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Kochać człowieka – hasło zawsze aktualne
Pulsujący dźwięk bijącego ludzkiego serca to symbol towarzyszący rozpoczęciu
i zakończeniu każdej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka” organizowanego przez Oświęcimskie Centrum Kultury.

i nerw czasu, którym żyjemy.
W konkursowych filmach najważniejsze jest to, że my, widzowie, rozpoznajemy siebie
w tych obrazach, rozpoznajemy
swoje problemy. Czujemy, że to
jest o nas – podkreśla Celiński.
W 20. edycji MFFN „Kochać
człowieka” jury przyznało nagrody i wyróżnienia. Grand
Prix – Kryształowe Serce za film
„Poczekalnia” otrzymała Aleksandra Folczak z Warszawy,
a I nagrodę – Złote Serce za film
„Piach” Bartosz Tryzna i Monika Stpiczyńska z Białegostoku.
Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie internetowej
www.ock.org.pl/.
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Wydarzenie zainaugurowano
koncertem muzyki filmowej
w wykonaniu Orkiestry Miasta Oświęcim pod dyrekcją
Łukasza Jabconia. Festiwalowi
towarzyszyła projekcja filmu
„Kabaret śmierci”, spotkanie
z jego reżyserem i scenarzystą
Andrzejem Celińskim i operatorem filmowym Aleksandrem
Dylem oraz wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac
XII Ogólnopolskiego Biennale
Fotografii „Kochać człowieka”
z 2021 roku.
Widzów zainteresowanych najlepszymi filmami tegorocznej
edycji konkursu zapraszamy na
pofestiwalowe projekcje, które
odbędą się w dniach od 28 lutego do 3 marca (szczegóły na
s. 13).
– Marzena Wilk
Płatne

W tym roku od 27 do 29 stycznia odbyła się już dwudziesta
edycja festiwalu objętego patronatem UNICA – Światowej
Unii Kina Nieprofesjonalnego, afiliowanej przy UNESCO
i Prezydenta Miasta Oświęcim.
Od początku celem konkursu
wspieranego przez Federację
Niezależnych Twórców Filmowych w Polsce jest kształtowanie postaw miłości i szacunku
wobec człowieka, prezentacja
w filmowym zapisie tematyki
związanej ze wszystkimi aspektami życia człowieka, utrwalanie pamięci o ofiarach zbrodni
ludobójstwa. Ponadto dla organizatorów ważne było stworzenie okazji do przeglądu filmowej twórczości amatorskiej,
promocja twórczo utalentowanych realizatorów filmowych oraz nagradzanie filmów
o szczególnych walorach artystycznych i poznawczych.
Pierwszy festiwal odbył się
trzydzieści siedem lat temu,
w dniach 25–27 stycznia 1985 r.
Od tamtej pory towarzyszy obchodom rocznicy wyzwolenia
KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcim. Kolejne spotkanie filmowców odbyło się
w 1986 roku. Następne, pod
wpływem sugestii uczestników,
organizowane było co dwa lata.
Do 1994 roku impreza miała
charakter konkursu ogólnopolskiego. Począwszy od 1996 roku
poszerzono jej zasięg i stała się

konkursem
międzynarodowym. Pomysłodawcą i inicjatorem oświęcimskiego festiwalu
był nieżyjący już Henryk Lehnert, utytułowany filmowiec
amator, instruktor filmowy,
współzałożyciel Amatorskiego
Klubu Fillmowego „Chemik”
w dawnym Zakładowym Domu
Kultury (obecnie Oświęcimskim Centrum Kultury).
Od początku Festiwal Filmów
Nieprofesjonalnych „Kochać
człowieka” realizuje oczekiwania artystyczne zarówno twórców, jak i odbiorców. Jest prestiżowym spotkaniem filmowców
amatorów z Polski i zagranicy,
którym bliskie są sprawy człowieka.
– Filmy biorące udział w kolejnych edycjach festiwalu dotyczą
człowieka i jego miejsca w świecie. Są świadkiem zdarzeń społecznych, rodzinnych, osobistych i intymnych. Wpisują
zmagania człowieka, jego walkę
o życie, życie godne, w kontekst
przemian zachodzących w bliższym i dalszym otoczeniu jednostki. Ukazują prawdę czasu,
prawdę wyznaczającą rolę do
spełnienia dla każdego z nas,
którego odwiecznym dążeniem
jest poszukiwanie świata pięknego i szczęśliwego. Tłumaczą to, co jest najistotniejszego
w życiu człowieka. Łączą troskę
o jego kondycję we współczesnym świecie z próbą wskazania
dróg, którymi można podążać,

by uniknąć wielu zagrożeń –
mówi Adam Kuta, zastępca dyrektora Oświęcimskiego Centrum Kultury.
W tym roku po raz kolejny odżyły na ekranie filmy krótkometrażowe, krótkie fabuły, reportaże, dokumentalne zapisy,
które wzruszają widzów i jury,
doprowadzają do łez i wywołują
szczery uśmiech. Niejednokrotnie niepokoją, a także wzbudzają skrajne emocje.
– Tak jak książka bez czytelnika, tak film bez widza nie ma
takiej dużej wartości. Bardzo
się cieszę, że mogłam obejrzeć
wszystkie filmy na tegorocznym
festiwalu. Spowodowały one we
mnie wiele wzruszeń i emocji. Sprowokowały refleksje na
temat człowieka. Człowieka,
który żyje obok mnie, w moim
mieście, w moim kraju, na
świecie. Cieszę się i dziękuję organizatorom, że w tak trudnym
okresie pandemii udało im się
zrealizować festiwal – zaznacza
Maria Wawrzyk, wielbicielka
kina i od lat wierny widz festiwalu „Kochać człowieka”.
Do udziału w jubileuszowej 20.
edycji festiwalu zostały nadesłane sto czterdzieści trzy filmy
z czternastu krajów: Austrii,
Australii, Belgii, Brazylii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Iraku,
Izraela, Niemiec, Polski, Syrii,
Wenezueli i Włoch.
Jury w składzie: Maria Malatyńska – filmoznawca, krytyk

filmowy, Lidia Duda – reżyser,
dokumentalista, Andrzej Celiński – reżyser, operator filmowy,
aktor, dramaturg, Aleksander
Dyl – operator filmowy i Andrzej Przeździecki – przewodniczący Federacji Niezależnych
Twórców Filmowych w Polsce
i wiceprezydent UNICA po
obejrzeniu sześćdziesięciu siedmiu filmów zakwalifikowanych
do konkursu z ośmiu krajów
(Brazylia, Francja, Hiszpania,
Irak, Izrael, Polska, Wenezuela,
Włochy) – miało w tym roku
wyjątkowo trudne zadanie, ponieważ poziom prezentowanych
realizacji był bardzo wysoki.
– Podczas naszych obrad wywołała się burzliwa i zajadła
dyskusja. Nie było nam prosto
dokonać wyboru. Filmów, które
wpisywały się w formułę i hasło
„Kochać człowieka” było więcej
niż w poprzedniej edycji. Przeżyliśmy wiele wzruszeń. Były
historie niesłychanie smutne,
ale też i wesołe – opowiada Andrzej Celiński, juror.
– Film „Poczekalnia” Aleksandry Folczak, który dostał nagrodę Grand Prix, jest dobrym
przykładem na to, jak z niewielkim budżetem, ale dobrym
pomysłem można uzyskać znakomity efekt artystyczny. Przez
dwadzieścia minut oglądamy
ciągle fasady domów, a przecież
nawet przez sekundę się nie nudzimy. To dlatego, że czuć tam
prawdę, która z niego płynie
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Wśród najbardziej wpływowych
Dr Piotr M. A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau, po raz
drugi znalazł się na liście
50 najbardziej wpływowych
ludzi świata muzeów przygotowanej przez serwis Blooloop.

felieton

kamila drabek

Przyjaciele w słowach

K

Z wielkim smutkiem i żalem pożegnaliśmy

Pana Andrzeja Winogrodzkiego,
poetę, felietonistę „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”,
który od lat dzielił się z nami
swoją wrażliwością i mądrością.
Łącząc się w bólu z Rodziną śp. Andrzeja Winogrodzkiego,
składamy najszczersze kondolencje.
Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
Dyrekcja i Pracownicy Oświęcimskiego Centrum Kultury

Pawła Kaźnicy,
tancerza, instruktora tańca i choreografa.
Człowieka wielu pasji i talentów,
który emanował energią i radością życia.
Rodzinie śp. Pawła Kaźnicy
składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.
Dyrekcja i Pracownicy Oświęcimskiego Centrum Kultury

– Z całego serca dziękujemy
wszystkim, którzy wsparli akcję
pomocy dzieciom uchodźców
z ośrodków zamkniętych. Ilość
przekazanych dzieciom rzeczy
znacznie przerosła nasze oczekiwania – mówi Aleksandra
Bielska z Oświęcimskiego Centrum Praw Człowieka.
Organizatorki akcji tłumaczą, jak wygląda codzienność
w ośrodkach dla uchodźców
i dlaczego tak ważna jest pomoc.
– Dziesięć osób stłoczonych
na dwudziestu metrach kwadratowych. Jedynym „placem
zabaw” dzieci jest łóżko. Malcy, podobnie jak ich rodzice,
muszą na nim spędzać niemal
całą dobę – tam śpią, spożywają posiłki, rozmyślają nad
niepewną przyszłością. I marzą o lepszym świecie. Prawie
już w nim są, ale to „prawie”
robi wielką różnicę. Nie mogą

ciego Wieku, działający przy
Oświęcimskim Centrum Kultury, Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu,
szkoły podstawowe w Rajsku
i Porębie Wielkiej, Urząd Miasta Oświęcim i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, a także darczyńcy indywidualni.

Aktywnie i ciekawie
Z oferty Dziennego Domu Pomocy mogą skorzystać seniorzy zarówno aktywni, szukający sposobów na urozmaicenie
wolnego czasu, jak i niepełnosprawni czy cierpiący na demencję, wymagający pomocy w codziennych czynnościach.
Ośrodek dysponuje 65 miejscami w sekcji osób aktywnych i 25 miejscami dla osób
zmagających się z demencją.
Zgłosić się może każdy senior
z Oświęcimia, który ukończył
60 lat.
– Pobyt w placówce umożliwia przede wszystkim ciekawe
i aktywne spędzanie wolnego
czasu, a także kontakt z rówieśnikami. Przeciwdziała samotności i pozwala na poprawę kondycji psycho-fizycznej
– mówi Agata Lorek, dyrektor Dziennego Domu Pomocy
w Oświęcimiu.
Czas spędzony w ośrodku –
od 7–16 – jest wypełniony po
brzegi. Można wziąć udział
w codziennej rehabilitacji
i ćwiczeniach usprawniających, treningach poprawiają-

cych spostrzeganie i pamięć,
terapeutycznych
zajęciach:
twórczych, muzycznych, tanecznych, filmowych, kulinarnych czy majsterkowania.
W ramach zapobiegania depresji uczestnicy korzystają
z fototerapii, czyli leczniczego
oddziaływania światłem oraz
pobytu w sali doświadczania

świata. Organizowane są zajęcia integracyjne, wspólne
wyjścia na basen i wycieczki. Seniorzy mają zapewnione
śniadanie i obiad, a osoby mające problemy z poruszaniem
się – transport.
Istotne jest to, że seniorzy sami
wybierają zajęcia, w których
chcą uczestniczyć, w zależności od swoich zainteresowań
czy nastroju. Można po prostu
porozmawiać, zagrać w szachy czy karty, napić się z kimś
kawy. Ale przy tak szerokiej
ofercie seniorzy chętnie włączają się w proponowane aktywności.
– Dla osób cierpiących na

choroby otępienne oferujemy
specjalistyczne oddziaływania w dostosowanej przestrzeni. Są to np.: ćwiczenia popra-

Fot. DDP w Oświęcimiu

Z bólem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację
o śmierci naszego drogiego Kolegi

Od 2 do 11 lutego trwała akcja
zbierania przedmiotów, które przydadzą się migrantom
– dzieciom i ich rodzicom:
zeszytów, bloków i kolorowanek dla dzieci, materiałów
plastycznych – kredek, flamastrów, ołówków, plasteliny,
modeliny, prostych gier – szachów, warcabów, kart, kostek
Rubika itp., układanek i puzzli,
klocków do układania, książek obrazkowych dla najmłodszych, plecaków dla dzieci,
słowników (arabsko-polskich,
arabsko-angielskich,
arabsko-niemieckich), czytników
e-booków i odtwarzaczy mp3.
Darczyńcy mogli je przynosić zarówno bezpośrednio do
Oświęcimskiego
Instytutu
Praw Człowieka, jak i Miejskiej Bliblioteki Publicznej Galeria Książki w Oświęcimiu.
Na apel odpowiedziało kilka
instytucji: Uniwersytet Trze-

Fot. DDP w Oświęcimiu

iedy zamierzałam napisać felieton do obecnego wydania
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej”, otrzymałam wiadomość
o śmierci redakcyjnego Kolegi – Andrzeja Winogrodzkiego. W takich chwilach zapada cisza, gubią się gdzieś
poukładane wcześniej słowa.
Od wielu lat sąsiadowaliśmy tutaj – w stałej rubryce oświęcimskiego czasopisma, pisząc o tym, co nas poruszało, co uznawaliśmy za ważne i godne uwagi. Subiektywnie komentowaliśmy
rzeczywistość, wydarzenia oraz to, co bliskie oświęcimianom.
Tworzyliśmy swoisty dwugłos autorów, który powstał kiedyś
i trwał do teraz. Nie znaliśmy swoich tekstów, zanim ukazały się
drukiem. Lekturę „Głosu” rozpoczynałam od przeczytania tekstu
Kolegi. Z ciekawością szukałam tego, na co w danym momencie
zwracał uwagę. Znajdowaliśmy w naszych tekstach przenikające
się te same wątki, podobne refleksje, choć nigdy nie rozmawialiśmy o tym, co mamy zamiar opublikować. Czasem w redakcji
(jeszcze przed pandemią, która zabiła wiele aspektów normalności) śmialiśmy się z tego, że tematy i słowa fruwają gdzieś w powietrzu, a my wyłapujemy te same. A może po prostu mieliśmy
podobną wrażliwość? Mimo że urodziliśmy się w innym czasie,
mimo że w innej rzeczywistości przeżywaliśmy dzieciństwo
i młodość, kiedy ta wrażliwość się kształtuje.
Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy przygotowani.
Są słowa, które już nie zostaną wypowiedziane. Jednak to,
co zapisane, zostaje, opierając się przemijaniu.

Uchodźcy z granicy polsko-białoruskiej – dzieci i ich rodzice przebywający w polskich ośrodkach – mają bardzo trudne warunki. Dlatego Oświęcimski Instytut Praw Człowieka
zorganizował akcję pomocy najmłodszym ofiarom kryzysu
migracyjnego.
Fot. OIPC w Oświęcimiu

W tym roku nazwisko dyrektora znalazło się w najważniejszym zestawieniu listy,
czyli „The Power 10”. Blooloop
50 Museum Influencer List
ma zwrócić uwagę na osoby,
które mają wpływ na ewolucję
myśli muzealniczej i praktyk
w codziennej pracy muzeów
na całym świecie.
Jak piszą autorzy listy,
w 2021 r. światowe muzea
i atrakcje kulturalne musiały
stawić czoła ciągłemu wyzwaniu związanemu z COVID-19.
Pandemia wywarła bezprecedensowy wpływ na ten sektor.
Ostatnie badanie przeprowadzone przez Amerykański
Związek Muzeów (AAM) wykazało, że aż 15 proc. instytucji

członkowskich jest zagrożonych
zamknięciem.
– W świecie muzealnictwa, które
cechuje ogromna różnorodność
wynikająca z odmiennego
charakteru kolekcji i narracji
oraz całkowicie innej aksjologii
interakcji z odwiedzającymi,
niezwykle ważną rolę odgrywa
budowanie kontaktów na skalę
globalną – mówi dr Cywiński.
– Wiele bowiem dobrego dzieje
się w muzeach, których zasięg
oddziaływania niekoniecznie
jest ogólnoświatowy. Wymiana myśli, różnych rozwiązań
technicznych czy komunikacyjnych jest gwarantem rozwoju
instytucji muzealnych. Dotyczy
to w zasadzie każdego rodzaju
muzeów, z Miejscami Pamięci
włącznie – zaznacza dyretor.
Pełną listę 50 najbardziej wpływowych ludzi świata muzeów
można znaleźć na stronie internetowej https://blooloop.com/
blooloop-50-museum-influencer-list-2021/the-blooloop-50/.
– In

Oświęcimianie pomagają uchodźcom
wyjść i pobawić się na zewnątrz. Krótkie spacery możliwe są tylko w wyznaczonych
godzinach. Oto realia polskich
ośrodków dla uchodźców –
opisuje Alicja Bartuś, szefowa Oświęcimskiego Instytutu
Praw Człowieka.
– Uchodźców, czyli ludzi zmagających się z traumą po utracie domu i bliskich, po morderczym przedzieraniu się do
miejsca, które jawiło się bezpieczne. Warunki, w jakich ich
„gościmy” nie pomagają leczyć
psychicznych ran ofiar konfliktów, wojen, terroru i przemocy.
Jako zwykli obywatele – ludzie
po prostu – możemy sprawić,
że światełko majaczące w ich
tunelu zabłyśnie jaśniej. Każdy
z nas może okazać solidarność
i realne wsparcie – dodaje.
Większa część zebranych
przedmiotów została już przewieziona do Warszawy i przekazana Zofii Borucińskiej
z Pracowni Las Rąk. Stamtąd
dary zostały odebrane przez
organizację charytatywną Biblioteki bez granic i zawiezione do ośrodka zamkniętego
dla uchodźców w Górze Kalwarii.
– In
wiające pamięć, koncentrację,
orientację w czasie i przestrzeni, podtrzymujące umiejętności czytania i pisania oraz
terapia wspomnieniowa. Prowadzimy też treningi funkcjonowania w codziennym życiu:
kulinarny, dbałości o wygląd
zewnętrzny i higienę, umiejętności komunikowania się – informuje Agata Lorek.
Dodatkowym atutem placówki jest ogród sensoryczny zaprojektowany z myślą o potrzebach osób starszych. Na
ścieżkach ustawiono specjalistyczne urządzenia, które
mają zachęcać do aktywności fizycznej, a kolory i zapachy roślinności mają oddziaływać na zmysły. Są też ławki,
wiata z miejscem na ognisko,
a latem działa seniorska plaża.
Ogród umożliwi seniorom powrót do spotkań międzypokoleniowych z przedszkolakami
czy uczniami oświęcimskich
szkół, które organizowane były
regularnie przed epidemią.
Ilość zakażeń koronawirusem
wprawdzie spada i rząd łagodzi obostrzenia, ale bezpieczniej gości z zewnątrz przyjąć
w plenerze.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty, a w przypadku osób cierpiących na
demencję – ich rodziny lub
opiekunowie prawni – mogą
zgłosić się do placówki przy
ul. B. Czecha 8 osobiście lub
skontaktować
telefonicznie
338411781, 781322162. Pobyt
jest płatny, a kwota uzależniona jest od wysokości dochodu
uzyskiwanego w rodzinie.
– ekt
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Wsparcie dla Ukrainy
Oświęcimianie z niepokojem obserwują wydarzenia za naszą wschodnią granicą i walkę Ukrainy o wolność i niepodległość. Myśli płyną w szczególności do mieszkańców Sambora, który od 2003 r. jest naszym miastem partnerskim.
Podczas ostatniej sesji Rady
Miasta Oświęcim radni podjęli rezolucję, w której wyrazili
sprzeciw wobec działań Federacji Rosyjskiej i zapewnili mieszkańców partnerskiego miasta
Sambor o przyjaźni i wsparciu.
Na znak solidarności z Ukrainą
na ulicach Oświęcimia pojawiły
się niebiesko-żółte flagi.
– Jesteśmy z mieszkańcami
Ukrainy, którzy walczą w słusznej sprawie, o suwerenność
swojej ojczyzny. W tej trudnej
dla nich sytuacji chcemy być
solidarni i udzielać im wsparcia. Na Ukrainie w partnerskim
Samborze mamy wielu przyjaciół, którym też chcemy pomóc
– mówi prezydent Oświęcimia
Janusz Chwierut.
Miasto przygotowuje się na
przyjęcie
uchodźców
zza
wschodniej granicy.
– Wojewoda Małopolski poprosił starostów o przygotowanie
bazy danych z miejscami dla
uchodźców. Do ich dyspozycji
mają być lokale z dostępem do
energii, wody i węzła sanitarnego. Miasto Oświęcim zabez-

pieczyło kilkadziesiąt miejsc
noclegowych. Pomieszczenie,
które można wykorzystać na
potrzeby osób przybywających
z Ukrainy zadeklarowała również oświęcimska Ochotnicza
Straż Pożarna – informuje Katarzyna Kwiecień, rzecznik prasowy UM Oświęcim.
Urząd Miasta Oświęcim we
współpracy ze Starostwem Powiatowym utworzył bazę noclegową, do której mieszkańcy
ziemi oświęcimskiej mogą
zgłaszać miejsca, które chcą
udostępnić
potrzebującym.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 605202129 lub mejlowo pm@um.oswiecim.pl.
W Oświęcimiu, podobnie jak
w całym kraju, ruszyły zbiórki
darów i funduszy dla Ukrainy
oraz przybyłych do Polski osób,
głównie kobiet i dzieci, uciekających przed wojną.
Środki finansowe na rzecz
mieszkańców Sambora, w tym
członków licznej społeczności
polskiej tam mieszkającej, zbiera Urząd Miasta wraz z Zarządem Klubu „Samborzan” To-

Paweł Kaźnica, oświęcimianin, tancerz, trener
i choreograf tańca związany
z Oświęcimskim Centrum
Kultury odszedł 28 stycznia
w wieku zaledwie 33 lat.
Urodził się 1 września 1988
roku. Już od najmłodszych lat
interesował się tańcem i wiedział, że chce zająć się nim
zawodowo. Swoją taneczną
ścieżkę rozpoczął w wieku
ośmiu lat z formacją tańca
Swing ze Szkoły Tańca Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Tam przez kolejne lata trenował pod okiem Romy Szostak.
Swój talent taneczny rozwijał
pod okiem wielu nauczycieli
tańca i instruktorów. Bardzo
szybko uzyskał uprawnienia
do nauczania tańca i dyplom
instruktora tańca sportowego.
W 2006 roku założył formację
tańca nowoczesnego Contra w OCK, z którą zdobył
m.in. wicemistrzostwo Polski
cheerleaders (Łochów 2014),
wicemistrzostwo Europy
cheerleaders (Manchester
2014), mistrzostwo Europy
cheerleaders (Zadar 2015)
i mistrzostwo Polski (Sosnowiec 2017).
W 2013 roku założył w OCK
formację tańca towarzyskiego
Elita Kids Lejdis, przekształconą w 2015 na Elitę Lejdis,
a ich największymi sukcesami
było zdobycie tytułu mistrza
Polski Polskiego Towarzystwa
Tanecznego (Opole Lubelskie

2017) i mistrza Europy
World Artistic Dance Federation (Warszawa 2021).
Rok później powstała formacja Elita New Team, której
również patronowało OCK.
Tancerze pod okiem Pawła
Kaźnicy bardzo szybko pięli
się po szczeblach europejskiej ligi, a także odnosili
sukcesy na polskich parkietach, zdobywając m.in. tytuł
wicemistrzów Polski Formacji
Tanecznych PTT (Białystok
2016), IV miejsce w ramach
British Latin Formation Dancing Championship podczas
festiwalu May Blackpool
Dance Festival (Blackpool 2017) – najstarszego,
największego i najbardziej
prestiżowego na świecie
międzynarodowego konkursu tańca towarzyskiego,
wicemistrzostwo Polski formacji tanecznych Federacji
Tańca Sportowego (Radom
2018) i X miejsce podczas
Mistrzostw Świata Formacji
Tanecznych Latynoamerykańskich WDSF w Shenzen
2018. Oświęcimski trener
powołał też w 2016 r.

