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Powyborczy krajobraz
21 października w całym kraju odbywały się wybory samorządowe. W Oświęcimiu nie trzeba było
organizować dogrywki, zakończyły się one po I turze. Mieszkańcy Oświęcimia wybierali prezydenta
miasta oraz radnych Rady Miasta, Powiatu Oświęcimskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego
na trwającą pięć lat kadencję.
Fot. fotocopter, z zasobów UM Oświęcim

Funkcję prezydenta Oświęcimia nadal będzie pełnił Janusz Chwierut, który ubiegał
się o reelekcję.
Otrzymał on 69-proc. poparcie i uzyskał 11.685 głosów.
Jego kontrkandydaci wypadli następująco: Zbigniew
Starzec z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość otrzymał 4.066 głosów
(24,01 proc. poparcia), Ewę
Momot z Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja
Obywatelsko-Samorządowa
KOS 2018 poparło 710 mieszkańców (4,19 proc.), a Agata
Wiśniowska z Komitetu Wyborczego Wyborców Miasto
Oświęcim Praca i Rozwój dostała 476 głosów (2,81 proc.).
Uprawnionych do głosowania
w naszym mieście było 30.876
osób, a frekwencja wyniosła
55,49 proc. W tegorocznych
wyborach samorządowych
wyborcy wrzucili do urn wyjątkowo niewiele nieważnych
kart. Wydano ich 17.119,
z czego 17.105 wyborców
oddało je ważne (co stanowi
55,4 proc. uprawnionych do
głosowania).
Do 21-osobowej Rady Miasta
Oświęcim po siedem mandatów wywalczyły komitety –
KW Prawo i Sprawiedliwość
oraz KWW Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska, cztery – KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska,
dwa – KWW KOS 2018, a jeden – KWW Porozumienie
dla Oświęcimia.
W kadencji 2018–2023 Radę
Miasta Oświęcim będą tworzyć: Paweł Warchoł (KKW
Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska), Krzysztof Kuczek (KW Prawo
i Sprawiedliwość), Michał
Chrzan (KW Prawo i Spra-

wiedliwość), Mariola Madej (KWW KOS 2018), Michał Homa (KWW Janusza
Chwieruta Koalicja Obywatelska), Maria Pędrak (KWW
Janusza Chwieruta Koalicja
Obywatelska), Jacek Stoch
(KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska),
Waldemar Łoziński (KW
Prawo i Sprawiedliwość), Jakub Przewoźnik (KW Prawo
i Sprawiedliwość), Bożena
Godawa (KW Prawo i Sprawiedliwość), Agnieszka Komendera (KWW KOS 2018),
Janusz Chwierut (KWW Janusza Chwieruta Koalicja
Obywatelska po rezygnacji
z mandatu radnego otrzyma go następna osoba z listy
z największą liczbą głosów),
Zygmunt Osoba (KWW Janusza Chwieruta Koalicja Obywatelska), Ireneusz
Góralczyk (KWW Janusza

Chwieruta Koalicja Obywatelska), Piotr Hertig (KKW
Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska), Andrzej
Jakubowski (KKW Platforma.Nowoczesna
Koalicja
Obywatelska), Zbigniew Starzec (KW Prawo i Sprawiedliwość), Stanisław Biernat (KW
Prawo i Sprawiedliwość), Jan
Adamaszek (KWW Porozumienie dla Oświęcimia), Tadeusz Hoła (KWW Janusza
Chwieruta Koalicja Obywatelska) i Dariusz Grygoruk
(KWW Janusza Chwieruta
Koalicja Obywatelska).
Wiadomo, że miejsce w Radzie Miasta za Janusza Chwieruta zajmie Barbara Pamuła.
– Serdecznie dziękuję Mieszkańcom Oświęcimia za okazane zaufanie i oddanie głosów na moją osobę – mówi
Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia.

– Jestem dumny, że mogę po
raz kolejny objąć zaszczytny urząd prezydenta miasta.
Oświęcim jest naszym wspólnym dobrem. Dlatego deklaruję otwartość na współpracę
nie tylko z tymi, którzy mnie
popierają. Myślę, że będziemy mogli wznieść się ponad podziałami, działając na
rzecz miasta i mieszkańców.
Wspólnie zmieniając Oświęcim – dodaje.
Pierwsza sesja VIII kadencji
Rady Miasta ma być zwołana
przez Komisarza Wyborczego do 7 dni, po zakończeniu
kadencji starej Rady Miasta, która upływa 16 listopada. Wiemy już, że odbędzie
się ona 19 listopada o godz.
14:00 w sali konferencyjnej
Oświęcimskiego
Centrum
Kultury. Wtedy też prezydent
w swoim exposé przedstawi
kierunek działań, priorytety

i inne ważne decyzje związane z najbliższą pięcioletnią
kadencją.
Wiadomo też kto będzie władał w Starostwie Powiatowym
w Oświęcimiu, ponieważ po
ogłoszeniu wyników wyborów szybko doszło do utworzenia koalicji i podpisania
stosownej umowy. Władzę
w powiecie oświęcimskim będzie stanowić koalicja trzech
komitetów: Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska,
Porozumienie Samorządowe
Powiatu oraz Koalicja Obywatelsko-Samorządowa KOS
2018.
Na mocy umowy koalicyjnej
podpisanej 24 października
w składzie zarządu powiatu
oświęcimskiego znaleźli się:
Marcin Niedziela – starosta oświęcimski (KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja
Obywatelska), Paweł Kobie-
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lusz – wicestarosta oświęcimski (KWW KOS 2018)
i Teresa Jankowska – etatowy członek zarządu powiatu
(KWW PSP) oraz nieetatowi członkowie zarządu Jerzy Mieszczak (KWW PSP)
i Artur Mendyk (KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja
Obywatelska).
Przewodniczącym Rady Powiatu w Oświęcimiu będzie
Kazimierz Homa (KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja
Obywatelska), a jego zastępcami Piotr Śreniawski (KWW
KOS 2018) i Wojciech Kajdas
(KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska).
W 27-osobowej Radzie Powiatu zawiązana koalicja będzie miała piętnastu radnych:
Katarzynę Bliźniak, Kazimierza Homę, Wojciecha Kajdasa, Grażynę Kopeć, Artura
Mendyka, Marcina Niedzielę, Andrzeja Skrzypińskiego i Leszka Szustera z KKW
Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Bogusława Bartulę, Teresę Jankowską, Jerzego Mieszczaka,
Ewę Płonkę i Józefa Szafrana
z KWW Porozumienie Samorządowe Powiatu oraz Pawła
Kobielusza i Piotra Śreniawskiego z KWW KOS 2018.
W skład opozycji dla zawiązanej koalicji wejdzie dwunastu radnych KW Prawo
i Sprawiedliwość: Adam Bilski, Dariusz Gawęda, Jarosław Jurzak, Waldemar Klisiak, Tomasz Łukowicz,
Joanna Mazur, Adam Merta,
Sławomir Momot, Ewa Pawlusiak, Jacek Pyrek, Aneta
Tlałka i Władysław Zaliński.
Do Sejmiku Województwa Małopolskiego z okręgu
nr 1, który obejmował powiaty: oświęcimski, chrzanowski i olkuski mandaty
otrzymali Kinga Skowrońska
i Tadeusz Arkit z KKW Platforma.Nowoczesna
Koalicja Obywatelska oraz Iwona
Gibas, Andrzej Wójcik i Rafał Kosowski z KW Prawo
i Sprawiedliwość. Wejdą oni
w skład 39-osobowego Sejmiku Województwa Małopolskiego.
– Marzena Wilk
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Seniorski bal

Istotny aspekt życia

Oświęcimscy seniorzy wspólnie bawili się na corocznym Zdrowie psychiczne jest niezwykle ważne – wiedzą o tym
Wielkim Balu Seniora, którego organizatorem jest Dzienny uczestnicy obchodów Światowego Dnia Zdrowia PsychiczDom Pomocy w Oświęcimiu.
nego w Oświęcimiu, który przypada 10 października.
nych piosenek, takich jak
„Nie liczę godzin i lat”, „Pogoda dla bogaczy”, „Muzyka
nocą”.
Później seniorzy poddali się tańcom i zabawie, która trwała do późnych godzin
wieczornych. Nie zabrakło konkurencji z nagrodami – kobiety zmierzyły się
w zabawie „Sprytne babeczki przekładają kubeczki”,
a mężczyźni w rywalizacji
„Czy ma pan chusteczkę?”.
Tradycyjnie dokonano wyboru króla i królowej balu.

Ogłoszenie płatne

Pomoc w przygotowaniach
i w trakcie balu nieśli niezawodni wolontariusze –
uczniowie
oświęcimskiej
Szkoły Podstawowej nr 7.
Organizatorem był Dzienny
Dom Pomocy w Oświęcimiu
ze Stowarzyszeniem „Pokolenia” przy DDP i Oświęcimskie Centrum Kultury.
Wielki Bal Seniora odbywa
się z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych,
który obchodzony jest 1 października.
– In
Fot. zbiory organizatora

Pomimo tego, że to już 11.
edycja imprezy, nieustająco cieszy się ona ogromnym
zainteresowaniem. Seniorzy
podkreślają, że jest to wspaniała okazja do towarzyskiego spotkania, poznawania nowych osób, a przede
wszystkim tańca – czy to
w parze, czy we wspólnym
kółeczku, bowiem okazji do
tanecznych zabaw nie mają
zbyt wielu. Bal odbył się
27 października w gościnnych progach Oświęcimskiego Centrum Kultury. Podczas uroczystego otwarcia
wręczono wyróżnienia: tytuł
Super Senior 2018 otrzymała Elżbieta Baran, p.o. przewodniczącej Sekcji Emerytów
i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Oświęcimiu, a nagrodę za działania
na rzecz seniorów otrzymała
prezes Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych „Razem”
Małgorzata
Foryś-Kryska.
Uczestników zabawy w wyjątkowy nastrój wprowadził
Andrzej Rybiński, autor zna-

Z okazji Światowego Dnia
Zdrowia Psychicznego Stowarzyszenie „Bratnich Serc” dla
Ludzi Chorych w Oświęcimiu
we współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w
Oświęcimiu i Urzędem Miasta
Oświęcim przygotowało dwudniowe przedsięwzięcie.
8 października w ramach dnia
otwartego zorganizowano dla
młodzieży Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego „Lekcję Tolerancji”, podczas
której terapeuci edukowali
młodzież, starali się rozwinąć
i wzmocnić tolerancję względem ludzi borykających się
z chorobami psychicznymi.
10 października w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyło się cykliczne spotkanie
„W rytmie zdrowia” połączone z obchodami 18-lecia stowarzyszenia pt. „Rock’n’rollowa 18-tka”. Podczas spotkania
podkreślano, jak ważne jest
w życiu zdrowie psychiczne,
relacje międzyludzkie, praca
i miejsca, gdzie można spotkać „bratnie serca”.

Hybrydy już wożą pasażerów

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Oświęcimia!
Serdecznie dziękujemy za poparcie
udzielone nam 21 października
w wyborach samorządowych.
Składamy gorące podziękowania wszystkim,
którzy oddali na nas głos oraz pomagali
i wspierali podczas kampanii wyborczej.
Dołożymy wszelkich starań,
aby nasze obowiązki wykonywać
sumiennie i należycie,
a udzielonego zaufania nie zawieść.
Obiecujemy pracować
najlepiej jak potrafimy,
by spełniać Państwa oczekiwania.
		

Radni Miasta Oświęcim

		
		
		
		
		
		
		

Stanisław Biernat
Michał Chrzan
Bożena Godawa
Waldemar Łoziński
Krzysztof Kuczek
Jakub Przewoźnik
Zbigniew Starzec

Dwie hybrydy Solaris Urbino 12
oraz Solaris Urbino 10,5 Euro
6 to kolejne nowoczesne i ekologiczne autobusy, które w tych
dniach wyjechały na ulice
Oświęcimia i sąsiednich gmin.
– To już ostatnie w tym roku
pojazdy z dostaw Solarisa.
Kolejne będą dopiero w przyszłym roku – informuje prezes
Miejskiego Zakładu Komunikacji Bożena Fraś.

Jak podaje jeden z nich Solaris
Urbino 10,5 był prezentowany
na wystawie IBE International
Bus Expo w Rimini.
– To był polski akcent i promocja funduszy europejskich.
Po przeglądzie technicznym
autobus został dostarczony
na koszt Solarisa do MZK i to
przed terminem wynikającym
z umowy – dodaje prezes.
–k

– Kiedy zaczynaliśmy nasze
spotkania, w związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego, nie sądziłam, że ta
impreza będzie miała tak wiele odsłon. Z roku na rok podejmujemy nowe wyzwanie
co do sposobu przedstawiania
tematyki zdrowia psychicznego. Myślimy, jak to zrobić prosto i celnie, lekko, ale mądrze.
Niełatwe to zadanie, lecz perspektywa naszego spotkania
zawsze mobilizuje naszą kreatywność – mówi Sabina Studzińska, prezes Stowarzyszenia „Bratnich Serc” dla Ludzi
Chorych w Oświęcimiu.

Grają dla dzieci
Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy zbiera
środki na leczenie potrzebujących dzieci z Oświęcimia i okolic.

2 grudnia podczas Wielkiego Charytatywnego Jarmarku
Bożonarodzeniowego zbierane będą środki na leczenie
i rehabilitację Amelki Sanak
Patriotyczne ronda
z Oświęcimia, cierpiącej na
autyzm wczesnodziecięcy.
W Oświęcimskim Centrum
Kultury w godz. 9:30 do 17:00
będzie można zakupić m.in.
ręcznie wykonaną biżuterię, zabawki, kartki i dekoracje świąteczne, wyroby z filcu i drewna, ceramikę oraz
poinsecje, czyli kwiaty zwane popularnie gwiazdami beDwóm najnowszym rondom,
Hallera. Powstałe u zbiegu
tlejemskimi. Nie zabraknie
które powstały przy północnej
ulic Dąbrowskiego, Chemików
także atrakcji dla najmłodobwodnicy miasta nadano
i Zwycięstwa rondo nazwano
szych, towarzyszących rodzinazwy. Uchwałę w tej sprawie imieniem Armii Krajowej.
przyjęli radni na sierpniowej
Nowa ulica, która połączyła
com w przedświątecznych
sesji Rady Miasta. Jedno, które oba skrzyżowania o ruchu
sprawunkach. Do godz. 16:30
znajduje się na skrzyżowaniu
okrężnym otrzymała nazwę
dzieci będą mogły przebierać
ulic Wysokie Brzegi i KoszyIgnacego Jana Paderewskiego. się w bajkowe stroje i robić sokowej nosi imię Cezarego
–k
bie świąteczne zdjęcia. W proReklama
gramie przewidziano również
warsztaty zdobienia pierników, a o godz. 15:00 spektakl dla dzieci w wykonaniu
aktorów z Miejskiego Przedszkola nr 15 i rozstrzygnięcie
konkursu na Dobroczynną
tel. 33 8 111 111 Oświęcim Bombkę Bożonarodzeniową.

Taxi 24 h

Podczas spotkania publiczność
obejrzała przygotowany przez
organizatorów film, którego
bohaterami były osoby z problemami zdrowia psychicznego, a także mogła wysłuchać
wspólnego występu muzycznego osób chorych i zdrowych.
Po części artystycznej wszyscy
uczestnicy przeszli przed budynek OCK i wypuścili w niebo
kolorowe balony, symbolizujące dobre życzenia i marzenia
(na fot.). Obchody zakończyły się spotkaniem integracyjnym i poczęstunkiem w restauracji „Meksykańska”.
– In

Organizatorem przedsięwzięcia jest Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy oraz Oświęcimskie Centrum Kultury.
Kto nie chce czekać do grudnia, żeby zrobić coś dobrego,
może wybrać się 17 listopada
na oświęcimskie lodowisko.
O godz. 17:00 odbędzie się
mecz charytatywny – drużyna Przyjaciół Fundacji Mała
Orkiestra Wielkiej Pomocy
zmierzy się z Hokejową Reprezentacją Artystów Polskich. Mecz nosi nazwę „Piąty dla pięciu”, bo sportowcy
amatorzy już po raz piąty
przyjadą do naszego miasta,
a zebrane środki przeznaczone zostaną na pomoc pięciorgu podopiecznym fundacji
z powiatu oświęcimskiego: Nikoli Kurpas, Łukaszowi Gawłowi, Miłoszowi Jaśko, Kordianowi Spadkowi i Wiktorowi
Pacholarzowi.
Przed meczem w godz. 12:30–
17:00 będzie prowadzona akcja honorowego oddawania
krwi pod hasłem „Pomoc ma
Moc”.
– ekt
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Nagrody i awanse

Świąteczne
spotkania

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Oświęcimskim Centrum Kultury spotkali się nauczyciele i pracownicy oświęcimskich szkół i przedszkoli.

W dniach 15–16 grudnia
odbędzie się IV Jarmark Świąteczny na Rynku Głównym.
Stoiska oferujące ręcznie
wykonane ozdoby świąteczne,
zabawki, biżuterię, odzież czy
ceramikę będą czynne w godz.
10:00–19:00. Będzie można
zaopatrzyć się także w naturalne kosmetyki, produkty
spożywcze, wypieki, przetwory
i tradycyjne potrawy świąteczne. Nie zabraknie także
atrakcji dla dużych i małych.
W sobotę zaplanowano
warsztaty tworzenia ozdób
świątecznych i animacje dla
dzieci. Tego dnia przewidziano
też rozstrzygnięcie konkursu
dla dzieci na najpiękniejszy
świąteczny strój.
O godz. 17:00 będzie można
posłuchać koncertu kolęd
i pastorałek w wykonaniu
zespołu Krzywa Alternatywa
i przyjaciół.
Natomiast w niedzielę, oprócz
animacji i warsztatów, o godz.
16:30 planowana jest Wigilia
Oświęcimska. Szczegóły
na stronie um.oswiecim.pl/.

Święto oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętniające
rocznicę powstania Komisji
Edukacji Narodowej w 1773 r.
jest zawsze doskonałą okazją do podziękowań osobom,
dzięki którym poznają świat
kolejne pokolenia młodych
Polaków. Nie inaczej było
i tym razem. Słowa uznania za
odpowiedzialną i trudną pracę
skierował do zgromadzonych
prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut. Dziękował za zaangażowanie, życzył satysfakcji,
wytrwałości, a także wdzięczności uczniów i ich rodziców. Poruszył również kwestie
związane z reformą edukacji, a w szczególności z wpływem, jaki miało jej wdrożenie
na funkcjonowanie oświęcimskich placówek.

