawyki, dyscyplinę, a także
pozytywne cechy charakteru.
Wstęp wolny
21.03, godz. 17:00,
Aula i Informatorium

Anna Karolina Kaczmarczyk
jest oświęcimianką, absolwentką Liceum im. Stanisława Konarskiego. W 2013
roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach
2010–2011 była stypendystką
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. We wrześniu 2016 roku zdobyła tytuł
Meisterschuelerin w dziedzi-

Fot. Piotr Sterczewski

Jego debiut „Dreamers” został
dostrzeżony przez najważniejszych krytyków muzycznych,
a muzyka, którą wykonuje –
mieszanka folku i bluesa – podoba się także na amerykańskim rynku – piosenkę „Back
Home” z drugiego albumu

nie ilustracji w Hochschule
fuer Grafik und Buchkunst
w Lipsku, w którym obecnie
mieszka i gdzie ma swoją pracownię artystyczną. Zajmuje
się głównie malarstwem, ilustracją i komiksem. W 2014
roku opublikowany został
jej autorski komiks o ucieczce węża Dyzia pt. „Długa historia”.
– oprac. ekt

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

Z tradycją za pan brat!
Zamkowe Spotkania z Tradycją to nowa propozycja w ofercie Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Jest to cykl zajęć, na które placówka zaprasza dzieci wraz z opiekunami.

– W polskiej tradycji istnieje wiele zwyczajów, obrzędów, które towarzyszą nam
od wieków i pomimo że nadal je kultywujemy, często nie
znamy ich pochodzenia oraz
znaczenia. Zamkowe spotkaDYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI nia przybliżą uczestnikom
DLA DOROSŁYCH
ciekawe zwyczaje i wierzenia
22.03 godz. 17:30
ludowe, a dzięki części warszSala konferencyjna
tatowej zajęć rozbudzą wyobraźnię i twórczą kreatywKURSY KOMPUTEROWE
ność biorących w nich udział
W ramach projektu e-Mocni
oraz zachęcą do samodzielnej
Zapisy w Dziale Promocji
pracy twórczej – mówi WioBiblioteki osobiście lub telefoletta Oleś, dyrektor Muzeum
nicznie 338479816
Zamek w Oświęcimiu.
Poziomy: podstawowy i średKażde z zaplanowanych sponio zaawansowany. Kursy są
tkań poświęcone jest innemu
bezpłatne
zagadnieniu z kręgu kultury ludowej. W grudniu 2017
BEZPŁATNE PORADY PRAWroku odbyły się pierwsze
NE W BIBLIOTECE
warsztaty, podczas których
Porad udziela dr Mieszko
uczestnicy wykonywali deNowicki w każdy piątek.
koracje świąteczne z opłatka,
Obowiązują zapisy, osobiście
tak zwane światy. Podczas kow dziale promocji Biblioteki
lejnego spotkania, które odlub telefonicznie 338479816
będzie się 18 marca będzie
można spróbować swoich sił
Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI
w tworzeniu palmy wielkaw Oświęcimiu udostępnia równocnej na wzór palmy kurnież bezpłatnie, w godzinach
piowskiej.
otwarcia: piłkarzyki, szachy,
– Tradycja wykonywania
gry planszowe, PlayStation 3
palm wielkanocnych szczei 4, X-Boxa, salki kinowe, stanowiska komputerowe z dostę- gólnie zachowała się na
Kurpiach oraz w Małopolpem do internetu i skanerami,
sce w Lipnicy Murowanej
językowe kursy komputerowe
i w Rabce. W zależności od
obejmujące pakiet języków:
regionu, palmy różnią się wyangielskiego, niemieckiego,
francuskiego, włoskiego i hisz- glądem i techniką wykonania. Zwyczaj święcenia palm
pańskiego
znany jest w Polsce od średniowiecza. Tradycyjne pal-

my wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby,
która w symbolice kościoła
jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Obok wierzby używano
również gałązek malin i porzeczek. Ścinano je w Środę Popielcową i przechowywano w naczyniu z wodą,
aby puściły pąki na Niedzielę Palmową. W trzpień palmy wplatano również bukszpan, barwinek, borówkę, cis,
widłak – informuje Wioletta
Oleś.
– Warsztaty „Wiosenne wicie palmy” odbędą się tydzień
przed Niedzielą Palmową, dlatego mamy nadzieję, że własnoręcznie uwita palma będzie
wyróżniać się wśród innych w
ten szczególny dzień.
Na zajęciach wykonamy palmę kurpiowską charakteryzującą się licznymi kwiatami,
które tworzone są z cienkich

bibuł lub z krepiny i splecione
z sobą na kształt słupa z pięknym wykończeniem z szyszek
na szpicu. Kwiaty kurpiowskie wykonuje się różnymi
technikami, my spróbujemy
uwić między innymi kwiaty
robione przy pomocy ołówka,
na palcu czy zwijane metodą
cukierkową – zachęca Monika Sitek z Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.
Czerwcowe warsztaty poświęcone będą tradycji wicia
wianków z okazji Nocy Świętojańskiej. W sierpniu przed
świętem Matki Boskiej Zielnej będzie można przygotować bukiety z ziół, a w grudniu, na koniec tegorocznych
Zamkowych Spotkań z Tradycją, zaplanowano zajęcia
w warsztacie szopkarza i wykonywanie szopki krakowskiej.
Najbliższe warsztaty „Wiosenne wicie palmy” odbędą
się 18 marca w godzinach od
12:00 do 14:00 pierwsza grupa i od 14:00 do 16:00 druga grupa. Koszt warsztatów
to 10 zł od dziecka, opiekun
bezpłatnie. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci powyżej
3. roku życia. Dzieci młodsze
mogą towarzyszyć starszemu rodzeństwu bezpłatnie.
Zgłoszenia są przyjmowane
w Muzeum Zamek od 19 lutego pod numerem telefonu 33 842 44 27. Ilość miejsc
ograniczona.
– In
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Kabaret dla kobiet