Fot. zbiory prywatne

Charyzmatyczny
pasjonat tańca

warzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich w Oświęcimiu.
– Partnerami w tej akcji będą
Dom Polski i Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
Oddział w Samborze oraz Dom
Zakonny Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi
w Samborze, z którymi nasz
Klub od lat prowadzi różnego rodzaju akcje charytatywne
– mówi Włodzimierz Paluch,
prezes Klubu „Samborzan”.
Darowizny można wpłacać na
konto bankowe Klubu 7112
4041 5511 1100 1038 903 651.
Zbiórkę darów w naszym powiecie zainicjowała Fundacja
„Gotowi do działania” z Kęt.
Obecnie (stan na 27.02) najbardziej potrzebne są rzeczy dla
walczących, m.in.: środki dezynfekujące medyczne w pojemnikach min. 1 l, rękawiczki jednorazowe, środki opatrunkowe
(bandaże, gazy, opaski uciskowe), mocne środki przeciwbólowe i maści, opatrunki okluzyjne,
ręczniki papierowe, strzykawki,
karimaty, koce, śpiwory, łóżka
w OCK formację tańca towarzyskiego Elita Kids, która w
2018 r. zmieniła nazwę na
Elita Junior. Pracował z zespołem tanecznym Pretty Women,
działającym w ramach
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w OCK.
Był też konsultantem
Uczniowskiego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego „Unia
Oświęcim” i zawodników
reprezentacji Polski w łyżwiarstwie figurowym.
Paweł Kaźnica tworzył
radosne, pełne energii
i nietuzinkowych rozwiązań
choreograficznych taneczne
programy, które były odbiciem
jego osobowości. Był świetnym managerem, pracowitym
perfekcjonistą i profesjonalistą, dbał o najdrobniejsze
szczegóły, nie tylko dotyczące
układu, ale też fryzur, makijażu, strojów i ogólnej prezencji
tancerzy.
Paweł Kaźnica zaraził pasją
i miłością do tańca wiele
dziewcząt i chłopców, ucząc
ich także wytrwałości w dążeniu do celu, pokory, ale i dumy z osiąganych sukcesów.
Był ich trenerem i wzorem,
porywając swoją charyzmą
i pokazując, że ciężką pracą
można spełniać marzenia.
Nie tylko w środowisku
tanecznym słynął z poczucia
humoru, otwartości, dystansu,
energii i ciągłej gotowości
do niesienia bezinteresownej
pomocy innym.
Paweł Kaźnica spoczął
na cmentarzu komunalnym
w Oświęcimiu.
– Marzena Wilk

rozkładane. Przyjmowane również są batony, kawa, herbata,
cukier, konserwy, produkty suche, gotowe do jedzenia, a także
jednorazowe talerze, miseczki
i sztućce.
Zbierane są też rzeczy użyteczne dla uchodźców, m.in.: mleko, butelki, posiłki w słoiczkach
i pieluchy jednorazowe dla
dzieci, środki do higieny i pielęgnacji dla dzieci i dorosłych,
chusteczki nawilżane, podpaski,
termosy i koce.
Dary można przynosić codziennie do Oświęcimskiego Centrum Kultury. W razie pytań
można kontaktować się z OCK
telefonicznie 338422575 lub
z Fundacją „Gotowi do działania” 784530234.
Zarząd Główny PCK przygotowuje się do ogłoszenia 1 marca
ogólnopolskiej zbiórki rzeczowej (materiały opatrunkowe,
środki higieny, żywność długoterminowa i nowy sprzęt kwatermistrzowski). W Oświęcimiu
dary będą przyjmowane: od 1.03
w Osiedlowym Domu Kultury
Zasole, a od 2.03 w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK zaprasza na akcję oddawania krwi: 28.02, 1.03 i 3.03,
w godz. 7:00–12:00 w Oddziale
Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Wysokie Brzegi 4
oraz 10.03, w godz. 8:30–12:30
w Ochotniczej Straży Pożarnej
przy ul. Zaborskiej 17.
– ekt
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Nasz felietonista
Andrzej Winogrodzki,
samborzanin z urodzenia,
oświęcimski poeta, felietonista komentator odszedł
4 lutego w wieku 81 lat.
Urodził się 20 października
1940 roku w Samborze.
Od zakończenia wojny mieszkał w Oświęcimiu. W 1969
roku rozpoczął pracę w biurze
projektowym Zakładów Chemicznych Oświęcim
i od tamtego czasu współpracował z redakcją „Oświęcimskiego Chemika” (ok.
1969–2007 r.), z początku
pisząc felietony i komentarze,
a później publikując też wiersze. W latach 2008–2017
pisał do magazynu „Oś –
Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura” wydawanego
przez Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau. Przygotowywał również teksty do
„Gazety Krakowskiej” (w latach 1998–2007) i „Gościa
Niedzielnego”.
Z redakcją „Głosu Ziemi
Oświęcimskiej” Andrzej
Winogrodzki związany był
od 1994 roku. Na łamach
naszego pisma gościły jego
wiersze i felietony. Popularnością wśród czytelników „Głosu
Ziemi Oświęcimskiej” cieszyły
się także wychodzące spod
jego pióra satyryczne Noworoczne Szopki Miejskie.

Oświęcimianin od lat 70.
XX wieku był członkiem Grupy
Literackiej „Wyraz” działającej w Kętach. Jako poeta
zadebiutował w roku 1970
wierszem pt. „Zmierzch”
opublikowanym na łamach
„Radaru”. W 1979 Andrzej
Winogrodzki otrzymał I nagrodę w konkursie organizowanym przez Klub Literacki
„Krąg” w Katowicach. Otrzymał też I nagrodę w dziale
religijnym, przyznaną przez
jury Łódzkiej Wiosny Poetów.
W swoim dorobku ma trzy
tomiki poezji: „Czas i słowo”
(1981), „Miejsca najbliższe”
(1992) i „Imiona miasta”
(2001).
Był członkiem Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Oświęcimiu.
Andrzej Winogrodzki spoczął
na cmentarzu parafialnym
w Oświęcimiu.
– Marzena Wilk

Wspólna sprawa
Spotkanie z ekologiem Dominikiem Dobrowolskim i wspólne sprzątanie brzegów Soły zainaugurowało
w naszym mieście „Rok Troski o Środowisko Naturalne”.
Oświęcim był przystankiem
na trasie „Wiślanej Odysei” –
edukacyjno-ekologicznej akcji
realizowanej przez Dominika
Dobrowolskiego i bank Credit
Agricole, w ramach której aktywista idzie od źródeł Wisły
do jej ujścia, prowadząc działania edukacyjne i porządkowe.
Wyruszył w połowie stycznia
z Wisły i planuje w październiku dotrzeć do Gdańska.
Wędrówka brzegami Wisły to
trzecia odsłona ekologicznej
odysei. W 2000 r. wraz z wolontariuszami ekolog zbierał śmieci z nadbałtyckich plaż, a rok
później wyruszył w Górską
Odyseję, by walczyć z zaśmiecaniem szlaków.
18 lutego w parku Zasole podróżnik i aktywista spotkał się
z dużymi i małymi mieszkańcami naszego miasta.
– Słowo ekologia pochodzi od
dwóch greckich słów oikos –

dom i logos – nauka, czyli jest
to nauka o domu, o tym, co nas
otacza, o nas samych – tłumaczył Dominik Dobrowolski.
Zwracał uwagę, że śmieci – artystycznie przedstawione na fotografiach tworzących wystawę
„Mniej plastiku”, którą można
było oglądać w parku Zasole do
końca lutego – znalazł podczas
sprzątania plaż.
– Dbajmy o wszystkie nasze
najmniejsze strumyki, potoki,
rzeczki, tereny podmokłe i lasy.
Tam nie powinno być śmieci! –
apelował, podkreślając, że właśnie ciekami wodnymi śmieci
płyną do morza nawet z odległych miast na południu Polski.
Na spotkanie z ekologiem przyszli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Oświęcimiu,
którzy pozbierali także śmieci
w parku Zasole. W spotkaniu, a potem sprzątaniu brzegów Soły uczestniczył również

prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut, który namawiał
do angażowania się w działania
ekologiczne i akcentował, że
od aktywności każdego człowieka zależy, w jakim stanie
zostawimy naszą planetę dla
kolejnych pokoleń.
„Rok Troski o Środowisko
Naturalne” został uchwalony
przez Radę Miasta podczas sesji w grudniu ubiegłego roku.
W ramach Roku planowanych
jest wiele działań, do których
włączył się Urząd Miasta,
oświęcimskie instytucje i szkoły, m.in. powstanie ścieżki
przyrodniczej na Kamieńcu,
założenie łąk kwietnych, wprowadzenie do zieleni miejskiej
roślinności przyjaznej dla owadów zapylających. Odbędą się
warsztaty rękodzielnicze, spotkania edukacyjne i konkursy
o tematyce ekologicznej.
– ekt

wiadomości

LUTY 2022

4

Łagodzenie zasad bezpieczeństwa
Statystyki ministerstwa zdrowia wskazują na to, że V fala pandemii koronawirusa, wywołana w dużej mierze przez wariant Omikron, opada. W związku z tym minister zdrowia wprowadził zmiany w zasadach dotyczących izolacji i kwarantanny. Od 1 marca
złagodzone zostaną zasady bezpieczeństwa.
Szef resortu zdrowia Andrzej Niedzielski powiedział podczas konferencji
prasowej 9 lutego, że obserwując dotychczasowy
przebieg epidemii koronawirusa, widzi, że apogeum V fali jest za nami,
a potwierdzają to codzienna liczba zakażeń
i liczba zleceń na testy
w kierunku COVID-19
wystawianych przez lekarzy POZ. Zaznaczył też,
że tendencja spadkowa
jest stała i przebiegi choroby COVID-19 w piątej
fali są łagodniejsze.
– Analizowaliśmy to na
podstawie dwóch wskaź-

ników, przede wszystkim
średniego czasu hospitalizacji. W V fali czas hospitalizacji wynosi tydzień,
a w IV było to dziesięć dni
lub więcej – mówił minister Niedzielski.
Krótsza izolacja i kwarantanna
Od 15 lutego obowiązują nowe zasady związane
z czasem trwania izolacji.
Trwa ona 7 dni (wcześniej
była 10-dniowa). Izolacja
obowiązuje od momentu wykonania testu diagnostycznego w kierunku COVID-19. Lekarz
POZ może podjąć decyzję

o konieczności przedłużenia izolacji, jeżeli stan
zdrowia chorego będzie
tego wymagał.
Bez zmian pozostały reguły izolacji dla medyków i służb mundurowych – izolacja wynosi
7 dni z możliwością skrócenia w 5. dobie po negatywnym wyniku testu.
Od 15 lutego współdomownicy chorego na
COVID-19 będą przebywać na kwarantannie wyłącznie w czasie jego izolacji (dotychczas był to
czas trwania izolacji plus
7 dni). Nadal negatywny wynik testu zwalnia

z kwarantanny zaszczepionych domowników.
Przez 30 dni od zakończenia choroby osoby,
które zakończyły izolację
lub hospitalizację nie zostaną objęte kwarantanną z powodu zamieszkiwania z osobą objętą
izolacją.
Od 11 lutego zlikwidowana została kwarantanna
nakładana po kontakcie
z osobą zakażoną.
Od tego dnia wyłącznie
osoby bez ważnego Unijnego Certyfikatu COVID
po przyjeździe do Polski
muszą odbyć 7-dniową
kwarantannę.

Powrót nauki stacjonarnej
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek
przyspieszył powrót do
nauki stacjonarnej w klasach V–VIII i w szkołach
ponadpodstawowych o tydzień. Wszystkie szkoły,
które w drugiej połowie
lutego nie są już na feriach, w tym w województwie małopolskim, wróciły do nauki stacjonarnej
21 lutego.
Limity osób zniesione
Rząd ogłosił 23 lutego złagodzenie zasad bezpieczeństwa, które obowiązywać będą od początku

marca. Od 1 marca przestaną obowiązywać m.in.
wszystkie limity osób –
w tym w sklepach, restauracjach, miejscach kultury, transporcie, a także
podczas spotkań i imprez.
Ponownie zostaną otwarte dyskoteki, kluby i inne
miejsca udostępnione do
tańczenia.
Maseczki zostają
Od 1 marca wciąż będziemy musieli przestrzegać
niektórych obostrzeń. Pozostaną m.in. zasady dotyczące noszenia maseczek,
izolacji, kwarantanny dla
współdomownika
oraz

kwarantanny przyjazdowej dla osób bez ważnego
UCC.
Nadal będziemy musieli zakrywać nos i usta za
pomocą maseczki w przestrzeniach zamkniętych,
takich jak autobus, sklep,
urząd, kino czy kościół.
Wciąż należy pamiętać
o utrzymywaniu dystansu
społecznego min. 1,5 m,
częstym myciu rąk i ich
dezynfekcji czy wietrzeniu
pomieszczeń – są to podstawowe czynności, które
pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.
–In

policyjny przegląD

Płatne

Bez prawka

10 lutego oświęcimscy
policjanci zatrzymali nietrzeźwego 38-latka, który
spowodował kolizję drogową na skrzyżowaniu ulicy
Dąbrowskiego z ulicami
Nojego i Wysokie Brzegi.
Funkcjonariusze ustalili,
że mieszkaniec Oświęcimia, kierując samochodem marki Volkswagen,
najechał na tył samochodu
marki Chevrolet. Badanie
stanu trzeźwości sprawcy
kolizji wykazało 2,8 promila alkoholu. Okazało się
również, że prowadził on
samochód bez uprawnień.
Za kierowanie pojazdem
mechanicznym w stanie
nietrzeźwości grozi kara do
2 lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni
zakaz kierowania oraz
wysoka grzywna. Mężczyzna odpowie również za
jazdę pomimo cofniętych
uprawnień do kierowania.

do Prokuratury Rejonowej
w Oświęcimiu, gdzie na
podstawie zebranych przez
policjantów dowodów
prokurator przedstawił
mu zarzut usiłowania
zabójstwa. Decyzją sądu
zastosowano wobec niego
środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego
aresztowania. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara
pozbawienia wolności na
czas nie krótszy niż 8 lat,
kara 25 lat pozbawienia
wolności lub dożywocie.

Ukradł i pobił

31 stycznia policjanci zostali zaalarmowani o napaści na 16-letniego chłopca.
Pokrzywdzony został zaczepiony przez nieznanego
mu mężczyznę w chwili,
gdy nastolatek siedział na
ławce znajdującej się w rejonie ulicy Powstańców
Śląskich. Sprawca zabrał
mu telefon komórkowy,
a kiedy chłopak chciał
odebrać swoją własność,
Z nożem
napastnik kilkakrotnie go
i pod wpływem
uderzył, po czym zbiegł.
6 lutego operator numeru
Funkcjonariusze po dwóch
alarmowego 112 otrzymał godzinach byli na tropie,
zgłoszenie o ugodzeniu
który prowadził ich do
nożem 43-letniej miesz23-letniego mieszkańca
kanki Oświęcimia przez
gminy Brzeszcze. Podejrzabyłego męża. Policjanci
nego zatrzymali w miejbłyskawicznie udali się
scu jego zamieszkania.
pod wskazany adres. PoPodczas przeszukania
szkodowana, przytomna,
policjanci odnaleźli skraz raną klatki piersiowej,
dziony telefon komórkowy.
pod opieką ratowników
Został on zabezpieczony,
medycznych została
a następnie zwrócony właprzewieziona do szpitala.
ścicielowi. 23-latek trafił
Sprawca uciekł, lecz już po do oświęcimskiej komendy,
kilkudziesięciu minutach
a na podstawie zebranych
jeden z patroli zatrzymał
dowodów przedstawiono
poszukiwanego w rejonie
mu zarzut kradzieży rozulicy Lipowej. W efekcie
bójniczej, za co grozi kara
przeprowadzonych czynod roku do 10 lat pozbaności mężczyzna trafił do
wienia wolności.
pomieszczeń dla zatrzymanych oświęcimskiej ko- Telefoniczne
mendy, badanie jego stanu urodziny
trzeźwości wykazało ponad 11 lutego numer alarmo2 promile alkoholu. Podej- wy 112 obchodził swoje
rzany został doprowadzony urodziny. System powiada-

miania ratunkowego, który
funkcjonuje na terenie
kraju, składa się z 17
centrów powiadamiania
ratunkowego. Od stycznia
2019 r. centra powiadamiania ratunkowego
obsługują numer alarmowy
Policji, czyli 997.
Obsługa zgłoszenia alarmowego polega na przyjęciu
informacji przez operatorów numerów alarmowych
zatrudnionych w centrach
powiadamiania ratunkowego oraz przekazaniu
jej za pomocą systemu
informatycznego w celu
podjęcia działań przez
właściwe służby: Policję,
Państwową Straż Pożarną,
zespoły Państwowego
Ratownictwa Medycznego
lub inne służby pomocnicze, jak: straż miejską,
GOPR, TOPR, pogotowia
energetyczne, gazowe,
wodociągowe itd.
W 2021 r. rozpoczęło
się przełączenie numeru
alarmowego 998, czyli
straży pożarnej. Docelowo
również numer 999 będzie
obsługiwany w centrach
powiadamiania ratunkowego.
Uruchomiona została
również aplikacja mobilna
Alarm112 do wysyłania
zgłoszeń alarmowych
w sytuacji zagrożenia
życia, zdrowia, mienia,
środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przez osoby, które nie
mogą wykonać połączenia
głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące. Dzwonić należy
tylko w nagłych, wymagających interwencji służb
ratowniczych sytuacjach.
Za umyślne i nieuzasadnione blokowanie numerów alarmowych grozi
kara aresztu, ograniczenia
wolności lub do 1,5 tys. zł
grzywny.
– Karo
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Oświęcimskie wielkie granie i pomaganie
Podczas 30. Finału, jak co roku, oświęcimianie hojnie wsparli Fundację Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy i okazali swoje dobre serca. W ostatnią niedzielę
stycznia zbierano środki na wsparcie okulistyki dziecięcej i zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.
Na oświęcimskich ulicach
30 stycznia niestrudzenie,
pomimo zimnej, wietrznej
i mokrej pogody, kwestowało
150 wolontariuszy ze sztabu
nr 6259 w Oświęcimskim Centrum Kultury. Byli to uczniowie szkół podstawowych nr 2,
4, 7, 8, 9 i 11 w Oświęcimiu,
szkół podstawowych: w Grojcu, Porębie Wielkiej i Rajsku
oraz powiatowych zespołów
nr 1, 2, 4 i Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, a także wolontariusze
indywidualni.
W 30. Finale WOŚP nasz sztab
zebrał 118.651,04 zł, a do
eSkarbonki trafiło 8.070 zł.
– Dziękujemy ludziom wielkiego serca za udział w Finale,
wolontariuszom kwestującym,
nauczycielom oraz opiekunom, sponsorom, wpierającym, darczyńcom, realizatorom prezentowanego filmu,
wykonawcom koncertów, policjantom z Komendy Powiatowej Policji, Oświęcimskim
Morsom, Ochotniczym Strażom Pożarnym z Oświęcimia
i Gminy Oświęcim oraz Prywatnemu Muzeum Techniki
Wojskowej w Rajsku i wszystkim osobom zaangażowanym
w zorganizowanie Finału –
mówi Monika Świętek-Smrek,
dyrektor
Oświęcimskiego
Centrum Kultury i szef sztabu.
W OCK wszystkie działania
odbywały się zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami

sanitarnymi. W holu otwarty był Sklepik WOŚP, a w nim
m.in. do kupienia były losy
do udziału w wieczornym losowaniu upominków ufundowanych przez darczyńców,
a także ozdoby rękodzielnicze, lokalne gadżety i inne
różności. Można było przyłączyć się do akcji: „30 lat Polska Razem” i „Kręcioła do bilonu”. Na parkingu obok OCK
prezentowano pojazdy z Prywatnego Muzeum Techniki
ga” zrealizowanego przez Mirosława Ganobisa i Tomasza
Klimczaka, koncert kolęd
w wykonaniu: Chóru „Maksymalni” z Harmęż, Chóru
Miasta Oświęcim, zespołu
Małe Hajduki i uczestników
zajęć wokalnych z Osiedlowego Domu Kultury Zasole, a także koncert Orkiestry
Miasta Oświęcim. Były też
licytacje, losowanie upominków i występ zespołu wokalnego Ballada z UniwersyteWojskowej w Rajsku i Ochotniczej Straży Pożarnej. Niemałą atrakcją była wspólna
kąpiel w brezentowych basenach z boku budynku OCK
członków grupy Oświęcimskie Morsy. Co prawda nikt
z widzów nie skusił się na
zimną kąpiel, za to wszyscy
zebrani nagrodzili morsów
gromkimi oklaskami, patrząc
na nich z podziwem. W sali
widowiskowej odbyła się projekcja filmu „Oświęcim Pratu Trzeciego Wieku. O godz.
20:00 odbył się pokaz sztucznych ogni i świetlny happening Ochotniczych Straży Pożarnych Oświęcim w ramach
„Światełka do nieba”.
Już teraz wiadomo, że w całej
Polsce podczas tegorocznego
Finału zebrano więcej pieniędzy niż w ubiegłym roku. Fundacja WOŚP podaje, że kwota
deklarowana na koniec 30. Finału wynosi 136 282 325 zł.
Kwota deklarowana jest to
suma wszystkich szacunkowych kwot sztabów, wartość

Darczyńcy:
Miasto Oświęcim, Gabinet Terapii Naturalnych AgaMed, Centrum Rehabilitacji Medycznej Vitamed, Fitness Club GymForYou,
Fitness Club 24, Salon Kosmetyczno-Fryzjerski Mc Hair, Studio
Urody Równiccy, Cukiernia Kołaczek, Piekarnia-Cukiernia Tyran,
Cukiernia-Piekarnia Ptyś, Piekarnia Piskorek, Piekarnia Emilia
Kristof, Rapsodia Cafe, Ristorante Pizzeria Taormina, Restauracja
Smaki dzieciństwa, Chata na Zaborskiej, Tawerna Villa Toscana,
Pracownia Usług Poligraficznych i Reklamowych „Amek”, Dzienny Dom Pomocy, Sklep Lotos, Hurtownia Agena, Sklep papierniczy Zaczarowany ołówek, Grażyna – sklep z zegarkami i biżuterią
srebrną, Sklepy Plusik – Lewiatan, Sklep El-Ka, Stowarzyszenie
Wspierający Finał:
Bratnich Serc, Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „ProGrupa Gepard Security, Firma Poligraficzna A3, Miejski Za- myk”, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Alina Płachta, Genowefa
kład Komunikacji, Surex – pokazy pirotechniczne, Fundacja Ludwin, Bożena Formas-Mądry, Anna Karolina Kaczmarczyk, Ewa
Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy, Bank Spółdzielczy w Zatorze Cofalik-Dobosz, Magdalena Prochowska, Edyta Mitoraj

Sponsorzy Finału:

zbiórek elektronicznych, zebranych do momentu zakończenia Finału oraz wszystkich
darowizn przekazanych przez
partnerów. Kwota na koncie to z kolei suma wszystkich zbiórek, która już realnie
znajduje się na koncie Fundacji. Ostateczną kwotę zebraną
podczas 30. Finału WOŚP poznamy 30 marca.
– Bez względu na to, czy był
to Twój 30. Finał, czy pierwszy, czy wrzuciłeś do puszki, czy wybrałeś bardziej nowoczesną metodę płatności,
może bawiłeś się na koncercie, a może w domu albo spędziłeś ten dzień w Polsce lub
poza granicami kraju – dziękujemy! To niezwykle wzruszające i piękne, że kolejny
rok możemy wszyscy razem
czerpać radość z pomagania
i robić rzeczy wielkie! Jesteście niesamowici! Ty, człowieku czytający ten tekst, jesteś
niesamowity! Dziękujemy, że
byłeś z nami w tym roku! –
podkreśla Jurek Owsiak, prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Pieniądze zbierane podczas
Finałów WOŚP przekładają
się na realną pomoc. W Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu od lat na co dzień
wykorzystuje się sprzęt zakupiony przez Fundację WOŚP
do ratowania i leczenia pacjentów. Na Oddział Noworodkowy fundacja zakupiła
i przekazała sprzęt o łącznej
wartości 669878,02 zł, na
Oddział Dziecięcy o wartości 502902,68 zł, na Oddział
Chirurgii Dziecięcej sprzęt
za 606277,23 zł, na I Oddział Chorób Wewnętrznych
sprzęt o wartości 100828,80
zł, tak samo na III Oddział
Chorób Wewnętrznych, na
II Odział Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Dializoterapii sprzęt za 27529,32 zł,
na Oddziale Chirurgii Ogólnej wykorzystywany jest
sprzęt za 7279,49 zł, na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest sprzęt
za 50414,40 zł i w Dziale Pomocy Doraźnej za 8310,62 zł.
W 13. Finale fundacja przekazała defibrylator o wartości
4957,82 zł Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau,
a Stowarzyszeniu Maltańska
Służba Medyczna – Pomoc
Maltańska Oddział Oświęcim
w 14. Finale defibrylator szkoleniowy LIFEPAK o wartości
1893,82 zł.
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy wciąż wspiera szpital w Oświęcimiu. W połowie lutego kupiła i przekazała
placówce respirator do wentylowania małych pacjentów o wadze od 4 kg i osób
dorosłych. Będzie on służył
chorym na Oddziale Dziecięcym.
– Marzena Wilk
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Cyber(nie)–
bezpiecznie
Od 21 lutego do 4 marca
na terenie całego kraju obowiązuje trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP).
Został wprowadzony w celu
przeciwdziałania zagrożeniom
w cyberprzestrzeni przez
Prezesa Rady Ministrów na
podstawie przepisów ustawy
o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest
wprowadzany w przypadku
wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel
ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni
albo uzyskania wiarygodnych
informacji o planowanym
zdarzeniu.
Został ogłoszony w kraju po
raz pierwszy i ma związek
z napiętą sytuacją na Ukrainie
oraz informacjami o różnych
zdarzeniach w Polsce. Jego
wprowadzenie oznacza, że są
uzasadnione podejrzenia co do
możliwości wystąpienia ataków
cybernetycznych na portale
i strony instytucji publicznych,
w tym także samorządowych,
powodujące ich unieruchomienie lub uniemożliwienie skorzystania z usług elektronicznych.
Dotyczy to także infrastruktury
krytycznej, czyli np. dostaw
energii elektrycznej czy wody.
Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia
powinny być zgłaszane Policji
za pośrednictwem numeru telefonu 112.
Z powodu nasilających się
ataków Rząd RP może w najbliższym czasie wprowadzić
najwyższy – czwarty stopień
alarmowy DELTA.
– Karo

Bez paniki
Jak zachowywać się w Polsce
w czasie wojny na Ukrainie?
Przede wszystkim zadbać
o własne bezpieczeństwo
informacyjne.
W Internecie panuje wojna
dezinformacyjna, należy więc
kierować się kilkoma zasadami, by nie wzbudzać paniki
i nie powielać fałszywych
informacji. Nie ma konieczności, by robić duże zapasy
lekarstw i żywności. Nie trzeba
wypłacać oszczędności z konta
– rozpowszechniane informacje o problemach banków są
nieprawdziwe. Tankowanie
„na zapas” nie ma uzasadnienia w aktualnej sytuacji
Polski. Kraj jest też zabezpieczony energetycznie – prądu
nie będzie brakować. Należy
czytać tylko wiadomości ze
sprawdzonych portali i uważać
na tzw. fake news. W Internecie pojawia się mnóstwo
symboli wsparcia dla Ukraińców. Mówione i pisane słowa
wsparcia są ważne dla bliskich
osób z Ukrainy. W miarę
możliwości można pomagać
też materialnie, wspierając
wiarygodne fundacje niosące
pomoc ofiarom wojny.
– Karo
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wieści z ratusza
wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Ważne wsparcie dla NGO

1 kwietnia
ruszają zapisy
na półkolonie
Miasto przygotowuje się do organizacji półkolonii letnich dla
dzieci w podległych samorządowi szkołach podstawowych.
W tym roku, jak i w latach
ubiegłych, z uwagi na pandemię COVID-19 zmienione
zostały zasady przyjmowania
uczestników. Liczba dzieci
będzie ograniczona. Dziecko
może skorzystać z półkolonii
tylko jeden raz. Szczegółowe

informacje znajdą się na stronach szkół. Zajęcia zostaną
zorganizowane zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora
Sanitarnego. Prowadzone będą
w Szkole Podstawowej nr 2
od 4 lipca do 15 lipca, Szkole
Podstawowej nr 7 od 18 lipca
do 29 lipca, Szkole Podstawowej nr 11 od 1 sierpnia
do 12 sierpnia, Szkole Podstawowej nr 8 od 15 sierpnia
do 26 sierpnia. 		

Nabory do miejskich szkół
i przedszkoli

Miasto Oświęcim od lat wspiera stowarzyszenia, organizacje
i fundacje, które aktywnie działają w różnych sferach życia
społecznego, kulturalnego, sportowego czy w zakresie pomocy społecznej. W tym roku przeznaczyło dla nich ponad
1,3 mln zł.
Jednym z beneficjentów, który
otrzymał ponad 142 tys. zł jest
Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”, które prowadzi zajęcia rehabilitacyjne czy psychologiczne dla 75
podopiecznych. Stowarzyszenie
boryka się z problemami finansowymi, wynikającymi z podwyżek cen m.in. energii. Szuka
więc różnych możliwości pozyskania dodatkowych pieniędzy.

– Środki na działalność pozyskujemy z PFRON i z miasta
Oświęcimia. Zbieramy też pieniądze z 1 proc. Naszym sponsorem jest też firma Synthos, która
sfinansowała boisko sportowe
– mówi Danuta Bruzda, prezes
Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”.
– Od wielu lat wspieramy stowarzyszenie, przekazując każdego
roku dotację. Dodatkowo wy-

Tegoroczna rekrutacja dzieci
do przedszkoli publicznych
przeprowadzana będzie drogą
elektroniczną.

składają papierowy wniosek
tylko w jednej placówce.
Dalej trwa nabór do klas pierwszych miejskich szkół podstawowych. Na stronie www.
oswiecim.podstawowe.vnabor.
28 lutego na stronie: www.
pl można zapoznać się z ofertą
oswiecim.przedszkola.vnabor.
pl została opublikowana oferta edukacyjną placówek szkolpublicznych przedszkoli, regu- nych, terminami oraz zasadami
naboru. Są też szczegółowe
lamin elektronicznego naboru
informacje o tym, jak korzystać
oraz szczegółowe informacje
o tym, jak korzystać z aplikacji. z systemu.
Rodzice dzieci mających
Takie rozwiązanie usprawnia
cały proces rekrutacji, a rodzice specjalne potrzeby edukacyjne
powinni osobiście
złożyć wniosek
wraz z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego,
wydanym przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Musisz zgłosić,
czym ogrzewasz dom
1 lipca ubiegłego roku ruszył
spis źródeł ciepła. Właściciele
domów i zarządcy budynków
są zobowiązani do złożenia
odpowiedniej deklaracji.
Lista urządzeń grzewczych,
które należy zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków CEEB podległej
Głównemu Urzędowi Nadzoru
Budowlanego jest długa. Znajdują się na niej m.in. kominki,
piece czy kuchnie węglowe.
Czas na zgłoszenie źródła
ogrzewania mija 30 czerwca
2022. Są jednak wyjątki.
Dotyczą one nowo oddanych
budynków. Właściciele nowych
domów mają na zgłoszenie

do rejestru zaledwie 14 dni
od dnia uzyskania pozwolenia
na użytkowanie budynku.
Formularz wypełnić można
elektronicznie lub papierowo
na stronie zone.gunb.gov.
pl. Do tego konieczne jest
posiadanie profilu zaufanego
lub e-dowodu osobistego.
Mieszkańcy, którzy nie mają
takich możliwości mogą liczyć
na jej wypełnienie w Wydziale Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Oświęcim przy
ul. Zaborskiej 2. Na postawie
informacji gromadzonych
w CEEB samorządy będą
mogły dobierać odpowiednie
polityki i programy do walki
ze smogiem. 		

remontowaliśmy budynek dawnej szkoły w Dworach (na fot.),
w której stowarzyszenie ma siedzibę. Myślimy też o jego termomodernizacji, przygotowujemy audyt i liczymy, że pojawią
się środki zewnętrzne unijne czy krajowe, które pozwolą
ocieplić budynek. W aktualnej
sytuacji, gdy wzrastają koszty
utrzymania obiektu, jest to bardzo ważne – uważa prezydent
Oświęcimia Janusz Chwierut.
Prezes stowarzyszenia podkreśla, że otrzymane ostatnio rachunki za gaz i prąd w wysokości 11 i 14 tys. zł są dużym
obciążeniem dla stowarzyszenia. Prosi więc sąsiednie gminy,
które mają dzieci w placówce
o wsparcie.
– Otrzymaliśmy pieniądze
z Polanki Wielkiej, ale apeluję też do mieszkańców gminy
Oświęcim, Osieka, Przeciszo-

Oświęcim przekazuje dotację
na promocję przez sport
Drużyna hokeja na lodzie Re-Plast Unia Oświęcim otrzymała dofinansowanie z budżetu miasta. Umowę promocyjną
podpisali prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut i prezes
spółki Oświęcimski Sport Paweł Kram.
Dotacja wynosi 600 tys. zł.
Miasto Oświęcim jest głównym partnerem drużyny Re-Plast Unia Oświęcim i od
siedmiu lat większościowym
udziałowcem Spółki.
– Wierzę, że wsparcie udzielone przez miasto pozwoli drużynie osiągnąć w tym
sezonie najwyższe miejsca
w ekstralidze, które będą dostarczać powodów do radości
kibicom i partnerom wspierającym Re-Plast Unia Oświęcim – uważa prezydent Janusz
Chwierut.
Zgodnie z umową rolą Spółki jest kreowanie pozytywnego wizerunku Oświęcimia
zarówno podczas wydarzeń
sportowych z udziałem drużyny, jak i w mediach tradycyjnych czy elektronicznych,

wa, bo stamtąd też mamy dzieci, aby włączyli się w finansowanie ich pobytu – prosi prezes
Danuta Bruzda.
– Ta drożyzna przekłada się na
bieżące funkcjonowanie placówki, dlatego zwracam się do
tych gmin, z których dzieci są
objęte pomocą terapeutyczną,
o wsparcie finansowe. Ich dobro jest najważniejsze – uważa
prezydent.
Poza pomocą dla osób niepełnosprawnych pieniądze z budżetu miasta trafią również dla
organizacji pozarządowych prowadzących świetlice czy placówki wsparcia dziennego, na
ochronę i promocję zdrowia
oraz pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i rehabilitację osób chorych
w domu.
Jest też wsparcie dla stowarzyszeń pracujących z rodzinami przeżywającymi trudności
w pełnieniu funkcji rodzicielskich oraz stowarzyszeń prowadzących terapie dla osób
dotkniętych problemami alkoholowymi. Dotacje trafiły
na szkolenie sportowe dzieci
i młodzieży, turystykę, wypoczynek i projekty kulturalne.
Pieniądze przyznano również
na prowadzenie i utrzymanie
schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Oświęcimiu.

Harmonogram
dyżurów radnych
Rady Miasta
Oświęcim
Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek godz. 16:00–17:00
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Ireneusz Góralczyk
poniedziałek godz. 12:00–13:00
2.03 godz. 13:00–15:00
Marta Babiuch
Komisje Budżetu i Rozwoju
Miasta oraz Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
9.03 godz. 13:00–15:00
Stanisław Biernat
Komisje Budżetu i Rozwoju
Miasta oraz Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
16.03 godz. 13:00–15:00
Michał Chrzan
Komisje Budżetu i Rozwoju
Miasta oraz Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

jako miasta stwarzającego
warunki do rozwoju i upowszechniania sportu.
Hokeiści promują Oświęcim
podczas meczów rozgrywek
ekstraligowych, a herb miasta

jest między innymi na koszul23.03 godz. 13:00–15:00
kach zawodników, materiaKrystyna Dąbrowska
łach promocyjnych oraz stro- Komisje Ochrony Zdrowia, Śronie internetowej i portalach dowiska i Pomocy Społecznej
społecznościowych.
oraz Prawa, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego
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OTBS nie przestaje budować.
Kolejne mieszkania będą oddane
już w październiku
Do nowego budynku przy ulicy Sadowej na osiedlu Stare Stawy wprowadzili się
już lokatorzy. Pod koniec ubiegłego roku zakończyła się jego budowa. Mieszkania są komfortowe i przestronne, o powierzchni od 39 do 102 metrów kwadratowych. Łącznie w trzykondygnacyjnym bloku zamieszkało 70 rodzin.
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Oświęcimscy radni
zapewniają ukraińskiego
partnera o przyjaźni
i gotowości do wsparcia
Na sesji Rady
Miasta 23 lutego
radni, na wniosek
prezydenta
Janusza Chwieruta,
jednomyślnie
podjęli rezolucję
w sprawie
solidarności
z partnerskim
miastem Sambor
na Ukrainie.

nego bloku z 36 mieszkaniami. W mieście powstają też mieszSpółka ma też plany związane kania budowane przez zez zabudową działki, która znaj- wnętrznych
deweloperów. Treść rezolucji:
duje się u zbiegu ul. Sadowej Oferta jest bardzo różnorodi ul. Ceglanej. W okresie kolej- na, obejmuje budownictwo
Miasto Oświęcim wyraża solidarność z narodem ukraińnych pięciu lat stanie tam kilka wielorodzinne oraz domy skim w obliczu nasilających się ataków ze strony Federacji
budynków z 330 mieszkaniami. w zabudowie szeregowej czy Rosyjskiej. Groźby militarne władz Rosji stanowią poważne
– Mieszkania będą oddawane wolno stojące w atrakcyjnych zagrożenie dla niepodległości Ukrainy oraz pokoju w całej Eupod „klucz”, a budynki będą lokalizacjach.
ropie Środkowo-Wschodniej.
realizowane w formule odro- – Zachęcamy mieszkańców,
Miasto Oświęcim jest zaniepokojone obecną sytuacją,
czonej własności. Po okresie którzy szukają swojego miesz- wyraża stanowczy sprzeciw wobec takich działań. Jednoczepięciu lat będzie można sta- kania, aby zapoznali się z ofertą śnie deklaruje wsparcie i pomoc dla naszych przyjaciół z miarać się o wykup tego mieszka- OTBS oraz ofertą prywatnych sta partnerskiego Sambor.
nia, najemcy, stając się właści- firm, która jest na stronie interUkraina jest państwem suwerennym, wolnym, demokracielami, zawiązują wspólnotę netowej „Zamieszkaj w Oświę- tycznym i takim powinna pozostać. Integralność jej granic
W budynku przy ul. Sadowej zamieszkało 70 rodzin
i wspólnie możemy zarządzać cimiu” – dodaje prezydent Ja- i prawo do samostanowienia narodu ukraińskiego nie powin– Oświęcimskie Towarzystwo Oświęcimskie Towarzystwo Bu- tymi obiektami – wyjaśnia nusz Chwierut. 		
ny być w żaden sposób naruszane ani kwestionowane. SpoBudownictwa Społecznego, downictwa Społecznego jeszcze prezes OTBS.
łeczeństwo ukraińskie ma pełne prawo decydować o swoim
które jest spółką miasta, budu- w tym roku odda kolejny blok
kraju i swojej przyszłości. Wierzymy, że uda się na drodze dyje mieszkania w tzw. systemie na osiedlu Stare Stawy. Budowa
plomatycznej uniknąć dalszej eskalacji kryzysu.
odroczonej własności. Ten bu- już się zaczęła. Najemcą można
dynek był jednak realizowany zostać, wpłacając około 30 proc.
SESJA RADY Miasta
w nieco innej formule finan- wartości mieszkania.
23.02.2022 r. odbyła się sesja Rady Miasta. Treść uchwał oraz
sowej. Miasto przeznaczyło na – Inwestycja zakończy się
informacja o wynikach głosowania dostępna na stronie interneinwestycję 5 mln zł. Myślę, że we wrześniu. Myślę, że jeśli
towej oswiecim.pl w zakładce Samorząd/Rada Miasta. Na tej
była to inwestycja oczekiwana wszystko pójdzie dobrze, to już
stronie można oglądać transmisje sesji Rady Miasta online,
przez wielu, bo też mieszkań- w październiku zamieszka tam
a także archiwalne nagrania.
cy będący na liście w Zarzą- 59 rodzin – mówi Tyberiusz
dzie Budynków Mieszkalnych Kornas, prezes Oświęcimskiemieli szanse, aby takie miesz- go Towarzystwa Budownictwa
Wieści Z RATUSZA w lokalnej TV
kanie otrzymać – wyjaśnia Społecznego.
Program informacyjny „Wieści z Ratusza” można oglądać w każprezydent Oświęcimia Janusz Na przełomie kwietnia i maja
Komfortowe i przestronne mieszkania dla 59 rodzin będą dy piątek o godz. 18:00. Wiadomości są powtarzane co trzy gorozpocznie się budowa następ- gotowe we wrześniu
Chwierut.
dziny przez cały weekend. Można je oglądać na portalach www.