Tradycyjnie podczas uroczystości prezydent wręczył
nagrody wyróżniającym się
pedagogom. W tym roku
docenił dyrektorów oświęcimskich szkół i przedszkoli:
Joannę Kuźmę z Szkoły Podstawowej nr 4, Elżbietę Majer z SP 8, Urszulę Jakubowską z Miejskiego Przedszkola
nr 17 i Renatę Chudy z MP
18. Nagrody przyznane przez
włodarza miasta otrzymali
również nauczyciele: Bogusław Brzeziński z SP 1, Joanna
Cebulska i Elżbieta Juraszek-Piwowarczyk z SP 2, Marta
Karolczuk z SP 3, Katarzyna Szczepanik, Joanna Dobczyńska i Joanna Łukawska-Dzięgiel z SP 4, Małgorzata
Mamet, Jolanta Zawora-Gajc
i Barbara Żydek z SP 5, Da-

nuta Mitoraj z SP 7, Barbara Król, Małgorzata Warchoł
i Agnieszka Godula z SP 8,
Dagmara Koczur, Agnieszka
Kazanowska i Dorota Plewniak z SP 9, Marek Wasztyl,
Joanna Pniak i Dorota Radomska z SP 11, a także Izabela Mąsior-Kiełb z MP 7.
Swoje nagrody przyznali również dyrektorzy szkół i przedszkoli.
Podczas uroczystości nauczyciele odebrali akty nadania
stopnia nauczyciela dyplomowanego, a odbierający
awanse na stopień nauczyciela mianowanego złożyli uroczyste ślubowanie.
Spotkanie zakończył wesoły
spektakl w klimacie Dzikiego
Zachodu.
– ekt

felieton

Kolory wolności

2 grudnia w godz. 11:00–
19:00 na rynku stanie miasteczko św. Mikołaja.
Brodaty święty chętnie wręczy
przyniesione przez rodziców
paczki, a fotografia w saniach
z pewnością ucieszy wiele
dzieci. O godz. 16:00 święty
wraz z najmłodszymi oświęcimianami zaświeci światełka
na miejskiej choince.
Organizatorem obu spotkań
jest Urząd Miasta Oświęcim.
– ekt

Pij wodę z kranu
Coraz częściej można się spotkać w kraju z akcjami nawołującymi do picia wody z kranu bez przegotowania, zamiast
butelkowanej wody mineralnej czy źródlanej. A jak jest
w naszym mieście?
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu również zachęca do picia
wody bezpośrednio z kranu
– bez przegotowania i filtrowania, ponieważ jest zdrowa
i smaczna. Zaspokajanie pragnienia kranówką nie cieszy
się popularnością, wciąż brakuje nam zaufania do dostarczanej wody z wodociągów.
Wolimy wydawać w sklepach
niemałe sumy pieniędzy na
butelkowaną wodę, uważając,
że jest ona zdrowsza i bezpieczniejsza.
Jednak woda płynąca z kranu
jest wielokrotnie tańsza i często zdarza się, że jest lepsza
jakościowo od butelkowanej.
Dodatkowo pijąc kranówkę,
przyczyniamy się do dbałości
o środowisko, bowiem plastikowe butelki bardzo zaśmieca-

ją nasze otoczenie i rozkładają
się od stu do nawet tysiąca lat.
Specjaliści z oświęcimskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji twierdzą, że
nieufność do wody z kranu
narodziła się jeszcze w ubiegłym wieku, gdy normy dotyczące wody pitnej nie były
takie restrykcyjne jak obecnie. Tymczasem dzisiaj bez
obaw możemy pić wodę prosto z kranu i choć jest ona jakościowo lepsza od butelkowanej, nieufność pozostała.
W ostatnich latach wodociągi
oświęcimskie przeszły szereg
dużych modernizacji.
– Wiele zmieniło się w zakresie stosowanych metod
uzdatniania wody, wykorzystywania nowej technologii przy jej produkcji. Woda
z kranu jest zdrowa, bo jej

produkcja podlega restrykcyjnym normom. Możemy
bez obaw gasić pragnienie
nieprzegotowaną wodą z kranu, ponieważ jej jakość jest
zgodna z normami unijnymi,
bardziej wymagającymi niż
te, które zostały opracowane
przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO). Kranówka w Londynie, Paryżu, czy
innym europejskim mieście
spełnia te same wymagania
co w Oświęcimiu. Pamiętajmy też, że woda w rurociągu
jest bezpieczna pod względem
mikrobiologicznym i chemicznym. Kto w to nie wierzy,
może sprawdzić jakość wody
na stronach internetowych
naszych oświęcimskich wodociągów lub w sanepidzie –
informuje Kazimierz Homa,
prezes zarządu Przedsiębior-

kamila drabek

stwa Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu.
Wodociągi mają obowiązek
na bieżąco kontrolować jakość wody, która jest badana
codziennie, na każdym etapie procesu jej uzdatniania.
Dodatkowo sprawdzana jest
jakość wody w określonych
punktach sieci wodociągowej.
Żeby cieszyć się bardzo dobrą wodą z kranu jej końcowy
odbiorca musi także upewnić
się, czy instalacje w budynku i mieszkaniu są w dobrym
stanie. Pamiętajmy, że przedsiębiorstwa wodociągowe odpowiadają za jakość wody
w rurach dochodzących do budynków i na tym etapie ich rola
się kończy. Bądźmy świadomi,
że za instalacje wewnątrz budynków odpowiada jego administrator lub właściciel.
Oświęcimskie PWiK podejmuje akcje informacyjno-edukacyjne na temat picia
wody z kranu. Wodociągi
często odwiedzają też grupy dzieci i młodzieży szkolnej, a podczas tych wycieczek
z bliska i na własne oczy można przekonać się, w jaki sposób dba się o jakość produkowanej w Oświęcimiu wody.
– In

P

ierwsze chwile polskiej wolności w 1918 r.
znamy głównie z czarno-białych fotografii.
Jaka była sceneria historycznych zdarzeń,
czy świeciło słońce jak dziś? Czy złota polska
jesień wciąż zachwycała ludzi swą różnorodnością?
Dziś – w ten piękny słoneczny dzień – świętujemy
100. rocznicę uwolnienia spod władzy zaborców. Od
11 listopada 1918 r. rozpoczęła się odbudowa państwowości, choć po 123 latach niewoli trzeba raczej mówić
o budowie nowego państwa, w którym istniejemy po dziś
dzień. Nie zaprzepaściła tego II wojna światowa. Cegiełka
po cegiełce – różnorodnie – dodajemy coś od siebie. I to
jest moim zdaniem współczesny patriotyzm – codzienne
starania, nauka, praca, relacje międzyludzkie oparte na
szacunku, porozumienie we wspólnocie.
Trzeba zapamiętać, jak wiele lat nasi przodkowie
zabiegali o przetrwanie języka polskiego, kultywowanie
tradycji i uznanie pozycji Polski w Europie i na świecie.
I trzeba coś dać od siebie… Kiedy my żyjemy!

z miasta

Andrzej winogrodzki

O wybieraniu

U

nas, podobnie jak w wielu innych miastach,
w kwestii prezydenckiej wszystko odbyło się
za jednym zamachem... długopisu! I dobrze!
Po co narażać po raz kolejny na fatygę Suwerena i mnożyć zbędne wyborcze koszta! Skoro zaistniała
personalna ciągłość na najwyższym miejskim urzędzie.
Są pokusy, aby sądzić, że wszystko powinno pozostać
tak jak było, bo było – jak się okazało – dobre i efektywne.
Ale takie myślenie jest błędne! Niejedno w dotychczasowym schemacie strategii i codziennych działań władz
miasta powinno być poddane zmianom i modyfikacjom.
Szczególnie sposób komunikowania się urzędów z miejską
społecznością – nie za pomocą barwnych opisów i bogatego laurkowo-landrynkowego rejestru osiągnięć i sukcesów
– które są, ale też krytycznej rozmowy o dobrych i gorszych, wymagających korekty, stronach miejskiego życia!
To prosta, ale czasami trudna do akceptacji formuła!
Organizacyjne segmenty władz miasta: Urząd Prezydenta i Rada Miasta powinny działać kompatybilnie,
a nie konfrontacyjnie, a co – przy zaistniałym układzie
sił partyjnych – chyba nie będzie trudne, ale jak zawsze,
co przyniesie rzeczywistość – czas pokaże!
O innym, całkiem z innej bajki wątku i temacie, poniżej, a raczej powyżej podpisany felietonista nie zapomniał!
O kompatybilności tym razem dwojga felietonistów w zakresie doboru tematów i spraw felietonowych przedsięwzięć! Ich sporadyczna identyczność bywa intrygująca!
O tym niebawem!					
Ogłoszenie płatne

Serdecznie dziękuję Państwu
za okazane zaufanie i udzielone mi poparcie
podczas wyborów samorządowych 21 października.
Traktuję to jako pozytywną ocenę
dotychczasowych działań, jak i akceptację
proponowanych rozwiązań dotyczących
przyszłości Oświęcimia.
Państwa decyzja to dla mnie ogromny zaszczyt,
ale też motywacja i zobowiązanie do dalszej pracy
na rzecz rozwoju naszego miasta.
Oświęcim jest naszym wspólnym dobrem.
Jestem dumny, że ponownie mogę sprawować urząd
prezydenta Oświęcimia i dalej realizować
wiele projektów wspólnie z mieszkańcami
i dla mieszkańców naszego miasta.
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Nawiązując do historii
„Odczarowana gala”, która odbyła się 26 października
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu była zwieńczeniem projektu dla młodzieży „Odczarowany Oświęcim”.

Ogłoszenie płatne

rowana historia”, migawki
wspomnień zatrzymała podczas pracy ze specjalistami na
warsztatach „Odczarowana
fotografia” i „Odczarowany
film”, poznała literackie zabiegi w czasie „Odczarowanego
pisania”, a także poznając siebie w trakcie „Odczarowanej
ekspresji”. W przetwarzaniu
zdobytych materiałów pomogły im zajęcia „Odczarowanych technologii”.
– Podobały mi się zajęcia fotograficzne. Teraz bardzo
często robimy zdjęcia przy
różnych okazjach, ponieważ mamy telefony z aparatem. Dzięki poznanym różnym programom na zajęciach
z technologii będziemy mogli
wykonywać zdjęcia na wyższym poziomie. Mieliśmy
kilka godzin zajęć, więc nie
jesteśmy ekspertami, ale potrafimy coś zrobić lepiej niż

„A mnie – jednego z synów rodzącej się Polski
przygarnijcie do korowodu historycznych cieni.
Pragnę otulony tonami swojskiej kolędy
przypominać złociste karty
z dziejów ojczyzny najbliższej –
oświęcimskiej ziemi…”
(Jan Ptaszkowski)

W

Komendant w okresie rekonwalescencji oddziałów wiele
czasu poświęcał na reorganizację Brygady i uzupełnienie
ekwipunku bojowego. W tym
czasie z inicjatywy prezesa
Powiatowego Komitetu Narodowego, burmistrza Romana
Mayzla, zaproszono brygadiera
na spotkanie z mieszkańcami
naszego grodu, z którego coraz
to nowe zastępy młodych ludzi,
świadomych idei stworzenia
Wojska Polskiego, wyruszały
do legionów. Jakie były owoce
tejże wizyty Piłsudskiego?
▪ Tydzień po tej wizycie przeniesiono z Wiednia do Oświęcimia wszystkie ważniejsze
departamenty NKN (organizacyjny, wojskowy, ewidencyjny,
administracyjny oraz redakcję
„Wiadomości Polskich”.
▪ Od połowy lutego 1915 aż po
sierpień tegoż roku samodzielna oświęcimska placówka stała
się centralą wszelkich prac
wojskowo-organizacyjnych
na terenie Małopolski.
▪ Był to czas rozkwitu komisariatów wojskowych. Jego apogeum miało miejsce w dniach
8, 9 maja1915 w czasie
Zjazdu Komisarzy Wojskowych
Galicji i Śląska w Oświęcimiu.
▪ Dobrze układała się współpraca miejscowych działaczy
niepodległościowych, takich
jak Antoni Śmieszek, dr Antoni
Ślosarczyk, Wacław Zajączkowski, Aleksander Orłowski, Roman Mayzel i innych
z przybyłymi tu osobistościami
ówczesnego życia politycznego.
▪ Za przykładem Oświęcimia
w wielu miejscowościach
zorganizowano podobne manifestacje patriotyczne w sytuacji
wojennej grozy i niepewności
»ku pokrzepieniu serc«”.
Do walki o niepodległość zagrzewały młodych także komponowane przez Orłowskiego
pieśni patriotyczne, śpiewane
przez chór męski, którego był
organizatorem i dyrygentem.
Orłowski udzielał się ponadto
w pracy związkowej i publicystycznej. Pisał artykuły do
„Gospodarza Polskiego”, „Nowej Reformy” i „Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”.
Za swoją działalność i znaczące zasługi otrzymał Order Polonia Restituta, Krzyż Legionów
i Gwiazdę Śląska.

organizowaniu brał przesiąknięty patriotyzmem syn Aleksandra Orłowskiego – Adam
Orłowski (na fot. powyżej),
który w 1916 roku poległ za
ojczyznę. W ich ocalałej żołnierskiej korespondencji jasno
zarysowują się takie wartości,
jak walka o wolną i niepodległą
Polskę.
Utworzony, dzięki staraniom
Orłowskich, pierwszy oddział
oświęcimskich legionistów
złożył uroczystą przysięgę
24.08.1914 roku, a następnego dnia wyruszył owacyjnie
żegnany przez tłumy mieszkańców. Wydarzenie to upamiętnia
tablica wykonana z inicjatywy
Towarzystwa Miłośników Ziemi
Oświęcimskiej z okazji 70.
rocznicy odzyskania niepodległości.
Jan Ptaszkowski w „Księdze
pamiątkowej czynu Aleksandra
Orłowskiego” pisze: „Oddziały
Piłsudskiego, którym przyświecała idea niepodległego państwa, toczyły ciężkie boje m.in.
pod Krzywopłotami, wzięły
udział w wielkiej bitwie pod Limanową. Najkrwawsza bitwa,
w którą weszli strzelcy Piłsudskiego, rozegrała się pod Łowiczówkiem k. Tarnowa. Bitwa ta
wypadła w same święta Bożego Narodzenia i trwała cztery
dni. Po jej zakończeniu bitne
formacje legionistów polskich
skierowano na odpoczynek do
pobliskich Kęt. Zarówno Kęty,
jak i Wilamowice były wów– Urszula Ptaszkowska-Englert
czas zaludnione legionistami.

Fot. z prywatnego archiwum J. Ptaszkowskiego

związku z 100.
rocznicą odzyskania niepodległości przez
Polskę i uroczyście
obchodzonym jubileuszem, nasunęła się myśl, aby udostępnić zgromadzone w prywatnym
archiwum mojego taty śp. Jana
Ptaszkowskiego dokumenty,
ukazujące proces tworzenia się
legionów na ziemiach oświęcimskich i przybliżyć postacie
z tym związane.
Jedną z nich, którą chcę zaprezentować jako pierwszą, jest
postać kompozytora Aleksandra Orłowskiego, naczelnika
poczty, człowieka niezwykle
zaangażowanego w sprawy
Oświęcimia, pełniącego w latach 1904–1932 funkcję radnego. Ten utalentowany muzyk
i społecznik w kartach historii
zapisał się jako zasłużony działacz narodowy. W 1909 roku,
wraz z burmistrzem Romanem
Mayzlem i radnym Rudolfem
Haberfeldem, odbywając podróż do Wiednia, uzyskał zgodę
cesarza Franciszka Józefa I
na utworzenie starostwa oświęcimskiego z siedzibą urzędową
w Oświęcimiu. Podczas tej
wizyty wraz z pozostałymi
deputowanymi podjął starania o pozwolenie na budowę
mostu żelbetonowego na Sole.
Jego zasługą jest uzyskanie
pożyczki komunalnej w Banku
Krajowym we Lwowie na inwestycje potrzebne gminie, takie
jak: utworzenie linii telefonicznej z Oświęcimia do Krakowa
przez Zator, budowa nowych
pomieszczeń szkolnych czy
starania o otwarcie szkoły
średniej. Aleksander Orłowski
od 1915 r. pełnił funkcję referenta Powiatowego Komitetu
Narodowego w Oświęcimiu.
Tak zaszczytne stanowisko
powierzano ludziom o mocnym
autorytecie moralnym.
To on upamiętnił ofiarny czyn
miejscowej ludności, wydając
drukiem broszurę „Ziemia
Oświęcimska w latach Wielkiej
Wojny rozpoczętej w 1914 r.”.
Dokument ten ukazuje
patriotyczną postawę mieszkańców w drodze do wolności.
W czasach walk o niepodległość, dzięki staraniom
osób, takich jak Orłowski czy
Mayzel, Oświęcim gościł wiele
znaczących osobistości życia
politycznego. Byli to między
innymi: Władysław Sikorski,
Ignacy Daszyński, Bolesław
Limanowski czy Józef Piłsudski, który został przez arcyksięcia Fryderyka mianowany
brygadierem pułku, przekształconego później w I Brygadę.
Powiat oświęcimski dostarczył
Legionom Polskim ok. 700
ludzi, co wymownie świadczy
o niestrudzonej pracy działaczy
niepodległościowych w naszym
mieście. Czynny udział w ich

Fot. z prywatnego archiwum J. Ptaszkowskiego

Fot. zbiory organizatora

W projekcie koordynowanym
przez trójkę entuzjastów:
Barbarę Dejko, Alinę Kwarciak i Bartosza Gajdę wzięło
udział piętnaście osób w wieku od 12 do 19 lat. We wrześniu i październiku uczestniczyli w ponad dwudziestu
spotkaniach, nawiązujących
do historii Oświęcimia.
– Zanim napisaliśmy projekt:
ja, Barbara Dejko i Bartosz
Gajda zadaliśmy sobie pytanie – z czym ludziom kojarzy się Oświęcim? Nasze odpowiedzi pokryły się. Z KL
Auschwitz. Dlatego założyliśmy, że pokażemy młodym
ludziom, iż miasto, w którym
żyją, ma wielowiekową tradycję, a okres II wojny światowej to jedynie wycinek jego
ponad 800-letniej historii –
mówi Alina Kwarciak.
Młodzież poznała przeszłość
dzięki cyklowi zajęć „Odcza-

dotychczas – mówi Natalia
Krawczyk, uczestniczka projektu.
– Warsztaty filmowe były
okazją do uwiecznienia szlaku, jaki stworzyli uczestnicy,
poznając miasto. Bo to oni
właśnie są autorami mapy
miejsc, które warto zobaczyć
w Oświęcimiu. Młodzież pokazała te miejsca w taki sposób, aby zachęcić swoich kolegów do odwiedzania ich
– zauważa Bartosz Gajda.
Projekt stworzony przez osoby na co dzień pracujące
w sferze kultury i oświaty dał
uczestnikom większe możliwości rozwoju zainteresowań.
– Autentyczne zorientowanie
na wspólne działanie przedstawicieli obu stron w realizację warsztatów przyniosło
większe korzyści dla uczestników projektu. Dlatego planujemy kontynuować niektóre
działania związane z filmem
i fotografią. Sądzę, że zaangażowana w nie będzie ta sama
grupa młodzieży, uzupełniona przez nabór otwarty. Zaskoczył nas fakt, iż prawie
cała grupa brała udział we
wszystkich warsztatach. Uważaliśmy bowiem, że młodzież
po udziale w bloku historycznym podzieli się na mniejsze
grupki, by realizować tylko
te warsztaty, które będą stanowić dla nich inspirację do
rozwoju zainteresowań – zaznacza Barbara Dejko.
Warsztaty realizowane były
w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki
w Oświęcimiu, Oświęcimskim Centrum Kultury, Szkole Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu oraz przestrzeni miasta
od 10 września do 29 października br. Partnerami
projektu byli: Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu i RSTK Grupa na Zamku
w Oświęcimiu.
Efekty zajęć można będzie zobaczyć w Oświęcimskim Centrum Kultury podczas wystaw
– fotografii krajobrazowej od
4 do 25 stycznia 2019 r. i fotografii portretowej od 25 stycznia do 22 lutego 2019 r.
Projekt był częścią programu
SYNAPSY 2018 – programu
rozwoju edukacji kulturowej
w Małopolsce, realizowanego przez Małopolski Instytut
Kultury w Krakowie w ramach prowadzonego i dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury
programu Bardzo Młoda Kultura 2016–2018.
– In