Wydarzenia w Oświęcimskim Centrum Kultury

7 marca o godzinie 18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury
wystąpi Babski Kabaret, czyli Old Spice Girls.
Pod tajemniczą nazwą kryją się
trzy znakomite aktorki – Barbara Wrzesińska, Lidia Stanisławska i Emilia Krakowska.
To kabaret z kobietami, dla
kobiet i o kobietach – pełen zabawnych monologów,
dowcipów, piosenek i improwizacji, ale panowie również
nie będą się nudzić. Program
– oparty na tekstach Marii
Czubaszek, Mariana Hemara
i Zbigniewa Korpolewskiego
oraz klasyków, z Julianem Tuwimem na czele – sprawi, że

zabawa będzie wyśmienita.
Lidia Stanisławska jest przecież nie tylko piosenkarką, ale
chodząca skarbnicą wiedzy
o polskich artystach i anegdotkach z nimi związanych.
Emilia Krakowska to znakomita aktorka teatralna, szerokiej publiczności kojarząca
się z kolei z rolami w serialach
telewizyjnych, no i Barbara
Wrzesińska – aktorka z kabaretowym zacięciem.
Bilety: 35 zł i 30 zł.
– adam

specjalnym będzie światowej
klasy tancerka tańca irlandzkiego Ashleigh John. Swoją
karierę taneczną rozpoczęła w wieku 4 lat, dwukrotnie
zdobyła tytuł mistrzyni kraju
oraz trzykrotnie była finalistką mistrzostw świata w tańcu irlandzkim. Jest tancerką
i solistką międzynarodowych
widowisk, takich jak Dance
of Desire czy Denceperados
of Ireland.
Bilety: 30 zł.
– adam

Taniec z przesłaniem

Spektakl baletowy w ich wykonaniu pt. „Bezpieczna kryjówka”/”Hiding Place” będzie
można zobaczyć 23 kwietnia
o godzinie 18:00.
„Bezpieczna kryjówka” to
spektakl oparty na prawdziwej historii Corrie ten Boom
i jej rodziny, którzy podczas
działań wojennych, w holenderskim mieście Haarlem
w 1944 roku, ukrywali w komórce wybudowanej przy
swoim domu prześladowanych Żydów. W ten sposób
udało im się uratować przed
hitlerowską zagładą wielu z nich. Niestety, 28 lutego
1944 roku ktoś doniósł nazi-

stowskiej policji o działalności rodziny ten Boom, która
wraz z ukrywanymi Żydami
została aresztowana i wywie-

16.02 godz. 16:00 „Magia na
wesoło” – spotkanie z iluzjonistą Apollino i wróżką Iwoną w
ramach Ferii zimowych z OCK
czytaj obok

17.03 godz. 18:00 „To się nadaje do Kabaretu!” – program
Kabaretu Smile
18.03 godz. 9:00–15:00
„Oświęcimskie Targi Seniora”

17.02 godz. 18:00 „7” – koncert zespołu „Voo Voo”

18.03 godz. 18:00 „Imię” –
spektakl komediowy w wykonaniu Małgorzaty Foremniak,
Doroty Krempy/Mileny Turek,
Szymona Bobrowskiego, Wojciecha Malajkata i Marcina
Hycnara/Mateusza Banasiuka

20.02 godz. 19:00 „Grupa
MoCarta” w programie „XX-lecie. Dzieła wybrane”

Widowisko „Irlandia – muzyka i taniec” to barwna podróż
przez kulturę muzyczną i taneczną Zielonej Wyspy – od zamierzchłej tradycji po współczesność.

W Oświęcimskim Centrum Kultury
wystąpi Ballet Magnificat! z Jackson
w stanie Missisipi w USA.

naniu Macalla Trio i gości
z towarzyszeniem tancerzy
czytaj obok

20.02 godz. 17:30 „Kamperem przez świat” – spotkanie
z Teresą i Andrzej Walczakami
z cyklu podróżniczych „Spotkań przy globusie”
czytaj obok

Irlandzki wieczór

Widowisko w wykonaniu
Macalla Trio i gości odbędzie
się 16 marca o godzinie 19:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury.
Najpopularniejsza
muzyka i taniec ludowy świata
w mistrzowskim wykonaniu sprawi, że utrzymanie
stóp w miejscu będzie nie
lada wyzwaniem! W widowisku wezmą udział Mateusz
Wójcik – twórca widowiska
„Usłyszeć Taniec” oraz zespół
Macalla Trio z udziałem zaproszonych gości. Gościem

12–24.02 Ferie zimowe
z Oświęcimskim Centrum
Kultury

2.03 godz. 18:00 „Bangladesz – kraj przyjaźni”
– spotkanie z Pauliną Kozub-Chwastek z cyklu podróżniczych „Spotkań przy globusie”
czytaj obok
7.03 godz. 18:00 „Babski
Kabaret. Old Spice Girls” –
Barbara Wrzesińska, Lidia
Stanisławska i Emilia Krakowska
czytaj obok
8.03 godz. 9:30 „Scena
Przedszkolaka” – Artystyczne
Spotkania Przedszkolaków –
spotkanie II
10.03 wykład Beaty Zawiślak
w ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
(Uczelnia Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa, ul. Kolbego 8)
•godz. 10:00 „Lalka też
człowiek” (grupa wiekowa
10–12 lat)
•godz. 11:30 „Teatr lalek na
świecie” (grupa wiekowa 6–9
lat)
11.03 godz. 17:00 „Koncert
Wiedeński” – koncert w wykonaniu Kameralnego Zespołu
Straussowskiego w składzie
– Emilia Zawisza, Klaudyna
Wąsiewicz i Andrzej Tulik
i solistów – Katarzyny Staroń
i Jędrzeja Tomczyka
12.03 godz. 16:00 „Złote Gody” – jubileusz par małżeńskich
15.03 godz. 16:00 „Złote Gody” – jubileusz par małżeńskich
16.03 godz. 15:00 „Złote Gody” – jubileusz par małżeńskich

ziona do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Tylko
Coorie cudem przeżyła. Kilka lat po wojnie spotkała dozorczynię z obozu, odpowiedzialną za śmierć jej siostry...
Spektakl prezentuje niezwykłą historię przebaczenia,
zwycięstwa i wolności.
Ballet Magnificat! został założony w 1986 roku. Łączy
balet tradycyjny z nowoczesnym, wykorzystując elementy tańca żydowskiego, celtyckiego i jave tworzy niezwykłą
mozaikę tańca. Ich spektakle
łączą wirtuozerię tańca z głębokim, poruszającym przesłaniem. Zespół od 10 lat ma
grono zagorzałych wielbicieli
w Polsce, doceniających taneczny perfekcjonizm arty- 16.03 godz. 19:00 „Irlandia
stów.
– muzyka i taniec” – koncert
Bilety: 30 zł, 25 zł.
muzyki irlandzkiej w wyko– adam

23.04 godz. 18:00 „Bezpieczna kryjówka”/„Hiding
Place” – spektakl baletowy
w wykonaniu Ballet Magnificat! z USA
czytaj obok
27.04 godz. 19:00 Koncert
Maciej Maleńczuk Solo
12.05 godz. 18:00 „Święta
polskie” – program Kabaretu
Jurki
18.05 godz. 19:00 „Mój
ulubiony Młynarski” – koncert
Piotra Machalicy

22.02 godz. 18:00 „Dobre
rockowania” #14 – koncert
zespołów Ravenger (heavy
metal) z Katowic/Oświęcimia
i Jerna (folk metal) z Krakowa
czytaj obok
27.02 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami

22.03 godz. 17:00 Koncert
finałowy VI Szkolnego Konkursu Piosenek Jacka Kaczmarskiego
25.03 godz. 9:30–17:00
Wielki Charytatywny Kiermasz
Wiosenny Małej Orkiestry
Wielkiej Pomocy
14.04 godz. 18:00 „Najdroższy” – spektakl komediowy
z Teatru Bagatela w Krakowie
21.04 godz. 17:00 „Śmiechokalipsa” – program Kabaretu
Nowaki

Galeria
„Tyle światów”
19.03 godz. 16:00 „Złote
Gody” – jubileusz par małżeńskich
20.03 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
21.03 godz. 10:00
63. Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski – eliminacje
powiatowe oraz koncert
laureatów
63. Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski objęty jest
honorowym patronatem
Ministra Edukacji Narodowej
i odbywa się pod patronatem
i przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
W tym roku odbywa się dla
uczczenia stulecia odzyskania niepodległości.
Jest imprezą otwartą – dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych
i prowadzony jest w formie
czterech odrębnych turniejów: recytatorskiego,
„wywiedzione ze słowa”,
teatrów jednego aktora,
poezji śpiewanej – w drodze
wielostopniowych eliminacji.
Organizatorem eliminacji
powiatowych w Oświęcimiu,
które kwalifikują do udziału
w eliminacjach rejonowych
w Krakowie, jest Oświęcimskie Centrum Kultury.
Zgłoszenia przyjmowane są
do 9 marca br.
Szczegółowych informacji
udziela Agnieszka Berny,
tel. 338425782, e-mail:
instruktorzy@ock.org.pl/.
Regulamin konkursu i karty
zgłoszenia na stronie www.
ock.org.pl/.

do 4.03 „Glamour portret” –
wystawa malarstwa Tadeusza
Chlodka
6.03–4.04 „Ikony” – wystawa
prac Grzegorza Giermka

Wystawy
16.02–4.03 „Człowiek Pająk
a sprawa polska. Wydawnictwo Marvel w latach 90.”
– III część wystawy poświęconej komiksowemu wydawnictwu Marvel
7.03–3.04 „Malarstwo”– wystawa prac Józefa Watychowicza

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
13.02 godz. 14:00 „Komunikacja codzienna seniora”
– wykład dr. Artura Łaciny-Łanowskiego
20.02 godz. 14:00 „Wielkie
kolekcje i muzea”, cz. V
– wykład Janusza Wałka
27.02 godz. 14:00 „Bo
najważniejszy jest człowiek.
Historia i działalność Polskiej
Akcji Humanitarnej”
– spotkanie z Tadeuszem
Szczepaniakiem
6.03 godz. 14:00 „Wielkie
kolekcje i muzea”, cz. VI
– wykład Janusza Wałka
godz. 16:00 Dzień Kobiet
13.03 godz. 14:00 „Od Stalina do Putina – kremlowskie
elity” – wykład Elwiry
Watały
20.03 godz. 14:00 „Cywilizacyjne rozbieżności – Indie
a Europa” – wykład Włodzimierza Musiała
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Dobre Rockowania
22 lutego o 18:00 w sali kameralnej
Oświęcimskiego Centrum Kultury odbędzie się 14. edycja „Dobrych Rockowań”, tym razem w metalowej odsłonie.

ferie zimowe z OCK
ZAJĘCIA
DLA DZIECI
w wieku 6–12 lat
Zostały jeszcze wolne
miejsca na zajęcia feryjne
organizowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury.
Można zapisać się na zajęcia
z zabawami interaktywnymi
i kalamburami (16.02) oraz
warsztaty teatralne „Kraina
lodu” zakończone prezentacją
przedstawienia (19–23.02).
Zajęcia odbywają się w godz.
10:00–11:30. Zapisy w Informacji OCK

Magia
na wesoło
Tego dnia zagrają: Ravenger
z Katowic, którego styl oparty jest na klasycznych, heavy
metalowych riffach w stylu
Iron Maiden czy Saxon oraz

Jerna z Krakowa, kapela łącząca mocne granie z folkowym
klimatem i instrumentarium.
Wejście na koncert: 5 zł.
– P. Lach

16.02 godz. 16:00
„Magia na wesoło”
spotkanie z iluzjonistą Apollino i wróżką Iwoną. W programie nie zabraknie czarów,
dobrego humoru i interaktywnej zabawy. Wstęp wolny

21.02 godz. 16:00
Spotkanie poświęcone
popkulturze Japonii
24.02 godz. 10:00
„eRPeG-owy Maraton”
VII edycja
dzień poświęcony popularyzacji gier fabularnych, sesje
w różnych systemach dla
każdego, konkursy wiedzowe,
prelekcje i dyskusje
16.02–4.03
„Człowiek Pająk a sprawa
polska. Wydawnictwo Marvel
w latach 90.”
III część wystawy poświęconej komiksowemu wydawnictwu Marvel

FERYJNE Kino

do 24 lutego
seanse w „Naszym Kinie”
dla dzieci i młodzieży
w promocyjnej cenie 12 zł

Przez świat

„Ignacy Loyola” (15 l.), prod.
Hiszpania, Filipiny 2016,
reż. Paolo Dy, 118 minut
13.02 godz. 17:45,
14–15.02 godz. 14:00
„Blask” PREMIERA (15 l.),
prod. Japonia, Francja 2017,
reż. Naomi Kawase, 101 minut
13.02 godz. 20:00,
14–15.02 godz. 18:00

Ferie
z fantastyką

„Pierwsza gwiazdka” (b.o.),
prod. USA 2017, reż. Timothy Reckhart, 86 minut
14.02 godz. 12:00,
15.02 godz. 10:00

Oświęcimski Klub Fantastyki
działający w Oświęcimskim
Centrum Kultury zaprasza
młodzież od 13 roku życia
i dorosłych, w dniach 14–24
lutego, na VIII edycję „Ferii
z fantastyką”. Wstęp wolny

„Tedi i mapa skarbów” (b.o.),
prod. Hiszpania 2017, reż.
David Alonso, Enrique Gato,
86 minut
16.02 godz. 10:00,
18.02 godz. 15:15,
19–22.02 godz. 10:00
„Gnomy rozrabiają” (b.o.),
prod. Kanada 2017, reż. Peter Lepeniotis, Shelly Shenoy,
85 minut

podróżniczka, absolwentka
filologii indyjskiej i stosunków międzynarodowych, trener interaktywnych warsztatów podróżniczych zaprosi
na wyprawę do „Bangladeszu
– kraju przyjaźni”.
– P. Lach