„Kopciuchy” do pilnej wymiany

Od marca
Park Pokoju
To już najwyższy czas, aby właściciele pieców pozaklasowych otwarty dłużej
zdecydowali się na ich wymianę. Powinni to zrobić do końca
tego roku, bowiem od 1 stycznia 2023 r. zgodnie z uchwałą
Sejmiku Województwa Małopolskiego nie będzie można domów czy innych pomieszczeń ogrzewać „kopciuchami”.
Piece klasy 3 i 4 powinny zniknąć z krajobrazu miasta do
końca 2026 roku, a kotły 5 klasy i ekoprojektu na węgiel do
31 grudnia 2029 roku.
Na wymianę pieców można
dostać dotację z budżetu miasta. Kolejną możliwością jest
program Czyste Powietrze,
z którego dofinansowania
można przeznaczyć nie tyl-

ko na nowy ekologiczny piec,
ale też na termomodernizację budynku. Wnioski o dotację z budżetu miasta można
składać do 31 lipca. Już tym
roku o dofinansowanie zgłosiło się 78 mieszkańców.Punkt
Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” działa
w Urzędzie Miasta Oświęcim

przy ul. Zaborskiej 2, 2 piętro, pokój 33. Czynny jest
dwa razy w tygodniu we wtorki, w godzinach od 11:00 do
16:00 oraz w czwartki, w godz.
od 8:00 do 13:00. Na spotkanie należy się wcześniej
umówić, dzwoniąc pod numer telefonu 503572966. Pracownicy punktu służą pomocą mieszkańcom, którzy chcą
wymienić stare piece czy przeprowadzić termomodernizację domu. Przekażą wszystkie
niezbędne informacje oraz
pomogą w wypełnieniu wniosku i rozliczeniu przyznanego
dofinansowania. Wnioski do
programu „Czyste Powietrze”
złożyło 47 oświęcimian.

faktyoswiecim.pli www.oswiecimonline.pl/. Są też dostępne
na stronach www.ostv.pl oraz www.oswiecim.pl/.

Zakład Usług Komunalnych
zmodernizował
dom przedpogrzebowy

Park Pokoju na osiedlu Chemików jest miejscem chętnie
Na cmentarzu komunalnym
odwiedzanym przez mieszkań- zakończono prace dotyczące
ców.
przebudowy budynku przedpogrzebowego. Obiekt został
gruntownie odnowiony i zmodernizowany.

osób niepełnosprawnych, które
otwarte są w godzinach administrowania biura cmentarza.
Po modernizacji przywrócono
stary porządek odbywania
się ceremonii funeralnych
z wystawieniem trumny w Sali
Zmieniono układ pomieszczeń Pożegnań i przejazdu na mszę
i aranżację Sali Pożegnań. Od- do kaplicy cmentarnej.
dano do użytku ogólnodostępne Inwestorem był Zakład Usług
toalety, w tym również dla
Komunalnych. 		

Oferuje wiele atrakcji do wypoczynku i zabawy. Obiekt
jest ogrodzony i całodobowo
monitorowany przez system
kamer.
W sezonie, od marca do października, park jest czynny
od godziny 6:00 do godziny
22:00, a w okresie zimowym,
od listopada do lutego, od 6:00
do 20:00.

Wieści z Oświęcimskiego Ratusza przygotowała Katarzyna Kwiecień
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wiadomości z powiatu

Niepełnosprawność to nie wyrok
Zarząd Powiatu w Oświęcimiu
zdecydował o przystąpieniu
do kolejnego etapu programu
kompleksowego wsparcia dla
rodzin „Za życiem” na lata
2022–2026. Jako wiodący
ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w naszym
powiecie został wskazany
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu.
Celem programu jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom i ich najbliższym dostępu

do kompleksowej pomocy
poprzez udzielenie specjalistycznej opieki, obejmującej
m.in. zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka.
– Mamy szczególny obowiązek
tworzyć warunki do wielospecjalistycznej rehabilitacji dzieci
z problemami rozwojowymi,
dlatego przystępujemy do
kolejnej edycji programu.
Mam świadomość trudności
w realizacji programu w poprzednich latach. Mimo to

Kompleks sportowy przy
„Chemiku” nabiera kształtów

jestem przekonany, że obecna
edycja okaże się sukcesem,
a pomoc naszym najmłodszym
zostanie udzielona jak największej grupie potrzebujących
– mówi starosta oświęcimski
Andrzej Skrzypiński.
– Absolutnym priorytetem
obecnych władz powiatu
oświęcimskiego jest tworzenie
warunków do rehabilitacji
i edukacji dzieci niepełnosprawnych, stąd flagowa
inwestycja, jaką jest budowa
nowoczesnej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho- – Był już najwyższy czas, by
uporządkować infrastruktuwawczego – dodaje starosta.
			
rę sportową przy „Chemiku”

Przed końcem tegorocznych wakacji zostanie oddany do
użytku nowoczesny kompleks sportowy przy powiatowym
„Chemiku”. Trwa budowa trybuny i zaplecza, w przygotowaniu są boiska do piłki nożnej i siatkówki.

i rozpocząć tę długo oczekiwaną przez społeczność indobrze i utrzymuje wysoki
Finansowe wsparcie
westycję – mówi wicestarosta
standard świadczonych usług.
Paweł Kobielusz, przypomiKadra hospicjum to blisko 50
dla hospicjum od władz
nając, że o budowie nowoczespecjalistów i 25 wolontariusnego kompleksu mówiło się
powiatu oświęcimskiego
szy, którzy całodobowo pełnią
opiekę nad pacjentami cierpią- już w momencie reaktywacji
powiatów, czyli pod koniec lat
cymi na nieuleczalne choroby.
– W imieniu
90. ubiegłego wieku.
–
Przez
ostatnie
10
lat
staspołecznoW kolejnych kadencjach rodziwialiśmy przede wszystkim
ści powiatu
na jakość, dlatego dzisiaj
ły się koncepcje zagospodarooświęcimdysponujemy najlepszym i naj- wania tego miejsca, ale przeskiego dzięnowocześniejszym sprzętem
kujemy za
szkodą w realizacji był brak
medycznym, wyszkolonym,
troskę, czuwystarczających środków. Czas
profesjonalnym zespołem
łość, fachową
naglił, bo boisko przy „Chemipracowników i wolontariuszy,
pomoc,
ku” i resztki naturalnej bieżni
prowadzimy i uczestniczymy
a bardzo częcoraz mniej miały wspólnego
w sympozjach, konferencjach
sto za samą
z obiektami sportowymi.
i szkoleniach z zakresu żywieobecność
Odważną decyzję podjął zania i opieki paliatywnej, współw ostatpracujemy z hospicjami z kraju rząd powiatu obecnej kadennich chwilach życia naszych
pierwszego pacjenta. To nie
cji, jeszcze na czele ze śp. stabliskich, sąsiadów, ale też
tylko okazały i funkcjonalny bu- i zagranicy, wszystko po to,
rostą Marcinem Niedzielą.
by lepiej zrozumieć potrzeby
nieznajomych. Istnienie
dynek, lecz przede wszystkim
Argumentem „za” było m.in.
oświęcimskiego hospicjum,
ludzie i opieka, której głównymi chorych i ich rodzin – dodaje
to, że w powiatowym „Chemipani prezes.
jako jedynej tego typu placówki filarami są opieka medyczna,
ku” gros klas to klasy mistrzona naszym terenie, dodaje
psychologiczna, duszpasterska Powiat Oświęcimski nie zapomina o bieżących potrzebach
nam wiary w istnienie bezinstwa sportowego.
i wolontariat.
teresownego dobra na świecie
– Trudno byłoby sobie wyNa przestrzeni 10 lat to wyjąt- hospicjum, zwłaszcza w okresie pandemii. W maju 2020 r. obrazić, że dla tak licznej gru– podkreślili włodarze powiatu kowo ważne i potrzebne miejZarząd Powiatu w Oświęcimiu py wyczynowych sportowców
oświęcimskiego podczas wizyty sce objęło troskliwą i fachową
w placówce, która obchodzi
opieką blisko 2000 pacjentów. przekazał 5 tys. zł na zakup
zabraknie miejsca do trenowa10. rocznicę istnienia.
Na ręce Heleny Wisły, prezes
Fundacji „Pomnik-Hospicjum
Miastu Oświęcim” starosta Andrzej Skrzypiński, wicestarosta
Paweł Kobielusz i członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska wręczyli list gratulacyjny
oraz czek na 5 tysięcy zł.
1 lutego 2012 roku hospicjum
przyjęło na oddział stacjonarny

– To blisko 2000 ludzkich
historii, uśmiechów, łez, bólu
i radości – podkreśla Helena
Wisła.
Placówka działa i udziela
świadczeń opieki zdrowotnej –
opieka paliatywna i hospicyjna
na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Dzięki ofiarności setek ludzi
dobrej woli hospicjum ma się

Powiat znów wsparł
„biało-niebieskich”
10 lutego w Starostwie Powiatowym
w Oświęcimiu starosta Andrzej Skrzypiński, wicestarosta
Paweł Kobielusz
i Paweł Kram, prezes
zarządu Oświęcimskiego Sportu SA
złożyli podpisy
pod dokumentem,
na mocy którego
drużyna Re-Plast Unia Oświęcim otrzyma 50-tysięczne
wsparcie od samorządu powiatowego w fazie play-off.
To forma promocji powiatu
oświęcimskiego na lodowiskach klubów występujących
w Polskiej Hokej Lidze.
– Współpracujemy ze sobą już
trzeci rok z rzędu. To obopólna korzyść. Dla powiatu
oświęcimskiego to możliwość
promowania uroków naszej
ziemi poprzez udane występy

naszych hokeistów na taflach
w całym kraju – powiedział
tuż po podpisaniu umowy
Paweł Kram, prezes zarządu
spółki Oświęcimski Sport.
Władze powiatu oświęcimskiego, doceniając rolę sportu
na najwyższym poziomie,
wiążące się z nim emocje
i budowanie pozytywnego
wizerunku regionu chętnie
wspierają „biało-niebieski”
team. Logo powiatu ponownie znalazło się na strojach
sportowych zawodników Unii

środków ochrony osobistej dla
placówki. Warto wspomnieć,
że pod koniec zeszłego roku
Fundacja „Pomnik-Hospicjum
Miastu Oświęcim” otrzymała
„Kryształy Soli”, nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego. O laur dla Fundacji
wnioskował Zarząd Powiatu
w Oświęcimiu.		

Oświęcim oraz w wybranych
miejscach na lodowisku przy
ul. Chemików.
Wicestarosta Paweł Kobielusz
nie krył zadowolenia, że zarząd
powiatu kolejny raz mógł
wesprzeć drużynę ze stolicy
powiatu oświęcimskiego.
– To trzeci rok współpracy między powiatem oświęcimskim
a Oświęcimskim Sportem SA,
czyli de facto Re-Plast Unią
Oświęcim. Z doświadczenia
wiemy, że to bardzo dobra
forma promocji powiatu i ziemi
oświęcimskiej. Myślę, że po
zakończeniu sezonu będziemy
wspólnie świętować sukces
sportowy – powiedział tuż po
podpisaniu umowy wicestarosta Paweł Kobielusz.
Sezon zasadniczy PLH dobiegł
końca, teraz czas na fazę play-off.
– Mamy nadzieję, że uda się
nam zdobyć w tym roku to
najcenniejsze trofeum i po zakończonym sezonie będziemy
świętować z naszymi partnerami, w tym powiatem oświęcimskim, mistrzostwo Polski
– powiedział Paweł Kram.

nia w warunkach odpowiadających XXI w. – dodaje wicestarosta.
Inwestycja kosztuje10 mln zł.
W 90 proc. jest sfinansowana
ze środków Powiatu Oświęcimskiego. Resztę stanowi rządowa dotacja.
Już za kilka miesięcy uczniowie i mieszkańcy skorzystają
z 400-metrowej bieżni (nawierzchnia syntetyczna), boiska piłkarskiego (o wymiarach 64 x 100 m) ze sztuczną
murawą oraz dwóch boisk do
siatkówki plażowej. Powstaną także dwustronna skocznia do skoku w dal i rzutnia do
pchnięcia kulą.

Kibice zasiądą pod zadaszoną trybuną z 600 krzesełkami. W budynku pod trybuną
znajdą się szatnie dla zawodników, trenerów i sędziów
oraz zaplecze techniczne. Powstaną miejsca postojowe,
a cały teren zostanie oświetlony, ogrodzony i będzie monitorowany.
Formalnie termin zakończenia inwestycji wyznaczono
na 30 czerwca br., ale nawet
biorąc pod uwagę ewentualne
niewielkie opóźnienia, obiekt
na pewno zostanie oddany do
użytku przed rozpoczęciem
roku szkolnego 2022/2023.

Łączy nas troska o klimat
Przedstawiciele władz powiatu oświęcimskiego i włodarze
gmin podpisali 1 lutego porozumienie, które ma się przyczynić do poprawy środowiska naturalnego.
Dokument określa sposoby
realizacji Projektu Zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla
Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego” na
terenie naszego powiatu.
– To istotna inicjatywa, która
jest odpowiedzią na postępujące zmiany klimatyczne także w naszym najbliższym otoczeniu – powiedział starosta
oświęcimski Andrzej Skrzypiński.

Justyna Mazurkiewicz, przewodnicząca Zespołu Klimatu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego omówiła projekt LIFE-IP
EKOMAŁOPOLSKA.
– Walka ze zmianami klimatu
w naszym województwie wymaga podjęcia działań równocześnie na dwóch płaszczyznach:
przeciwdziałania
do zmian klimatu poprzez
ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych oraz działań
i środków adaptacyjnych ła-

godzących negatywne skutki
postępujących zmian klimatu
– podkreśliła przedstawicielka
UMWM.
Drogą online o działaniach
proekologicznych, w tym inwestycjach w odnawialne źródła energii prowadzonych na
terenie partnerskiego powiatu
Dachau, mówiła wicestarosta
Marese Hoffmann oraz Bernadetta Czech-Sailer z biura starosty powiatu Dachau.
Ekodoradca Żelisława Noworyta przybliżyła działania
na rzecz poprawy środowiska
prowadzone w ostatnich latach na terenie gminy Oświęcim w ramach projektu „Wdrażanie Programu Ochrony
Powietrza dla Województwa
Małopolskiego – Małopolska
w Zdrowej Atmosferze” LIFE-IP Małopolska w latach 2016–
2021. 			

Strona płatna,
przygotowana przez
Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu
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Nagroda Nieobojętności Oświęcimskiego Instytutu Praw
Człowieka została przyznana po raz drugi. To ważne wyróżnienie honoruje osoby, które upowszechniają ideę praw
człowieka i działające w oparciu o wartości humanizmu.
W tym roku Nagroda Nieobojętności została przyznana
siostrze Małgorzacie Chmielewskiej, prezesce Fundacji
„Domy Wspólnoty Chleb Życia” i Lucynie Marciniak, kierowniczce Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Białowieży.
Nagroda Nieobojętności OIPC
przyznawana jest od 2021 roku
osobom, które w sposób szczególny przyczyniają się do upowszechniania idei praw człowieka i wartości humanizmu,
inspirują innych do działań
na tym polu, pobudzają ludzką aktywność w celu tworzenia i ustawicznego umacniania
społeczeństwa obywatelskiego,
a także edukują dzieci, mło-

dzież i dorosłych pod kątem
praktycznego stosowania i popularyzowania praw człowieka.
Jest przyznawana w dwóch
kategoriach.
„Postać”
–
za wzorcową postawę w obszarze krzewienia i umacniania w społeczeństwie idei praw
człowieka i „Inspiracja” – za
wytrwałe i skuteczne działania
oraz inspirowanie innych do
obywatelskiej aktywności opartej na idei praw człowieka.
W tym roku w kategorii „Postać”
nagrodzona
została Małgorzata Chmielewska.
W uzasadnieniu podkreślono,
iż prezeska Fundacji „Domy
Wspólnoty Chleb Życia” od
wielu lat pomaga ludziom

wykluczonym w powrocie
do społeczności, m.in. poprzez tworzenie miejsc pracy
i wspieranie w rozwiązywaniu
życiowych problemów oraz
nawiązywaniu międzyludzkich relacji. Stworzyła i prowadzi domy dla bezdomnych,
dla chorych, dla samotnych
matek oraz noclegownie dla
kobiet i mężczyzn. W swoich działaniach i artykułach
podkreśla znaczenie ekonomii społecznej. Z troską wyraża się o osobach wykluczanych
i marginalizowanych. Powołała
specjalne manufaktury, w których pracują osoby bezdomne
i chore. Odważnym czynem
i słowem staje zawsze po stro-

Pamięć ochroną przed kolejnymi
tragediami
Głównym motywem 77. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz był początek zagłady. Ze względu na pandemię koronawirusa w obchodach na terenie Miejsca Pamięci wzięła
udział niewielka grupa gości, przede wszystkim kilkanaścioro ocalałych.
Fot. auschwitz.org

nie kilka osób, kilkoro tamtych
dzieci, które pamiętam, z którymi najpierw byłem na FKL-u,
w obozie kobiecym, przez jeden dzień, a potem w obozie
męskim. Spotykamy się nadal,
mówimy o naszej przeszłości
obozowej. To są dla nas tragiczne wspomnienia. Każde
takie wspomnienie to jest wyrywanie z siebie tych okropnych przeżyć, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy
o tym mówić. Żeby zachować pamięć o tym, co tutaj się
działo, o tym, co totalitaryzm
może doprowadzić w swoich
zapędach – mówił Bogdan
Bartnikowski.
Halina Birenbaum, urodzona w 1929 r., w trakcie II wojny światowej została osadzona
w getcie warszawskim, a na-

stępnie w kilku niemieckich
obozach
koncentracyjnych,
w tym w KL Auschwitz.
– Myślę dziś z ogromnym żalem, że za mało zdołałam dokonać swymi żarliwymi przekazaniami z tych lat wojny
i zagłady mojego narodu żydowskiego z Polski i wszystkich krajów Europy. Długo nie
chciano nas słuchać, wierzyć,
być skłonnym wyobrazić sobie, aż odeszła ze świata większość ocalałych. Aż się staje za
późno, skoro mogą odbywać
się śmiało, bezczelnie, bezkarnie te butne marsze nienawiści
i krzyki ogłuszające: „Śmierć
Żydom, śmierć obcym, śmierć
uchodźcom! Śmierć ludziom
innym!”. Ona przyjdzie. Nikogo nie ominie w życiu. Nikt
nie żyje wiecznie – ani silni,

ani słabi. Jedynie pamięć – ona
jedna jest wieczna. Od pokolenia do pokolenia – powiedziała Halina Birenbaum.
Następnie głos zabrał dyrektor
Muzeum Auschwitz dr Piotr
M. A. Cywiński.
– W tym miejscu i w tej chwili
trzeba przypomnieć, że hasło
„Nigdy więcej” nie powstało
po wojnie. Było je już słychać
w obozie. I że nie był to krzyk
o wieczną pamięć, ale o opamiętanie, swoiste motto dla
czasów przyszłych. A czasy są
takie, jakie chcieliśmy i zdołaliśmy stworzyć. Nadal w naszej
pamięci zbyt mało rodzi się
owego moralnego niepokoju,
który każe nam podważać naszą zbyt częstą obojętność. Nie
o taką pamięć chodziło ofia-

dów – bali się uchodźców i byli
przeciwni „napływowi obcych”, a gdy stanęli oko w oko
z tragedią zaszczutych rodzin
z dziećmi, zmienili zdanie i aktywnie wyrażali ludzką solidarność z potrzebującymi. Lekarka wielokrotnie podkreślała, że
pomaga człowiekowi w potrzebie bez względu na to, kim jest
i jednoznacznie zachęcała do
tego wszystkich rodaków.
Nazwa i idea Nagrody Nieobojętności nawiązuje do
rom, byłym więźniom, ocalałym – zaznaczył dyrektor.
– Dziękując zatem obecnym tu
ocalałym z Auschwitz i dziękując tym wszystkim, którzy
nie mogąc być obecni śledzą te
obchody poprzez media i Internet. Proszę każdego – po
prostu – o chwilę ciszy, o własną refleksję nad swoją własną odpowiedzialnością, własną obojętnością i własnym
zaangażowaniem. To jesteśmy
winni ofiarom. Temu przede
wszystkim ma dziś służyć pamięć – podkreślił.
Część obchodów poświęcono
zagadnieniu nowych technologii w edukacji o Auschwitz.
W muzeum powstaje nowa
koncepcja polegająca na zdalnym zwiedzaniu na żywo
z przewodnikiem. Marek Zając, przewodniczący Rady
Fundacji Auschwitz-Birkenau,
opowiedział o wyjątkowym
narzędziu, które służyć będzie
edukacji o historii obozu –
projekcie Auschwitz VR.
– Wspólnie z Fundacją Auschwitz-Birkenau i polską
firmą Real Invented Studio
tworzymy wirtualne odwzorowanie z czasów wojny i zagłady. To projekt pod wieloma
względami absolutnie przełomowy. Niezwykła jest jego
Fot. auschwitz.org