Z dziejów ojczyzny najbliższej

Grupa legionistów z Oświęcimia na froncie wołyńskim,
w Czeremosznej obok cerkwi 12 lipca 1916 r. Stoją od lewej:
Ludwik Ślosarczyk, Aleksander Stolarski, chor. Tumidajski,
Kantor, Sykuła, Stanisław Jęczalik, Adam Orłowski, Bratek, klęczą: Wydra, Szczurek, Huzarek, siedzą: Wójtowicz,
Szczęśniak, Woźnarowski, Rybak, Leśniak.
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Święto niepodległości w Oświęcimiu
Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w naszym mieście miały szczególną oprawę. W uświetnienie
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zaangażowało się wiele instytucji i organizacji. Przez kilka dni wyrażano patriotyzm na wiele sposobów.
11 listopada na czele patriotycznej parady, która uformowała się na Rynku
Głównym po mszy św. za Ojczyznę
odprawionej w sanktuarium Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych, harcerze wraz z najmłodszymi oświęcimianami nieśli 20-metrową flagę Polski.
Parada, w której kroczyli mieszkańcy,
orkiestra dęta, poczty sztandarowe,
wojsko i delegacje przeszła na plac Tadeusza Kościuszki, gdzie przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się
uroczystość główna.
W trakcie parady zatrzymano się pod
pomnikiem Niepodległości przy ul.
Dąbrowskiego, który został wyremontowany i zyskał kilka nowych elementów, m.in. orła trzymającego w szponach szarfę z napisem Bóg, Honor,
Ojczyzna. Janusz Chwierut, prezydent
Oświęcimia wraz z Haliną Gębołyś
z nieistniejącego już stowarzyszenia,
które zainicjowało budowę pomnika przed dwudziestoma laty, dokonał
jego symbolicznego odsłonięcia.
Na placu T. Kościuszki uczestnicy wspólnie odśpiewali hymn Polski,
wojskowy poczet flagowy wzniósł flagę na maszt, prezydent miasta wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Była salwa honorowa, a przedstawiciele władz samorządowych, instytucji,
służb mundurowych, różnych organizacji i szkół złożyli kwiaty na płycie
Grobu Nieznanego Żołnierza. Z okazji
100-lecia odzyskania niepodległości
na koniec uroczystości wypuszczono
w niebo sto gołębi. Następnie delegacje przeszły na cmentarz parafialny, by pod pomnikami Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914–1918, 1918–1921, 1939–1945 i Żołnierzy
Polskich poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939 r. złożyć kwiaty i oddać hołd.
Oświęcimianie tego dnia świętowali na różne sposoby – odbył się m.in. tradycyjny 11-km
„Bieg Niepodległościowy – Jedenastka na 11 listopada” ulicami Starego Miasta, warsztaty
dla dzieci „Jak świętować niepodległość” w Cafe Bergson, przygotowane przez Fundację
Miasto Pracownia, gra miejska zorganizowana przez Hufiec ZHP Oświęcim.
A w przygotowaniu się do obchodów pomocne były warsztaty plastyczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Na 100 Niepodległa”, które odbyły się 8 listopada. Wykonywano na
nich kokardy narodowe, kotyliony, flagi, wianki, torby.

Fot. MZ

Z okazji 100. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę Muzeum
Zamek w Oświęcimiu przygotowało
cykl spotkań pod nazwą Projekt Niepodległa 2018, na których zaprezentowano wybrane zagadnienia związane
z okresem walk Polaków o niepodległość w trakcie I wojny światowej, poszerzonych o lokalną historię. Projekt
zainicjowano spotkaniem „Legioniści w Oświęcimiu”, później odbyło się
spotkanie „Fotografia z frontu”, a następne dotyczyło lotnictwa. Zwieńczeniem projektu
było spotkanie 11 listopada „Polska Niepodległa” i koncert muzyki polskiej w wykonaniu
Aldo Duo.
11 listopada Oświęcimskie Centrum
Kultury zaprosiło mieszkańców na
projekcje trzech filmów w ramach
Dnia Kina Polskiego. Natomiast 12 listopada w OCK, w ramach projektu A to Polska właśnie odbył się koncert pt. „W hołdzie wolności”, podczas
którego można było usłyszeć najpiękniejsze piosenki patriotyczne i wolnościowe w niezwykłych aranżacjach
Andrzeja Jagodzińskiego.

Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa na Zamku”
zaprosiło dzieci z klas czwartych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Został on podsumowany 5 listopada w Galerii Książki. Uczniowie otrzymali dyplomy,
medale oraz upominki.
Konkurs był jednym z elementów projektu „Wolna Ukochana Ojczyzna – 100 lat
odzyskania niepodległości” przygotowanego przez RSTK.
Święto Niepodległości już 6 listopada uroczyście obchodziły przedszkolaki podczas biesiady patriotycznej „100-lecie
Niepodległości – Pokaż Radość
Przedszkolaku”.
Na scenie Oświęcimskiego
Centrum Kultury wystąpiły dzieci z sześciu miejskich
przedszkoli: nr 7, 14, 15, 16, 17
i 18, prezentując polskie tańce
narodowe i piosenki patriotyczne. Nie zabrakło także występów rodziców. Biesiada rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Występujących przedszkolaków gorąco oklaskiwali rodzice,
rodzeństwo, dziadkowie i rodziny. Patriotyczną biesiadę zorganizowało Miejskie Przedszkole
nr 17 w Oświęcimiu.

Wspólne śpiewanie polskich pieśni patriotycznych w 100. rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę odbyło się w Oświęcimskim Centrum Kultury 9 listopada. Liczny chór stworzyli uczniowie wszystkich szkół podstawowych z naszego miasta, a wtórowała im publiczność.
Po wspólnym śpiewaniu odbyło się spotkanie
patriotyczne przedstawicieli Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych –
Koło Miejskie Oświęcim, oświęcimskiego koła
Związku Sybiraków i Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz
służb mundurowych, podczas którego odznaczono krzyżami za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Podczas spotkania wystąpił chór Auxilium.
10 listopada odbyło się „Spotkanie z historią u Hallera”. Szwadron Kawalerii Ochotniczej im. rtm Witolda Pileckiego z Libiąża zaprosił mieszkańców na piknik. Był
pokaz musztry konnej oraz władania szablą i lancą, przejażdżki konne i śpiewanie
pieśni patriotycznych przy ognisku rozpalonym w kawaleryjskim obozowisku.
Po południu odbyła się uroczysta wieczornica. Organizatorem przedsięwzięcia było
Miasto Oświęcim, Koło Gospodyń „Dwory-Kruki” w Dworach i Zespół Śpiewaczy
„Dworzanie”.
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu
Dyrektor „dziewiątki”
nowym zastępcą prezydenta

Rada Miasta w statystyce

Prezydent
Ośw ię cimia Janusz
Chwierut
zdecydował o powierzeniu
stanowiska
II zastępcy prezydenta Krzysztofowi
Kani, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu.
Wakat na tym stanowisku pojawił się w związku z wyborem dotychczasowego, wieloletniego I zastępcy prezydenta
Marii Pędrak do Rady Miasta
na kadencję 2018–2023. Obu
funkcji nie można łączyć, dlatego pani wiceprezydent zdecydowała o zostaniu radną
Rady Miasta Oświęcim.
Nowy zastępca prezydenta będzie sprawował nadzór
nad m.in. oświatą, kulturą,
sprawami społecznymi. Pracę rozpocznie 19 listopada br.
Krzysztof Kania ma 42 lata.
Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego kierunek wy-

Czteroletnią kadencję zakończyła Rada Miasta Oświęcim.
Na ostatniej sesji 24 października przewodniczący Rady
Miasta podsumował pracę rady.

chowanie techniczne, specjalność technika informatyka,
a także studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie zarządzania małymi
i średnimi firmami. Ukończył
również studia podyplomowe
w Wyższej Szkole Zarządzania
Ochroną Pracy w Katowicach
– BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem. Życie
zawodowe związał z oświatą, na początku jako nauczyciel m.in. w Zespole Szkół nr
1 w Oświęcimiu. Potem przez
cztery lata pracował w Kuratorium Oświaty w Krakowie
Delegatura Wadowice najpierw jako wizytator, później
jako starszy wizytator. Od
1 września 2016 r. jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr
9 im. Orędowników Pokoju
w Oświęcimiu.
Krzysztof Kania jest żonaty,
ma syna. Prywatnie interesuje
się motoryzacją i informatyką.
Lubi jazdę na rowerze, chętnie
uprawia turystykę górską. 		
			

Jak podaje Piotr Hertig w latach 2014–2018 radni zebrali się na 55 posiedzeniach, na
których podjęli 1061 uchwał.
Łącznie złożyli 279 wnio-

Nowa droga otwiera tereny
pod budownictwo

sków i interpelacji. Wiele
pracy miały też komisje. I tak
Komisja Prawa i Porządku Publicznego spotykała
się 88 razy, Komisja Budże-

tu i Rozwoju Miasta odbyła
95 posiedzeń, Komisja Rewizyjna miała 87 spotkań,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji zebrała się

Filtrują powietrze
w przedszkolach

Na osiedlu Zasole zakończyła się budowa ulicy Chodniki. Sześć spośród 1800 oczyszczaczy poNowa droga o długości blisko 350 metrów połączyła ulice wietrza, które zakupiło Województwo
Legionów i Orląt Lwowskich na wysokości skrzyżowania Małopolskie trafiło do Oświęcimia.
z ulicą Kilińskiego.
Urządzenia
zapewniają- przed problemami zdrowot-

budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego. Obok
tej drogi firma deweloperska
buduje już bloki, w których
zamieszka 90 rodzin – mówi
prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut.

ce czyste powietrze w pomieszczeniach, w których
najmłodsi spędzają po kilka
godzin dziennie są w miejskich przedszkolach publicznych. Oczyszczacze swoimi
parametrami są dostosowane
do potrzeb 60-metrowej sali
przedszkolnej i oczyszczają 388 m sześc. powietrza na
godzinę. W ciągu każdej godziny są w stanie dwukrotnie
przefiltrować całe powietrze
w danym pomieszczeniu. Dodatkowo wyposażono je w filtry HEPA wysokiej klasy H13,
które wychwytują nie tylko
pyły i szkodliwe substancje,
ale także kurz, alergeny i bakterie. Dzięki tym nowoczesnym urządzeniom najmłodsi mają szansę ustrzec się nie
tylko przed smogiem, ale też

nymi, których może być przyczyną, w tym m.in. alergią.
Urządzenia ponadto mogą
pracować w trzech trybach,
w tym automatycznym, działającym w oparciu o czujnik, który dostosowuje pracę urządzenia do panujących

w pomieszczeniu warunków.
Nie wyposażono ich natomiast w lampy UV i jonizację,
które wytwarzają ozon i mogą
mieć negatywny wpływ na
dzieci.
Oczyszczacze są w pełni bezpieczne dla dzieci. Wyposażono je m.in. w blokadę
rodzicielską i funkcję automatycznego wyłączenia przy
próbie otwarcia klapy czy
w przypadku przewrócenia
urządzenia. Są też ciche, dzięki czemu mogą być włączone
w każdej chwili pracy z dziećmi czy w trakcie ich przerw
na drzemkę.
Województwo Małopolskie
kupiło 1800 oczyszczaczy powietrza za ponad 1 mln zł.
Fot. UMWM

Dzięki tej inwestycji otworzyły się w Oświęcimiu kolejne
tereny pod budownictwo.
– W tej centralnej części osiedla Zasole, nieopodal Starego
Miasta chcemy stworzyć warunki do dalszego rozwoju

Zapewnia też, że również
w przyszłym roku na osiedlu
Zasole nie zabraknie inwestycji drogowych.
– Mamy zaplanowane dwie
inwestycje. Jedna z nich to
budowa ulicy Sikorskiego,
która pozwoli na połączenie
nowego osiedla mieszkaniowego. Kolejna to budowa ulicy Młyńskiej. Obie ułatwią
komunikację w tej części Zasola – przybliża prezydent.
Inwestycja na ulicy Chodniki obejmowała wykonanie
jezdni, chodników i ścieżki rowerowej z kostki brukowej, zjazdów do posesji.
Ulica ma nowe oświetlenia,
została też odwodniona. Jej
budowa kosztowała ponad
1,43 mln zł.		

84 razy, podobnie jak Komisja Zdrowia. W sumie Komisje złożyły 213 wniosków
i opinii. Radę Miasta VII kadencji 2014–2018 tworzyło
dwudziestu jeden radnych:
Janina Barcik, Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Witold
Figiel, Krystyna Gabryś, Ryszard Gajek, Bożena Godawa, Adam Góralczyk, Ireneusz Góralczyk, Piotr Hertig,
Tadeusz Hoła, Michał Homa,
Andrzej Jakubowski, Elżbieta
Kos, Piotr Kućka, Waldemar
Łoziński, Łukasz Nowak, Jakub Przewoźnik, Renata
Stoch, Paweł Warchoł, Sylwia
Żak-Biesik. Funkcję przewodniczącego
sprawował
Piotr Hertig, a jego zastępcy Elżbieta Kos. Przewodniczącym Komisji Budżetu
i Rozwoju Miasta była Janina Barcik, Komisji Rewizyjnej Michał Homa, Komisji
Ochrony Zdrowia, Środowiska i Opieki Społecznej Andrzej Jakubowski. Pracami
Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
kierował Adam Góralczyk,
a Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Sylwia
Żak-Biesik. 		
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Wysokie notowania miasta
Oświęcim znalazł się na 9. miejscu na 179 ocenianych gmin
w Rankingu Gmin Małopolski 2018, organizowanym przez
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego w Krakowie i Urząd Statystyczny w Krakowie.
Zyskał tym samym tytuł Lidera Powiatu Oświęcimskiego i najlepszego miasta
w subregionie Małopolski
Zachodniej.
– Wysoka lokata miasta nie
jest bezpodstawna, biorąc
pod uwagę to, co w ostatnim czasie zostało zrobione w Oświęcimiu. Działamy
i pracujemy nie dla rankingów i konkursów, ale dla naszego miasta i mieszkańców.
Nie ukrywam, że taki wynik
cieszy i zachęca nas do kolejnych przedsięwzięć, a pomysłów mamy wiele – komentuje wynik Oświęcimia
prezydent Janusz Chwierut.
Jury wyłoniło 20 najlepszych
miast w całym województwie
małopolskim. Ideą Rankingu
Gmin Małopolski jest promowanie gmin wyróżniających
się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego
w Małopolsce. Wyniki oparte
są o dane statystyki publicznej zebrane przez Urząd Sta-

SESJA RADY MIASTA
24 października odbyła się sesja Rady Miasta. Treść uchwał
dostępna na stronie internetowej oswiecim.pl w zakładce
Samorząd/Rada Miasta
Również w tej zakładce znajdują się nagrania video z sesji
Rady Miasta.

Wieści w lokalnej TV
Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
w każdy piątek o godzinie
18:00. Wiadomości są powtarzane przez cały weekend,
co trzy godziny. Możecie się
więc Państwo dowiedzieć o
nowych inwestycjach, o tym,
co ciekawego słychać w kulturze, oświęcimskim sporcie,
a także, a może nawet przede
wszystkim o aktywności samych oświęcimian.
Wiadomości można oglądać
na portalu internetowym
www.faktyoswiecim.pl,
www.oswiecimskie24.pl
i www.oswiecimonline.pl/.
„Wieści z Ratusza” są też
dostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl
oraz oswiecim.pl/.

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

tystyczny w Krakowie. Ocenie
poddawane są wszystkie gminy województwa małopolskiego z wyłączeniem miast
na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.
Pod uwagę brane są średnioroczne: dochody własne
budżetów gmin na 1 mieszkańca (2015–2017 r.), wydatki majątkowe inwestycyjne
budżetów gmin na 1 mieszkańca (2015–2017 r.), środki
z Unii Europejskiej i innych
źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód
budżetów gmin na 1 mieszkańca (2015–2017 r.), a także wskaźnik zadłużenia
gmin (od 2015–2017 r.), wydatki bieżące gmin na administrację publiczną na
1 mieszkańca w 2017 r.,
liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych
w REGON na 1000 ludności
w 2017 r., wyniki egzaminu

gimnazjalnego 2017/2018 –
średni wynik w procentach,
odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
w wieku 3–6 lat w 2017 r.,
saldo migracji na 1000 osób
w 2017 r., wydatki na kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca
w 2017 r. i udział środków
przekazanych organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
w wydatkach ogółem gminy. Trzy pierwsze miejsca
w plebiscycie zajmują kolejno: Nowa Wieś, Niepołomice
i Zakopane. Najlepsi z Małopolski Zachodniej to: Oświęcim (9), Zator (15), Brzeszcze
(16) i Wadowice (18).
Wysokie miejsce odnotował
też Oświęcim w Rankingu
Samorządów
przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Oceniono w nim

Edukacja i zabawa
2,5 tys. miast i gmin, a Oświęcim zajął 12 miejsce w kategorii gminy miejskiej i miejsko-wiejskiej. Z województwa
małopolskiego wśród najlepiej ocenianych gmin miejskich i miejsko-wiejskich,
obok Oświęcimia, jest m.in.
Nowy Targ, który zajmuje
16 pozycję i Zator na 32 miejscu. W kategorii miasta na
prawach powiatu Kraków
jest na 13 miejscu, a Nowy
Sącz na 21. W rankingu wyróżniono samorządy, które
dbają o kondycję finansową,
uruchamiają lokalne zasoby i przedsiębiorczość, przeciwdziałają zjawiskom niekorzystnym w środowisku,
a często i w strukturze społecznej, a także podnoszą jakość świadczonych przez siebie usług publicznych. Nad
metodologią czuwa niezależna Kapituła. Eksperci sprawdzają, które samorządy najlepiej dbają o rozwój i standard
życia mieszkańców, nie zapominając przy tym o bezpieczeństwie
finansowym.
Zwycięzcami rankingu są
Zielona Góra (miasta na prawach powiatu), Boguchwała
(gminy miejskie i miejsko-wiejskie) i Wisznice ( gminy
wiejskie ).		

No Promil – No Problem

Najmłodsi oświęcimianie uczyli się,
co robić, aby uniknąć zanieczyszczenia
środowiska.