„The Florida Project” (15 l.),
prod. USA 2017, reż. Sean
Baker, 115 minut
16.02 godz. 19:45,
18.02 godz. 13:00,
19.02 godz. 19:45,
21.02 godz. 17:45,
22.02 godz. 12:00
„Podatek od miłości” (15 l.),
prod. Polska 2018, reż. Bartłomiej Ignaciuk, 101 minut

15.02 godz. 16:00
Spotkanie poświęcone twórczości J. R. R. Tolkiena
16.02 godz. 16:00
Draft w kolekcjonerską grę karcianą „Magic: The Gatering”

23.02 godz. 10:00,
24.02 godz. 16:15,
26.02–1.03 godz. 16:15

„Czwarta władza” (15 l.),
prod. USA 2017, reż. Steven
Spielberg, 115 minut
9–15.03

„Trzy billboardy za Ebbing,
Missouri” (15 l.), prod. USA
2017, reż. Martin McDonagh,
115 minut
9–15.03
„Pomiędzy słowami” (15 l.),
prod. Holandia, Niemcy,
Polska 2017, reż. Urszula
Antoniak, 85 minut
19–22.03
„Kobiety mafii” (15 l.), prod.
Polska 2018, reż. Patryk Vega,
135 minut
19–22.03
„Kształt wody” (15 l.), prod.
USA 2017, reż. Guillermo
del Toro, 119 minut
23–29.03

Kino dla Dzieciaka
„Gnomy rozrabiają” (b.o.), prod.
Kanada 2017, reż. Peter Lepeniotis, Shelly Shenoy, 85 minut
25.02 godz. 15:00
23–24.02 godz. 20:00,
25.02 godz. 13:00,
26–28.02 godz. 18:00,
1.03 godz. 20:00
„The Place” PREMIERA
(15 l.), prod. Włochy 2017,
reż. Paolo Genovese, 105 minut
23–24.02 godz. 18:00,
25–28.02 godz. 20:00,
1.03 godz. 18:00
„Gurgacz. Kapelan Wyklętych” PREMIERA (12 l.),
prod. Polska 2018, reż. Dariusz Walusiak, 76 minut
2–8.03

14.02 godz. 16:00
Turniej w grę „Star Realms”

„Pszczółka Maja: Miodowe
igrzyska” (b.o.), prod. Australia, Niemcy 2018, reż. Noel
Cleary, Sergio Delfino, 85 minut
9–15.03

„Jeszcze nie koniec” PREMIERA (15 l.), prod. Francja
2017, reż. Xavier Legrand,
93 minuty
14–15.02 godz. 20:00,
16.02 godz. 18:00,
18.02 godz. 20:00,
19.02 godz. 18:00,
20.02 godz. 12:00,
21.02 godz. 20:00,
22.02 godz. 14:15

„Magiczna zima Muminków”
(b.o.), prod. Finlandia, Polska
2017, reż. Ira Carpelan,
Jakub Wroński, 83 minuty
14–15.02 godz. 16:30

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na najbliższe „Spotkania przy
globusie”.

20 lutego o 17:30 będzie
można spotkać się z Teresą i Andrzejem Walczakami, którzy podczas prelekcji „Kamperem przez świat”
pokażą zdjęcia z podróży
i opowiedzą o zwiedzaniu
świata na emeryturze.
Natomiast 2 marca o 18:00
Paulina
Kozub-Chwastek,

18.02 godz. 14:00
„Heroes & Villains #3”
minikonwent poświęcony
amerykańskiemu komiksowi,
w programie m.in.: konkurs
wiedzowy o Spidermanie,
prelekcja, turniej konsolowy
w grę „Injustice”

Repertuar
„Naszego Kina”

BALET NA EKRANIE

retransmisje baletów
z Teatru Bolszoj w Moskwie
„Romeo i Julia”,170 minut
18.02 godz. 17:00
„Płomień Paryża”, 135 minut
8.04 godz. 17:00

OPERA NA EKRANIE
retransmisje oper
z The Metropolitan Opera
w Nowym Jorku

„Makbet”,170 minut
25.02 godz. 17:00

„Maria Callas” PREMIERA
(15 l.), prod. Francja 2017,
reż. Tom Volf, 113 minut
2–8.03

„Nabucco”, 160 minut
22.04 godz. 17:00

„Plan B” (15 l.), prod. Polska
2017, reż. Kinga Dębska,
85 minut
2–8.03

„Vermeer i muzyka. Sztuka
miłości i odpoczynku” –
wystawa na ekranie z The
National Gallery w Londynie,
90 minut
5.03 godz. 18:00

SZTUKA NA EKRANIE
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FC Rekonstukcja otwiera tabelę halowych rozgrywek Oświęcimianka – Elżbieta Gabryszak z UKŁ Molo Osiek wystąMiejskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej w Oświęcimiu
piła w mistrzostwach Europy

Moskiewski debiut

Liga na półmetku
FC Rekonstrukcja prowadzi
po pierwszej rundzie rozgrywek Amatorskiej Ligi
Piłki Nożnej w Oświęcimiu.
Za nami już jedenaście serii gier, a więc połowa. Lidera goni Antidotum i USB.
Ligę organizuje Oświęcimskie Stowarzyszenie Sportu
Amatorskiego „OSSA” przy
współudziale Miasta Oświęcim.
Do zimowych rozgrywek
zgłosiło się dwanaście drużyn – USB, Antidotum, Jt_
Cleaning, DS Bruk-Sports
Bar, Sharks, Porowski Consulting, FC Rekonstrukcja,
Wilcza Horda Team, Zaborze
Zdrój, Kamikaze, Team Błonie i Kwiaciarnia Nietylko.
„Halówka” jest już na półmetku i tabela wyraźnie pokazu-

je, kto będzie się liczył w walce o najwyższe cele.
Prowadzi
Rekonstrukcja
(28 pkt) z trzema „oczkami” przewagi nad Antidotum. Cztery punkty straty
do lidera ma USB. Pozostałe
miesca w tabeli zajmują: Porowski Consulting (21 pkt),
DS Bruk-Sports Bar (20 pkt),
Jt_Cleaning (19 pkt), Sharks
(19 pkt), Wilcza Horda Team
(18 pkt), Kwiaciarnia Nietylko (15 pkt), Zaborze Zdrój
(6 pkt), Kamikaze (6 pkt)
i Team Błonie (3 pkt).
W ostatniej kolejce Antidotum rozbiło outsidera – Team
Błonie 13:1, zaś w starciu na
szczycie FC Rekonstukcja
pokonała USB 10:5. Po dwa
gole dla lidera strzelili znani
z występów na zielonych bo-

iskach – Piotr Maciesza, Marek Rymek i Tomasz Snadny.
W pozostałych spotkaniach
Jt_Cleaning uległ Kamikaze
2:4, Wilcza Horda Team wygrała z Porowskim Consulting 14:9, Kwiaciarnia Nietylko przegrała z Sharkami
4:6, zaś DS Bruk-Sports Bar
pokonał Zaborze Zdrój 7:2.
Klasyfikacja najlepszych snajperów: Łukasz Płonka (Porowski Consulting) – 24 gole,
Marcin Krawczyk (Antidotum) – 18, Janusz Węglarz
(Antidotum), Kamil Wróbel
(Sharks) – obaj po 16, Łukasz Pest (DS Bruk-Sports
Bar) – 15, Damian Kowalczyk
(USB), Grzegorz Madej (Jt_
Cleaning), Paweł Hyla (Kamikaze) – wszyscy po 14 goli.
– mac

Przed nami najważniejsza część hokejowych rozgrywek
w sezonie 2017–18

Czy Unia zamiesza
w play-off?