W audytorium Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście obecne
były także: delegacja francuska
na czele z premierem Jeanem
Castexem, delegacja władz
polskich na czele z sekretarzem
stanu w Kancelarii Prezydenta
RP Wojciechem Kolarskim,
a także ambasadorowie wielu krajów. Honorowy patronat
nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda. Uroczystość
rocznicowa była transmitowana w Internecie na wszystkich
kanałach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenu.
Dzięki udostępnionemu przez
Fundację Rena’s Promise nagraniu z przygotowywanego
dokumentu: „999. Młode kobiety z pierwszego oficjalnego transportu żydowskiego
do Auschwitz” zebrani usłyszeli głosy trzech kobiet ocalałych z transportu z 26 marca
1942 r.: Elisabeth Silberstein Bence, Judith Spielberg Mittelman oraz Edith Friedman
Grosman.
Podczas uroczystości wystąpił
Bogdan Bartnikowski urodzony w 1932 r., który 12 sierpnia 1944 r. został wraz z mamą
wywieziony do KL Auschwitz-Birkenau.
– Bardzo mało nas już jest. Jest
w tej chwili na tej sali dosłow-

słów Mariana Turskiego wypowiedzianych
w Muzeum Auschwitz.
Jego wezwanie –
„Nie bądź obojętny” –
poruszyło wielu ludzi
w Polsce, Europie i na
całym świecie.
– Uświadomili oni sobie, że z gruntu intymna
przypowieść
ofiary o najmroczniejszym okresie XX
wieku odnosi się tak
naprawdę do teraźniejszości i przyszłości. Ma przy tym wydźwięk ponadnarodowy,
ponadkulturowy, uniwersalny. Wynika z troski o dobro
wspólne, o los kolejnych pokoleń, a przede wszystkim o to,
by prawa człowieka nie były
już nigdy deptane. Laureatów
nagrody wyłaniamy symbolicznie w rocznicę oswobodzenia Auschwitz przypadającą
27 stycznia – wyjaśnia dr Alicja Bartuś, szefowa Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka.
– Marzena Wilk
Fot. OIPC w Oświęcimiu

Nagroda dla nieobojętnych

nie słabszych, krzywdzonych, potrzebujących. Nie zawahała
się tego zrobić także
podczas ostatniego
kryzysu uchodźczego na granicy Polski
(Unii Europejskiej)
z Białorusią.
W kategorii „Inspiracja”
nagrodzono
Lucynę Marciniak.
Kierowniczka Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białowieży po
ogłoszeniu stanu wyjątkowego na obszarze przygranicznym
z Białorusią była tam jedynym
lekarzem.
W uzasadnieniu nagrody czytamy, że przy wsparciu nieobojętnych mieszkańców starała się wypełnić przymusową
pustkę humanitarną, powstałą w związku z niedopuszczeniem do specstrefy działaczy organizacji pomocowych;
umacniała tzw. nawróconych
mieszkańców, czyli tych, którzy wcześniej – pod wpływem
propagandy i z innych powo-
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precyzja. Z wielką pieczołowitością i dbałością o szczegóły, w oparciu o archiwalne
dokumenty, historyczne fotografie i współczesne skany,
we współpracy z historykami Miejsca Pamięci – przedstawiał przewodniczący rady
fundacji.
– Co jednak ważne, przez tę
wirtualną przestrzeń wyposażeni w gogle VR lub obserwując ją na dwuwymiarowych
ekranach, zwiedzający zawsze oprowadzani będą przez
przewodników i edukatorów.
To nie jest i nigdy nie będzie
gra ani rozrywka – podkreślił
Marek Zając.
Pomysł podoba się ocalałym
z Auschwitz.
– Chcę, aby pamięć i wiedza o zagładzie chroniły nas
przed kolejnymi tragediami,
by sprawiały, że skutecznie
stawimy czoła nowym zagrożeniom w każdym zakątku
ziemskiego globu. Dlatego
nadzieją napawa mnie fakt,
że dzięki najnowszej technice internetowej i mozolnym
staraniom Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau już
w bliskiej przyszłości wiedza
i pamięć zagłady będą mogły,
poprzez żywy przekaz internetowy, być obecne w szkołach
na całym świecie – powiedziała Halina Birenbaum.
Obchody zakończyły się modlitwami odmówionymi przez
rabina Michaela Schudricha,
biskupa Piotra Gregera z Kościoła rzymskokatolickiego,
księdza hieromnicha Aleksandra Mokriszczewa z Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego oraz biskupa
Adriana Korczago z Kościoła ewangelicko-augsburskiego
i złożeniem zniczy przy pomniku na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau.
– Marzena Wilk
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Emocje taneczne

i historia

Miasto szczęśliwego dzieciństwa

Fot. Jacek Galewicz WJAMM Photo

Taneczne pary i soliści rywalizowali
w Oświęcimiu podczas ogólnopolskie- Oświęcim, nie tylko Auschwitz, zawsze zajmował w sercu Towy Berlinski szczególne miejsce. Izraelska malarka polskiego pochodzenia odeszła 16 stycznia w Jego turnieju tańca towarzyskiego.
rozolimie, w wieku 107 lat. Urodziła się w 1915 roku w Oświęcimiu jako Gusta
Wolf i wraz z rodziną mieszkała przy ulicy Zaborskiej 13.

Turniej eMotion Dance Festival Oświęcim odbył się pod
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim 6 lutego w hali sportowej Szkoły
Podstawowej nr 8. W turnieju
podzielonym na cztery bloki
zmagało się około trzystu tancerzy – par i solistów, w grupach wiekowych od 9 lat do
kategorii senior. Publiczność
oprócz występów konkursowych miała okazję zobaczyć

także pokazy grup tanecznych,
występ mistrzów polski osób
niepełnosprawnych i pierwszą
próbę Seniorskiego Tanecznego Pierwszego Kroku. Wydarzenie rozgrywane było zgodnie z przepisami Polskiego
Towarzystwa Tanecznego.
Organizatorem eMotion Dance Festival była eMotion Dance Academy z Oświęcimia
– In

Jej rodzice Gustaw i Gizela
prowadzili w naszym mieście
sklep meblowy, byli chasydami. W 1938 r. Towa wraz z mężem, Eliaszem Berlinski, przez
Włochy nielegalnie dotarli do
Palestyny.
Prawie cała jej rodzina, która
pozostała w Polsce, została zamordowana w KL Auschwitz.
W komorach gazowych zginęli
jej rodzice i dwójka z pięciorga
rodzeństwa oraz liczni krewni,
wojnę przetrwała tylko jedna
siostra.
W Palestynie Towa rozwijała swoje pasje artystyczne.
Uczęszczała do szkoły dramatycznej przy teatrze Habima
w Tel Awiwie, występowała
w teatrze Cameri, studiowała
malarstwo w Paryżu i jerozolimskiej Akademii Sztuk Pięknych Becalel. Za swoją działalność artystyczną została

jubileusz ZDK–MOK–OCK

Udogodnienia w MBP
Oświęcimska Galeria Książki dokłada
starań, by unowocześniać swoją ofertę
i dopasowywać ją do różnych potrzeb
czytelników.

Fot. MBP Galeria Książki w Oświęcimiu

W czytelni na 1. piętrze otwarto strefę coworkingową, czyli miejsce, gdzie można bezpłatnie i w komfortowych
warunkach pracować. Strefa
wyposażona jest w stanowiska komputerowe z dostępem
do Internetu, wi-fi, drukarkę,
skanery, ksero, ładowarki indukcyjne, słuchawki i tablety. Można tam zorganizować
spotkanie przy stole konferencyjnym lub w kąciku kanapowym, wyposażonym w wygodne fotele z podnóżkami.
Jest też darmowy barek kawowy. Strefa jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach otwarcia biblioteki – od
11:00 do 19:00.
– Po intensywnej pracy umysłowej można zrelaksować się
w strefie multimedialnej na
parterze, gdzie do dyspozycji

użytkowników są: kameralne
salki kinowe, konsole i podłoga interaktywna z bogatym
zbiorem gier, multimedialny
stół dotykowy, rowerek treningowy, piłkarzyki, cymbergaj, stanowisko odsłuchowe
marki Denon do odsłuchu
płyt CD wraz ze zbiorem muzycznym, a także gramofon
ze zbiorem płyt winylowych
– informuje Agnieszka Tracz
z Miejskiej Biblioteki Publicznej Galeria Książki w Oświęcimiu.
Do ciekawych innowacji
wprowadzonych niedawno należy możliwość elektronicznej
nawigacji po zbiorach, dzięki
której już z poziomu katalogu
można sprawdzić, na którym
regale w bibliotece znajduje się
interesująca nas książka.
– ekt

uhonorowana szeregiem prestiżowych izraelskich nagród
m.in. Jerusalem Prize (w 1963
roku) i Mordechai Ish-Shalom
za całokształt twórczości i znaczący wkład w rozwój sztuki
(w 2000 roku).
W latach 1965–1984 wykładała w The Popular University –
Beit Ha’Am dla dorosłych, prowadziła też prywatne lekcje we
własnym studio. Jej twórczość
można zaliczyć do nurtu ekspresjonizmu abstrakcyjnego.
Do 1952 roku mieszkała w Tel
Awiwie, później w Jerozolimie.
Pierwszy raz po II wojnie światowej odwiedziła Oświęcim
w 1984 roku i od tamtej pory
wracała tutaj wielokrotnie.
Ostatnia jej wizyta w naszym
mieście była w 2006 roku.
Była orędowniczką patrzenia
na Oświęcim jako tętniące życiem miasto. Nie zgadzała się

na kojarzenie go
wyłącznie przez
pryzmat historii
byłego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz,
choć przecież tam
zginęła prawie cała
rodzina artystki.
Często podkreślała
wagę wspomnień swego szczęśliwego dzieciństwa spędzonego w Oświęcimiu.
W książce Andrzeja Niziołka „Ogród w Oświęcimiu”
(2017) o życiu i twórczości
Towy Berlinski artystka wspomina: „Tu, w tym miejscu wyrosłam. Na Podstawiu, jak nazywaliśmy tę część miasta – od
stawów znajdujących się przy
końcu ulicy Jagiellońskiej.
Oświęcim był nieduży i chyba
taki jak inne żydowsko-polskie sztetle, w których wszyst-

ko ze sobą jednocześnie współżyło
i żyło obok. Wyrastałam na granicy
miasta i wsi, wśród
Polaków i Żydów,
wsiąkając w jedno
i drugie, przyjaźniąc się z jednymi
i drugimi, czasem
też ich nie lubiąc. Byłam na
poły miejską, na poły wiejską
dziewczyną, Żydówką i Polką,
trochę dziką i nieposłuszną,
ale wcale nie prostą.”.
W 2006 roku Towa Berlinski
podarowała
Państwowemu
Muzeum Auschwitz-Birkenau
jedno ze swych dzieł, a rok
później artystka przekazała
dwa obrazy do kolekcji Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.
– In

kamila drabek

Trafić w gusta

N

a początku istnienia
Zakładowego Domu
Kultury – w 1962 r.
– miała miejsce
wystawa plastyków amatorów. Ekspozycja była dość
duża – 14 lokalnych artystów
wystawiło ok. 80 prac, które zwiedzający mogli oceniać
w plebiscycie konkursowym,
wrzucając do urny wypełnione kupony.
W ZDK działało wówczas
7 zespołów artystycznych.
Przyjmowano do orkiestry,
zespołu tanecznego młodzieży starszej i dorosłych, zespołu recytatorskiego, kukiełkowego i innych. Zachęcano
oświęcimian do amatorskiej
działalności artystycznej i korzystania z propozycji. Jednak „Oświęcimski Chemik”
zauważył: „Dużo jest młodzieży, która nie wykorzystuje należycie wolnego od pracy
czasu” (sic!). Z kolejnego numeru czasopisma dowiadujemy się, że ZDK prowadził
w tamtym okresie również
popularną wśród odbiorców
działalność
„rozrywkowo-dancingową, co nie podobało się pewnemu czytelnikowi,
zapewne wielbicielowi muzyki poważnej, gdyż zaproponował realizację odczytów
na ten temat, ilustrowanych
nagraniami z taśmy magnetofonowej. Czytelnik (ps.
Jak) wspomniał również pobieranie „wstępów” na zabawę pierwszomajową. Odpo-

Kabaret „Łatka”, który w 1964 roku dał 64 występy, w tym
7 premier. Fotografia pochodzi z kroniki powstałej z okazji
XX-lecia Zakładów Chemicznych Oświęcim

wiedział mu kierownik ZDK,
W. Węgrzyn, wyjaśniając, że
dancingi odbywają się dwa
razy w tygodniu w kawiarni, którą prowadzi na własny
rozrachunek Zakład Żywienia
Robotniczego. Natomiast od
10 marca do 15 maja 1962 r.
w ZDK odbyły się różne imprezy kulturalno-oświatowe:
6 odczytów, 2 spotkania z literatami, impreza otwarta typu
quiz literacki z nagrodami
oraz impreza wewnętrzna dla
dzieci z zespołów. Kierownik
wymienił też program realizowany od poniedziałku do
soboty i zachęcił: „Na tych,
którzy chcieliby odwiedzić
Z.D.K. czeka telewizor, czytelnia z bogatym asortymentem
dzienników i czasopism, świe-

tlica zaś czeka na amatorów
gry w szachy czy w warcaby.
[...] Trzeba dodać, że dla tych,
których nudzą odczyty i zajęcia w już istniejących zespołach, sprowadziliśmy w tym
samym okresie różne zespoły teatralne i estradowe, które
dały w sumie 17 (słownie: siedemnaście) imprez”. Mimo to
w „Oświęcimskim Chemiku”
przetoczyła się w latach 1962–
1963 dyskusja na temat działalności ZDK.
Jak widać, początki działalności ZDK nie były łatwe.
Oczekiwania odbiorców były
spore, również dotyczące swoistego obowiązku zagospodarowania wolnego czasu młodych pracowników ZChO,
zakwaterowanych wówczas

w hotelach robotniczych.
Działalność kulturalna jednak się rozwijała, pojawiły
się również aspekty oświatowe. W 1964 r. oświęcimianie
mogli się uczyć w ZDK języków obcych: j. angielskiego,
j. niemieckiego i j. rosyjskiego
dla początkujących, jak również j. niemieckiego i j. angielskiego na poziomie zaawansowanym. Rozwijały się
różne grupy artystyczne: kabaret „Łatka” (dał 64 występy, w tym 7 premier), zespół
muzyczny „Gama”, zespół estradowy (68 występów), siedem grup rytmicznych (160
członków), dwie sekcje baletu młodzieżowego (60 członków), teatrzyk poezji, koło filatelistyczne (120 członków),
koło filmowe, koło szachowe,
dwa koła modelarskie, dwa
koła politechnizacyjne. Funkcjonowała biblioteka, która współpracowała z różnymi krajowymi instytucjami,
m.in. ze Związkiem Literatów
Polskich, z Państwowym Muzeum w Krakowie, z teatrami. Oświęcimianie kochali
wówczas teatr – w 1964 r. odbyło się 70 spektakli obejrzanych przez 33 tysiące widzów.
Te liczby robią wrażenie. Były
to jednak inne czasy – z nielicznymi telewizorami w domach lub publicznych salach
telewizyjnych, a Internet jeszcze nawet nie wykiełkował
w literaturze science fiction.
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Kabaretowych dziesięć lat minęło
Poczucie humoru, pasja, chęć występów na scenie, aktorskie i wokalne talenty –
te cechy łączą wszystkich członków Kabaretu Czarna Rękawiczka, który działa
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Oświęcimskim Centrum Kultury już przeszło dziesięć lat.
Z okazji jubileuszu 10-lecia
powstania kabaretu 15 lutego grupa wystąpiła w OCK,
przedstawiając swojej wiernej
publice premierowy program
pt. „Kochajmy się”. Przygotowany przez Małgorzatę Zakutyńską scenariusz składa się
nie tylko z wybranych z ostatnich pięciu lat najbardziej lubianych przez aktorów i widzów skeczów, ale też jednego
nowego i czterech premierowych piosenek.
– Tytuł programu „Kochajmy
się” wziął się z naszych obserwacji. Ponieważ przez panującą pandemię zauważyliśmy
deficyt ciepłych uczuć – nie
tylko społecznych, ale też i rodzinnych, chcemy wszystkich
zachęcić do ponownego okazywania ich – wyjaśnia Małgorzata Zakutyńska, szefowa
Kabaretu Czarna Rękawiczka,
pracująca z grupą trzeci rok.
– Codzienna praca grupy, która spotyka się dwa razy w tygodniu po dwie godziny, polega na ćwiczeniu pamięci
i utrwalaniu tekstów, omawianiu poszczególnych ról, doskonaleniu formy skeczów, ale

pejzaż za mgłą

też na wzmocnieniu poczucia
własnej wartości aktorów, które bywa zachwiane przez na
przykład dotykające ich choroby. Raz w miesiącu członkowie kabaretu mają też zajęcia
umuzykalniające z instruktor
Moniką Rochowiak – dodaje
Małgorzata Zakutyńska.
Od chwili powstania przez siedem lat z Kabaretem Czarna