W sali teatralnej Oświęcimskiego Centrum Kultury blisko 600 uczniów klas od I
do III szkół podstawowych
oraz przedszkolaków obejrzało spektakl ekologiczny
pt. „Mapa marzeń”, przygotowany przez Teatr Kultureska
w Krakowie. To już kolejne
przedstawienie dla najmłodszych, realizowane w ramach
programu edukacji ekologicznej ze środków Urzędu Miasta.

cjantami z wydziału ruchu
drogowego będą rozdawali
kierowcom ulotki, baloniki,
przestrzegając jednocześnie
przed wsiadaniem za kierownicę pod wpływem alkoholu.
Kampania zakończy się
14 grudnia podsumowaniem na Rynku Głównym.
Obok występów, nagród dla
uczestników konkursów plastycznych i literackich przewidziano też pokaz psów ra-

Spektakl miał formę wesołej
zabawy z dziecięcą publicznością.
– To była ciekawa lekcja ekologii, która uwrażliwiła dzieci
na problemy przyrody. Poruszała temat zanieczyszczonego środowiska naturalnego,
pokazywała też dzieciom, jak
duże znaczenie ma segregacja
odpadów i recykling – oceniają pracownicy Referatu
Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta.

Aktualizacja GPR
W związku z przystąpieniem do zmiany „Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta
Oświęcim na lata 2015–
2025” operator programu
– Miasto Oświęcim informuje,
że od 6 do 20 listopada 2018
roku odbędzie się nabór kart
projektów przedsięwzięć rewiludzie talizacyjnych.

Oświęcim po raz pierwszy włączył się w Małopolską Kampanię Społeczną „No Promil – No Problem”. Biorą w niej
udział uczniowie oświęcimskich szkół podstawowych,
a także nauczyciele.
Głównym celem kampanii
jest ograniczenie na terenie
Małopolski liczby osób pod
wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz
zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych
kierowców. Siódmoklasiści
podczas specjalnych warsztatów profilaktycznych mogli
dowiedzieć się o nagannym
zachowaniu, jakim jest jazda
samochodem pod wpływem
alkoholu czy środków psychotropowych. Rozmawiano też
o skutkach i konsekwencjach
takiej postawy. Inspiracją do
dyskusji były m.in. filmy przygotowane przez organizatorów akcji. Jednym z elementów kampanii jest happening,
który odbędzie się 16 listopada. W tym dniu oświęcimska
młodzież, niosąc transparenty
z hasłami kampanii „No Promil – No Problem”, przemaszeruje ulicami miasta, by wyrazić głośny sprzeciw wobec
nietrzeźwości za kierownicą.
Uczniowie wspólnie z poli-
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towniczych. Młodzi
będą mogli założyć specjalne okulary tzw. narkogogle
czy alkogogle, które symulują
wiele skutków używania narkotyków czy alkoholu. Sami
będą mogli doświadczyć, jak
zmienia się świat osoby nietrzeźwej pod wpływem środków odurzających.
Organizatorem kampanii jest
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek”.

Uczniowie „jedenastki” prezentują zdobyte certyfikaty
podczas kampanii
Fot. SP nr 11

Zgłoszenia nowego przedsięwzięcia, a także zmianę lub
usunięcie zadania znajdującego się w obowiązującym GPR
należy dokonać dwuetapowo:
Etap I:
Wnioskodawca wypełnia formularz elektroniczny, dostępny
online pod adresem: http://
ankiety.deltapartner.org.pl/
oswiecim/ lub przesyła wypełnioną kartę projektu w wersji
edytowalnej na adres mailowy:
brm@um.oswiecim.pl
Etap II:
Wypełnioną komputerowo
i podpisaną przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną
do reprezentacji kartę projektu
w wersji papierowej należy złożyć na Dzienniku Podawczym
Urzędu Miasta Oświęcim, przy
ul. Zaborskiej 2, pokój nr 1.
Regulamin naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych
stanowi załącznik do Zarzą-

dzenia nr 0050.185.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 31.10.2018 r. i jest
dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce
Rewitalizacja oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Ponadto informacji dotyczących aktualizacji GPR
udzielają pracownicy Biura
Rozwoju Miasta Urzędu Miasta
Oświęcim, ul. Zaborska 2,
pokój nr 28, tel. 338429128
lub drogą elektroniczną pod
adresem e-mail: brm@um.
oswiecim.pl/.
W związku z przystąpieniem do zmiany „Gminnego
Programu Rewitalizacji Miasta
Oświęcim na lata 2015–
2025” od 6 do 20 listopada
2018 roku prowadzony będzie
nabór kart projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Zgłoszenie nowego przedsięwzięcia, a także zmiana lub
usunięcie zadania znajdującego się w obowiązującym
GPR odbywa się poprzez
formularz dostępny online
na stronie www.oswiecim.
pl. Na tej stronie w zakładce
Rewitalizacja oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej dostępny
jest również regulamin naboru
przedsięwzięć rewitalizacyjnych.			

wieści z oświęcimskiego ratusza
przygotowała katarzyna kwiecień
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POD PATRONATEM GZO

Kanon literatury dla dzieci
25. Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną Galeria Książki w Oświęcimiu została wręczona. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 18 października w oświęcimskiej
książnicy wręczono pisarzom nagrody.
– Wszystkie książki są bardzo
interesujące, czytaliśmy je
z zapartym tchem i jesteśmy
bardzo szczęśliwi z tego powodu. Było ich bardzo dużo,
ale to nie nowina, ponieważ
z roku na rok powstaje coraz więcej literatury dla młodych. Wybrane przez konkursowe jury dziesięć nominacji
reprezentuje rozmaite typy
prozy literackiej i różnorodne strategie, przejawiające
się w treści i formie. Te, które wybraliśmy poruszyły nas
najbardziej. Myślę, że te opowieści pójdą w świat – powiedziała podczas uroczystości Alicja Ungeheuer-Gołąb,
przewodnicząca jury.
Za połączenie wątku detektywistycznego, spirytystycznego, przygodowego z fantastyką nagrodę główną
25. jubileuszowej Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej
im. Kornela Makuszyńskiego otrzymała Justyna Bednarek za książkę „Pan Kardan i przygoda z vetustasem”
wydaną przez wydawnictwo

Laureatce nagrody Justynie Bednarek oraz wyróżnionemu Adamowi Wajrakowi gratulował prezydent Oświęcimia
Janusz Chwierut

Bajka. Wyróżnienia otrzymali Adam Wajrak za książkę „Lolek” (Wydawnictwo
Agora) i Marta Guśniowska
za książkę „A niech to gęś
kopnie” (Wydawnictwo Tashka). W głosowaniu czytelników I miejsce zdobył Konrad Lewandowski za książkę
„Szatan i spółka. Dalsze przygody szatana z siódmej klasy”
(Wydawnictwo Nasza Księgarnia).

Nagroda została ustanowiona
w 1994 roku (za książkę wydaną w 1993) przez Fundację
„Książka dla Dziecka” i redakcję czasopisma o książce dla dziecka „Guliwer”
w hołdzie dla znakomitego
polskiego pisarza dla dzieci
i młodzieży, którego książki
cechuje humor i silna wiara
w prymat dobra.
Jest przyznawana co rok żyjącemu polskiemu autorowi za

wyróżniającą się podobnymi
cechami książkę literacką dla
dzieci młodszych, opublikowaną po raz pierwszy w roku
poprzedzającym kolejną edycję nagrody. Od 2004 roku
rolę organizatora nagrody
przejęła Miejska Biblioteka
Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu.
Książki mogą zgłaszać wydawcy, czytelnicy, a także biblioteki i inne zainteresowane
instytucje, a o przyznaniu nagrody decyduje jury powoływane przez organizatora.
Działania związane z tegoroczną edycją konkursu przebiegały pod hasłem „Kanon
naprzód”. Bibliotekarze nawiązali w nim do kanonu
książek nagrodzonych w ciągu 25 lat przyznawania nagrody, do słowa kanon, rozumianego jako regułę, czyli
tworzenie dobrych reguł czytania i pracy z książkami.
– Hasło „Kanon naprzód”
odwołuje się także do marynarskiego zawołania „cała
naprzód!” oznaczającego, że

wszystkie maszyny na statku mają pracować z pełną
siłą. Dla nas, jako organizatorów nagrody, oznacza ono,
iż nie możemy ustać w wysiłkach, by dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców,
aby zachęcić ich do przeczytania książek nagrodzonych
– mówi Mariola Talewicz,
zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Oświęcimiu.
– Za nami 25 lat Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej
im. Kornela Makuszyńskiego. Z jednej strony rozpiera
nas duma, że od tylu lat, nieprzerwanie wręczana jest nagroda dla najlepszej polskiej
książki dla dzieci. Z drugiej,
to ogromna odpowiedzialność za pielęgnowanie tradycji i historii oraz propagowanie idei nagrody. Z każdym
rokiem przybywa zgłasza-

nych publikacji, poszerza się
grono odbiorców, do których
docieramy z ofertą działań
związanych z nagrodą. W jubileuszowym roku udało nam
się przekroczyć dwie granice,
jedną z nich to liczba publikacji, bowiem do nagrody
zgłoszono sto cztery książki.
Druga to granica Polski, ponieważ jedna z wielu współpracujących z nami szkół to
szkoła polska w Holandii –
podkreśla Leszek Palus, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Oświęcimiu.
W ramach działań związanych z konkursem biblioteka zorganizowała w dniach
17–19 października Święto
Książki Dziecięcej. Były spotkania autorskie, warsztaty,
kiermasz literatury dziecięcej
i Koziołkowa strefa zabawy.
– Marzena Wilk

Inscenizacja „Rzepki” Juliana Tuwima w wykonaniu grupy dzieci z Niepublicznego Przedszkola Bajka z Oświęcimia
wywołała gromkie brawa publiczności

Towarzyszka dziecięcych doświadczeń
Rozmowa z Justyną Bednarek, laureatką tegorocznej Ogólnopolskiej Nagrody
im. Kornela Makuszyńskiego o odpowiedzialności w pisaniu dla najmłodszych
i towarzyszeniu dzieciom w poznawaniu świata.
Pisanie dla dzieci zawsze wydawało mi się trudniejszym
zajęciem niż pisanie dla dorosłych, przede wszystkim
ze względu na większą odpowiedzialność za treść przekazywaną
najmłodszym.
Czy podziela Pani tę opinię?
Jeśli chodzi o poziom odpowiedzialności, to zdecydowanie tak. Dlatego że dorosły, ukształtowany człowiek
może zanurzać się w różnych
treściach, nastrojach i klimatach. W takim przypadku
mamy większą swobodę pisania, bo piszemy tak, jakbyśmy
pisali sami dla siebie. To zawsze jest prostsze.
Natomiast jeśli chodzi o dzieci – tutaj trzeba spełnić kilka postulatów. Po pierwsze,
żeby dziecko w ogóle chciało
po książkę sięgnąć trzeba się
bardziej wysilić, sprawić, by
była ona wystrzałowa, ciekawa, fajna, wesoła i po prostu
przyciągnęła czytelników, bo
jak wiadomo oni nam w tej

Justyna Bednarek urodziła
się w 1970 roku w Warszawie. Z wykształcenia romanistka. Jest dziennikarką,
pisarką i ilustratorką. Ma też
rękodzielniczy talent, który
szlifowała w Uniwersytecie
Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej.
Znana jest m.in. z twórczości dla dzieci: z serii książek
o przygodach skarpetek,
którą zapoczątkowała publikacja pt. „Niesamowite
przygody dziesięciu skarpetek”, ale też z książek „Pięć
sprytnych kun” czy „W to mi
graj”. Jej ostania publikacja
„Pan Kardan i przygoda z vetustasem” zwyciężyła w 25. Ogólnopolskiej Nagrodzie im. Kornela Makuszyńskiego. Ma trójkę dorastających
dzieci – Bartka, Antka i Basię.

chwili odpływają i znikają,
więc to jest trudne. Po drugie, znaleźć sposób opowiadania o świecie, tak żeby nie
zaburzyć w dziecku jego na-

turalnej ciekawości, dobrych
skłonności i nie narzucać mu
niczego, nie kształtować, tylko mu towarzyszyć. To nie
jest prosta sprawa. Zmagałam

się z tym jako matka. Moi rodzice zawsze powtarzali, że
dzieci trzeba kształtować. Teraz się to zmieniło, przeszłam
długą drogę i wiem, że dzieciom trzeba towarzyszyć,
wspierając ich najmocniejsze
strony i trzymając w razie czego ręce w pogotowiu, działać
tak, aby one się nie przewróciły. Nie jest inaczej z literaturą dla dzieci. To znaczy
musi być ona pełna swobody, wolności, a jednocześnie
pokazywać taki świat, jaki
chcielibyśmy, żeby dzieci
tworzyły w przyszłości.
Te dwa cele – wolnościowy i dydaktyczny nie zawsze
idą w parze, dlatego trzeba je
sprytnie łączyć i zwykle autorzy robią to intuicyjnie. Czy
to się udaje, to potem okazuje
się w praniu.

nia. Nawet jak piszę o uciekających skarpetkach czy
o kłębkach kurzu, czy o zwariowanym wynalazcy, który tak naprawdę nie miałby
szansy zaistnieć w dorosłym
realnym świecie, to jednak upycham tam mnóstwo
prawdziwych i ludzi, i wydarzeń. Być może to jest klucz,
nie jestem pewna, wcale nie
wiem, czy tak jest. Ale to jest
mój sposób na poważne traktowanie młodego czytelnika. Z jednej strony staram się
dbać o to, żeby fantazja była
i było to ciekawe, a z drugiej
strony nie unikam prawdziwego życia, również z jego
smutniejszymi stronami.

w książce o kunach mój syn
Bartłomiej, w bajkach muzycznych jest dużo Antka,
mojego syna muzyka. Natomiast książka o panu Kardanie jest dedykowana mojemu
mężowi. Ukazała się ona rok
temu i równo rok temu mój
mąż zmarł, więc może sobie
pani wyobrażać, jaki to jest
dla mnie, mówiąc mało elegancko, łomot emocjonalny.
Trudno mi z jednej strony
utrzymać emocje na wodzy,
a z drugiej strony strasznie
się cieszę, ponieważ wierzę,
że on z nieba patrzy i cieszy
się razem ze mną i jakoś mi
tutaj towarzyszy. Cieszę się,
że właśnie ta książka została
tak pięknie wyróżniona i myślę, że w jakimś sensie jest to
nasze wspólne dzieło. Zresztą mój mąż poprawił mi opis
vetustasu i podpowiedział,
co zrobić, żeby takie urządzenie w ogóle zaczęło działać. Bo on miał techniczną,
inżynierską wiedzę i umiejętności, a ja jestem humanistką i nie byłabym w stanie
aż tak tego opisać.

Czym jest dla Pani nagroda?
Ona jest dla mnie podwójnie
ważna. Po pierwsze dlatego,
że jest to nagroda im. Kornela Makuszyńskiego, który jest ważną osobą w moim
życiu. Dla mnie był on kimś,
kto stwarza piękne ramy,
w których człowiek chce się
rozwijać. Po drugie, każSądzę, że Pani tę intuicję dą z książek, którą napisama...
łam poświęcałam konkretnej
Wszystkie książki opieram osobie: w skarpetkach wy- Dziękuję za rozmowę.
o jakieś prawdziwe wydarze- stępuje moja córeczka Basia,
– Marzena Wilk
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Jagiellonowie w centrum
uwagi

Przez ponad miesiąc na deskach Oświęcimskiego Centrum
Kultury występowały amatorskie grupy teatralne, prezentując efekty swoich twórczych pasji w ramach VI Tygla Historycy – naukowcy i badacze z Polski i Czech wzięli
udział w trzydniowej konferencji zorganizowanej przez MuTeatralnego.
zeum Zamek w Oświęcimiu.

Tegoroczny Tygiel Teatralny zainaugurował monodram
„6 sekund” w wykonaniu Beaty Malczewskiej z Teatru
Loch Camelot w Krakowie

Wystąpił Kabaret „Czarna
Rękawiczka” Uniwersytetu
Trzeciego Wieku z Oświęcimskiego Centrum Kultury. Można było również
podziwiać miłośników teatru z okolicy: JaNowy Teatr
z Andrychowa, Teatr Tradycja z Alwerni, grupę teatralną „Minus Jeden” z Powiatowego Zespołu nr 9 Szkół im.
Marii Dąbrowskiej w Kętach

oraz Grupę Teatralną Niezależna z Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Chełmku.
Tradycją stało się już, że program tyglowych prezentacji
wzbogacają spektakle w wykonaniu
profesjonalistów.
W tym roku można było zobaczyć monodram „6 sekund”
w wykonaniu Beaty Malczewskiej z Teatru Loch Camelot w Krakowie oraz „Stół
z powyłamywanymi nogami.
Na stole i pod stołem” z Teatru Mumerus w Krakowie.
– Uczestnicy Tygla Teatralnego mogli zaprezentować
swój repertuar przed szerszym gronem widzów, zmierzyć się z tremą i własnym
talentem na teatralnych deskach. Dla publiczności była
to okazja do zaczerpnięcia
inspiracji, pobudzenia aktywności artystycznej, integracji ze sztuką. Dla obu
stron, odbiorcy i adresata,
to przede wszystkim piękny czas, pełen zachwytu
i twórczości – podsumowuje
Agnieszka Berny.
– ekt

Tułacz reporterskich szlaków
Piętnasta płyta została odsłonięta 9 listopada w Alei Pisarzy przy Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki
w Oświęcimiu.

tyka mnie, jak mi się zawsze
wydaje, niezasłużona nagroda. To jest dla mnie ogromny zaszczyt znaleźć się w Alei
Pisarzy w Oświęcimiu – powiedział zaraz po odsłonięciu
płyty Wojciech Jagielski.
– Czuję się nieco zakłopotany, dlatego że sam za pisarza
nigdy się nie uważałem i dalej
się nie uważam. Uważam się
za dziennikarza, który napisał
kilka książek, ale skoro mam

taką tablicę, to nie tylko mam
tę wiadomość czarno na białym, ale nawet wyrytą w brązie.
Serdecznie dziękuję. Nawiązując do pytania, czy uczymy się
czegoś na takich doświadczeniach jak Auschwitz, myślę, że
uczymy się wszystkiego znakomicie, ale niestety dosyć szybko
o tych naukach zapominamy –
zaznaczył Jagielski.
Twórczość autora przybliżył
oświęcimianom prof. Krzysztof Zajas, członek kapituły
Alei Pisarzy.
– Wojciech Jagielski to jeden
z najlepszych i najważniejszych przedstawicieli polskiej
szkoły reportażu, uczeń Ryszarda Kapuścińskiego i Hanny Krall, specjalista od Bliskiego Wschodu, Kaukazu
i Afryki. W swoich książkach
stara się przebić przez zaporę
różnic kulturowych, etnicznych i wyznaniowych, by dotrzeć do perspektywy zwykłego człowieka, przeciętnego
mieszkańca odległych, pery-