Kibice
biało-niebieskich
z umiarkowanym optymizmem wyczekują na najważniejszą część hokejowego sezonu. Przed nami play-off
2017–18. Wszyscy w grodzie nad Sołą zadają sobie
to samo pytanie. Na co stać
oświęcimian? Czy Unia powalczy w ćwierćfinale? Jedno
jest pewne. Nie będzie faworytem w rywalizacji o półfinał. Ale właśnie to paradoksalnie może okazać się
największym atutem...
Oświęcimianie
odnieśli
bardzo ważne zwycięstwo
w starciu z gdańską Automatyką. Z uwagi na sytuację
w ligowej tabeli stawka pojedynku była podwójna. Wygrana poważnie przybliżała
do upragnionego szóstego
miejsca. Ostatecznie Unia
zwyciężyła, a Michal Fikrt
zachował zerowe konto strat.
Pierwsza tercja to wzajemne
badanie. Gospodarze przeważali i częściej gościli pod
gdańską bramką. Na gole kibice się jednak nie doczekali. Za to już po 86 sekundach
drugiej odsłony oświęcimianie objęli prowadzenie. Jerzy
Gabryś uruchomił Damiana
Piotrowicza, a ten w szkolny sposób poradził sobie
z obrońcą i umieścił krążek
pod poprzeczką bramki Tomasza Witkowskiego. Unia
mogła i powinna zapewnić
sobie zwycięstwo już w drugiej odsłonie. Biało-niebiescy
aż pięciokrotnie grali w prze-

wadze, ale wynik nie ulegał
zmianie. Skromne prowadzenie 1:0 utrzymało się do
drugiej przerwy. Inna sprawa, że z dużym szczęściem
interweniował gdański golkiper. W ostatnich 20 minutach oświęcimianie wyprowadzili dwa rozstrzygające
ciosy. W 52. minucie Martin Kasperlik zaskoczył zasłoniętego bramkarza Automatyki i w tym momencie
przyjezdni znaleźli się „pod
ścianą”. Goście nie byli już w
stanie odwrócić losów tego
pojedynku. Końcowy rezultat strzałem do pustej bramki ustalił nowy nabytek Unii.
Mowa o Dawidzie Maciejewskim, który ostatnio reprezentował barwy... Automatyki Gdańsk.
Kolejnym rywalem była broniąca mistrzowskiego tytułu
Comarch Cracovia. Biało-niebiescy przegrali pod Wawelem, ale tanio skóry nie
sprzedali. Podopieczni Jirziego Sejby ambitnie walczyli w trzeciej tercji i odrobili
dwubramkową stratę. Polegli
dopiero po serii rzutów karnych.
Cracovia szybko objęła prowadzenie. Kiedy na ławce
kar odpoczywał Jan Danecek, wynik otworzył Krystian
Dziubiński. Jeszcze przed
pierwszą przerwą oświęcimianie odpowiedzieli za
sprawą Martina Kasperlika.
Na ponowne prowadzenie
wyprowadził „Pasy” Adam

Pochodząca z Oświęcimia
– Elżbieta Gabryszak zadebiutowała w łyżwiarskich
mistrzostwach Starego Kontynentu.
Areną europejskiego championatu była rosyjska Moskwa. Tymczasem w Krynicy
o medale mistrzostw Polski
walczyły juniorki i juniorzy.
Z brązowym medalem do
domu wróciła Amelia Konik
z UKŁF Unii.
Elżbieta Gabryszak nie miała
w Rosji szczęścia. W trakcie
imprezy nie czuła się najlepiej
(choroba), co niestety przełożyło się na jej moskiewski występ. Elżbieta Gabryszak celowała w finał, który absolutnie
był w jej zasięgu. Nie udało
się jednak tego osiągnąć.
Podopieczna Iwony Mydlarz-Chruścińskiej została ostatecznie sklasyfikowana na 34
miejscu w 40-osobowym gronie, a w finale wystąpiły 24
łyżwiarki figurowe. Ogromna
szkoda, że choroba przeszko-

dziła sympatycznej oświęcimiance w zaprezentowaniu
pełnej gamy olbrzymich możliwości.
W Moskwie łyżwiarka UKŁ
Molo Osiek upadła przy potrójnym salchowie i zaliczyła
podpórkę przy podwójnym
axlu. Złoty medal wywalczyła reprezentantka gospodarzy
– Alina Zagitowa. Rosjanka
wyprzedziła swoją rodaczkę –Jewgienię Miedwiediewą. Po brąz sięgnęła Carolina
Kostner z Włoch.
Tymczasem uzdrowiskowa
Krynica gościła uczestników
łyżwiarskich mistrzostw Polski w kategorii juniorów.
Brązowy medal na tej imprezie wywalczyła reprezentantka UKŁF Unia – Amelia Konik. Oświęcimianka uzyskała
wynik 107,91 pkt. 13-latka
musiała uznać wyższość tylko dwóch zawodniczek. Dla
młodej unitki był to debiut na
tak poważniej imprezie.
W rywalizacji do lat 18 zwy-

ciężyła Oliwia Rzepiel (118,96
pkt) z UKŁF Ochota Warszawa. Wicemistrzostwo Polski
przypadło Julii Kierul (110,54
pkt) z toruńskiego Axla.
Wśród juniorek startowały
także inne solistki z UKŁF
Unia Oświęcim. Na dwunastej pozycji sklasyfikowano
Nicolę Adamczyk (86,02 pkt),
a trzy „oczka” niżej Zuzannę
Mędelę (82,52 pkt). Miejsca
pozostałych unitek prowadzonych przez trenerkę Ewę
Lofek: 16. Julia Knurowska
(82,49 pkt), 20. Karolina Zielke (80,38 pkt).
W grupie juniorów triumfował Eryk Matysiak (151,39
pkt) z MKL Łódź. Srebro zdobył Ryszard Gurtler (149,00
pkt). Za nimi uplasował się
reprezentant OUKŁ MOLO
Osiek – Michał Woźniak
(130,85 pkt). W gronie jedenastu solistów siódme miejsce zajął Jakub Lofek (105,82
pkt) z UKŁF Unii Oświęcim.
– mac

Solarze walczą o przetrwanie, ale czy uda im się przystąpić do rundy rewanżowej w trzeciej lidze?