Rękawiczka pracowała, realizując autorskie programy, Łucja Jurys.
– Tworząc kabaret amatorski,
a szczególnie kabaret seniorów, należy się liczyć z tym,
że aktorzy nie są objęci żadną
umową, że mogą zrezygnować, że chorują, że może się im
przestać chcieć. Również nas
takie sytuacje spotykały. Jed-

bogna wernichowska

Włoskie zimy

T

ak obrazowo określano na przełomie XIX
i XX stulecia chłodne
pory roku, które mijały wolne od mrozów i śniegów – wśród wielce zmiennej aury, częstych deszczów
i nieoczekiwanych wzrostów
temperatury nawet do +170C
– jak to zdarzyło się w Krakowie pod koniec stycznia 1897
roku czy we Lwowie w lutym
1899. Biegunem ciepła w Galicji był Tarnów, gdzie przez kilka zim ostatnich lat XIX wieku
i pierwszych XX stulecia śnieg
nawet jeśli spadł – nie utrzymywał się dłużej niż przez
parę godzin.
Nowy XX wiek też rozpoczął się w deszczową, mglistą
noc, co rozczarowało miłośników zimowych uciech wspominających z nostalgią skrzypienie płóz i dzwonki sań. Byli
już wtedy uczeni zajmujący się
przyczynami zmiany klimatu,
dopatrując się ich w rozwoju przemysłu – wycinaniu lasów, szczególnie na zachodzie
Europy i „zadymianiu atmosfery przez fabryczne miasta
usytuowane w Anglii, Francji i Niemczech”. Gotfried
Herschel, profesor geologii

na wiedeńskim uniwersytecie, którego naukowe artykuły przedrukowywał w tłumaczeniach „Czas”, twierdził, że
niepokojącym objawem klimatycznych zmian jest też
topnienie alpejskich lodowców wyraźnie zauważalne pod
koniec XIX stulecia. Budzące
obawy o przyszłość europejskiego klimatu zjawiska wielce interesowały ówczesnych
archeologów i antropologów,
którzy na powierzchni topniejących lodowców znajdowali
rozliczne artefakty z odległych
epok. Znikający lodowiec oddawał światu doskonale zachowane ciała ludzi i zwierząt
niegdyś zaginionych podczas
przeprawy przez góry – rzymskich legionistów i średniowiecznych podróżników – kupców, wędrownych mnichów
i rycerzy… A razem z nimi to,
co mieli ze sobą w chwili pogrzebania w lodowych czeluściach: broń, różańce, monety,
ozdoby, rozliczne przedmioty
codziennego użytku. Na koniach i mułach zachowała się
uprząż, podróżne juki wypełniały towary. W austriackich
i szwajcarskich muzeach powstały wówczas oddzielne sale,

gdzie eksponowano „skarby
z lodowców”. Znaleziska inspirowały też wyobraźnię pisarzy i artystów. W secesyjnej
literaturze austriackiej zaczęły
pojawiać się wątki zwróconych
przez lodowiec po wielu stuleciach przedmiotów, a nawet
domniemane historie ludzi,
którzy w niezmienionej postaci – chociaż martwi – zostali
przywróceni światu.
Na dorocznym balu kostiumowym w salach wiedeńskiego ratusza w lutym 1904
roku pojawił się nawet korowód w strojach „wędrowców
oddanych przez lodowiec”,
budząc zainteresowanie publiczności. Ciekawe, że wśród
zaginionych podczas górskiej
przeprawy nie było kobiet –
niemniej panie, pragnące towarzyszyć panom, ubrały się
w stroje z odpowiedniej epoki. Jury oceniające maskaradowe kostiumy wysoko oceniło
pomysłowość przebierańców
i przyznało towarzystwu wyróżnienie w postaci skrzynki
szampana, którym wędrowcy
z lodowca od razu poczęstowali uczestników zabawy.
W Galicji brak śniegu
i lodu uniemożliwiał uczest-

nak w trakcie mojego szefowania miałam możliwość poznania ludzi bardzo twórczych
i piekielnie zdolnych. Szczególnie chciałabym wspomnieć
niewystępującą obecnie Tacjanę Malicką, która w ogromnym stopniu pomogła mi
w działaniach twórczych, podsuwała ciekawe pomysły, a na
scenie była zawsze wspaniałą

niczenie w dwóch ulubionych
zimowych rozrywkach – kuligu i ślizgawce. Od czegoż jednak pomysłowość i chęć przeżywania miłych chwil? Kulig
mógł przecież odbyć się na
bryczkach i wozach… Opisy
takich przejażdżek od dworu
do dworu czy od zajazdu do
zajazdu – znaleźć można na
łamach ówczesnej prasy.
Bryczki przystrajano jedliną, wstążkami i sztucznymi kwiatami, a końskie uprzęże dzwonkami i brzękadłami.
Na pierwszym wozie jechała
muzyka. Powozom nieraz towarzyszyli co młodsi panowie
konno i z pochodniami. Wesołość i śpiewy były takie same
jak na śnieżnych kuligach. Tyle
że futrzane okrycia – baranice i derki chroniące od mrozu – zastępowały lżejsze pledy i koce… W karnawale 1901
roku Potoccy z Krzeszowic
urządzili taki właśnie kulig do
zamku w Rudnie. Z wozowni
powyciągano wszystkie bryczki, breki, a nawet linijki, jakimi latem czy jesienią wożono
gości na pikniki, grzybobrania i polowania… Zaproszono
ponad 50 gości z okolicznych
majątków, a także z Krakowa.
W pogodny i jak na tę porę
roku ciepły lutowy dzień kawalkada przystrojonych wstęgami i dzwonkami pojazdów
wyruszyła z pałacu do Tenczynka. Były dwie kapele gra-

aktorką. Wiele granych przez
nas skeczów i piosenek było
efektem jej poszukiwań. Przez
pewien czas nawet mnie zastępowała. Ona wymyśliła nazwę
kabaretu. Tonia to znakomita
twórcza osoba. Na niej można
było zawsze polegać. Podobnie
jak na Kazię Sieradzką – poetkę, aktorkę, dowcipną i sarkastyczną kobietę, która dała
kabaretowi kapitalne kreacje
aktorskie. Jak to się mawia,
na nią przychodziły tłumy!
Wspominając je, chcę zwrócić
uwagę na ich rzetelność, odpowiedzialność w pracy i oddaniu się zadaniu – zaznacza
Łucja Jurys.
Pierwsza szefowa kabaretowej
grupy UTW, tworząc programy, sięgała do kanonów polskiego kabaretu, ponieważ zależało jej na dobrych tekstach
i inteligentnych programach.
– Trwożą mnie dzisiejsze kabarety opływające w przekleństwa, seksizm i wulgarność. My
sięgaliśmy do Dudka, Kabaretu Starszych Panów, Wojciecha
Młynarskiego, Elity, bo tam
mówiło się i grało inteligentnie
i wyszukanie. Wspomnę jeszcze emigracyjny Kabret Pod
Bańką z Toronto – z niego też
czerpałam inspiracje i wzorce.
Koleżanki i koledzy z Czarnej Rękawiczki mają świadomość, że prawdziwy humor to
aluzja, paradoks i liryzm wypływający z humoru. Zawsze
podczas wyjazdów na festiwale
i inne wydarzenia dbałam o to,
aby nie politykować, nie obrażać i nie wyśmiewać złośliwie.

Cieszy mnie, że Kabaret Czarna Rękawiczka daje widzom
chwile radości i pozwala zastanowić się nad naszym „być
albo nie być”, które zawsze jest
aktualnym dobrym pytaniem
– mówi Łucja Jurys.
Kabaret Czarna Rękawiczka
powstał w październiku 2011
roku i skupia grupę artystów
– studentów oświęcimskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego w Oświęcimskim Centrum Kultury. Obecnie grupa liczy szesnaście osób,
łącznie z szefową Małgorzatą
Zakutyńską i akompaniującą
na fortepianie Janiną Okońską
(związaną z kabaretem od początku istnienia). Zrealizowała dotychczas dziesięć programów artystytcznych, a ostatni,
jubileuszowy, pt. „Kochajmy
się” jest jedenastym w jej karierze. Kabaret z Oświęcimia
zobył liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach i przeglądach. Celem jego członków
jest między innymi rozwijanie
i doskonalenie się oraz przeżywanie wspólnie z widzami
radości z prezentowanych na
scenie programów, nie odrywając się przy tym od rzeczywistości, tylko starając się być
lepszymi niż rzeczywistość.
Program Kabaretu Czarna
Rękawiczka „Kochajmy się”
przygotowany z okazji jubileuszu 10-lecia grupy będzie można zobaczyć 5 marca
o godz. 17:00 w OCK. Wstęp
za bezpłatnymi biletami dostępnymi od 1 marca.
– Marzena Wilk

jące patriotyczne, a także popularne melodie, a goście do
wtóru śpiewali. A u stóp zamku rozłożono stoły i siedziska, a w dużych kotłach służba
w barwach Potockich podgrzewała bigos i paprykarz.
Częstowano też karnawałowymi łakociami – chrustem,
pączkami i niezbyt popularnymi w Galicji „różami karnawałowymi” – kruchymi ciastkami mającymi kształt kwiatu
z konfiturą różaną w środku.
Pochodząca z litewskiej gałęzi
Tyszkiewiczów hrabina Krystyna wprowadziła te pięknie
prezentujące się łakocie do odświętnego menu w pałacu.
Biesiada i śpiewy trwały do
zmroku, a potem kulig zawrócił do Krzeszowic i w pałacu
rozpoczęły się tańce trwające
długo w noc.
Wobec wysokich temperatur, tak w dzień, jak i w nocy,
nie można było korzystać
z ulubionej przyjemności tamtych lat – ślizgawki. Od czegoż
jednak pomysłowość i naśladowanie mieszkańców krajów,
gdzie mroźne zimy zdarzały
się rzadko lub wcale? Z Anglii
i Francji przyszła do Galicji
moda na wrotki.
Stroje były podobne – dla
niewiast spódniczka szeroka,
powyżej kostek, obszyta białym futerkiem i krótki żakiecik wcięty w talii. Mężczyźni
jeździli w sportowych ubio-

rach. Opanowanie jazdy na
wrotkach nie było trudne dla
kogoś, kto wcześniej uczył się
utrzymywać równowagę na
tafli lodu. Tory dla wrotkarzy urządzano w miejscach
dawnych lodowisk, odgradzano część alejek w parkach.
W Krakowie najdłuższa trasa,
jaką można było pokonać na
wrotkach, prowadziła od rogatek miejskich wzdłuż Błoni aż
do brzegów Rudawy. Urządzano tam na przedwiośniu, gdy
Błonia zaczynały się zielenić,
festyny dla miłośników tego
sportu. Wyścigi, indywidualną jazdę na czas, nawet tańce
w parach. Walc na wrotkach
czy korowód młodzieńców
z pochodniami albo balonami, z których wysypywało się
kolorowe confetti – były gorąco oklaskiwane przez publiczność.
Sprawną wrotkarką zbierającą oklaski widzów była
w pierwszych latach XX wieku
Magdalena Kossakówna, córka Wojciecha, późniejsza sławna satyryczka. Śmigała dzielnie na wrotkach, wyprzedzając
wielu gimnazjalistów, co cieszyło ojca ceniącego fizyczną
sprawność, a budziło zazdrość
siostry Lilki. Późniejsza gwiazda poezji była bowiem wątła
i ulubiona rozrywka młodszej
siostry nie była dla niej dostępna. 		
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Piaskiem i światłem

WYDARZENIA W OŚwięcimskim CENTRUM Kultury

3.03 godz. 18:00 „Ladakh
– kraina wysokich przełęczy. Rowerowa wyprawa
w legendarne zakątki Indii”
– spotkanie z Marzeną Gąsior
w ramach podróżniczego cyklu
„Spotkania przy globusie”.
Spotkaniu towarzyszyć będzie
multimedialnymi.
indyjski poczęstunek.

„Królowa Śniegu” to rodzinny spektakl, w którym gra aktorów łączy się ze
sztuką malowania piaskiem.
Teatr Piasku Tetiany Galitsyny,
zwyciężczyni programu „Mam
Talent”, w swoich widowiskach
łączy pokazy sztuk wizualnych
z grą aktorów, muzyką i pro-

jekcjami
Wszystkie pokazy wykonywane są na żywo, na oczach publiczności.
Spektakl „Królowa Śniegu”,
który będzie można zobaczyć
18 marca o godzinie 19:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury to baśń opowiedziana
śniegiem, piaskiem i światłem
– artystyczna podróż do świata
lodu, czarów i magii. Widowisko polecane jest dla dorosłych
oraz dzieci od 5. roku życia.
Bilety: 90 zł, 80 zł i 70 zł.
–oprac. ekt

2.04 godz. 17:00 „Cudowna
terapia” – spektakl komediowy w wykonaniu (w zmiennej
obsadzie) Dominiki Ostałowskiej/Edyty Jungowskiej/Olgi
Bończyk, Dariusza Kordka/
Marcina Kwaśnego, Andrzeja
Młynarczyka/Artura Pontka/
Dariusza Taraszkiewicza.
czytaj poniżej

Galeria „Tyle światów”
4.03–10.04 „Hasłoobrazy”
– wystawa obrazów Andrzeja
Zujewicza. Wernisaż 5 marca
o godz. 17:00. Wstęp wolny.

23.04 godz. 18:00 „Życie”
– stand-up Antoniego Syrka-Dąbrowskiego i program
„I tak się powoli żyje” Łukasza
Kowalskiego.

5.03 godz. 17:00 „Kochajmy
się” – program Kabaretu Czarna Rękawiczka przygotowany
z okazji jubileuszu 10-lecia
grupy.

24.04 godz. 18:00 „Koncert
Gwiazd Telewizji TVS” w wykonaniu: Katarzyny Piowczyk,
Jacka Silskiego, Zbyszka
Lemańskiego, Magdy i Izabeli
Fojcik, poprowadzenie Nina
Nocoń.

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

25.04 godz. 19:00 „Wady
1.03 godz. 14:00 „Polskoi waszki” – program Kabaretu
-amerykańska współpraca
Hrabi
czytaj obok naukowa. Rola fundacji Fulbrighta i Kościuszkowskiej we
wzmacnianiu kontaktów w za26.03 godz. 19:00 Koncert
kresie nauk ścisłych” – wykład
„The Queen Symphonica”
prof. Andrzeja Ślebarskiego.
w wykonaniu International
Wstęp za bezpłatnymi wejQueen Chamber Orchestra,
ściówkami dostępnymi od
8.03 godz. 15:00 Dzień Koz udziałem Kenny Hoostera
1 marca w kasie OCK.
oraz Ladies Trio (koncert prze- biet. Występ zespołu Ballada
z UTW i etiudy sceniczne
niesiony z 5.03 br.).
18.03 godz. 19:00 spektakl
w wykonaniu zespołu teatral„Królowa Śniegu” w wykonego z Młodzieżowego Domu
13.05 godz. 18:00 „Niesponaniu Teatru Piasku Tetiany
Kultury w Oświęcimiu.
dziewany powrót” – spektakl
Galitsyny.
komediowy w wykonaniu Daczytaj obok niela Olbrychskiego i Tomasza 15.03 godz. 14:00 „Sztuka
jako możliwość, sztuka jako
Karolaka.
20.03 godz. 16:00, 19:00
konieczność” cz. 4 – wykład
„Przygoda z ogrodnikiem” –
Anny Krawczyk.
20.05 godz. 18:00 „Mozart
spektakl komediowy w wykoi Beethoven – wielcy klasycy”
naniu (w zmiennej obsadzie)
22.03 godz. 16:00 „Czym
– recital fortepianowy GrzeAnny Muchy, Jakuba Wonsa/
właściwie jest ekonomia i czy
gorza Niemczuka; w ramach
Anny Korcz, Michała Sitarkażdy powinien znać prawa
projektu Dom otwarty z cyklu
skiego, Katarzyny Cichopek/
nią rządzące? Jakie korzyści
Muzyka – źródło skojarzeń.
Magdaleny Smalary, Wojciecha
daje nam znajomość praw
Medyńskiego/Jakuba Wonsa,
Wystawy
ekonomii?” – wykład prof.
Bogdana Kalusa.
Jerzego Hausnera.
czytaj obok do 8.03 „Rewers” – wystawa
prac uczestników zajęć Śronik, który chcąc, nie chcąc, za- 22, 29.03 i 5.04 Świąteczne dowiskowego Domu Samopo- 29.03 godz. 16:00 „Profilaktyka w trzecim okresie życia”
kłóci spokój pary?
mocy.
warsztaty ceramiczne.
– wykład prof. Marka Żaka.
Spektakl przeznaczony jest Zajęcia płatne, koszt to 30 zł
4–21.03
„Dmuchawce”
–
wydla widzów dorosłych. Bilety od osoby za trzy spotkania.
stawa fotografii Anny Bęgziak. 31.03 Wycieczka do Muzeum
w cenie: 130 zł, 100 zł i 80 zł.
Chleba.
Wernisaż 4 marca o godz.
– oprac. ekt
17:00. Wstęp wolny.

Eksperci w kryzysie

Spektakl „Przygoda z ogrodnikiem” to
perypetie małżeństwa zmagającego się
z przeciwnościami losu.
Komedię wybitnego kanadyjskiego autora Norma Fostera, w reżyserii Mirosława
Połatyńskiego będzie można
zobaczyć 20 marca o godzinie
16:00 i 19:00 w Oświęcimskim
Centrum Kultury. Jest to nowa
odsłona znanego spektaklu –
zmieniły się stroje, pojawią się
nowi aktorzy. To także producencki debiut Anny Muchy.
„Przygoda z ogrodnikiem” to
spektakl o parze, która porzuca karierę aktorską, by zostać
ekspertami od samorozwoju.
Chociaż radzą innym, jak żyć,
to w sprawach prywatnych dogadują się coraz gorzej. Czy
eksperci od dobrych rad poradzą sobie z kryzysem w związku i ponownie odnajdą zapomniane uczucia? Jak na ich
życie wpłynie tytułowy ogrod-

Wady i waszki

Małżeństwo – piekło czy niebo?

25 kwietnia o godz. 19:00 z programem „Cudowna terapia” to komedia małżeńska, którą powinni
„Wady i waszki” wystąpi Kabaret Hrabi. zobaczyć wszyscy, którzy są, byli lub planują być w związku.
Znany i lubiany kabaret przedstawi swój pogląd na wady
własne i innych ludzi. Bo przecież każdy ma jakieś ujemne
cechy. Różny jest tylko sposób
ich postrzegania: my mamy
wady, a raczej waszki, które
dodają nam uroku i czynią nas
bardziej interesującymi. A oni
mają wady nie do zniesienia.
To chyba jasne, że to oni są leniwi, a my tylko dostrzegamy,
jak fajnie jest leżeć na kanapie.
Bilety: 90 zł, 80 zł.
– oprac. ekt

Spektakl w reżyserii Dariusza
Taraszkiewicza odbędzie się
2 kwietnia o godzinie 17:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Na scenie będzie
można zobaczyć Dominikę
Ostałowską, Dariusza Kordka
i Artura Pontka.
Bohaterami „Cudownej terapii” jest doświadczone małżeństwo, które przechodzi
kryzys. Spotykamy ich, kiedy
są wypaleni i znudzeni, a zarazem groteskowi w swoich codziennych kłótniach o drobia-

zgi. Przed podjęciem decyzji
o rozstaniu postanawiają dać
sobie ostatnią szansę na uratowanie związku i wybrać się do
wybitnego psychoterapeuty.
Czy specjalista znajdzie sposób, by małżonkowie zaczęli ze
sobą współpracować i zrozumieli, jak wiele ich łączy? Czy
po spotkaniu z taką parą terapeuta sam nie będzie potrzebował pomocy?
Bilety w cenie 105 zł i 100 zł do
nabycia w OCK.
– oprac. ekt

Konkurs tańca
ludowego
dla dzieci
Do 12 kwietnia przyjmowane
są zgłoszenia do VII Dziecięcego Konkursu Tańca Ludowego
„O Puchar Małego Hajduka”,
adresowanego do zespołów
działających w przedszkolach
na terenie miasta i gminy
Oświęcim.
Konkurs odbędzie się 26 kwietnia o godz.16:00 w OCK.
Zespoły zaprezentują tańce
z wybranego przez siebie regionu Polski. Ocenie
podlegać będzie: muzykalność, styl i charakter tańca,
technika taneczna i ogólny
wyraz artystyczny. Zwycięzca otrzyma „Puchar Małego
Hajduka”, a wszystkie zespoły
pamiątkowe dyplomy i słodkie
upominki.
Organizatorami przedsięwzięcia
są Reprezentacyjny Zespół
Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim
„Hajduki” działający w OCK
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół
Reprezentacyjnego Zespołu
Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim
„Hajduki”.

Strofy o miłości
21 maja w Oświęcimskim
Centrum Kultury odbędą się
XXVIII Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...”.
Zgłoszenia do udziału w konkursie, objętym patronatem
Prezydenta Miasta Oświęcim,
przyjmowane są do 9 maja br.
„Amor sprawił...” jest konkursem adresowanym do młodzieży i dorosłych, pragnących
w maju mówić i śpiewać
o miłości.

Taneczne
zmagania
Po przerwie spowodowanej
pandemią powraca Ogólnopolski Festiwal Tańca „Taki
Taniec” organizowany przez
OCK.
Tegoroczna, ósma już edycja
odbędzie się 28 maja br. pod
patronatem Prezydenta Miasta
Oświęcim.
Festiwal jest adresowany do
uczestników w wieku 6–25
lat – dla formacji i zespołów w różnych kategoriach
tanecznych: taniec towarzyski,
hip-hop, disco dance i cheerleaders, show dance, teatr tańca,
jazz i taniec współczesny.
Ocenie podlegać będą: technika tańca, choreografia, wyraz
artystyczny, dobór muzyki
i strojów. Zgłoszenia przyjmowane będą do 6 maja br.
Liczba formacji ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń.
– oprac. ekt
Regulaminy konkursów i karty
zgłoszeń dostępne na stronie
internetowej www.ock.org.pl
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Osiedlowy Dom Kultury Zasole
ul. Obozowa 16, Oświęcim
tel./faks: 338411195
www.odkzasole.pl,
odkzasole@odkzasole.pl

REpERTUAR Naszego KINA
„Kochać
człowieka”
– projekcja filmów
nagrodzonych i wyróżnionych:
•blok 1, 90 minut
28.02 godz. 18:00
2.03 godz. 18:00
•blok 2, 90 minut
1.03 godz. 18:00
3.03 godz. 18:00
Bezpłatne
wejściówki
do odebrania
w kasie OCK.
„Nędzarz i madame” (13 l.),
prod. Polska 2021, reż. Witold
Ludwig, 113 minut
28.02 godz. 11:00, 19:45
1.03 godz. 19:45
2.03 godz. 11:00, 19:45
3.03 godz. 19:45
„Ups 2! Bunt na Arce” PREMIERA (b.o.), prod. Irlandia,
Luksemburg, Niemcy 2020,
reż. Toby Genkel, Sean McCormack, 85 minut

9–10.03 godz. 11:00, 20:00
11.03 godz. 17:00
12–13.03 godz. 16:45
14–15.03 godz. 18:00
17.03 godz. 20:00
„Sonata” PREMIERA (15 l.),
prod. Polska 2021, reż. Bartosz Blaschke, 118 minut
4.03 godz. 16:45
6–8.03 godz. 20:00
9–10.03 godz. 17:45
11.03 godz. 11:00
12–13.03 godz. 18:45
14–15.03 godz. 20:00
16.03 godz. 16:45
17.03 godz. 17:45

1 nominacja do Oscara

10.03 godz. 17:30 „Od
24 marca godz. 17:00 CiuSyberii po pustynię, czyli mon- chowisko – wymiana ubrań
golskie bezkresy” – spotkanie
i dodatków.
podróżnicze z Alicją Żak;
w ramach projektu Inspiracje,
z cyklu Horyzonty.
czytaj poniżej

„Psie pazury” (15 l.), prod.
Wielka Brytania 2021, reż.
Jane Campion, 125 minut
21–31.03

„Zając Max. Misja pisanka”
PREMIERA (b.o.), prod.
Niemcy 2022, reż. Ute von
Münchow-Pohl, 76 minut
1–14.04

7.02–31.03 „Obrazy kojące
duszę” – wystawa malarstwa
Pauliny Niemczyk, w ramach
projektu Prezentacje, cyklu
Przestrzeń artystyczna.
Udział w warsztatach przeznaczonych dla osób powyżej
15 r.ż. jest płatny, koszt to
40 zł. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy od 28 marca osobiście w recepcji ODK Zasole,
lub telefonicznie: 338411195.
21.04 godz. 18:00 spotkanie
autorskie z Łukaszem Orbitowskim; w ramach projektu
Prezentacje, z cyklu Metafory.