Białymstoku, Toruniu, Poznaniu, a także z Opawy, Pragi i Brna.
Oprócz naukowych rozpraw
i dyskusji, uczestnicy mieli też
czas na zwiedzenie muzealnego oddziału Ratusz i obejrzenie tamtejszej wystawy stałej
zatytułowanej „W przestrzeniach historii. Dzieje miasta
Oświęcimia”. Zajrzeli też do
podziemi Rynku Głównego,
gdzie trwają prace nad przygotowaniem do udostępnienia tego miejsca turystom.
Była to trzecia konferencja
z cyklu Jagiellonowie i ich
świat. Pierwsza odbyła się
w 2014 roku i nosiła tytuł
„Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI

feryjnych regionów – mówił
prof. Krzysztof Zajas.
– Jest reporterem uczestniczącym, często z narażeniem
życia dociera w bezpośrednie
sąsiedztwo konfliktów zbrojnych, chce dotknąć żywej
tkanki aktualnych wydarzeń.
Jego książki – pisane fascynująco powściągliwym i przez
to niezwykle przenikliwym
językiem – to kapitalne świadectwa współczesnego świata, pełnego chaosu, ingerencji polityki w życie prywatne,
tragedii generowanych przez
wypaczone ideologie. To filozof wędrówki, niekończącej
się drogi, niezmordowany tułacz niebezpiecznych reporterskich szlaków – dodał.
Po odsłonięciu płyty Wojciech
Jagielski spotkał się z czytelnikami w bibliotecznej auli.
Projekt Aleja Pisarzy jest realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu wspólnie z pisarzami,
krytykami literatury i pracownikami naukowymi.
Do tej pory swoje tablice odsłonili m.in. Andrzej Stasiuk,
Janusz Głowacki, Ewa Lipska,
Zofia Posmysz, Marcin Świetlicki, Olga Tokarczuk, Hanna Krall, Wanda Chotomska,
Dorota Masłowska czy Mariusz Szczygieł.
– Marzena Wilk

XVIII-wieczna
obyczajowość
Podczas Krakowskiego Salonu Poezji
publiczność usłyszała teksty Jędrzeja
Kitowicza i Henryka Rzewuskiego.
W Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu 4 listopada odbył się
69. Krakowski Salon Poezji pt.
„Opis obyczajów”. Wybrane
fragmenty twórczości Jędrzeja Kitowicza i Henryka Rzewuskiego czytali Iwona Bielska oraz Mikołaj Grabowski.
Aktorzy przedstawili barwne
opisy polskiej obyczajowości
okresu XVIII wieku, łączące

w sobie rzetelność i dokładność kronikarską z humorem.
Na ostatnią w tym roku edycję Salonu organizatorzy zapraszają 2 grudnia.
Projekt realizowany jest przy
wsparciu Miasta Oświęcim, Powiatu Oświęcimskiego, firm: EnCo, Omag, Ipsen,
Meta oraz Joachima S. Russka.
– In
Fot. Dominik Smolarek, MDSM

Projekt, realizowany od sześciu lat, upamiętnia wybitnych żyjących pisarzy, którzy
osobiście odsłaniają przeznaczoną im pamiątkową płytę,
ozdobioną autografem i wybranym cytatem z twórczości.
Dzięki temu Oświęcim chętnie odwiedzają znakomici literaci, z którymi czytelnicy
mają okazję się spotkać czy
porozmawiać. To szczególna
okazja dla wszystkich tych,
którzy w dobie dominującej
kultury obrazkowej nadal cenią sobie szczególnie wartość
dobrego słowa pisanego.
Tym razem zaproszenie do
grona wybitnych pisarzy przyjął Wojciech Jagielski, dziennikarz, korespondent Polskiej
Agencji Prasowej, były publicysta Gazety Wyborczej, pisarz.
– Czuję się strasznie stremowany, bo jestem korespondentem wojennym bardzo
nieśmiałym i stresującym się
przy wystąpieniach, zwłaszcza przy takich, gdzie spo-

wieku”. Wtedy poruszono
różne aspekty działalności
dynastii Jagiellonów, zarówno politycznej, jak i kulturalnej, społecznej i kościelnej.
Przedstawione zostały działania poszczególnych władców od Kazimierza Jagiellończyka do Zygmunta Augusta
oraz ich żon i dzieci. Druga pt. „Centrum a peryferie
w systemie władzy Jagiellonów” odbyła się w 2016 roku.
Wtedy skupiono się na znaczeniu poszczególnych dzielnic w strukturze i systemie
władzy jagiellońskiej, polityce
dynastii wobec przyłączanych
ziem i relacji pomiędzy centrum a peryferiami.
– In

Tematem tegorocznej konferencji z cyklu Jagiellonowie
i ich świat była „Polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonów”.
– Naukowcy z różnych ośrodków w Polsce i z zagranicy
starali się przedstawić w swoich referatach działalność Jagiellonów wobec biskupów,
klasztorów i parafii. Poruszyli zagadnienia związane
z polityką członków dynastii wobec różnych wyznań,
a także indywidualną pobożność i religijność wszystkich
przedstawicieli dynastii, zarówno w Królestwie Polskim,
na Litwie, jak i w państwach
rządzonych przez tę dynastię
od schyłku XIV do schyłku
XVI wieku – mówi Wioletta
Oleś, dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Konferencja wzbudziła duże
zainteresowanie w środowisku naukowym. Do Oświęcimia przyjechało niemal
czterdziestu badaczy z uniwersytetów: w Gdańsku,
Krakowie, Katowicach, Warszawie, Lublinie, Olsztynie,

Fot. zbiory organizatora

– „A teatr jest po to, żeby
wszystko było inne niż dotąd” – Grzegorz Turnau doskonale zawarł w tych kilku prostych słowach istotę
spotkań aktorów z widzami.
Myślę, że tegoroczny Tygiel
Teatralny spełnił to oczekiwanie. Na scenie Oświęcimskiego Centrum Kultury zagościły amatorskie grupy teatralne,
ale także profesjonalni artyści – mówi Agnieszka Berny,
instruktor z Oświęcimskiego
Centrum Kultury.
Tematyka tegorocznych prezentacji była bardzo różnorodna. Można było zobaczyć
zarówno spektakle lekkie
i zaprawione humorem, dotyczące spraw codziennych, jak
i poruszające ważne kwestie
społeczne czy narodowe oraz
widowiska zahaczające o grozę i absurd.
Podczas VI Tygla Teatralnego zaprezentowali się uczniowie klas teatralnych ze Szkoły Podstawowej nr 8, a także
młodzież skupiona w Teatrze
„Na Stronie” z Powiatowego
Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących w Oświęcimiu.
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Zagadkowy monolog
Autorski program kabaretowy „Mężczyzna z kijowym peselem” zaprezentuje Piotr Bałtroczyk.
Piotr Bałtroczyk to artysta
multimedialny – dziennikarz, poeta, piosenkarz, satyryk, konferansjer i prezenter.
Jego program kabaretowy pt.
„Mężczyzna z kijowym peselem” będzie można zobaczyć
23 listopada o godz. 19:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury.
Spotkanie artysta rozpocznie niebanalnie – od „Dobry
wieczór państwu, nazywam
się Piotr Bałtroczyk i jestem
atrakcją. A wy jesteście dla
mnie atrakcją, bez was czułbym się jak w domu, samotny i niepotrzebny”. I to właściwie jedyny powtarzalny
fragment wieczoru, w którym macie szansę uczestniczyć. Co nastąpi po „Dobry
wieczór państwu” jest również zagadką dla Bałtroczyka. Przyznał się kiedyś, że ma
w głowie jakieś siedem godzin monologu i nieustanną
zagadką jest dla niego, co wybierze z tajemnych szufladek
umysłu Bałtroczyk Estrado-

13.11 godz. 17:30 „Zaśpiewajmy razem o wolności”
– koncert w wykonaniu, m.in.
nauczycieli i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Karola Szymanowskiego
w Oświęcimiu
14.11 godz. 10:00, 11:30
i 17:00 „U Pana Boga na
warcie” – spektakl o siostrze
Eligii Staweckiej w wykonaniu
klasy teatralnej „Niemożliwi”
ze Szkoły Podstawowej nr 8
w Oświęcimiu

wy. Bo są wciąż dla siebie zagadką – Bałtroczyk Estradowy i Bałtroczyk Zwykły – i to,
być może, utrzymuje jednego
i drugiego w wysokiej dzielności bojowej, mimo kiepskiego peselu, który ich łączy.
Dla artysty wszystko jest inspiracją, a przydrożne drobiazgi przetwarza w następne
epizody swojego życiem pisanego monologu. Posłuchajmy
kolejnej opowieści...
Bilety: 50 zł, 40 zł, 30 zł.
– adam

Brawurowy duet

Fot. Jeremi Astaszow/JerBa-Project.com

„Grace i Gloria” to wzruszający, ale
i przepełniony humorem spektakl, który zaprezentują Stanisława Celińska
i Lucyna Malec.

Spektakl w reżyserii Bogdana
Augustyniaka będzie można
zobaczyć 4 grudnia o godz.
18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury.
„Grace i Gloria” to przejmująca i barwna opowieść, rozgrywająca się gdzieś na dalekiej amerykańskiej prowincji,
o dwóch dojrzałych kobietach o krańcowo różnych
temperamentach, charakterach i skrajnie odmiennych

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury

16.11 godz. 18:00 „Opowieści z Camino de Santiago” – spotkanie autorskie
z Włodzimierzem Majcherkiem
autorem książki „Opowieści
z Camino de Santiago. Historia
kilkunastu lat życia na szlaku
św. Jakuba”

nadety Kowalskiej i zespołów:
Karpowicz Family, Sonitus,
Stiff Capella, Wesoły Masorz,
prowadzenie koncertu Nina
Nocoń

W programie:
Aleksander Zarzycki– Suita
polska op. 37, Krzysztof
Penderecki – Epitaphium
Artur Malawski in memoriam na orkiestrę smyczkową
i kotły, Ludwig van Beethoven
– III Symfonia Es-dur op. 55
Eroica

18.11 godz. 17:00 „Oświęcimski kartel rybny” – projekcja filmu zrealizowanego przez
Mirosława Ganobisa

2.12 godz. 9:30–17:00
Wielki Charytatywny Jarmark
Bożonarodzeniowy
Małej Orkiestry Wielkiej
Pomocy

20.11 godz. 17:00 „Z kamerą i mikrofonem” – zajęcia
edukacyjne dla dzieci w wieku
6–10 lat w ramach projektu
pn. „A ja wiem”
czytaj obok

4.12 godz. 17:00 „Czy są tu
grzeczne dzieci?” – zajęcia
edukacyjne dla dzieci w wieku
6–10 lat w ramach projektu
pn. „A ja wiem”

4.12 godz. 18:00 „Grace
23.11 godz. 19:00 „Mężi Gloria” – spektakl w wykoczyzna z kijowym peselem” –
naniu Stanisławy Celińskiej
kabaret Piotra Bałtroczyka
i Lucyny Malec
czytaj obok
czytaj obok
24.11 godz. 17:00 Koncert
charytatywny w wykonaniu
zespołu „Sie zobaczy” na rzecz
nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji
Narodowej w Zaborzu, podopiecznej Fundacji „Słoneczko”
25.11 godz. 19:00 „Jeszcze
Polska Muzyka” – koncert
finałowy IX edycji cyklu w wykonaniu Orkiestry Akademii
Beethovenowskiej

17.11 „Dolina Biebrzy. Ostatnie dzikie mokradła Europy” –
wykład dr. Sebastiana Bielaka
w ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
(Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24)
•godz. 10:00 grupa 10–12 lat
•godz. 11:30 grupa 6–9 lat

6.12 godz. 17:00 „Spotkanie
z Mikołajem” – wręczanie paczek przez Mikołaja dla dzieci
do 5 roku życia
czytaj obok
8.12 „Podróż do wnętrza
kopalni” – wykład dr Alicji
Kot-Niewiadomskiej w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego
(Uczelnia Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa, ul. Kolbego 8)
•godz. 10:00 grupa 10–12 lat
•godz. 11:30 grupa 6–9 lat
9.12 godz. 16:00 „Dziadek
Mróz, czyli po co komu zima”
– spektakl mikołajkowy oraz...
spotkanie z Mikołajem dla
dzieci powyżej 5 roku życia
czytaj obok
11.12 godz. 20:00 „Dużo
kobiet, bo aż trzy” – spektakl
muzyczno-satyryczny w wykonaniu: Artura Andrusa,
Joanny Kołaczkowskiej, Hanny
Śleszyńskiej i Magdy Umer
czytaj poniżej

17.11 godz. 17:00 Koncert
Parada Gwiazd Telewizji TVS
w wykonaniu: Koli & Juli, Ber-

13.12 godz. 18:00 „Jasełkowisko” – przedstawienie w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół
Katolickiego Stowarzyszenia
Wychowawców w Libiążu
15.12 godz. 18:00 „Szalone
nożyczki” – spektakl komediowy z Teatru Bagatela w Krakowie

Galeria
„Tyle światów”
14.11–3.12 „Gwiazdozbiór
Wodnika” – wystawa portretów
aktorskich Pawła Wodnickiego

Wystawy
do 28.11 „Inspiracje grupy
Osnowa” – wystawa prac
Grupy Tkackiej „Osnowa”

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
13.11 godz. 14:30 „Wybitni
ludzie teatru” – wykład Jerzego Fedorowicza
20.11 godz. 14:00 „Tożsamość i postrzeganie Oświęcimia w kraju i na świecie na
przestrzeni ostatnich 30 lat”
– wykład dr. Radosława Folgi
27.11 godz. 14:00 Wieczór
poświęcony pamięci Janusza
Wałka
4.12 godz. 14:00 „Najczęstsze schorzenia oczu u seniorów” – wykład Barbary Mandery
11.12 godz. 14:00 „Kultura
towarzyska – dawniej i dziś”
cz. I – wykład Bogny Wernichowskiej

Trzy kobiety i Artur Andrus
„Dużo kobiet, bo aż trzy” to pełen anegdot spektakl muzyczno-satyryczny w wykonaniu trzech niezwykłych artystek – Joanny Kołaczkowskiej, Hanny Śleszyńskiej i Magdy Umer. Gospodarzem wieczoru będzie Artur Andrus.
doświadczeniach życiowych.
Ten wzruszający spektakl dotykający trudnych tematów
przemijania – jednocześnie
niosący nadzieję – przepełniony jest poczuciem humoru i zaskakującymi zwrotami
akcji. Brawurowa gra Stanisławy Celińskiej i Lucyny Malec tworzy widowisko pełne
wdzięku i refleksji.
Bilety: 70 zł, 60 zł i 50 zł.
– adam

„Dużo kobiet, bo aż trzy” to
pełen humoru, okraszony
śpiewem spektakl muzyczno-satyryczny. Na scenie pojawią się trzy cudowne artystki. Zobaczymy uwielbianą
przez publiczność, obdarzoną
wielkim poczuciem humoru
i energią Joannę Kołaczkowską – niekoronowaną królową
polskiej sceny kabaretowej.
Wystąpi także Hanna Śleszyńska – jedna z najbardziej
wszechstronnych i lubianych

aktorek, podziwiana z równym entuzjazmem w teatrze,
telewizji, filmie czy kabarecie. Na oświęcimskiej sce-

nie pojawi się również piosenkarka kultowa, artystka
o rzadko spotykanej charyzmie – Magda Umer, autorka

niezapomnianych spektakli
i programów telewizyjnych,
poświęconych legendom polskiej piosenki.
Gospodarzem spotkania będzie człowiek orkiestra, czyli
Artur Andrus – dziennikarz,
piosenkarz, poeta, artysta kabaretowy.
Spektakl będzie można zobaczyć 11 grudnia o godz. 20:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Bilety: 110 zł i 90 zł.
– adam
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Mikołaj w OCK
6 i 9 grudnia do Oświęcimskiego Centrum Kultury przybędzie Mikołaj, który wręczy prezenty grzecznym małym
oświęcimianom.
6 grudnia 2018 roku o godzinie 17:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się spotkanie
z Mikołajem przeznaczone dla dzieci do 5 roku życia. Brodaty święty w odświętnie przystrojonym
holu OCK wręczać będzie
paczki małym mieszkańcom naszego miasta.
Udział w spotkaniu jest
bezpłatny. Karnety do odbioru w Informacji OCK –
liczba miejsc ograniczona.
Dzieci starsze, powyżej
5 roku życia, będą mogły spotkać się z Mikołajem w OCK
9 grudnia. O godzinie 16:00
odbędzie się spektakl mikołajkowy pt. „Dziadek Mróz,
czyli po co komu zima” w wykonaniu Teatru Żelaznego
w Katowicach. Podczas muzycznego widowiska mali widzowie będą towarzyszyć bohaterom w ich podróży pełnej
wspaniałych,
zabawnych,
ale i pouczających przygód.
Po spektaklu Mikołaj obdaruje dzieci prezentami.

Repertuar „Naszego Kina”
w OŚWIĘCIMSKIM CENTRUM KULTURY
„Jak pies z kotem” (15 l.),
prod. Polska 2018, reż. Janusz Kondratiuk, 101 minut
13.11 godz. 20:00,
14.11 godz. 19:00,
15.11 godz. 20:00
„Nina” (15 l.), prod. Polska
2018, reż. Olga Chajdas,
130 minut
15.11 godz. 17:40
„Klakson i spółka” PREMIERA
(b.o.), prod. Malezja, Malediwy, Brunei 2018, reż. Yusry
Abdul Halim, 90 minut
16.11 godz. 16:00,
17.11 godz. 9:30,
19.11 godz. 16:15,
20.11 godz. 9:30,
21–22.11 godz. 16:00

„Bohemian Rhapsody” (15 l.),
prod. USA, Wielka Brytania
2018, reż. Bryan Singer,
134 minuty
23.11 godz. 11:00,
24.11 godz. 19:40,
26.11 godz. 20:00,
27–28.11 godz. 17:30,
29.11 godz. 19:40

„Pettson i Findus. Najlepsza Gwiazdka” (4 l.), prod.
Niemcy 2018, reż. Ali Samadi
Ahadi, 80 minut
23.11 godz. 9:30,
24.11 godz. 16:30,
27–28.11 godz. 16:00,
29.11 godz. 16:30,
1–6.12

Spotkanie ze zdobywcą
wulkanów

„Chleb z nieba” (13 l.), prod.
Włochy 2018, reż. Giovanni
Bedeschi, 100 minut
16–22.12
„Miłość jest wszystkim”
(13 l.), prod. Polska 2018,
reż. Michał Kwieciński
16–22.12

Kino
dla Dzieciaka

„Winni” (15 l.), prod. Dania
2018, reż. Gustav Möller,
85 minut
23.11 godz. 13:30,
24.11 godz. 18:00,
26.11 godz. 16:15,
27–28.11 godz. 20:00,
29.11 godz. 18:00

„Klakson i spółka” PREMIERA
(b.o.), prod. Malezja, Malediwy, Brunei 2018, reż. Yusry
Abdul Halim, 90 minut
18.11 godz. 15:00

Sztuka na ekranie

„Kler” (15 l.), prod. Polska
2018, reż. Wojciech Smarzowski, 133 minuty
Bilety na spektakl w cenie 16.11 godz. 17:45, 20:15,
10 zł od osoby do nabycia 17.11 godz. 11:15,
18.11 godz. 19:00,
w OCK.
Paczki na oba spotkania opie- 19.11 godz. 19:45,
20.11 godz. 11:15, 19:45,
kunowie przygotowują we 21–22.11 godz. 17:45,
własnym zakresie. Kolejność 20:15

odbioru bezpłatnych karnetów (na spotkanie 6 grudnia)
lub zakupu biletu z karnetem (na spektakl i spotkanie
9 grudnia) decyduje o kolejności wręczania paczek przez
Mikołaja. Karnet należy dołączyć do paczki.
– ekt

„Planeta Singli 2” (13 l.),
prod. Polska 2018, reż. Sam
Akina, 119 minut
1–9.12

2017, reż. Wolfgang Groos,
100 minut
16–22.12

„North od Nightfall” (10 l.),
prod. USA 2018, reż. Jeremy
Grant, 65 minut
8.12, 10.12, 12.12
„Dlaczego jesteśmy kreatywni?” (13 l.), prod. Niemcy
2018, reż. Hermann Vaske,
84 minuty
8.12, 10.12, 12.12

„Zegar czarnoksiężnika” (8 l.),
prod. USA 2018, Eli Roth,
104 minuty
1–6.12

„Uwolnij mnie” (15 l.), prod.
Francja, Włochy 2016, reż.
Federica Di Giacomo, 90
minut
10.12, 12.12
„Czarodziejka Lili ratuje
Święta” (5 l.), prod. Niemcy

„Ferrari 312B” – film z cyklu
„Art Beats”, 85 minut
19.11 godz. 18:00
„Degas. Umiłowanie perfekcji” – film z cyklu „Wystawa
na ekranie”
17.12 godz. 18:00

Balet na ekranie
„Nuriejew bez kurtyny”, prod.
Wielka Brytania 2018, reż.
Jacqui Morris, David Morris,
110 minut
26.11 godz. 18:00
„Don Kichot” – retransmisja
baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie
30.12 godz. 17:00

A ja wiem!

