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Ćwierćwiecze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Wykłady dotyczące różnych dziedzin nauki i życia prowadzone przez cenionych naukowców, a także różne formy zajęć ruchowych i artystycznych – tak przedstawia się oferta działań Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, działającego w ramach Oświęcimskiego Centrum Kultury, który od 25 lat cieszy się
zainteresowaniem i popularnością wśród seniorów.
Jubileusz 25-lecia działalności oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uroczyście obchodzono 8 czerwca.
Tego dnia w Małopolskiej
Uczelni Państwowej im. rtm.
Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się konferencja
naukowa pt. „Miejsce i znaczenie seniorów w społeczeństwie” z udziałem prof. Doroty Gierszewski z Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie,
prof. Zofii Szaroty z Uniwersytetu Warszawskiego, prof.
Tadeusza Aleksandra i prof.
Romana Dorczaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof.
Artura Fabisia z Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie
i prof. Tadeusza Sławka z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach moderowana przez dra
Artura Łacinę-Łanowskiego.
Po niej słuchacze i zaproszeni
goście przenieśli się do Oświęcimskiego Centrum Kultury,
gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna jubileuszowych obchodów, w której doceniono m.in. osoby aktywnie
uczestniczące w zajęciach od
momentu powstania UTW aż
do teraz, członków samorządu
UTW oraz liderów zajęć dodatkowych.
Uroczystość była też doskonałą okazją do wręczenia nagród
i statuetek za działania na rzecz
seniorów, przyznanych przez
Oświęcimską Radę Seniorów
działającą przy Prezydencie
Miasta Oświęcim. Otrzymali
je Karolina Domider, opiekun
merytoryczny UTW w Oświęcimiu i Włodzimierz Paluch,
oświęcimski społecznik zaangażowany w działania na rzecz
poprawy jakości życia seniorów w naszym mieście.
Część oficjalną zakończył pokaz artystyczny w wykonaniu
zespołów działających w UTW:
kabaretu „Czarna Rękawiczka”
i jego grupy wokalnej, zespołu

Podczas uroczystości w Oświęcimskim Centrum Kultury uhonorowano m.in. panie, które
uczestniczą w wykładach i zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku od samego początku

tanecznego „Pretty Woman”
i zespołu wokalnego „Ballada”,
który wystąpił wraz z chórem
dziecięcym „Tonacja Czwórki” ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Oświęcimiu.
Uniwersytet Trzeciego Wieku
powstał w 1997 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury
i był wówczas jednym z niewielu w Polsce. Była to też
pierwsza inicjatywa powstania UTW w mieście liczącym
poniżej 50 tys. mieszkańców
i nieposiadającym wyższej
uczelni.
W pierwszym spotkaniu organizacyjnym uczestniczyło około czterdziestu osób, a w wykładzie inauguracyjnym pt.
„Trzeci wiek na nowo odkryty” wygłoszonym 4 października 1997 r. przez prof. Jacka
Wodza wzięło udział ponad
sto osób. Obecnie uniwersytet
skupia dwustu osiemnastu słuchaczy, choć w poprzednich
latach ich liczba przekraczała
trzysta osób.
Dwadzieścia pięć lat temu
w naszym kraju działało jedynie dziewiętnaście uczelni dla
seniorów. A w 2018 roku było

ich już sześćset czterdzieści
(wg danych Głównego Urzędu
Statystycznego).
– Głównym założeniem działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest pomoc
w znalezieniu swojego miejsca po przejściu na emeryturę,
spotkaniu przyjaciół, zachowaniu sprawności umysłowej
i fizycznej oraz radości życia.
Cechą uniwersytetu jest otwartość, mobilność i elastyczność,
z jaką reaguje na potrzeby środowiska ludzi starszych. Bardzo ważnym zadaniem jest
organizowanie wykładów i zapewnienie odpowiedniego ich
poziomu. Różnorodność wykładów: historia sztuki, historia, medycyna, film, literatura,
psychologia, prawo, socjologia, andragogika, nauki ścisłe
dają słuchaczom możliwość
kontaktu z wieloma wybitnymi naukowcami i twórcami
kultury – zaznacza Karolina
Domider, opiekun merytoryczny Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oświęcimskim
Centrum Kultury, która kieruje nim od chwili powołania do
działalności.