18.03 godz. 17:00 Bajkowo-teatralne warsztaty dla dzieci
z Maurycym Polaskim
Warsztaty są adresowane do
dzieci w wieku 5–12 lat.
Ilość miejsc ograniczona, wstęp
za zaproszeniami dostępnymi
od 4 marca w recepcji ODK
Zasole.
czytaj poniżej 8.04 godz. 17:00 Wieńce
wielkanocne – warsztaty
świąteczne w ramach projektu

Paulina Niemczyk to malarka i edukatorka artystyczna.
Jest absolwentką Wydziału
Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie. Fascynują ją inne
kultury i orientalne wzornictwo.
Na wystawie prezentowane
są prace pochodzące z dwóch
cykli obrazów orientalnych:
włoskiego i marokańskiego.
„Podróż intuicyjna” – wystawa
fotografii z podróży Michała
Szczęśniaka, w ramach projektu Inspiracje cyklu Horyzonty.
Wystawa mieści się na I piętrze
ODK Zasole.

Mongolskie bezkresy Bajkowe warsztaty
O mongolskich bezkresach podczas po- Bajkowo-teatralne warsztaty dla dziedróżniczego spotkania w ODK Zasole ci w wieku 5–12 lat poprowadzi aktor
opowie Alicja Żak.
Maurycy Polaski.

Spotkanie, które odbędzie się
10 marca o godz. 17:30, nosi
tytuł „Od Syberii po pustynię,
czyli mongolskie bezkresy”.
Alicja Żak to oświęcimianka, miłośniczka przyrody,
w szczególności gór. Odbyła już 12 azjatyckich podróży,
3 nominacje do Oscara z czego trzy z córkami. Sze„Przeżyć” (15 l.), prod. Dania, ściokrotnie odwiedzała HimaFrancja, Hiszpania, Norwegia, laje oraz wiele innych pasm
Szwecja, USA, Wielka Brytaazjatyckich (Nepalu, Mongolii,
nia, Włochy 2021, reż. Jonas
Kirgistanu, Tajlandii i Gruzji).
Poher Rasmussen, 90 minut
– W Mongolii czas płynie ina8–14.04
czej. To kraj, w którym ogromne przestrzenie pokonuje się
„Piosenki o miłości” (15 l.),
po śladowych ilościach dróg.
prod. Polska 2021, reż. ToW którym z jednej strony symasz Habowski, 90 minut
beryjskie, górskie krajobrazy
8–14.04
ciągną się po horyzont, z drugiej zaś płaskie przestrzenie
stepów półpustynnych i pustyni Gobi przyprawiają o zawrót

„Cud Guadalupe” PREMIERA
(12 l.), prod. USA 2021, reż.
Pedro Brenner, Seann Dougher- 4 nominacje do Oscara
„Drive My Car” (15 l.), prod.
ty, 98 minut
Japonia 2021, reż. Ryūsuke
Hamaguchi, 179 minut
1–7.04

4.03 godz. 11:00
6–8.03 godz. 18:00

Łukasz Orbitowski (1977),
pisarz, autor powieści „Kult”,
„Inna dusza” i wielu innych.
Kiedyś robił programy telewizyjne. Podnosi ciężary, słucha
metalu, jako czarny coach
próbuje bawić ludzi. W maju
tego roku ukaże się jego nowa
powieść „Chodź ze mną”.
Ilość miejsc ograniczona,
bezpłatne wejściówki dostępne w recepcji ODK Zasole od
4 kwietnia.

Wystawy

31.03 godz. 17:30 Klub
Historyczny ODK Zasole:
„Historia i tajemnice pałacu
w Rajsku” – spotkanie z Piotrem Seremakiem, właścicielem Prywatnego Muzeum
Techniki Wojskowej w Rajsku.

12 nominacji do Oscara

„Leopoldstadt”, prod. Wielka
Brytania, reż. Patrick Marber,
140 minut – z cyklu „National
Theatre Live”
27.03 godz. 17:00

Kreacje, z cyklu świąteczny
niezbędnik.

17.03 godz. 18:00 Wiosenny
koncert w wykonaniu sekcji
wokalnych Osiedlowego Domu
Kultury Zasole i Oświęcimskiego Centrum Kultury; w ramach
projektu Prezentacje, z cyklu
Małe formy muzyczne.
Wstęp za zaproszeniami, które
dostępne będą od 7 marca
w recepcji ODK Zasole. Ilość
miejsc ograniczona.

„The Hand of God” (15 l.),
prod. USA, Włochy 2021, reż.
Paolo Sorrentino, 130 minut
21–31.03

Teatr na ekranie –
Międzynarodowy Dzień
Teatru
4.03 godz. 15:00
6–8.03 godz. 16:15
9–10.03 godz. 16:00
11.03 godz. 15:15
12.03 godz. 15:00
13.03 godz. 15:00 Kino dla
Dzieciaka
14–15.03 godz. 16:15
17.03 godz. 16:00

WYDARZENIA W ODK ZASOLE

głowy swym niepojętym ogromem. Kraj, w którym połowa
mieszkańców żyje w nowoczesnej stolicy, a druga to nomadzi zmagający się z trudami
życia bez dostępu do cywilizacji. Kraj z niesamowitą historią
i jeszcze bardziej niesamowitą
przyrodą – mówi, zapraszając
na spotkanie, podróżniczka.
Wstęp wolny.

Bajkowe warsztaty pełnią
funkcję zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych.
Podczas 45-minutowego spotkania dzieci wraz z prowadzącym interpretują teksty
bajek, analizują ich morały.
Bajki bawią, uczą, w przystępny sposób przekazują uniwersalne wartości, pomagają zrozumieć świat i własne uczucia.
Spełniają rolę terapeutyczną
i socjalizacyjną, pokazując
właściwe formy zachowania.
Czytanie bajek powinno być
stałym elementem w rozwoju
dziecka.
Bajkowo-teatralne warsztaty
to również okazja do ćwiczeń
językowych i nabycia umiejętności niezbędnych w procesie

opanowywania techniki czytania.
Spotkanie odbędzie się 18 marca o godz. 17:00. Wstęp za zaproszeniami dostępnymi od
4 marca w recepcji ODK Zasole. Ilość miejsc ograniczona.
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Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, Oświęcim
tel. 338424427
www.muzeum-zamek.pl

Gospodarskie
warsztaty

Fot. Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza na warsztaty edukacyjne dla dzieci.

Zajęcia adresowane do grup
szkolnych i przedszkolnych nawiązują tematycznie do otwartej niedawno wystawy czasowej
„Rok gospodarza w sztuce, relikcie, etnografii”, którą oglądać
można w Muzeum Zamek do
27 marca. Warsztaty przybliżą
zagadnienie wpływu przyrody
i zmieniających się pór roku na
życie i pracę człowieka na dawnej wsi.
W terminie 21.02–4.03 odbywają się warsztaty „Rok Gospodarza w etnografii. U Maćka w zagrodzie” przeznaczone
dla grup przedszkolnych oraz
uczniów klasy 1–3 szkół podstawowych. Natomiast w terminie 14–18.03 zaplanowano
spotkania pn. „Rok Gospodarza w sztuce. Wiosna w złotej
miniaturze” dla klas 3–6 szkół
podstawowych.
Warsztaty składają się z dwóch
części: merytorycznej i praktycznej. Pierwsza część odbywa się w przestrzeni wystawy, gdzie można zobaczyć

neolityczne pierwowzory narzędzi rolniczych, dawne narzędzia gospodarcze i rolne
używane na polskiej wsi oraz
kopie średniowiecznych miniatur przedstawiające sceny z życia wiejskiej rodziny.
W części drugiej zaplanowano warsztat twórczy, rozwijający wyobraźnię i zdolności
manualne uczestników. Dzieci młodsze wykonają dioramę
w formie przestrzennego obrazu z ruchomymi elementami, przedstawiającego scenę
z pracy gospodarza Maćka na
roli, a dzieci starsze pracę artystyczną wzorowaną na średniowiecznej miniaturze.
Koszt zajęć 10 zł od dziecka. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwacje telefonicznie
338424427. Zajęcia odbywają się w reżimie sanitarnym.
Szczegółowe informacje na
stronie www.muzeum-zamek.
pl/.
– oprac. ekt

Koncert w zamku
Są jeszcze wolne miejsca na koncert Kamila Kubasa z zespołem.

Bilety w cenie 30 zł do nabycia
w Zamku i w Ratuszu. Koncert odbędzie się zgodnie z aktualnym reżimem sanitarnym.

Działania w Bibliotece Galeria Książki W MARCU
SMUTEK I NOSTALGIA CD.
LESZEK JAKUB GÓRKA.
WYSTAWA
1–31.03, Galeria Przechodnia.
NAJLEPSZY CZYTELNIK ROKU 2022 GALERII KSIĄŻKI
Konkurs skierowany do aktywnych czytelników biblioteki
w dwóch kategoriach wiekowych:dzieci i młodzież do lat 16
oraz dorośli. Konkurs trwa od
1.02 do 31.12.2022.
Wypożyczaj, czytaj, wygrywaj.
Zapraszamy do udziału.
SKĄD SIĘ BIORĄ PIEGI
Zajęcia dla dzieci w wieku
8–10 lat.
1.03, godz. 17:00, Klasopracownia parter.
Udział jest bezpłatny, liczba
miejsc ograniczona. Zapisy
w Bibliotece Młodych lub tel.
338479801
ŻOŁNIERZ TO WAŻNA
SPRAWA!
Z okazji Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
zapraszamy na pokaz sprzętu
wojskowego i prelekcję nt.
Żołnierzy Wyklętych.
1.03, godz. 14:00–18:00,
wstęp wolny.
W programie:
• godz. 14:00–18:00 – pokaz
sprzętu wojskowego z Prywatnego Muzeum Techniki
Wojskowej w Rajsku oraz
sprzętu Wojska Obrony Terytorialnej,
•godz. 14:00–18:00 – stanowisko naborowe do 112
batalionu lekkiej piechoty
w Oświęcimiu,
•godz. 16:00 – prelekcja nt.
Żołnierzy Wyklętych, Aula św.
Wawrzyńca.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
PISARZA
Chociaż książki są jak pierwiastki i do życia potrzeba
ich wiele, 3 marca poprosimy naszych Czytelników, by
opowiedzieli nam o jednej,
najważniejszej dla siebie książce. Tej, o której nie zapomina
się, bo wciąż jest bliska sercu.
To książka, która otworzyła
oczy i duszę, była inspiracją i...
pozwoliła rozwinąć skrzydła...
Na Wasze opowieści o literackich wyborach czekamy
do końca marca. Można je
składać w formie tradycyjnej
w Wypożyczalni lub wysyłać
elektronicznie wypozyczalnia@mbp-oswiecim.pl.
Te inspirujące i chwytające za
serce opowieści nagrodzimy.
W Bibliotece z kolei zaproponujemy 100 książek, które
warto przeczytać raz w życiu!
100 tytułów polecanych
przez nas książek znajdziecie
w czytelniczym słoju na ladzie
w Wypożyczalni.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
E-KSIĄŻKI
Zainicjowane w 2004 roku
święto ma na celu popularyzację i promocję e-książki. Z tej
okazji zapraszamy na krótki

film, taką ściągę o alternatywach tradycyjnej książki
i oczywiście na e-książkową
wystawę naszych zbiorów
w Wypożyczalni.
Film dostępny będzie 3 marca
na bibliotecznym facebooku
i youtubie.
KARTKI W STYLU IRIS
FOLDING
Warsztat dla dzieci w wieku
10–14 lat.
8.03, godz. 17:00, Studio
Robota I p.
Udział jest bezpłatny, liczba
miejsc ograniczona. Zapisy
w Bibliotece Młodych lub tel.
338479801.
SENIORZE, TRENUJ PAMIĘĆ
RAZEM Z NAMI
W ramach tego działania
9 i 23 marca na seniorów
będą czekały zestawy ćwiczeń
umysłu do zabrania i rozwiązania w domu. Ćwiczenia mają
na celu poprawiać pamięć
i koncentrację.
Zestawy będą wydawane
bezpłatnie w Wypożyczalni
przez cały dzień w godzinach
otwarcia Biblioteki.
STRUKTURY Z NATURY –
HAFTOWANA TORBA NA ZAKUPY
Warsztaty rękodzielnicze dla
dorosłych.
16.03, godz. 17:00, Studio
robota I p.
Koszt 15 zł, płatne przy zapisie. Zapisy w dziale promocji
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30–14:30, liczba
miejsc ograniczona.

ŻELKOWE ROZMAITOŚCI
Zajęcia dla dzieci w wieku
8–12 lat.
28.03, godz. 17:00, Klasopracownia I p.
Udział jest bezpłatny, liczba
29 marca o godz. 20:00 odmiejsc ograniczona. Zapisy
będzie się spotkanie online
w Bibliotece Młodych lub tel.
z Anną Bikont.
338479801

Rozmowa
z Anną Bikont

ZA 5 DWUNASTA – CZYLI TYDZIEŃ LITERATURY
OSTATNIEJ SZANSY PRZED
MATURĄ!
Maturzysto, zapraszamy,
przyjdź do Biblioteki i sięgnij
po przedmiotowe repetytoria,
kompendia, opracowania,
streszczenia i ściągi, które mogą pomóc w przygotowaniach
do matury! Masz wątpliwości,
zapytaj Bibliotekarza.
28.03–1.04, w Wypożyczalni,
w godzinach otwarcia Biblioteki.
Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu zaprasza
od poniedziałku do piątku,
w godzinach 11:00–19:00.
Uczestnicy zobowiązani są do
przestrzegania reżimu sanitarnego. Zbiory biblioteczne
można wypożyczać osobiście,
a także zamawiać telefonicznie
338479810, 338430165
lub mailowo: infobroker@
mbp-oswiecim.pl. Czytelnicy
mogą też korzystać z samoobsługowych urządzeń do
wypożyczania i zwrotu książek:
bookboksów, zwracania książek do wrzutni całodobowej
oraz zamawiania książek telefonicznie, mailowo lub przez
konto Użytkownika i odbierania
ich w całodobowym książkomacie.
Znajdź książkę – nawigacja po
zbiorach – to nowe ułatwienie
dla Czytelników, teraz jeszcze
łatwiej można odnaleźć się
w bibliotecznych półkach i już
z poziomu katalogu można
sprawdzić, na którym regale
w bibliotece znajduje się poszukiwana książka.

BRYKAJĄCE TYGRYSKI
Zajęcia ruchowe dla dzieci
w wieku do 7 lat.
22.03, godz. 17:00, Aula św.
Wawrzyńca.
Udział jest bezpłatny, liczba
miejsc ograniczona. Zapisy
w Bibliotece Młodych lub tel.
338479801
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
CZYTANIA TOLKIENA
25.03, przez cały dzień w godzinach otwarcia Biblioteki.
Z tej okazji zapraszamy na Tolkienowski quiz na facebooku,
literacką wystawę do Wypożyczalni i na film o postaci i twórczości Tolkiena opublikowany
na kanale FB i YT Biblioteki.

Café Bergson
pl. ks. J. Skarbka 2, Oświęcim
tel. 338447002
www.ajcf.pl

Spotkanie
poświęcone będzie
publikacji
pt. „Cena.
W poszukiwaniu
żydowskich
dzieci
po wojnie”,
która ukazała się w lutym br. nakładem
wydawnictwa Czarne. Rozmowę poprowadzi Maciek
Zabierowski. Wydarzenie będzie transmitowane na profilu
Oshpitzin oraz Café Bergson.
Międzynarodowy
Dom Spotkań
Młodzieży
w Oświęcimiu
ul. Legionów 11,
Oświęcim
tel. 338432107
www.mdsm.pl

Dwa Salony
6 marca w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu odbędzie się
82. i 83. Krakowski Salon
Poezji.
W ramach pierwszego Salonu
pt. „Powrót z Piekła” o godz.
16:00 fragmenty relacji byłych
więźniów obozów koncentracyjnych: T. Borowskiego, J. Nel
Siedleckiego, K. Olszewskiego,
W. Kielara i W. Półtawskiej
oraz wiersze T. Różewicza zaprezentują studenci I roku WA
Akademii Sztuk Teatralnych
im. S. Wyspiańskiego w Krakowie. Opiekę pedagogiczną
nad studentami sprawuje Anna
Dymna.
Natomiast o godzinie 18:00
rozpocznie się Salon Poezji pt.
„Obecność”. Będzie można
usłyszeć wiersze Julii Hartwig
w interpretacji Anny Dymnej
Fot. MDSM w Oświęcimiu

Artysta wystąpi 6 marca
o godz. 18:00 w ramach kolejnej edycji Zamkowych Wieczorów Muzycznych.
Kamil Kubas to wokalista
i twórca autorskich tekstów
muzycznych. Wystąpił w programach „Bitwa na głosy”
oraz „All together now. Śpiewajmy razem!”. Obecnie artysta bierze udział w licznych
projektach muzycznych oraz
koncertuje z autorsko-coverowym repertuarem.
Podczas koncertu w Muzeum
Zamek Kamil Kubas wraz ze
znakomitymi
krakowskimi
muzykami zaprezentuje znane
polskie i zagraniczne przeboje.

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

i Natalii Kai Chmielewskiej
(Narodowy Stary Teatr im.
W katalogu Biblioteki wyszuH. Modrzejewskiej w Krakokujemy interesujący nas tytuł,
wie). Oprawę muzyczną
kursorem myszki najeżdżamy
zapewni Mateusz Pliniewicz,
na DOSTĘPNOŚĆ danej książki a gościem specjalnym Salonu
i wyświetla się numer regału,
będzie Bronisław Maj.
na którym ona stoi (gdzie
Jak podają organizatorzy, Salon
W oznacza regał w WypożyPoezji będzie także okazją dla
czalni, D – regał w Bibliotece
dyrektora Leszka Szustera do
Młodych), np. W22f oznacza,
wyrażenia wdzięczności oświęże książka znajduje się w Wycimskiej publiczności za wiele
pożyczalni na regale 22f.
wspólnych spotkań.

sport
Czternaście medali oświęcimian w kickboxerskich mistrzostwach Śląska

Osiem razy na najwyższym
podium
Aż czternaście medali przywieźli oświęcimscy kick boxerzy z rozgrywanych w Katowicach mistrzostwach Śląska.
Ośmiokrotnie podopieczni trenera Mariusza Pawlusa stawali na najwyższym stopniu podium.
Z podwójnym złotem wrócili
do Oświęcimia Cyprian Brzeźniak i Miłosz Karcz. Ci zawodnicy zwyciężyli w formule kick-light oraz light-contact.
Najlepsze w swoich kategoriach
były także Oliwia Greczner,
Roksana Greczner, Anna Bąk
i Natalia Matusz. Start w stolicy Górnego Śląska „odpuściła”
Dominika Chylińska, a także
Julia Ćwiękała i Mateusz Słota.
Są oni bowiem w trakcie przygotowań do mistrzostw Polski
K-1 Pro-am, które zostaną rozegrane w Nowej Soli.
– Jestem bardzo zadowolony z wyniku medalowego naszych zawodników. Impreza
w Katowicach była startem
kontrolnym. Możemy teraz
optymistycznie patrzeć na
nadchodzące zawody wyższej
rangi – podsumował sensei
Mariusz Pawlus.
Wyniki oświęcimian w mistrzostwach Śląska, Formu-

ła kick-light: złoto – Cyprian
Brzeźniak (seniorzy do 69 kg),
Miłosz Karcz (juniorzy do 63
kg), Oliwia Greczner (juniorki do 50 kg), Roksana Greczner (kadetki starsze do 46kg),
Anna Bąk (kadetki młodsze
do 60 kg), srebro – Elżbieta Ferenc (juniorki do 50 kg),
Natalia Matusz (juniorki do
55 kg), Marcel Brzeźniak (juniorzy do 57 kg), Przemysław

Majkut (seniorzy do 79 kg),
brąz – Milena Rybarz (juniorki
do 50 kg), V miejsce – Daniel
Sekuła (seniorzy do 79 kg).
Formuła light-contact: złoto –
Cyprian Brzeźniak (seniorzy
do 69 kg), Miłosz Karcz (juniorzy do 63 kg), Natalia Matusz (juniorki do 50 kg), brąz
– Marcel Brzeźniak (juniorzy
do 57 kg).
– mac
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Medalowe piruety
Łyżwiarski sezon kręci się
pełną parą. Kolejne zawody
rozegrano w Cieszynie i Opolu.
W stolicy polskiej piosenki
oświęcimianie startowali
w zawodach z cyklu „Opolska
Łyżwa”.