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza dzieci w wieku
6–10 lat do udziału w cyklicznych zajęciach edukacyjnych
10 grudnia o godz. 18:00 Grzegorz Gawlik – podróżnik, pn. „A ja wiem”.
dziennikarz i fotograf opowie m.in. o realizowanym przez
Pierwsze dwa zajęcia już się
„Bez komputera też jest fajsiebie projekcie „100 wulkanów”.
wprawdzie odbyły, ale do
nie”, które odbędą się 8 styczBędzie to już dziesiąta odsłona podróżniczego cyklu
„Spotkania przy globusie” organizowanego przez Oświęcimskie Centrum Kultury.
Wstęp wolny.
Grzegorz Gawlik jest podróżnikiem, zdobywcą wulkanów,
alpinistą, organizatorem wypraw i wyjazdów. Odwiedził
79 państw na 6 kontynentach.
Wspiął się na ponad 60 szczytów w Himalajach, Andach,
Pamirze, Kaukazie, Tanzanii,
Atlasie Wysokim w Kordylierach i na Borneo. Eksploruje pustynie, tereny polarne,
dżungle, morza i oceany, rafy
koralowe, wodospady, kaniony oraz jaskinie.
W ramach realizowanego
przez siebie od 2006 roku

projektu „100 wulkanów”
zdobył 53 wulkany, w tym
34 aktywne oraz 105 miejsc
wulkanicznych.
Jest również autorem książki sensacyjno-przygodowej
pt. „Kamień zagłady” oraz
licznych reportaży, felieto-

nów, materiałów przewodnikowych, dzienników, relacji
z wypraw i blogów, a także
laureatem nagród dziennikarskich oraz ambasadorem
Polish Working Dog Foundation w Bielsku-Białej.
– adam

grupy dołączyć można w dowolnym momencie – przyjść
na jedno wybrane spotkanie,
którego tematyka jest szczególnie interesująca lub zapisać się na kilka.
Najbliższe warsztaty pt.
„Z kamerą i mikrofonem” odbędą się 20 listopada. Dzieci dowiedzą się, jak wygląda
praca dziennikarza, poznają tajniki pracy z kamerą.
Na kolejne zajęcia „Czy są tu
grzeczne dzieci?” organizatorzy zapraszają 4 grudnia.
Uczestnicy poznają wtedy historię Mikołaja oraz tradycje
związane z rozdawaniem prezentów w innych krajach. Natomiast 18 grudnia podczas
warsztatu „Święta tu i tam”
dzieci będą mogły porównać
polskie zwyczaje świąteczne

Pierwsze zajęcia przybliżyły kulturę Włoch. Dzieci poznały zwyczaje, słowa i ciekawostki związane
z tym krajem. Własnoręcznie
zrobiły ciasto na pizzę

z panującymi w innych krajach na świecie. Nie zabraknie polskich i zagranicznych
kolęd oraz ozdabiania ciasteczek według tradycyjnych receptur. Cykl zakończą zajęcia

nia. W programie zaplanowano gry planszowe, quizy
wiedzowe, zagadki, krzyżówki, a przede wszystkim wesołą
zabawę w duchu zdrowej rywalizacji.
– Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy, pobudzenie
wyobraźni, inspirowanie do
poznawania świata, rozwoju
intelektualnego oraz nabycie
przez dzieci nowych umiejętności praktycznych – mówi
Kornelia Płoszczyca-Big, instruktor z Oświęcimskiego
Centrum Kultury, jedna z pomysłodawczyń edukacyjnego
cyklu.
Zajęcia są bezpłatne, zapisy
przyjmowane są w Informacji Oświęcimskiego Centrum
Kultury.
– ekt
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Miejska Biblioteka Publiczna
im. Łukasza Górnickiego, Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim
tel. 338479800, 338430165
www.mbp-oswiecim.pl

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

Świąteczne warsztaty
Muzeum Zamek zaprasza na rodzinne warsztaty „W warsztacie szopkarza” odbywające się w ramach cyklu Zamkowe
spotkania z tradycją.
Podczas zajęć uczestnicy poznają historię szopki krakowskiej i będą mogli stworzyć
własną budowlę.
– Stworzymy konstrukcję,
przygotowujemy poszczególne kondygnacje oraz główne elementy – wieże, kopuły,
arkady. Nie zabraknie detali
architektonicznych typu witraże, rozety, kolumny, chorągwie oraz postaci świętej
rodziny, lajkonika, aniołów
czy smoka wawelskiego – informuje Monika Sitek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Warsztaty odbędą się w niedzielę, 9 grudnia, w godzinach 11:00–13:00 1 grupa
i 13:30–15:30 2 grupa. Koszt
warsztatów: 10 zł od dziecka, opiekun bezpłatnie. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci
powyżej 3 roku życia. Dzieci

młodsze mogą towarzyszyć
starszemu rodzeństwu bezpłatnie. Zgłoszenia przyjmuje Muzeum Zamek od 19 listopada pod numerem tel.
338424427. Ilość miejsc ograniczona.

– W polskiej tradycji istnieje wiele obrzędów, które towarzyszą nam od wieków
i chociaż nadal je kultywujemy, często nie znamy już ich
pochodzenia oraz znaczenia.
Zwyczaje te przybliża cykl
rodzinnych warsztatów pn.
„Zamkowe Spotkania z Tradycją” prowadzony od grudnia ubiegłego roku – mówi
Monika Sitek.
– Warsztaty przybliżają dzieciom i ich rodzicom ciekawe
zwyczaje i wierzenia ludowe, a dzięki części warsztatowej rozbudzają wyobraźnię i twórczą kreatywność
uczestników. Każde spotkanie poświęcone jest innemu
zagadnieniu z kręgu kultury
ludowej – dodaje.
– ekt

Muzeum Zamek informuje, że w związku z dalszą częścią prac obejmujących zabezpieczenie wzgórza zamkowego od 12 listopada do 16 grudnia br. wjazd na wzgórze i wejście do
Muzeum Zamek w Oświęcimiu będą ZAMKNIĘTE.
Prace prowadzone są w ramach rozpoczętej w 2017
roku inwestycji pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem
zamkowym w zakresie
dostosowania do potrzeb
udostępniania zwiedzającym
wraz z zabezpieczeniem

wzgórza zamkowego i muru
oporowego w Oświęcimiu”.
Efektem inwestycji będzie
rozszerzenie oferty turystycznej muzeum poprzez
udostępnienie tuneli pod
wzgórzem zamkowym dla
zwiedzających w drugiej

połowie roku 2019, z interaktywną trasą historyczną.
Zwiedzający zaproszeni
zostaną do aktywnego udziału w odtworzeniu historii
I wojny światowej z perspektywy mieszkańców ziemi
oświęcimskiej.

Café Bergson
pl. ks. Jana Skarbka 2
tel. 573 086 436, e-mail: cafe@ajcf.pl
www.ajcf.pl

Low Roar
Muzyczna scena Café Bergson zaprasza
na koncert Low Roar, który odbędzie
się 25 listopada o godz. 19:00.
Twórcą projektu muzycznego Low Roar jest Ryan Karazija, wokalista i kompozytor,
urodzony w Kalifornii.
Muzyk w 2010 roku przeprowadził się do Reykjaviku, gdzie nagrał swój debiutancki krążek „Low Roar”.
Album ten zyskał miliony
odsłuchań w serwisie youtube. Płyta przyniosła mu rozgłos na świecie i zaproszenia na największe muzyczne
festiwale. W maju ubiegłego
roku ukazał się nowy album
„Once In A Long, Long While...”. Singlowy utwór „Bones”
śpiewa gościnnie islandzka

wokalistka Jófríður Ákadóttir. Płyta powstała w Walii
z udziałem bliskiego przyjaciela Ryana – Mike’a Lindsaya i pod okiem uznanego
producenta Andrew Schepsa, odpowiedzialnego za produkcje takich artystów, jak
m.in. Red Hot Chili Peppers,
Adele czy Hozier.
Ryan Karazija jest blisko
związany z Polską, ma tu
wielu przyjaciół, co znalazło
odzwierciedlenie w tytułach
jego piosenek z nowego albumu, jak „Gosia” czy „Poznań”.
Bilety na wieczór z muzyką niezwykłego Amerykani-

WYDARZEnia W MBP GALERIA KSIĄŻKI
na GRUDZIEŃ
ROZWINIĘCIEM WOLNOŚCI
JEST „MY”
Wystawa prac uczniów klasy
2. graficznej Powiatowego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych im. Ignacego
Łukasiewicza w Oświęcimiu
3–30.12, Galeria Przechodnia,
wstęp wolny
PRZYSTANEK CZYTANKOWO
Czytanie bajek dla dzieci do
7 roku życia
Codziennie, godz.13:00, Mikroświat Zabawy, wstęp wolny

KORKI Z MATMY
Korepetycje z matematyki,
przygotowanie do matury
7.12, 14.12, 21.12, 28.12,
godz. 17:00, Klasopracownia
I p., wstęp wolny
V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY,
STUDENTÓW I DOKTORANTÓW „O WOLNOŚCI I PRAWACH CZŁOWIEKA”
10.12, godz. 9:00, Aula,
wstęp wolny

STUDIO CHEMIKA
Poznawanie otaczającego
świata pod kątem przyrodniW KRAINIE ELFÓW
Zabawa Mikołajkowa dla dzieci czo-chemicznym dla dzieci
w wieku 5–7 lat
do lat 7
11.12, godz.17:00, Informa03.12, godz. 17:00, Aula
torium
Zapisy i szczegóły w MikroZapisy i szczegóły Mikroświat
świecie Zabawy osobiście lub
Zabawy osobiście lub telefotelefonicznie 338479813
nicznie 338479813
CZYTANIE UZDRAWIA
30 DNI W DRODZE DO SAN4.12, 11.12, godz. 13:00,
TIAGO DE COMPOSTELLA
Szpital
Prelekcja Robert Saternus.
KONWERSATORIA W JĘZYKU Zaprasza Koło Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego
ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersato- w Oświęcimiu
11.12, godz. 18:00, Aula,
ryjne dla dorosłych
wstęp wolny
4.12, 11.12, 18.12, godz.
16:30, Centrum Literatury
CRAFT STUDIO ŚWIĄTECZDziecięcej, wstęp wolny
NIE
Warsztaty rękodzielnicze
ŚWIAT FANTAZJI
dla dorosłych
Blok plastyczny dla dzieci do
12.12, godz. 17:00, Studio
7 roku życia
4.12, godz. 17:00, Informato- Robota, wstęp wolny
Zapisy i szczegóły w Dziale
rium, wstęp wolny
Promocji do godz. 15:30
osobiście lub telefonicznie
KURS NA FILM
338479816
Dyskusja o filmie
5.12, godz. 17:00, Salka
SPOTKANIE AUTORSKIE
Multimedialna, wstęp wolny
Z WOJCIECHEM BONOWI20.12, godz. 10:00, Salka
CZEM „JĘZYK WSPÓŁCZEMultimedialna, wstęp wolny
SNEJ POEZJI”
O SENSOWNYCH TWORACH 14.12, godz. 18:00, Aula,
wstęp wolny
SŁOWNYCH.
LITERATURA INACZEJ
Wykład „Polski reportaż i literatura faktu” poprowadzi prof.
Dorota Kozicka z UJ
5.12, godz. 18:00, Aula,
wstęp wolny
DKMS. ZOSTAŃ DAWCĄ
SZPIKU
Rejestracja potencjalnych dawców komórek macierzystych
6.12, 7.12, godz. 9:00–
19:00, Informatorium
8.12, godz. 8:00–15:00,
Informatorium

na, w którego żyłach płynie
wybuchowa mieszanka krwi
meksykańskiej i litewskiej,
w cenie 35 zł do nabycia
w Café Bergson, rezerwacje:
cafe@ajcf.pl/. Ilość miejsc
ograniczona.

70-LECIE BIBLIOTEKI
RECITAL KRYSTYNY DURYS
Wokalistki jazzowej zafascynowanej erą swingu
15.12, godz. 17:00, Informatorium, wstęp wolny

Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu udostępnia
również bezpłatnie, w godzinach otwarcia: piłkarzyki, szachy, gry planszowe, PlayStation 3 i 4, X-Boxa, salki kinowe,
stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i skanerami, językowe kursy komputerowe obejmujące pakiet języków:
angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego
i hiszpańskiego.

LITERACKI ROLLERCOASTER: „GWIAZDKA W
BULLERBYN”
Zajęcia edukacyjno-plastyczne
dla dzieci, młodzieży w wieku
8–12 lat
18.12, godz. 17.00, Klasopracownia I p., wstęp wolny
SKACZĄCE KANGURKI
Blok muzyczno-ruchowy, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci
do 7 roku życia
18.12, godz. 17:00, Aula,
wstęp wolny
AKADEMIA MAŁEGO SMYKA
Zajęcia rozwojowe dla dzieci
w wieku 1–3 lat
19.12, godz. 13:30, Aula,
wstęp wolny
ODKRYWANIE PRZEZ CZYTANIE
Zajęcia literacko-plastyczne dla
dzieci w wieku 4–7 lat
19.12, godz. 17:00, Aula,
wstęp wolny
ZALOGUJ SIĘ DO CZYTANIA
– DKK DLA DZIECI
Zajęcia dla dzieci w wieku
7–10 lat
19.12, godz. 17:00, Klasopracownia I p., wstęp wolny
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
20.12, godz. 17:30, Sala
konferencyjna, wstęp wolny
Zajęcia w ramach Infogeneracji; Uniwersytetu Bibliotecznych Żaków na kierunkach:
tworzenie, odkrywanie,
obserwowanie, poznawanie,
testowanie; warsztaty w ramach Studia Robota: Studio
Kodera, Elektronstudio: Buduj!,
Elektronstudio: Buduj! Drukuj!,
Elektronstudio: Programuj! prowadzone są według osobnego
harmonogramu.

kultura
pejzaż za mgłą

O

wojska”, opisując porucznik Stawecką jako „młodą,
energiczną, wesołą, mającą
prostotę, prawość żołnierską, a w uśmiechu dużo kobiecości”. Chwalił też porządek panujący w koszarach,
ubolewał nad spartańskimi
warunkami zakwaterowania
i podziwiał pięknie kwitnące
rośliny doniczkowe, którymi
legionistki ozdabiały zbiorowe sypialnie.
Po tym artykule zarówno
komendantka, jak i podlegające jej legionistki wzbudziły życzliwe zainteresowanie
warszawskiego towarzystwa.
Zapraszano je na spotkania
rozmaitych stowarzyszeń społecznych, do szkół średnich,
na uniwersytet. Zamożniejsze warszawskie domy gościły
w niedziele grupki żołnierek
na obiadach i podwieczorkach, ziemianki z podstołecznych majątków przysyłały
prowianty, wzbogacając ubogą koszarową kuchnię.
Porucznik Stawecka prowadziła w tych latach pamiętnik opisujący zarówno
dzień powszedni, jak i uroczyste chwile będące udziałem „damskiego wojska”
stacjonującego w koszarach
na Agrykoli. Komendantka chociaż wymagająca była

sprawiedliwa, a „legionistki
lgnęły do mnie jak do prawdziwej matki”. Kiedy nad ranem 1 stycznia 1921 roku
wracała dorożką z sylwestrowego przyjęcia u znanej w Warszawie społecznicy Wandy Possomirskiej,
dziewczęta czekały na nią w
koszarach, powitały salutami
z karabinów, złożyły życzenia, po czym „porwano mnie
na ręce i wśród okrzyków wiwat pani porucznik zaniesiono mnie do mego pokoju”.
Wzorem wielu młodych
niewiast porucznik Olga posiadała też album, do którego
wpisywały się zaprzyjaźnione
osoby – szczęśliwie przetrwał
lata, zachowując serdeczne
słowa ludzi nie tylko z wojskowych kręgów.
Tymczasem wojna polsko-bolszewicka
wygasła,
nastał czas pokoju i Olga
Stawecka wzorem wielu ze
swojego pokolenia zastanawiała się nad dalszą życiową drogą. Zainteresowała
ją możliwość ubiegania się
o przydział ziemi na Kresach.
Spełniała wszelkie warunki, aby zostać tzw. wojskową
osadniczką – chlubny udział
w legionach i wojnie bolszewickiej, odznaczenia, wojskowa szarża. Usiłowała przeko-

Nekropolia pogranicza

O

symbolice nagrobnej,
żydowskich
tradycjach pogrzebowych i znaczeniu hebrajskich inskrypcji nagrobnych podczas dwóch tur
spacerów po cmentarzu żydowskim w Oświęcimiu opowiadał Jacek Proszyk.
Spacery odbyły się 1 listopada. Kilka dni wcześniej w Cafe
Bergson w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu odbyła się
prezentacja książki pt. „Cmentarz żydowski w Oświęcimiu.
Historia, symbole, przyroda”,
której autorami są Artur Szyndler, Jacek Proszyk, Wojciech
Gałosz i Marcin Karetta.
Tomasz Kuncewicz, dyrektor Centrum Żydowskiego w
Oświęcimiu we wstępie do
publikacji napisał: „Oszpicin został prawie całkowicie
zniszczony podczas Zagłady, a garstka ocalonych była
często zmuszana do opuszczenia Oświęcimia i Polski
po wojnie. Cmentarz również
został zniszczony podczas
wojny przez Niemców, po
wojnie częściowo odbudowany przez ocalonych z Zagłady
Żydów, następnie zaniedba-

ny i opuszczony przez lata
PRL, dopiero po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości w
1989 roku godność tego miejsca zaczęła być przywracana.
Dzisiaj cmentarz jest zabytkiem, ale również miejscem
edukacji o wielokulturowym
dziedzictwie miasta, o jego
żydowskich mieszkańcach,
którzy współtworzyli Oświęcim przez cztery wieki”.
Bogato ilustrowana książka
zawiera rys historyczny kirkutu, plan cmentarza z zaznaczonymi szczególnie cennymi
nagrobkami, opis rytuałów

związanych z tradycyjnym
pochówkiem
żydowskim,
a nawet wartości przyrodniczych i bioróżnorodności nekropolii.
Podczas niezwykle cennej
i niecodziennej lekcji historii, jaką był spacer po cmentarzu, Jacek Proszyk opowiadał wiele historii związanych
z miejscem – również takich,
których w książce nie znajdziemy.
Oświęcimski kirkut, zdaniem
badacza, jest bardzo ciekawy,
ponieważ jest on nekropolią
pogranicza.
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nać do pomysłu wspólnego
prowadzenia gospodarstwa
ogrodniczego lub mlecznej
fermy koleżanki z wojska…
Interesowały ją też ewentualne studia pielęgniarskie,
trwające co prawda aż 3 lata,
ale dające dobre możliwości
pewnej pracy…
Możliwe, że wtedy narodziło się też – jako jedna
z ewentualnych dróg dalszego życia – pragnienie porzucenia stanu świeckiego.
Na razie nie było to możliwe, gdyż pomimo upływu
lat kilku od zawarcia niefortunnego małżeństwa z kapitanem Popkowskim, konsystorz w Lublinie zwlekał
z orzeczeniem nieważności
związku…
Być może, chcąc poznać
życie w zakonie, zaczęła
uczyć się w szkole sióstr Felicjanek, będąc traktowaną
jako nowicjuszka. Niestety
konsystorz nie spieszył się z
wydaniem wyroku i po kilku miesiącach Olga Stawecka musiała opuścić Zgromadzenie. Minął jeszcze rok
zanim – wreszcie wolna od
małżeńskich więzów rozpoczęła nowicjat w Zgromadzeniu Córek Matki Bożej
Bolesnej, zwanych Serafitkami, w Oświęcimiu.