Uniwersytet stara się odpowiadać na potrzeby słuchaczy, dostosowywać niektóre działania
do tego, o czym marzą, co ich
pasjonuje. Istotna jest możliwość realizowania się, spełniania pomysłów z młodości.
– Nie ma tu żadnych obowiązków – udział w zajęciach ma
być przyjemnością. Czymś
atrakcyjnym i dającym do myślenia. Przez minione lata zawsze na wykładach była znacząca ilość osób, więc myślę, że
propozycje wykładów są przydatne i wartościowe. Uczestnicy mają mieć z tego radość,
a nie obowiązek. Obowiązków miały te osoby już dosyć
w swoim życiu zawodowym,
więc myślę, że ich wystarczy –
dodaje Karolina Domider.
Celem oświęcimskiego UTW
jest zapewnienie słuchaczom
równowagi pomiędzy różnymi sferami życia: fizyczną,
umysłową i towarzyską. Dlatego oprócz uczestnictwa w wykładach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi oświęcimscy
„studenci” mogą korzystać
również z zajęć ruchowych,
takich jak: nordic walking,

pilates, gimnastyka, pływanie,
taniec, ćwiczenia usprawniające. Seniorzy ćwiczą pamięć,
a także rozwijają swoje zainteresowania artystyczne w grupie kabaretowej „Czarna Rękawiczka”, zespole wokalnym
„Ballada” i tanecznym „Pretty
Woman”. Na kartach kroniki
oświęcimskiego UTW wielokrotnie przewija się działalność grupy tkactwa artystycznego „Osnowa”, ale też grup
malarstwa, bibułkarstwa oraz
decoupage’u. W strukturach
UTW zawiązała się również
grupa poetycka, inicjująca
cykliczne spotkania pod hasłem „Poezja łączy”, w których
uczestniczą osoby z różnych
środowisk
(niepełnosprawni, młodzież) piszące wiersze.
Przez kilkanaście lat odbywały
się zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego. „Studenci”

biorą udział w oferowanych
przez UTW różnych formach
szkoleń, m.in. z zakresu opieki nad przewlekle chorymi,
florystycznych czy kosmetycznych połączone z ziołolecznictwem, które organizowano
przy współpracy z Akademią
Zawodową w Oświęcimiu. Zainteresowaniem cieszą się też
spotkania pn. „Popołudnie
dla zdrowia”, podczas których
nie tylko są krótkie prelekcje
o wybranych aspektach zdrowotnych, ale można też wtedy
bezpłatnie skorzystać np. z badania poziomu cukru we krwi
czy ciśnienia tętniczego. W organizację tych spotkań włączają się okoliczne apteki, pracownicy i studenci Małopolskiej
Uczelni Państwowej i Szpitala
Powiatowego w Oświęcimiu.
Słuchacze są aktywni podczas
obchodów świąt państwowych,
a także w działaniach wolontaryjnych, reagując otwartym,
dobrym sercem na potrzeby
innych.
Każdy student, niezależnie od wieku, doskonale wie,
że nie tylko nauką człowiek...
Czytaj dalej s. 5
Reklama
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Pusta kasa
Blisko dwa miliony złotych
zniknęły z pracowniczej kasy
zapomogowo-pożyczkowej.
Przywłaszczyła je 66-letnia
księgowa – zajęło jej to 13 lat.

Zapomogowo-Pożyczkowej
przy Powiatowym Zespole
nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych w Oświęcimiu.
O tym, że na koncie brakuje
10 czerwca podejrzana została 1,85 miliona złotych, zoriendoprowadzona do Prokuratury towano się dopiero, kiedy
okazało się, że nie ma środków
Rejonowej w Oświęcimiu.
na wypłacanie pożyczek.
Na podstawie zebranych
Pokrzywdzonych zostało ponad
dowodów został jej przedstatysiąc pracowników placówek
wiony zarzut przywłaszczenia
oświatowych z terenu powiamienia o znacznej wartości,
do czego podejrzana się przy- tu oświęcimskiego, którzy
korzystali z PKZP. To głównie
znała. Oświęcimianka została
nauczyciele lokalnych szkół
doprowadzona przed oblicze
i przedszkoli. Kobieta złożyła
sędziego, który na wniosek
prokuratora zastosował wobec wyjaśnienia, przyznając się do
winy. Za dokonane przestępniej trzymiesięczny areszt
stwo podejrzanej grozi kara do
tymczasowy.
10 lat pozbawienia wolności.
Księgowa od wielu lat praco– Karo
wała w Pracowniczej Kasie

Ekologicznie
Przelotny deszcz nie odstraszył oświęcimian, którzy licznie przybyli 28 maja
na Ekomajówkę.