W Cieszynie oświęcimianie
startowali w drugiej edycji Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików Południa oraz
„Pucharze Cieszyna”. W MMM
Południa złoty medal w klasie
srebrnej U-11 wywalczył solista ŁKS Soła – Jan Baranowski
(23,72 pkt). Solarze za sprawą
Na drugim stopniu podium
Amelii Bolek (25,69 pkt)
stanęła w Opolu startująca
wywalczyli też srebro w klasie
w grupie juniorek Joanna
brązowej U-9 solistek. Siódme
Śnieżek (84,65 pkt), a także
Julia Domagalska (38,69 pkt) miejsce zajęła Olga Jekiełek
z UKŁF Unia (21,36 pkt),
z UKŁF Unia w klasie złotej.
ósme Blanka Kubarek (20,94
W pierwszej „dziesiątce”
pkt), a dziesiąte Natalia Witek
znalazły się jeszcze trzy inne
(18,48 pkt) także z UKŁF Unia.
unitki. Siódma w klasie złotej
Najbliżej podium z grupy
była Anna Zielińska (36,29
unitek – czwarta w klasie złotej
pkt), ósma Zuzanna DąbrowU-13 Małgorzata Gorstka
ska (35,07 pkt), a dziesiąta
(39,30 pkt). Szósta w tej
Olga Patek (31,72 pkt).
rywalizacji była Anna Zielińska
W rywalizacji klasy srebrnej
na ósmej pozycji sklasyfikowa- (36,02 pkt), a dziewiąta Julia
no Antonię Starzyk (30,05 pkt) Domagalska (35,28 pkt).
z UKŁF Unia, a dziewiąta była Z kolei Zofia Janik (ŁKS Soła)
była czwarta wśród solistek
jej klubowa koleżanka Hanna
klasy srebrnej. Jej wynik to
Hoła (29,89 pkt). W klasie
31,19 pkt. Na miejscach siódwstępnej U-7 na czwartym
mym i ósmym sklasyfikowano
miejscu znalazła się Maja
łyżwiarki UKŁF Unia. OdpoJekiełek (12,92 pkt).
wiednio Agatę Nakonieczny
W Opolu swoje rekordy życiowe poprawiły Joanna Śnieżek, (29,91 pkt) i Sabinę Sośniok
(29,07 pkt).
Anna Zielińska, Zuzanna Dąbrowska, Hanna Hoła, Antonia W zawodach „Pucharu Cieszyna” reprezentanci UKŁF
Starzyk, Kalina Krakowczyk,
Unia siedmiokrotnie stawali
Noemi Jakubiec i Zuzanna
na stopniach podium. Druga
Baran.

Jan Baranowski z ŁKS
Soła Oświęcim zdobył złoty
medal Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików Południa, które rozegrano w Cieszynie
Fot. mac

wśród seniorek była Magdalena
Zawadzka, a trzecie miejsce
w grupie juniorów młodszych A
zajął Wojciech Gręda. Srebro w klasie brązowej U-12
było udziałem Amelii Trepis,
zaś w klasie wstępnej U-9
unitki wywalczyły srebro i brąz.
Drugie miejsce zajęła Urszula
Blarowska, a trzecia była Anna
Gąsior. W klasie wstępnej U-7
młodziutkie łyżwiarki UKŁF
Unia zostały sklasyfikowane
na miejscach od drugiego do
czwartego. Zwyciężyła Emma
Kulig (KS Cieszyn) przed Mają
Jekiełek, Aliną Trandin i Polą
Lach.
– mac

Szalony pościg i radosny hokej w dwóch ostatnich meczach
Re-Plast UniA sezonu zasadniczego

Medalowy start w drugiej edycji mistrzostw Śląska
w kick boxingu zaliczyła reprezentacja Oświęcimskiego
Klubu Karate z sekcją kick boxingu
Fot. zbiory OKK

Z drugiego miejsca do play-off
Wysoka porażka 6:1 z kato-

Piłkarze oświęcimskiej Unii rozpoczęli przygotowania wicką Gieksą w hali „Małego Spodka” w głównej mierze
do rundy rewanżowej w czwartej lidze

Biało-niebiescy szlifują formę

Pierwsze mecze kontrolne
mają już za sobą piłkarze Unii
Oświęcim. Przed podopiecznymi Marka Kołodzieja szalenie ważna runda. Biało-niebiescy będą walczyli o miejsce
w pierwszej „ósemce”, gwarantującej utrzymanie w reorganizowanej czwartej lidze.
W pierwszym meczu sparingowym oświęcimianie ulegli
w Jaworznie miejscowej Szczakowiance 3:0. Później przyszła druga wyjazdowa porażka
z ekipą Cracovii, występującej
w Centralnej Lidze Juniorów
U-18. Młode „Pasy” wygra-

ły z Unią w Cracovia Training
Center aż 5:0. Trzecim sparingpartnerem była występująca w czwartej lidze śląskiej Unia Dąbrowa Górnicza.
W meczu rozegranym w Dąbrowie Górniczej górą był zespół z Zagłębia Dąbrowskiego,
zwyciężając 2:1. Jedynego gola
dla gości zdobył jeden z testowanych graczy.
Pierwsza wygrana, i to w efektownych rozmiarach przyszła w sparingu rozegranym
w Chełmku ze śląskim IV-ligowcem – LKS Czaniec. Unici zwyciężyli 5:1, po dwóch

golach Szymona Babiucha
i jednym trafieniu Rafała Nowaka, Igora Paweli oraz Igora
Lewandowskiego. Kolejnym
rywalem Unii była klasę niżej notowana ekipa z Rajska.
Na boisku w Rącznej oświęcimianie przegrali 2:3, a gole dla
czwartoligowców strzelali Arkadiusz Czapla i Marcin Kateusz. Później przyszła porażka
z Gwarkiem Zabrze (Centralna Liga Juniorów) 1:2. Honorowego gola dla Unii zdobył
doświadczony Jakub Snadny.
Przed zespołem z Oświęcimia
jeszcze dwa spotkania kontrolne z Drzewiarzem Jasienica
i Niwą Nowa Wieś.
Wiadomo już, że w porównaniu z rundą jesienną na stadionie przy ulicy Legionów kibice
nie zobaczą Patryka Lichoty,
który został wypożyczony do
LKS Rajsko. Z kolei utalentowany 16-letni Karol Dziedzic
udanie przeszedł testy w drugoligowej Garbarni Kraków
i zostanie zawodnikiem „Brązowych” od sezonu 2022/23.
W najbliższej rundzie wiosenPróbą generalną przed inauguracją rundy wiosennej będzie dla Unii sparing z Niwą Nowa Wieś. Ten mecz zapla- nej będzie on jeszcze reprezentował biało-niebieskie barwy.
nowano na 5 marca
– mac
Fot. mac

zadecydowała o tym, że Re-Plast Unia przystąpiła do fazy
play-off z drugiego miejsca.
Najbardziej uprzywilejowaną
pozycję zagwarantował sobie
zespół z Górnego Śląska. Sytuacji w ścisłym czubie tabeli nie
zmieniły zwycięstwa oświęcimian w dwóch ostatnich kolejkach regularnej części rozgrywek.
Spotkanie Re-Plast Unia z Zagłębiem w Oświęcimiu miało zadziwiający przebieg. Kiedy na początku ostatniej tercji
sosnowiczanie podwyższyli na
0:4, zdawało się być „po meczu”. Nic dziwnego, że poziom
irytacji na trybunach był spory. Hokeiści gospodarzy pokazali na szczęście charakter
i odwrócili losy praktycznie
przegranego już spotkania.
Obudzili się w ostatniej chwili, a każdy kolejny gol napędzał
ich coraz bardziej. W efekcie
na 2,5 minuty przed końcem
regulaminowego czasu gry
doprowadzili do remisu! Dogrywka zakończyła się już po
22 sekundach. Losy pojedynku
na korzyść biało-niebieskich
przesądził Wasilij Strielcow.
Oświęcimianie grali wówczas
w liczebnej przewadze.
Na zakończenie sezonu zasadniczego podopieczni Toma
Coolena pojechali do Nowego Targu. Zmierzyli się z za-

W fazie zasadniczej sezonu 2021/22 oświęcimianie odnieśli 27 zwycięstw i doznali 13 porażek
Fot. mac

mykającym tabelę Podhalem, dla którego był to ostatni
mecz w sezonie (górale jako
jedyna ekipa PHL nie zdołała się zakwalifikować do play-off). Biało-niebiescy wystąpili
bez Teddy Da Costy, Aleksieja Trandina, Nikołaja Stasienki i Victora Rollina Carlssona,
a w bramce miejsce Clarke’a
Saundersa zajął Robert Kowa-

Kanadyjski szkoleniowiec
Re-Plast Unia Tom Coolen
szuka optymalnych rozwiązań na najważniejszą część
sezonu
Fot. mac

lówka. Najlepszy na lodzie był
Krystian Dziubiński, który nie
miał litości dla swojego macierzystego klubu. Popularny
„Dziubek” aż czterokrotnie pokonał nowotarskiego bramkarza. Ostatecznie oświęcimianie
zwyciężyli 5:7, kończąc sezon
zasadniczy na pozycji wicelidera.
Re-Plast Unia Oświęcim – Zagłębie Sosnowiec 5:4 (0:1, 0:2,
4:1, 1:0 dogrywka).
Bramki dla Re-Plast Unii:
Aleksandr Strielcow 46, Maksim Rogow 52, Sebastian Kowalówka 56, Andrej Themar
58, Wasilij Strielcow 61.
Tauron KH Podhale Nowy
Targ – Re-Plast Unia Oświęcim 5:7 (1:4, 1:2, 3:1).
Bramki dla Re-Plast Unia: Krystian Dziubiński 2, 6, 19, 25, Daniił Apalkow 5, Wasilij Strielcow 30, Andrej Themar 44.
– mac
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Juniorskie mistrzostwa Polski i zawody „Europa-Mini”
w łyżwiarstwie figurowym

Złoto Jakuba Lofka

Urokliwy Cieszyn gościł
uczestników
łyżwiarskich
mistrzostw Polski w kategorii juniorów. Z kolei na warszawskim Torwarze już po raz
osiemnasty rozegrano zawody
z cyklu „Europa-Mini”.
Nad Olzą, a także w stolicy zaprezentowali się oświęcimianie z UKŁF Unia i ŁKS Soła.
Mistrzem Polski juniorów na
rok 2022 został solista UKŁF
Unia – Jakub Lofek. Jego wynik to 155.75 pkt. Drugie miejsce zajął Pavlo Klimin (112.56
pkt) z warszawskiej Ochoty,
a brąz przypadł w udziale Jakubowi Rosłańcowi (106.11
pkt) także ze stolicy. Na piątej i szóstej pozycji sklasyfikowano zawodników UKŁF
Unia. Odpowiednio Andrzeja Nakoniecznego (90.86 pkt)
i Krystiana Geregę (85.24

Jakub Lofek z oświęcimskiej UKŁF Unia sięgnął po
łyżwiarskie mistrzostwo Polski w kategorii juniorów
Fot. mac

pkt). W grupie solistek trzynasta była Jagoda Cała (98.65
pkt) z ŁKS Soła. Miejsca pozostałych oświęcimianek: 16.
Nicola Adamczyk (90.50 pkt,
ŁKS Soła), 23. Roksana Ciastoń (77.49 pkt, ŁKS Soła),
25. Joanna Śnieżek (73.94 pkt,
UKŁF Unia).

Z kolei w warszawskich zawodach „Europa-Mini” w seniorskiej grupie solistek tuż za
podium znalazła się z Magdalena Zawadzka z UKŁF Unia.
Ostatecznie zajęła czwarte miejsce z wynikiem 88.19
pkt. Zwyciężyła Laura Szczęsna (107,36 pkt) z MKŁ Łódź.
Inna unitka Inez Nosal (56.16
pkt) zajęła dwunastą pozycję
w rywalizacji juniorek młodszych A.
Wśród solistek klasy srebrnej
U-11 najlepiej z oświęcimianek spisała się Sabina Sośniok
(25.48 pkt) z UKŁF Unia, która zamknęła pierwszą „dziesiątkę”. Dwunasta była Anna
Nowak (24.13 pkt) z UKŁF
Unia, zaś piętnasta Julia Kołodziej (22.48 pkt) z ŁKS Soła.
– mac

Oświęcimskie siatkarki wygrały ogólnopolski turniej minisiatkówki w Środzie wielkopolskiej

„Setbolówki” podbiły Wielkopolskę!
Młode siatkarki z UKS Setbol
wygrały silnie obsadzony turniej ogólnopolski w Środzie
Wielkopolskiej. W pokonanym polu oświęcimianki pozostawiły piętnaście drużyn.
„Setbolówki” były najlepsze w siódmej edycji turnieju
„czwórek”, który był jednocześnie memoriałem poświęconym pamięci Zbigniewa Staszaka, inicjatora sekcji piłki
siatkowej w Środzie Wielko-

polskiej. Oprócz ekipy gospodarzy – UKS Środa Wielkopolska i UKS Setbol Oświęcim
wystąpiły zespoły: UKS 13 Joker Tomaszów Mazowiecki,
Glinka Academy UKS Śmigiel,
Glinka Academy MKS MOS
Wieliczka, SP Czempiń, MKS
Piast Głogów, TKS Siatkarz Jarocin, UKS Puma Komorniki,
KPS Progress Września, UKS
9 Leszno, Enea Energetyk Poznań, UKS Kaniasiatka Gostyń,

GLKS Barycz Janków Przygodzki, UKS Olimp Września
i UKS 17 Kalisz.
W tym gronie oświęcimianki
były najlepsze. Drugie miejsce przypadło Siedemnastce
Kalisz, a trzecie Energetykowi Poznań. Tuż poza podium
znalazły się UKS Kaniasiatka
Gostyń (czwarte miejsce) oraz
Glinka Academy MKS MOS
Wieliczka (piąte).
– mac

Re-Plast Unia w połowie drogi do półfinału play-off

Błyskawiczne odpowiedzi
Oświęcimska Re-Plast Unia
wygrała dwa pierwsze mecze
w ćwierćfinale play-off. Zwycięstwa nad siódmym po rundzie zasadniczym zespołem
z Sanoka nie przyszły łatwo.
W walce o półfinał biało-niebiescy prowadzą zatem 2:0,
a awans do najlepszej „czwórki” zapewnią cztery zwycięstwa. Kolejne dwa mecze odbędą się w Sanoku.
O tym, że play off rządzi
się swoimi prawami i każdy
wszystko stawia na jedną kartę po raz kolejny przekonały
pierwsze boje ćwierćfinałowe. Oświęcimianie do ostatnich sekund obu spotkań z Sanokiem musieli mieć się na
baczności. Na szczęście wyszli
z tych batalii zwycięsko, a właśnie to w play-off jest najistotniejsze. Ćwierćfinałową rywalizację otworzył Aleksandr
Strielcow, uderzając z ostrego kąta. Sanoczanie wyrównali w najmniej spodziewa-

nym momencie. Podczas gry
w osłabieniu po klasycznej
kontrze z powietrza trafił Radosław Sawicki. Odpowiedź
biało-niebieskich była błyskawiczna. Minutę później losy
pierwszego pojedynku na korzyść gospodarzy przesądził
Teddy da Costa.
Podobny scenariusz miał drugi ćwierćfinałowy mecz. Na
pierwszego gola sanoczan odpowiedział w przewadze Krystian Dziubiński. Miejscowych
na prowadzenie wyprowadził Jegor Orłow, który mocno uderzył z pierwszego krążka. Przedniej urody był także
wyrównujący gol Aleksandra
Mokszancewa na 2:2. I podobnie jak w pierwszym meczu o wszystkim zadecydowała natychmiastowa odpowiedź
podopiecznych Toma Coolena. Sanoczan pogrążył Victor
Rollin Carlsson.
Bezsprzecznie największą niespodziankę w dwóch pierw-

szych ćwierćfinałach sprawili
sosnowiczanie, którzy wygrali
w „Małym Spodku”. Stan rywalizacji play-off w parze Katowic z Zagłębiem jest remisowy, podobnie jak w parach
krakowsko-tyskiej i jastrzębsko-toruńskiej.
Re-Plast Unia Oświęcim –
Ciarko KH Sanok 2:1 (1:0, 1:1,
0:0).
Bramki:
A.
Strielcow
(W. Strielcow) 05.10, 1:1 Sawicki (Mocarski, Marva)
32.39, 2:1 Da Costa (Glenn,
Paszek) 33.40.
Re-Plast Unia Oświęcim –
Ciarko KH Sanok 3:2 (1:1, 2:1,
0:0).
Bramki: 0:1 Bukowski (Hamalainen) 05.53, 1:1 Dziubiński
(Carlsson, Da Costa) 09.00,
2:1 Orłow (Wanat, Kowalówka) 26.49, 2:2 Mokszancew
(Mocarski) 37.18, 3:2 Carlsson
(Kowalówka, Paszek) 38.33.
– mac

krzyżówka 2/2022
Nagrodę –
Podwójny bilet
do naszego kina
ufundowało
oświęcimskie
centrum kultury

Litery uporządkowane od 1
do 25 utworzą rozwiązanie:
przysłowie ludowe. Rozwiązanie wpisane na kartę
pocztową należy dostarczyć
do redakcji „Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”, ul. Śniadeckiego 24 lub przesłać e-mailem na adres gzo@ock.org.
pl do 23 marca 2022 r., podając imię i nazwisko oraz
numer telefonu. Na zwycięzcę losowania czeka nagroda – podwójny bilet do
Naszego Kina ufundowany
przez Oświęcimskie Centrum Kultury.
Prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki nr 1/2022
brzmi: „Lew polując nie
ryczy”. Nagrodę otrzymuje
p. Kinga A. Gratulujemy!
Z nagrodzoną skontaktujemy się telefonicznie.

Poziomo:
1) Powała;
* Kubański taniec;
2) Oględziny, weryfikacja;
3) Żelaza póki gorące;
* Muzykant Sienkiewicza;
4) Funkcja trygonometryczna;
5) Oblicze;
* Barwny pieprzojad;
7) Wątek, fabuła;
* Trzy minuty na ringu;
9) Rygor, dyscyplina;
* Powietrzna to tornado;
11) Naczynie z uszami;
* Połączenie kilku nerwów;
13) Jadą do niego strażacy;
* Kalebasa;
14) Podziemne cmentarze;
15) Istota sprawy;
* Pokaz, parada;
16) Poprzedzają ślub;
17) Uchwyt do kręcenia;
* Mama źrebaka;

OGŁOSZENIA DROBNE
Wywóz starych mebli i rzeczy niepotrzebnych. Opróżnianie
piwnic, wywóz śmieci po budowie i gruzu.
791 455 455 przeprowadzki.
Remonty. Malowanie, gipsowanie, panele podłogowe, remonty
łazienek, sufity podwieszane, drobna hydraulika.
Tel. 577490261.
Aby zamieścić ogłoszenie drobne należy skontaktować się
z redakcją GZO. Koszt ogłoszenia to 60 gr za słowo.

Pionowo:
A) Zespół 6 muzyków;
* Adnotacja, uwaga;
B) Przedmiot, obiekt;
C) ...-Nida miasto w powiecie
piskim;
* Staropolskie imię;
D) Orszak, asysta;
E) Stempel;
* Specjalność anestezjologa;
G) Figiel, żart;
* Gruba zasłona;
I) Owcza na sweter;
* Sceniczny żart;
K) Sztubak;
* Budleja, roślina zielna;
Ł) Fachowiec na budowie;
* Cięty autor;
M) Wrzątek;
N) Kukła na wystawie;
* Do robienia pukli;
O) Antonim zła;
P) Część grzyba;
* Bagażowy na dworcu.

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
wE WTOREK,
29 marca 2022 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
dostępny NA
WWW.OCK.ORG.PL

Od stycznia 2022 r. obowiązuje nowy regulamin konkursu krzyżówka oraz zamieszczania reklam
i ogłoszeń w „Głosie Ziemi Oświęcimskiej”. Dokumenty dostępne w redakcji,
a także na stronie internetowej www.ock.org.pl/.

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ
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