Domogała, zaś na początku trzeciej partii na 3:1 podwyższył w przewadze Kasper
Bryniczka (na ławce Peter
Tabacek).
Wydawało się, że jest to kluczowy moment spotkania
i biało-niebiescy po tym ciosie już się nie podniosą. Unici pokazali jednak charakter
i zaczęli mozolnie odrabiać
straty. Najpierw do krakowskiej bramki trafił Peter Tabacek, a wyrównał Martin Kasperlik. Rozstrzygnięcia nie
przyniosła dogrywka i potrzebna była seria najazdów.
Skuteczniejsi okazali się mistrzowie Polski (gole Teddiego Da Costy i Tomasa Sykory). Po przeciwnej stronie
tafli trafił tylko Adam Rufer.
Unia Oświęcim – MH Automatyka Gdańsk 3:0 (0:0, 1:0,
2:0)
Bramki: 1:0 Piotrowicz (Gabryś) 21.26, 2:0 M. Kasperlik
(Tabacek) 51.59, 3:0, Maciejewski (Tabacek) 59.53.
Comarch Cracovia – Unia
Oświęcim 4:3 po rzutach
karnych (1:1, 1:0, 1:2, 0:0 dogrywka, 2:1 karne)
Bramki: 1:0 Dziubiński (Kapica) 08.04, 1:1 M. Kasperlik (Tabacek) 13.52, 2:1 Domogała (Sykora) 20.29, 3:1
Bryniczka
(Rompkowski,
Kolesnikovs) 40.45, 3:2 Tabacek (O. Kasperlik) 46.31, 3:3
M. Kasperlik 51.18, 4:3 Sykora (decydujący rzut karny)
65.00.
– mac

Wiara na oświęcimskich
plantach
Piłkarscy kibice w naszym
regionie doskonale wiedzą,
w jak szalenie trudnej sytuacji znalazł się najstarszy
oświęcimski klub. Soła, która w przyszłym roku będzie
obchodziła rocznicę 100-lecia powstania, została bez
strategicznego sponsora. Nie
wiadomo, czy trzecioligowy
zespół przystąpi do rundy rewanżowej? Póki co, w klubie
z plant wybrano nowy zarząd.
Nowym prezesem został dotychczasowy dyrektor sportowy Soły – Krzysztof Pękala.
Sekretarzem wybrano Dariusza Kota, czyli człowieka
od zawsze związanego z klubem. Skarbnik to trener drugiej drużyny i zespołu juniorów starszych – Łukasz Jasek.
Na członków zarządu powołano dotychczasową prezeskę
– Magdalenę Ciżbok oraz trenera trampkarzy – Krzysztofa
Zarzyckiego.
Solarze, którzy po pierwszej
rundzie zajmują ósme miejsce w trzeciej lidze, planowali rozegranie wielu ciekawych sparingów w okresie
przygotowawczym. Z pięciu
styczniowych gier kontrolnych z udziałem Soły odwołane zostały aż cztery. Chodzi o sparingi z Hutnikiem

Drużyna Soły, która jeszcze jesienią z powodzeniem walczyła na trzecioligowych boiskach rozsypała się niczym domek z kart
Fot. mac

Kraków (13 stycznia), BKS-em Bielsko (20 stycznia),
juniorami GKS-u Katowice
(27 stycznia) i Kuźnią Ustroń
(31 stycznia).
Z zespołu, który jesieną walczył na trzecioligowych boiskach pozostał piach i pył.
Tego się akurat można było
spodziewać. Trudno się dziwić zawodnikom, którzy
mają swoje rodziny i w pierwszej kolejności po prostu muszą zapewnić byt najbliższym.
Dobiegła końca także pewna
epoka, bo po siedmiu latach
pracy z zespołem Soły do Sarmacji Będzin odszedł Sebastian Stemplewski.
Nowym trenerem został Tomasz Świderski. Ten szko-

leniowiec był ostatnio związany z Sandecją Nowy Sącz,
a wcześniej pracował w bielskim Podbeskidziu. Jego asystentami będą Łukasz Jasek
i Krzysztof Zarzycki.
Soła odwołała styczniowe
sparingi z wyjątkiem derbów
z Unią. Drużyna z plant przegrała 0:2, ale najważniejsze, że
mecz został rozegrany. Młoda
drużyna solarzy pokazała charakter i serce do gry. To jest
teraz najistotniejsze. Po meczu z Unią podopieczni Tomasza Świderskiego zmierzyli
się z WSS Wisłą. W Czechowicach-Dziedzicach przegrali
2:4 (2:1), a gole dla Soły strzelili testowani gracze.
– mac
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„Młode Niedźwiedzie” z Oświęcimia pokazały charakter pod- Szósta edycja turnieju szachowego w progach MBP
czas turnieju 11-latków w Tychach

Narybek ma się dobrze
Najmłodsza w UKS Kadet
drużyna
„Niedźwiadków”
wzięła udział w tyskim turnieju minikoszykówki 11-latków. Rywalami oświęcimian
były zespoły z Katowic. Mowa
o liderze rozgrywek – UKS
SP 27 Katowice, która do tej
pory nie miała na swoim koncie żadnej porażki i sąsiadującej w tabeli ekipie – MKS
MOS Katowice.
W pierwszym meczu turnieju rywalem młodych
Kadetów był UKS SP 27
Katowice. Oświęcimianie rozpoczęli wręcz rewelacyjnie.
Grali szybko i skutecznie, perfekcyjnie realizując wszystkie
założenia taktyczne. Bardzo
dobra obrona i „pewna ręka”
na linii rzutów osobistych pozwoliła mocno popsuć krew
Katowicom. Pierwsza kwarta kończy się prowadzeniem
oświęcimian 10:7 i sensacja
wisi w powietrzu.
Niestety w drugiej kwarcie
Kadeci nie rzucili nawet jednego punktu, co skrzętnie
wykorzystał SP 27 Katowice. W obronie oświęcimianie
grali bardzo dobrze, jednak