Wcześniej jeszcze zrzekła
się na rzecz Ojców Pijarów
przyznanych jej kilkudziesięciu morgów ziemi na Kresach w uznaniu wojennych
zasług…
Porucznik Olga Stawecka
stała się siostrą Eligią i starała
się podporządkować zakonnej regule z równą sumiennością, jak niegdyś wojskowemu regulaminowi. Nadal
prowadziła dziennik – teraz
zwracała się do Boga, prosząc
go o pokorę, gorliwość, wytrwałość.
Pracowała w zakonnej
szkole, prowadziła kuchnię,
wykonywała rozliczne inne
obowiązki. Niektóre siostry podziwiały jej energię,
punktualność i umiejętność
sprostania każdej sytuacji –
innych raził fakt, że „była typem męskim, twardym, nawykłym do życia w wojsku”.
Nawet ruchy i krok zdradzał, że nosiła niegdyś mundur i wojskowe buty. Fakt, że
niegdyś była mężatką – też
w oczach niektórych zakonnic był powodem do złośliwych przytyków.
Siostra Eligia nigdy nie
wspominała o swojej wojennej przeszłości, czuła się
też zakłopotaną, kiedy ktoś
o tym głośno mówił. Taka

sytuacja miała miejsce, gdy
podczas uroczystego jubileuszu zakonu, wobec licznie
zgromadzonych świeckich
gości – prowadzący obrzęd
ksiądz wspomniał o jej udziale i zasługach w walkach
o niepodległość. „Wszystkie
oczy zwróciły się na mnie,
ziemia paliła mi się pod nogami, krew zda się wytrysnąć
chciała policzkami…” – pisała w swoim dzienniku. Ale
z pewną satysfakcją wyobrażała sobie, co myślały o tym
„siostry, co mnie specjalnie
nie lubią”.
Była ledwie parę lat w zakonie, gdy dawna rana odniesiona w walkach o Wilno odnowiła się, powodując stany
zapalne płuc i w konsekwencji rozwijającą się gruźlicę.
Przy ówczesnych metodach
leczenia schorzenie było nie
do opanowania. Siostra Eligia chorowała prawie trzy
lata, wysyłana do domów zakonnych na Podhalu. Zmarła
w trzy miesiące po 37. urodzinach. Pochowano ją na
cmentarzu w Oświęcimiu –
z ceremoniałem żałobnym
przysługującym
oficerom.
Na trumnie leżała oficerska
rogatywka, szabla i proporczyk Ochotniczej Legii Kobiet. Nad grobem oddano
trzy salwy.
Tak zakończyła się droga Leopoldyny Olgi Staweckiej, zwanej w zakonie siostrą
Eligią, które to imię w języku
greckim znaczy „wybrana”.

– Zachodnia Małopolska
i bliskość granicy Śląska powodowało, że w Oświęcimiu
ścierały się dwa światy religii żydowskiej. Z jednej strony ortodoksja i chasydyzm
galicyjski, a z drugiej strony reforma i oświecenie Żydów austriackich. Wśród zachowanych na cmentarzu
nagrobków znajdziemy zarówno klasyczne, tradycyjne macewy, czyli płaskie płyty z piaskowca zwieńczone
półkolistym łukiem z bogatą
symboliką i długim tekstem
hebrajskim, jak i modne na
terenie monarchii austro-węgierskiej obeliski z przełomu
XIX i XX w. oraz wysmakowane artystycznym wykonaniem stele – zaznaczył Jacek
Proszyk.
Historyk podkreślał, że duch
ortodoksji i postępu widoczny jest także w brzmieniu inskrypcji, wyrytych na znajdujących się na cmentarzu
płytach. Znajdziemy tutaj
nagrobki pobożnych Żydów,
które mają bardzo długie inskrypcje, wyłącznie w języku
hebrajskim i tylko z biblijnymi rytualnymi imionami, wychwalającymi cnoty religijne,
odwołujące się do żydowskiego symbolu korony dobrego imienia. Ale też nagrobki
oświeconych i postępowych

Żydów, które mają inskrypcje
dość lakoniczne, zawierające
pełne imię i nazwisko i czasami informację o wykonywanym świeckim zawodzie.
Cmentarz, który zachował
się do dzisiaj, jest drugą nekropolią żydowską w Oświęcimiu. Lokalizacja pierwszego niestety do dzisiaj nie jest
historykom znana, wiadomo
jedynie, że powstał ok. 1588
roku. W 1784 roku wytyczono w mieście miejsce pod
nowy cmentarz żydowski,
który zachował się do dzisiaj i jest położony u zbiegu
ulic Dąbrowskiego i Wysokie
Brzegi.
Podczas II wojny światowej
kirkut został zdewastowany
przez Niemców, a część jego
powierzchni przeznaczono
pod rozbudowę obecnej ulicy
Dąbrowskiego.
– Wszystkie nagrobki zostały zebrane, by utwardzić nimi
drogę do zakładów chemicznych. Po wojnie płyty te były
zdjęte, zebrane z drogi i przywiezione z powrotem na teren
cmentarza, gdzie zostały ułożone w pryzmach. W latach
80. z inicjatywy oświęcimskich Żydów mieszkających
w Stanach Zjednoczonych,
rodziny Ashera Scharfa, kirkut został wyremontowany –
mówił Jacek Proszyk.

– To, w jaki sposób teraz stoją nagrobki, jest niczym innym, jak inwencją twórczą
firmy budowlanej, ponieważ
po II wojnie światowej nikt
nie wiedział, gdzie one stały przed jej rozpoczęciem.
Nie zachował się żaden plan
cmentarza ani spis, który ułatwiłby włożenie z powrotem
nagrobków w oryginalne,
pierwotne miejsca. Większe
części połamanych nagrobków powkładano w ziemię
i zabetonowano, a mniejsze fragmenty znajdują się
w dwóch lapidariach, które wykonała firma. Przyznam, że to niezbyt szczęśliwe działanie pod względem
konserwatorskim, ponieważ
robiąc inwentaryzację czasami miałem problem – dolna
część inskrypcji, gdzie często
umieszczona jest data śmierci danej osoby, jest zabetonowana w fundamencie i nie da
się tej informacji odczytać –
dodał.
Na terenie cmentarza znajduje się blisko tysiąc kamieni nagrobnych, które są
w różnym stanie i dwa ohele (budynki wzniesione nad
grobami rodziny Scharf
i Szymona Klugera, ostatniego żydowskiego mieszkańca
Oświęcimia).
– In

BOGNA WERNICHOWSKA

Legionistka – komendantka – zakonnica
przyczynach rozpadu trwającego
tak krótko związku Olga obszernie
pisała w listach do Heleny
Mniszek. Zwierzała się sławnej romansopisarce, że męża
„nie kochałam, tak jak ludzie
kochają (…), ceniłam w nim
zalety ducha, chciałam mieć
przyjaciela, opiekuna, a nie
kochanka”. I jeszcze że „najpiękniejszą miłością jest Ojczyzna, a później rodzina,
a na tym koniec”. Kapitan
Popkowski przez dłuższy czas
nie mógł zrozumieć ani uwierzyć argumentom Olgi i wciąż
starał się widywać z niechętną dalszemu związkowi małżonką, nie szczędząc zaklęć
i obietnic… A później zaczął
pisywać pełne goryczy listy
do władz wojskowych, żądając zwolnienia Olgi z wojska,
co miałoby zmusić żonę do
powrotu. Prawdopodobnie
dowództwo nie wzięło skarg
porzuconego męża pod uwagę, gdyż jeszcze w tym samym roku Olga awansowała, dostając nowy przydział.
Została komendantką koszar Ochotniczej Legii Kobiet
w Warszawie.
Dziennikarz
„Rzeczypospolitej” zamieścił reportaż z siedziby „damskiego
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KRZYŻÓWKA 11/2018

Dobiegają końca rozgrywki rundy W konfrontacji z Wisłą Puławy nie udało się niestejesiennej trzeciej i czwartej ligi
ty powiększyć punktowego

Ostatnia prosta

KUPON
krzyżówka 11/2018
Nagrodę
– podwójne zaproszenie
do „Naszego Kina”
ufundowało

Litery uporządkowane
od 1 do 25 utworzą rozwiązanie: przysłowie chińskie, które wraz z kuponem
nr 11 naklejonym na kartę
pocztową należy dostarczyć do 7 grudnia 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 11/2018 brzmi: „Upartego i kijem nie przekona”.
Nagrodę otrzymuje
p. Antoni Wąsik
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1) Materiał na bałwana;
* Wynik, rezultat;
2) Zamyka obwód elektryczny;
3) Cerkiewny obraz;
* Otwór wlotowy;
4) Farsz;
5) Nikodem, karierowicz;
* Kolorowe zjawisko;
7) Rachunek bankowy;
* Ewolucja narciarska;
9) Bezwartościowy odpad;
* Powszedni w tygodniu;
11) Szeroki, futrzany szal;
* Targowisko;
13) Metal na obrączki;
* Kinga, dziennikarka;
14) Zgoda w wyniku ustępstw;
15) Diabeł morski;
* W rękach znalazcy;
16) Nierasowy kot;
17) Miasto nad Notecią;
* Konkurencja alpejska;

OGŁOSZENIE DROBNE
Układanie paneli, usługi elektryczne, hydrauliczne,
wykończenia wnętrz (malowanie, tapetowanie), składanie
mebli, podłączenia sprzętów RTV-AGD oraz inne drobne usługi zw. z domem i mieszkaniem, Tomasz Zaradzisz
737 692 260
Aby zamieścić reklamę lub ogłoszenie drobne,
należy skontaktować się z redakcją „GZO”.
Koszt ogłoszenia drobnego
to 60 groszy za słowo

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Pionowo:
A) Zeznaje w sądzie;
* Dojrzałości to matura;
B) Burzliwa toń;
C) Wynik mnożenia;
* Organiczny nawóz;
D) Karciany kolor;
E) Południowoamerykańska lama;
* Owoc z tłustym miąższem;
G) Wyrównawcza warstwa
na ścianie;
* Rzemień dla psa;
I) Bohater Iliady;
* Dziekański na uczelni;
K) Zakończone dożynkami;
* Korzenna przyprawa;
Ł) Równik;
* Czerwony z uszkami;
M) Bankiet, biesiada;
N) Wybuch wulkanu
* Czyn godny uznania;
O) Sposób żywienia;
P) Imię Okupnik;
* Pierre, książę poetów.

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
we wtorek,
11 Grudnia 2018 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
dostępny
NA WWW.OCK.ORG.PL
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W dolnych rejonach tabeli po
pierwszej rundzie uplasuje się
trzecioligowa Soła. Oświęcimianom do rozegrania pozostało już tylko jedno spotkanie. 17 listopada zagrają
na swoim stadionie z nowohuckim Hutnikiem.
Z kolei klasę niżej notowana
Unia zakończy rok w okolicach środka tabeli. Czwartoligowcy zamknęli wprawdzie już futbolową jesień,
ale tylko teoretycznie. Rozegrają bowiem jeszcze jedną serię awansem z wiosny.
Podopieczni Jacka Dobrowolskiego zmierzą się na wyjeździe z Wiślanką Grabie.
Zdecydowanymi faworytami
są oświęcimianie, którzy pokonali na inaugurację tego
rywala przy ulicy Legionów
aż 4:0.
Tymczasem trzecioligowi solarze w przedostatnim w tym
roku występie przed własną
publicznością gościli Wisłę

Piłkarze Unii Oświęcim
rozegrają pierwszy mecz
rundy rewanżowej jeszcze
w tym roku
Fot. mac

Puławy. Podopieczni Łukasza Surmy przystąpili do tego
pojedynku pokrzepieni dwoma ostatnimi wygranymi nad
Spartakusem Daleszyce 1:0
(gol Mateusza Stankiewicza)
oraz Podlasiem w Białej Podlaskiej 3:2, po golach Macieja
Skiby, Eryka Ceglarza i Kamila Kuczaka.

dorobku. Solarze przegrali
na swoim terenie 0:1. Pojedynek przy ulicy Przecznej
oglądał były selekcjoner polskiej reprezentacji – Franciszek Smuda [obecnie trener
Górnika Łęczna – przyp. aut].
Po dwóch kolejnych zwycięstwach apetyty gospodarzy
były spore. Podopieczni Łukasza Surmy zagrali dobry
mecz, ale wyraźnie brakowało im szczęścia w podbramkowych sytuacjach.
Rozstrzygającego gola stracili
na 20 minut przed końcem po
klasycznej kontrze puławian.
Zdecydowanie bardziej sprawiedliwy byłby w tym pojedynku remis, ale trzy punkty
zgarnęli piłkarze Wisły.
– Będziemy jeszcze analizowali to spotkanie, którego
wcale nie musieliśmy przegrać – przyznał na konferencji prasowej trener Soły, Łukasz Surma.
– Teraz skupiamy się na finiszu pierwszej rundy, gdzie będziemy chcieli zapunktować –
stwierdził trener solarzy.
– mac

Po zwycięstwie nad mistrzami Polski z Tychów, oświęcimianie stracili punkty w meczach z Zagłębiem i Toruniem

Huśtawka nastrojów
Od euforii do rozpaczy. Tak
w telegraficznym skrócie można skomentować ostatnie mecze w wykonaniu biało-niebieskich. Najpierw oświęcimianie
sprawili dużo radości swoim
kibicom ogrywając w prestiżowym pojedynku broniących mistrzowskiego tytułu
hokeistów GKS Tychy. Później przyszło jednak ogromne
rozczarowanie. Skromna wygrana nad Brynicą i porażka
z Energą Toruń.
Mecz z trójkolorowymi był
fantastycznym widowiskiem.
Unia pokonała ekipę zza miedzy, czyli urzędującego mistrza Polski. Równie cenne jak
dwa punkty jest duma z ogrania lokalnego rywala. To też
szczególne zwycięstwo dla trenera Jirziego Sejby, który przez
wiele lat pracował z tyskim zespołem.
Unia objęła prowadzenie
po wykorzystanej podwójnej
przewadze. Strzał Alesa Jezka poprawił Sebastian Kowalówka i oświęcimska hala lodowa eksplodowała. Później
inicjatywę przejęli goście, ale
biało-niebiescy byli doskonale zorganizowani. Świetnie po
raz kolejny między słupkami
grał także Michal Fikrt.
Wynik 1:0 utrzymywał się aż
do 52. minuty. Wówczas tyszanie dopięli swego. Po klasycznej kontrze przy „długim
słupku” trafił Tomas Sykora.
Wszystko rozpoczynało się

zatem od nowa. Ostatecznie
60 minut nie przyniosło rozstrzygnięcia i potrzebna była
dogrywka. W niej złotego gola
zdobyli oświęcimianie. Po dograniu Jana Danecka kapitalnym strzałem z nadgarstka
popisał się Andrej Themar.
– To dla nas ważne zwycięstwo – mówił na konferencji prasowej trener Unii, Jirzi
Sejba.
– Ostatnio brakowało nam
szczęścia i mogliśmy się czuć
nieco zdeprymowani. W meczu z Tychami było inaczej.
Konsekwentna gra dała nam
zwycięstwo. Brawa dla zespołu, który walczył o każdy centymetr lodu – stwierdził.
Biegunowo inne nastroje panowały w Oświęcimiu po potyczce z Energą Toruń i wcześniejszej wizycie w Sosnowcu
(Unia wygrała tylko za dwa
punkty 3:2 po dogrywce).
W starciu z torunianami goście w ekspresowym tempie
objęli prowadzenie. Już po
148 sekundach wynik spotkania otworzył Marcin Wiśniewski. Wyrównał Juha
Kiilholma, który podniósł
krążek nad interweniującym
bramkarzem po strzale Andieja Themara. Jeszcze przed
pierwszą przerwą w „okienko” przymierzył Danił Oriechin i zrobiło się 1:2.
W drugiej odsłonie przyjezdni dołożyli kolejnego gola,
a kiedy w 57. minucie na 1:4

podwyższył Jarosław Dołęga, wszystko w tym pojedynku stało już jasne. 12 sekund
później z „niebieskiej” idealnie przymierzył Peter Bezuska, ale na więcej oświęcimian już nie było stać.
Unia zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w ligowej tabeli i ma dwa punkty straty do
ósmej Automatyki Gdańsk
i trzy do siódmego Zagłębia.
Biało-niebiescy rozegrali jednak o jeden mecz mniej.
UNIA Oświęcim – GKS Tychy
2:1 po dogrywce (1:0, 0:0, 0:1,
1:0 dogrywka)
Bramki: 1:0 S. Kowalówka (Jezek, Vehmanen) 8.07, 1:1 Sykora
(Rzeszutko, Michnow) 51.08, 2:1
Themar (Danecek) 63.46.
ZAGŁĘBIE Sosnowiec – UNIA
Oświęcim 2:3 po dogrywce (0:0,
1:1, 1:1, 0:1 dogrywka)
Bramki: 0:1 Themar (Saur) 24.33,
1:1 Pędraś (Jarosz, Rutkowski)
34.08, 2:1 Luka (Kana, Słaboń)
42.50, 2:2 Vehmanen (Danecek,
S. Kowalówka) 50.09, 2:3 Danecek (Maciejewski) 63.44.
UNIA Oświęcim – KH ENERGA
Toruń 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Bramki: 0:1 Wiśniewski (Minge)
02.28, 1:1 Kiilholma (Themar,
Tabacek) 13.30, 1:2 Oriechin
(Garszyn, Karczocha) 14.59, 1:3
Demjaniuk (Jaworski) 32.02, 1:4
Dołęga 56.01, 2:4 Bezuska (Piotrowicz) 56.13.