nie potrafili znaleźć drogi do
kosza. W połowie spotkania
przegrywali 10:17. W drugiej
części Katowice systematycznie powiększały przewagę,
aby ostatecznie wygrać 35:18.
– Muszę przyznać, że nasza
gra wyglądała znacznie lepiej, niż wskazuje na to końcowy wynik. Świadomość, że
zaraz po tym spotkaniu gramy kolejny mecz pozwoliła
zameldować się na parkiecie
naszym zmiennikom, którzy
swoje minuty wykorzystali w stu procentach – mówi
Wojciech Porębski z UKS Kadet Oświęcim.
Po krótkiej przerwie rozpoczyna się mecz z MOS Katowice. Po pierwszej kwarcie jest remis 8:8. W drugiej
odsłonie oświęcimska druga
„piątka” wyprowadza zespół
na prowadzenie 12:11, całkowicie rehabilitując się za grę
w pierwszym meczu.
– Naprawdę bardzo chciałbym pogratulować chłopakom za wzorową postawę na
boisku. Brawa dla Jasia Jarosza, Artura Janika, Piotra
Gurdka, Wiktora Cetnarskie-

go, Michała Kaczmarczyka
i Filipa Kani – chwali młodych zawodników Wojciech
Porębski.
Druga kwarta udowodniła, że w „Niedźwiedziach”
drzemie ogromny potencjał.
Po zmianie stron zagrali już
koncertowo. Każdy przebywający na boisku zawodnik
wiedział, co ma robić. Wysocy gracze zastawiali i zbierali piłki. Skrzydłowi pomagali
rozgrywającym, wychodząc
do szybkiego ataku. A strzelcy zdobywali punkty. Brawo!
– Mateusz Zgrajek zdobył rekordowe 28 punktów. Dzięki
grze całego zespołu nie musiał walczyć z „piątką” obrońców, tylko z jednym. Piotrek
Gurdek uwierzył w swoje
umiejętności i pewnie prowadził grę drużyny. Michał Niemiec realizował wskazówki
i raz po raz kontrował, zdobywając punkty z szybkiego
ataku. Igor Miler i Jaś Jarosz
dobrze wprowadzali piłkę do
gry. I przede wszystkim wszyscy bronili – kończy Wojciech
Porębski.
– mac

Zgodnie z oświęcimską tradycją rozegrano futbolowe
derby miasta o „Puchar Prezydenta Oświęcimia”

Brawa dla Unii, szacunek dla
solarzy
Wynik w derbowych konfrontacjach jest ważny, ale
akurat w tym roku nie najważniejszy. Najistotniejsze,
że mecz między Unią i Sołą
z okazji 73. rocznicy wyzwolenia Oświęcimia i obozu
zagłady KL Auschwitz-Birkenau doszedł do skutku.
Zwyciężyła Unia i to właśnie
kapitan
biało-niebieskich
odebrał „Puchar Prezydenta Oświęcimia”. Brawa zatem
dla zespołu z ulicy Legionów,
a dla solarzy szacunek, którzy „nie odpuścili” derbowej
konfrontacji.
Unia szybko objęła prowadzenie po stałym fragmencie. Futbolówkę z kornera dograł Jakub Jończyk, a Dawid Balon
z bliska głową pokonał golkipera solarzy. Krótko po zmianie
stron ten sam zawodnik podwyższył wynik, który utrzymał
się już do końcowego gwizdka
arbitra. Asystę przy tym trafieniu zapisał na swoim koncie
Dariusz Wilczak.
Solarze wystąpili w młodzieżowym składzie. Ich najstarsi
zawodnicy to 21-latkowie.
– To nowy rozdział dla klubu
i dla samych piłkarzy – mówi

nowy trener Soły, Tomasz
Świderski.
– Każdy zaczyna z tzw. „białą
kartą” i każdy ma takie same
szanse na występy w pierwszej drużynie. Tylko od samych zawodników zależy,
czy ta szansa zostanie przez
nich wykorzystana. W meczu
z Unią mniejsze umiejętności czysto piłkarskie nadrabialiśmy charakterem i ambicją. To z pewnością należy
zaliczyć zespołowi po stronie
plusów – powiedział Tomasz
Świderski.
Unia Oświęcim – Soła Oświęcim 2:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Balon 8, 50. Sędziował Wesołowski z Oświęcimia. Widzów: 100.
UNIA: Bajdziak – Pluta, Pietraszko, Balon, Rzeszutko –
Ryszka, A. Ryś, Jończyk, Kaleta – Praciak, Lichota oraz
Pacyga, B. Ryś, Dudzic, Wilczak, Grzywa, Skrzypiec.
SOŁA: Mioduszewski (Pawela, Dykas) – Płonka, Błach,
Repa, Reder – Duda, Tracz,
Słuszniak, Gaudyn – Rośkowicz, Zontek oraz Chlebowski, Ryszka, Nowak, Słomski, Stankiewicz, Rogala,
Ochman.
– mac

Piłkarskie derby Oświęcimia rozegrano na bocznym boisku Unii
Fot. mac

Padnie rekord frekwencji?
Szachowy turniej rozgrywany
od lat w Oświęcimiu ma już
swoją rozpoznawalną markę.
Z roku na rok cieszy się coraz
większym zainteresowaniem.
Czy i w tym roku padnie rekord frekwencji? Przed nami
szósta już edycja turnieju
szachowego o „Puchar Starosty Zbigniewa Starca”. Zawody organizuje Oświęcimskie
Stowarzyszenie Sportu Amatorskiego „OSSA”.
Szachowy turniej w Miejskiej
Bibliotece Publicznej odbędzie się 3 marca (początek
o godz. 10). Zostanie rozegrany systemem 7-rundowym
w podziale na dwie kategorie (open A ogólnodostępny
i open B do lat 8 i 11). W kategorii A nagrodą główną będzie 250 złotych i okazały puchar. Przewidziane są także
nagrody rzeczowe dla najlepszych do lat 13 i 16, najlepszej
juniorki do lat 11 i 8 oraz nagrody dodatkowe dla najlepszych z powiatu oświęcim-

skiego. Wpisowe do udziału
w turnieju to 15 zł (kategoria
A) i 10 zł (kategoria B).
– Turniej ma za zadanie popularyzację sportu szachowego w Oświęcimiu – informują
w Oświęcimskim Stowarzyszeniu Sportu Amatorskiego
„OSSA”.
– Chodzi o rozwijanie zainteresowań,
pobudzania
twórczej aktywności i do-

skonalenie myślenia logiczno-wyobrażeniowego. Przewidujemy udział ponad stu
uczestników z naszego miasta, powiatu oświęcimskiego,
ale nie tylko. W poprzednich
edycjach gościliśmy szachistów z okolicznych powiatów
i województwa śląskiego –
dodają organizatorzy.
– mac