– mac
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Absolwent oświęcimskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowe- Piłkarscy amatorzy
go najlepszy w zawodach Arena Grand Prix Pucharu POLSKI grywki halowe
W PŁYWANIU

Wojdak przypomniał się
kibicom

Alicja Tchórz z wrocławskiej
Juvenii i reprezentujący BOSiR Brzesko – Wojciech Wojdak zwyciężyli w prestiżowych
zawodach Arena Grand Prix
Pucharu Polski rozgrywanych
w Oświęcimiu. Pływak BOSiR-u na naszej pływalni mógł
się czuć jak przysłowiowa ryba
w wodzie. Wszak jest absolwentem Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Oświęcimiu,
którą reprezentował w ostatnich sezonach.
Wojciech Wojdak triumfował
w wyścigach na 400 metrów
stylem dowolnym (3.46,48)
i 1500 metrów także dowolnym (15.01,50). W punktacji
generalnej uzbierał w sumie
2390 punktów. Wyprzedził
Bartłomieja Roguskiego (AZS
AWF Warszawa, 2380 pkt)
i Kamila Kaźmierczaka (Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki,
2376 pkt).
Z kolei wśród kobiet Alicja
Tchórz (2439 pkt) w pokonanym polu pozostawiła Dominikę Sztanderę (Juvenia
Wrocław, 2409 pkt) i Weronikę Hallmann (AZS AWF

Wojciech Wojdak wygrał klasyfikację generalną mężczyzn
w zawodach Arena Grand Prix Pucharu Polski w Oświęcimiu
Fot. mac

Rekonstrukcja broni
mistrzostwa
Jeszcze na dobre nie opadł
kurz i pył po letnim sezonie
w rozgrywkach Amatorskiej
Ligi Piłki Nożnej w Oświęcimiu. Tymczasem już rozpoczął się sezon halowy. Mistrzostwa wywalczonego na
zielonych boiskach broni FC
Rekonstrukcja. Zawody organizuje Oświęcimskie Stowarzyszenie Sportu Amatorskiego „OSSA”, przy współudziale
Miasta Oświęcim.
Mecze sezonu zimowego
2018–19 rozgrywane są w hali

ło blisko pół tysiąca zawodniczek i zawodników dobrze
zaprezentowali się uczniowie
oświęcimskiej SMS.
Pierwsze miejsce w rankingu
15-latek zajęła Marta Klimek,
a Mateusz Mamcarz (czwarty w kategorii 14-latków) pobił rekord 14-latków na 50
merów dowolnym (0.24,57).
Dominika Kossakowska była
piąta w klasyfikacji generalnej
oraz druga wśród 17–18-latek. Pływaczka prowadzona

i 200 metrów stylem dowolnym. Trzeci wśród 15-latków był Jan Więzik, a na
piątych pozycjach sklasyfikowano Renatę Wilczek (14-latki), Michała Daszkiewicza
(15-latki) oraz Mateusza Dubasa (17–18-latki). Na najniższym stopniu podium w stylu
motylkowym na 200 metrów
open stanęła 16-letnia Zuzanna Nowak (20.20,18) z UKP
Unii Oświęcim.
– mac

sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8. Do rozgrywek
przystąpiło dwanaście ekip –
FC Rekonstrukcja, Team Błonie, Sharks, Bałagan, Porowski Consulting, Antidotum,
Chemików FC, Marsal, Team
Gastro, Zaborze Zdrój, DS
Bruk, JT_Cleaning.
Faworytem wydaje się być
ekipa Rekonstrukcji, która była zdecydowanie najlepszym zespołem w letnich
rozgrywkach. Mistrzowski
team uzbierał aż 69 punk-

Próba generalna przed
europejskim sprawdzianem

Oświęcimscy przedstawiciele sportów walki z optymizmem mogą oczekiwać startu w zawodach „Pucharu
Europy”
Fot. zbiory OKK

razem trener w Oświęcimskim Klubie Karate.
– Kilkoro zmieniło kategorię
wiekową lub wagową, co nie
przeszkodziło im w dobrym
występie i wygraniu swoich
kategorii. Zawody w Wieliczce były ostatnim sprawdzia-

nem przed nadchodzącym
„Pucharem Europy”, który
w listopadzie odbędzie się
w Radomiu – powiedział Mariusz Pawlus.
Wyniki zawodników Oświęcimskiego Klubu Karate:
Złoto – Dominika Chylinska,
juniorki starsze do 55 kg
Złoto – Katarzyna Kotapka,
juniorki starsze do 60 kg
Złoto – Anna Ferenc, juniorki do 50 kg
Złoto – Oliwia Greczner, juniorki młodsze do 45 kg
Złoto – Adam Dzięgiel, juniorzy starsi do 80 kg
Srebro – Natalia Matusz, juniorki do 50 kg
Srebro – Elżbieta Ferenc, juniorki młodsze do 40 kg
Srebro – Roksana Greczner,
młodziki do 35 kg
Srebro – Szymon Dębski, juniorzy do 60 kg
Czwarte miejsce – Mateusz
Dębski, młodzicy do 35 kg
Oliwia Madej odpadła w eliminacjach.
– mac

Klubowy finał

Dwóch
reprezentantów
Oświęcimskiego Klubu Karate starło się ze sobą w finale
kickboxerskich zawodów „European Kong Sao Open Cup”.
W mikołowskim ringu Arkadiusz Miłoń pokonał w wadze
do 70 kg Cypriana Brzeźniaka.
Na tym nie koniec dobrych
wieści z Mikołowa.
Świetnie spisał się Bartosz
Fryc, który triumfował w seniorskiej kategorii do 77 kg.

15

roz- tów w 26 meczach! Pozosta-

Oświęcimscy kick boxerzy startowali
Warszawa, 2371 pkt). W za- przez trenera Piotra Woź- w otwartych zawodach Pucharu Stawodach, w których wystąpi- nickiego triumfowała na 100 rego Kontynentu

Puchar Makroregionu Południowego Oyama PFK w Kumite

Aż cztery reprezentantki Oświęcimskiego Klubu Karate sięgnęły po złote medale podczas zawodów
w Wieliczce. Na najwyższym
stopniu podium stanął także
ich klubowy kolega. W „Solnym Mieście” rozegrano
otwarte zawody „Pucharu
Makroregionu Południowego
Oyama PFK w Kumite”.
Oświęcimianie w sumie wywalczyli dziewięć medali. Do
pięciu złotych dołożyli jeszcze cztery srebrne.
Na najwyższym podium stanęły cztery przedstawicielki
płci pięknej. Mowa o Dominice Chylińskiej, Katarzynie
Kotapce, Annie Ferenc i Oliwii Greczner. Po złoto sięgnął też Adam Dzięgiel, który
startował w grupie juniorów
starszych do 80 kg. Zawody
w Wieliczce zgromadziły rekordową liczbę około 400 zawodników.
– Jestem bardzo zadowolony
z wyniku medalowego moich
zawodników – mówi sensei
Mariusz Pawlus, prezes i za-

rozpoczęli
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Na najwyższym stopniu podium stanął także jego klubowy kolega – Arkadiusz Obłąk.
Ten rywalizował w kategorii
do 83 kg. To był znakomity
występ podopiecznych sensei
Mariusza Pawlusa.
W otwartych zawodach Pucharu Europy Kong Sao wzięło udział ponad 180 zawodników z Polski, Czech, Niemiec,
Słowacji, Ukrainy i Azerbejdżanu. Organizatorem impre-

łe miejsca zajęli: Skarks (53
pkt), Wilcza Horda Team (51
pkt), Porowski Consulting
(44 pkt), Chemików FC (44
pkt), Team Gastro (42 pkt),
DS Bruk-Sports Bar (41 pkt),
Jt_Cleaning (40 pkt), USB (37
pkt), Zaborze Zdrój (35 pkt),
Marsal (32 pkt), Antidotum
(16 pkt), Bałagan (13 pkt),
Team Błonie (13 pkt).
Wyniki I kolejki sezonu halowego:
FC Rekonstrukcja – Team
Błonie 6:0 (bramki: Adamczyk 2, Maciesza, Mańka,
Snadny, Płatek)
Sharks – Bałagan 3:0 (bramki:
Wróbel, Baran, Rembiesa)
Porowski Consulting – Antidotum 2:1 (bramki: Płonka,
Knapik – Węglarz)
– mac
zy było Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki Kong Sao
oraz Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Mikołowie.
– Przyznam, że spodziewałem się wygranej Bartosza
Fryca – mówi trener oświęcimskich kick boxerów. sensei Mariusz Pawlus.
– Jego ostatnie walki wskazują na olbrzymi progres tego
zawodnika. Miłym zaskoczeniem są wygrane Arkadiusza
Miłonia i Arkadiusza Obłąka.
Nasi kick boxerzy po dłuższej
przerwie startowej pokazali
świetną formę, co pozytywnie rokuje na najbliższy sezon
– zakończył sensei Mariusz
Pawlus.
– mac

Ponad 30-osobowa reprezentacja UKŁF UniA w łyżwiarskich
zawodach o „Puchar Ziemi Oświęcimskiej” i eliminacjach do
Igrzysk Młodzieży

Gospodarze na podium
146 solistek i solistów z 14
klubów rywalizowało w hali
lodowej przy ulicy Chemików. Nasze miasto gościło
uczestników zawodów o „Puchar Ziemi Oświęcimskiej”
oraz eliminacji do Igrzysk
Młodzieży. Młodzi oświęcimianie pokazali się z bardzo
dobrej strony.
Czterodniowe zawody o „Puchar Ziemi Oświęcimskiej”
jednocześnie honorowały setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Organizatorem był Uczniowski
Klub Łyżwiarstwa Figurowego Unia. Łyżwiarki i łyżwiarze
rywalizowali w kilku grupach.
Rozdano medale w klasie złotej, srebrnej, brązowej, juniorów młodszych A, juniorów młodszych B i seniorów.
UKŁF Unia Oświęcim była
reprezentowana przez 33 zawodników.
Na najwyższym stopniu podium z oświęcimskiej repre-

Łyżwiarski narybek UKŁF Unia udanie zaprezentował
się w zawodach o „Puchar Ziemi Oświęcimskiej”
Fot. facebook.com/UKLFUnia

zentacji stanęli Agata Nakonieczny (klasa brązowa
solistek), Wojciech Gręda
(klasa złota solistów), Amelia Konik (juniorki młodsze
B) oraz Jakub Lofek (juniorzy młodsi B). Trenerka pro-

wadząca w UKŁF Unia to
Ewa Lofek, ale w trenerskim
sztabie jest także Krystyna Jaskółka, Małgorzata Gałuszka,
Magdalena Klatka i Sebastian
Lofek.
– mac
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Zima i wiosna w Oświęcimskim Centrum Kultury
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na kolejne wydarzenia artystyczne – koncerty, spektakle, programy
kabaretowe. Prezentujemy wybrane imprezy zaplanowane od stycznia 2019 roku.
5.01 godz. 19:00 „Koncert
Wiedeński. Noworoczna Gala”
– największe przeboje operetki
i musicalu w wykonaniu Orkiestry Królewskiej „Odessa” oraz
solistów i tancerzy Teatru Operetki
w Kijowie
12.01 godz. 18:00 „Nasze żony”
– spektakl z Teatru Syrena w Warszawie w wykonaniu Wojciecha
Malajkata, Wojciecha Pszoniaka
i Jerzego Radziwiłowicza
19.01 godz. 17:00 Koncert Eleni
1.02 godz. 17:30 „To jest chore!”
– program Kabaretu Młodych
Panów
15.02 godz. 19:00 Koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo
16.02 godz. 18:00 „Wieczór
kawalerski” – spektakl komediowy
z Teatru Bagatela w Krakowie
23.02 godz. 19:00 „1. Gala
Stand up w Oświęcimiu” – wykonawcy: Paweł Chałupka, Olka
Szczęśniak, Bartosz Zalewski,
Adam Van Bendler, Jasiek Borkowski
8.03 godz. 19:00 Koncert
„10 Tenorów” w wykonaniu solistów z Polski i Ukrainy z towarzyszeniem Orkiestry Teatru Operetki
w Kijowie
10.03 godz. 18:00 „#Pozytywni” – spektakl komediowy
w wykonaniu Olgi Bołądź/Hanny
Konarowskiej, Magdaleny Boczarskiej/Grażyny Wolszczak, Janusza
Chabiora, Łukasza Simlata
15.03 godz. 18:00 „To się nadaje
do kabaretu!” – program Kabaretu
Smile
23.03 godz. 19:00 „Jedno jest
niebo dla wszystkich” – koncert
Don Vasyl & Gwiazdy Cygańskiej
Pieśni
29.03 godz. 18:00 „Klimakterium... i już” – muzyczny spektakl
komediowy z Teatru Capitol
w Warszawie
30.03 godz. 18:00 „Klimakterium 2, czyli menopauzy szał”
– muzyczny spektakl komediowy
z Teatru Capitol w Warszawie
13.04 godz. 17:00 „Koncert
Wiedeński” – przeboje Straussa,
arie i duety z operetek wiedeńskich w wykonaniu Kameralnego
Zespołu Straussowskiego i solistów

Za ewentualne zmiany przepraszamy
i zapraszamy do śledzenia oferty
Oświęcimskiego Centrum Kultury
w Głosie Ziemi Oświęcimskiej
oraz na stronie www.ock.org.pl/.

Styczeń

5 stycznia – za sprawą „Koncertu Wiedeńskiego. Noworocznej Gali”
w wykonaniu Orkiestry Królewskiej „Odessa” oraz solistów i tancerzy Teatru Operetki
w Kijowie przeniesiemy się do romantycznego i roztańczonego Wiednia – magicznego
świata operetki – w którym rozbrzmiewają
radosne walce Johanna Straussa, wspaniałe
duety miłosne z najpiękniejszych operetek,
gdzie niepodzielnie króluje muzyka, taniec
i śpiew. Na scenie wspaniali artyści, światowe głosy, bogactwo strojów i taniec par baletowych, wszak to czas karnawału, wspaniałej
muzyki, tańca i zabawy.
12 stycznia, w zaskakującym, pełnym zwrotów akcji komediodramacie z Teatru Syrena
w Warszawie pt. „Nasze żony” – napisanym na trzech wirtuozów aktorstwa – opowieści o próbie, przed jaką staje wieloletnia
przyjaźń trzech mężczyzn, wystąpią Wojciech Pszoniak, Jerzy Radziwiłowicz i Wojciech Malajkat. Na rozważaniach o trudnych
wyborach między moralnością a lojalnością
się nie skończy.
19 stycznia odbędzie się koncert Eleni –
jednej z najpopularniejszych piosenkarek
w Polsce, która wylansowała i wprowadziła
na pierwsze miejsca krajowych list przebojów, między innymi takie utwory jak: „Do widzenia mój kochany”, „Bawmy się,
śmiejmy się”, „Miłość jak wino”. Bilet na koncert będzie doskonałym prezentem dla Babci i Dziadka z okazji ich święta.

Luty
1 lutego pojawi się
Kabaret Młodych
Panów
ze swoim premierowym programem
pt. „To jest chore!”,
w którym nowe pomysły, nowe skecze, nowi bohaterowie i nowe żarty!
A oprócz tego? Powrót
znajomych
twarzy i ich dalsze
perypetie! Nie zabraknie również śląskich akcentów!
15 lutego odbędzie
się koncert zespołu Stare Dobre
Ma ł ż e ń stw o
– najbardziej rozpoznawalnego zespołu z kręgu piosenki poetyckiej i ballady folkowej w Polsce, od przeszło trzech dekad
prowadzonego przez Krzysztofa Myszkowskiego – charyzmatycznego pieśniarza, kompozytora i autora tekstów. W programie koncertu znajdą się utwory z najnowszej płyty „Blizny czasu” oraz ponadczasowe piosenki zespołu.
16 lutego, za sprawą aktorów Teatru Bagatela w Krakowie, poznamy – w spektaklu pt. „Wieczór kawalerski” – perypetie młodego pana, który na dwie godziny przed planowaną ceremonią ślubną budzi się skacowany w zarezerwowanym
na noc poślubną apartamencie u boku pięknej, acz zupełnie
sobie nieznanej dziewczyny.
23 lutego czeka nas spora dawka czarnego humoru i niebanalnych żartów podczas „1. Gali Stand up w Oświęcimiu”. Będzie odważnie i bez litości.

Marzec

8 marca podczas
koncertu „10 Tenorów”
usłyszymy
wielkie przeboje operetkowe, musicalowe
i estradowe, łączące repertuar światowy z utworami kompozytorów polskich
i ukraińskich. Wystąpią soliści z Polski i Ukrainy z towarzyszeniem Orkiestry
Teatru Operetki w Kijowie. To unikalny
projekt będący mostem artystycznym
i wokalnym między
Polską i Ukrainą,
w którym uczestniczą
wybitni tenorzy z obu
krajów.
10 marca będzie
śmiesznie, wzruszająco i... pozytywnie
podczas spektaklu pt.
„#Pozytywni”.
To opowieść o tolerancji,
akceptacji i poszukiwaniu
szczęścia w wykonaniu (w zmiennej obsadzie): Olgi Bołądź/Hanny Konarowskiej, Magdaleny Boczarskiej/Grażyny Wolszczak, Janusza
Chabiora i Łukasza Simlata.
15 marca powróci... Bożena i jej mąż Merlin z nowymi perypetiami – Kabaret Smile zaprezentuje laboratoryjną
mieszankę codziennych sytuacji, ponadczasowych tematów
i przerysowanych postaci. Nowe skecze, piosenki, gagi, puenty i inne odczynniki stworzą wybuchową reakcję w programie pt. „To się nadaje do kabaretu!”.
23 marca w koncercie pt. „Jedno jest niebo dla wszystkich”
wystąpią Don Vasyl & Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. Don Vasyl jest poetą, animatorem ruchu kulturalnego polskich Cyganów. Dwie jego ostatnie solowe płyty roku
zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem przez fanów nie
tylko muzyki cygańskiej.
29 marca – nie po raz pierwszy w Oświęcimiu – zagoszczą cztery kobiety w wieku „menopauzalnym”, z problemami, z którymi muszą się uporać, a w grupie zawsze raźniej.
Mowa o bohaterkach przebojowego spektaklu teatralnego
z pogranicza musicalu, kabaretu i farsy pt. „Klimakterium... i już” z Teatru Capitol w Warszawie.
30 marca pojawią się bohaterki drugiej części kultowego
spektaklu teatralnego z pogranicza musicalu, kabaretu i farsy
pt. „Klimakterium 2, czyli menopauzy szał”.
Choć wydawałoby się, że w temacie klimakterium zostało powiedziane już wszystko, przekonamy się, że na szczęście jeszcze jest coś do dodania.

Kwiecień
13 kwietnia ponownie zabrzmią podczas
„Koncertu Wiedeńskiego” przeboje króla walca – Johanna Straussa oraz popisowe arie i duety z najsłynniejszych operetek
w wykonaniu Kameralnego Zespołu Straussowskiego oraz solistów.
– adam