Już po raz szósty w Oświęcimiu o laury w królewskiej
grze walczyć będą szachiści

Hokejowe ferie w oświęcimskiej hali lodowej! To już kolejna edycja

Graj w hokeja!
Nareszcie! Uczniowie oświęcimskich szkół głęboko odetchnęli z uczuciem dużej ulgi.
Rozpoczęły się długo wyczekiwane zimowe ferie. Najlepiej spędzić je aktywnie.
Uczniowski Klub Hokejowy
Unia Oświęcim oraz Miasto
Oświęcim zapraszają na lodowisko...
– Serdecznie zapraszamy do
oświęcimskiej hali lodowej –
rozpoczyna prezeska UKH
Unia, Katarzyna Kot.
– Zajęcia przeznaczone są dla
dziewcząt i chłopców rozpoczynających swoją przygodę
z hokejem. Spotkania w czasie
ferii obejmują cykl pięciu treningów na tafli lodowej oraz

zajęcia w sali gimnastycznej.
Te doskonalące koordynację,
równowagę oraz zabawy i gry
zespołowe, zwłaszcza unihokej – dodaje Katarzyna Kot.
Dzięki większej ilości trenerów i wolontariuszy dzieci
zostały podzielone na grupy
o różnym stopniu zaawansowania. Każdy z uczestników
będzie mógł rozwijać swoje
umiejętności na odpowiednim poziomie. Zajęcia odbywają się również w asyście
opiekuna medycznego i wolontariuszy, czyli zawodników
starszych grup UKH Unia
Oświęcim oraz zawodników
seniorskiego Klubu Sportowego Unia Oświęcim.

Na zakończenie odbędzie
się spotkanie na świetlicy
lodowiska dotyczące historii oświęcimskiego hokeja
młodzieżowego i seniorskiego, zasad fair play oraz zalet uprawiania sportu. Każdy
z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa w zajęciach
oraz pamiątkowe zdjęcie.
– Projekt „Hokejowe Ferie
2018” jest współfinansowany
ze środków Miasta Oświęcim
– przypomina Katarzyna Kot.
Harmonogram spotkań:
Od 12 lutego do 16 lutego
w godz. 12–13 zajęcia w sali
gimnastycznej, godz. 13:30–
14:30 zajęcia na tafli lodowej.
– mac

Orlicy Unii wygrali halowy turniej w oświęcimskim „Chemiku”

Równać do biało-niebieskich
Oświęcimska Unia zajęła
pierwsze miejsce w turnieju halowym z udziałem orlików. W zawodach 11-latków
wystartowało pięć zespołów. W gościnnych progach
hali sportowej popularnego
„Chemika” emocji nie brakowało.
Grano systemem każdy
z każdym. W pierwszym
spotkaniu biało-niebiescy
pokonali wysoko MKS Trzebinię 5:0.

Później w równie efektownych rozmiarach rozgromili kęcki Hejnał (5:1). W pokonanym polu pozostawili
także Orbitę Bukowno (4:2),
a jedyne punkty stracili w pojedynku KS Mydlice Dąbrowa Górnicza (1:1).
To pozwoliło oświęcimianom
na zajęcie pierwszej pozycji. Orlicy Unii wyprzedzili
Orbitę Bukowno, KS Mydlice Dąbrowa Górnicza, MKS
Trzebinię i kęcki Hejnał. Mia-

no MVP w zespole biało-niebieskich otrzymał Kacper
Tobiczyk, ale brawa należą
się wszystkim zawodnikom
drużyny z ulicy Legionów.
Młodzi oświęcimianie wystąpili w składzie: Aleksander Gabryś, Patryk Łączny,
Oliwier Kowalski, WojciechPiwowarski, Piotr Poleński,
Oskar Rączka, Oliwier Tlałka, Kacper Tobiczyk, Igor
Zieliński.
– mac
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PREZENTUJE

ŁUKASZ SZYMAŃSKI

Bloki przy ulicy Kopernika

Z albumu rodzinnego Barbary Sieniawskiej-Drabek

Z albumu rodzinnego Cecylii Adamek

Z albumu rodzinnego Marianny Dorywalskiej

Ze zbiorów Łukasza Szymańskiego

OGŁOSZENIA DROBNE
JESTEŚ KOBIETĄ? BRAKUJE CI LAT PRACY
DO EMERYTURY? FIRMA Z OŚWIĘCIMIA PROPONUJE
STAŁE ZATRUDNIENIE (MOŻLIWOŚĆ STAŻU)
TEL. 33 471 15 45, 516 913 603

KRZYŻÓWKA 2/2018

KUPON
krzyżówka 2/2018
Nagrodę
– podwójne zaproszenie
do „Naszego Kina”
ufundowało

Aby zamieścić reklamę
lub ogłoszenie drobne
należy skontaktować się
z redakcją „GZO”.
Koszt ogłoszenia drobnego
– 60 gr za słowo

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
we wtorek 20 marca 2018 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL

Litery uporządkowane 1 do 31 utworzą rozwiązanie – myśl
Ryszarda Podlewskiego, które wraz z kuponem nr 2 naklejonym
na kartę pocztową należy dostarczyć do 13 marca 2018 r. do redakcji GZO, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24
w Oświęcimiu. Na zwycięzcę losowania czeka nagroda – podwójny bilet do „Naszego Kina” ufundowany przez Oświęcimskie
Centrum Kultury. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 1/2018
brzmi: „Lękliwy nogom ufa”.
Nagrodę otrzymuje p. Helena Kornaś z Oświęcimia. Gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją.
Poziomo:
1) Imię Piłsudskiego;
* Instrument dobosza;
2) Renoma, dobre imię;
3) Znaczki z jednej paczki;
* Palindromowa lina na statku;
4) Sympatia, przywiązanie;
5) Nicpoń, urwis;
* Firmament;
7) Producent AGD z Wronek;
* Fiasko;
9) „Serce” reaktora;
* Zamożny chłop;
11) Samica dzika;
* Bohater „Iliady”, syn Priama;
13) Dodatek do ginu;
* Wariant, alternatywa;
14) Zespół przenośników transportowych;
15) Deski z wiązaniami;
* Imię Dasajewa, rosyjskiego
bramkarza;
16) Nalewka ziołowa, alasz;
17) Brazylijski taniec;
* Przynosi ulgę mięśniom;

Pionowo:
A) Bożonarodzeniowe widowisko, szopka;
* Obywatel Ameryki Łacińskiej;
B) Pusta kostka w dominie;
C) Resztki skoszonego zboża;
* Serce miasta;
D) Brat Lecha i Rusa;
E) Utwór Sztaudyngera;
* Kraina skuta lodem;
G) Z bieżnikiem na feldze;
* Krzyżówka konia i osła;
I) Brat ojca;
* Odbijana w kometce;
K) Płynie rynsztokiem;
* Klika, koteria;
Ł) Dawny pszczelarz;
* Rozrywkowy w TV;
M) Górska sosna;
N) Flaga na statku;
* Roślina oleista;
O) Protekcyjna część tułowia;
P) Specjalność anestezjologa;
* Wywieranie presji groźbą.
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