Fot. KPP w Oświęcimiu

Przedsięwzięcie odbyło się po
raz pierwszy w parku Pokoju,
ale zacienione alejki wydają
się być stworzone do organizacji ekologicznego pikniku.
Spacerując ścieżkami, można
było odkrywać coraz to nowe
atrakcje – coś dla ciała, coś dla
ducha, trochę wiedzy i moc zabawy.
Pracownicy spółek miejskich
przygotowali ciekawe i urozmaicone stoiska, na których
informowali o swojej działalności, rozdawali ulotki i gadżety. Na najmłodszych czekały
Zmiany w policyjnym wydziale warsztaty plastyczne, kolorowanki, zagadki, konkursy, gry
i zabawy, zmagania sportowe.
W Wydziale Prewencji
Nie lada gratką była możliKomendy Powiatowej Policji
w Oświęcimiu nastąpiły zmiawość przejechania się mininy personalne.
zamiatarką Zakładu Usług
Komunalnych i minikoparką
3 czerwca uroczyście poPrzedsiębiorstwa Energetyki
żegnano odchodzącego na
Cieplnej. Dzieci pod czujnym
emeryturę naczelnika Wydziału
okiem operatorów siadały za
Prewencji asp. szt. Tomasza
kierownicą i zapoznawały się
Balona. W uroczystości wzięło
Były naczelnik Wydziału z działaniem pojazdów. Przedudział kierownictwo KPP
Prewencji asp. szt. Tomasz siębiorstwo Wodociągów i Kaw Oświęcimiu, komendanci
Balon
nalizacji przekonywało do pikomisariatów Policji, naczelnicia wody z kranu, serwując ją
6 czerwca pełnienie obowiązcy wydziałów, policjanci oraz
z saturatora. Na wszystkich
pracownicy Policji. Odchodzący ków na stanowisku naczelnika
Wydziału Prewencji Komendant stoiskach można było zdobyć
naczelnik wstąpił do służby
w Policji w maju 1998 roku.
W listopadzie, po ukończeniu
sześciomiesięcznego szkolenia podstawowego, rozpoczął
służbę w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym oświęcimskiej
komendy. W październiku
2001 r. został mianowany
na stanowisko dzielnicowego
i przez sześć kolejnych lat zajmował się sprawami mieszkańców Oświęcimia. W kwietniu
2007 r. został kierownikiem
Rewiru Dzielnicowych, a w lutym pięć lat później został
powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji
w Chełmku. Od maja 2017 r.
objął stanowisko naczelnika
Wydziału Prewencji oświęcimskiej komendy Policji.
W ciągu 24 lat asp. szt.
Tomasz Balon był wielokrotnie
wyróżniany za wzorowo pełnioną służbę. W 2019 r. został
odznaczony przez Prezydenta
RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę przyznawanym
policjantom jako nagroda za
wzorowe, wyjątkowo sumienne
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
w służbie Państwa.

Powiatowy Policji w Oświęcimiu insp. Robert Chowaniec
powierzył asp. szt. Tomaszowi
Gródkowi, który do tej pory
był zastępcą naczelnika tego
wydziału. Nowy naczelnik służy
w Policji od 24 lat.
Stanowisko zastępcy komendant Chowaniec powierzył
st. asp. Krzysztofowi Teperowi, pełniącemu dotychczas
służbę kierownika Ogniwa
Patrolowo-Interwencyjnego
Wydziału Prewencji w oświęcimskiej komendzie. St. asp.
Krzysztof Teper w Policji
służy od 14 lat.
Taki sam staż służby w Policji
ma mł. asp. Łukasz Nizio,
któremu powierzono stanowisko kierownika Ogniwa
Patrolowo-Interwencyjnego
(do tej pory był asystentem
tego ogniwa).
Nowo mianowani naczelnicy i kierownik zapewnili,
że dołożą wszelkich starań,
aby w dalszym ciągu poziom
bezpieczeństwa na terenie
podległym oświęcimskiej komendzie Policji był utrzymany
na wysokim poziomie.
– In

Wokół historii

Dla miłośników bluesa
16 lipca nad oświęcimskim
rynkiem znów będą unosić się
bluesowe rytmy.

Kolejne spotkanie z cyklu „Wokół historii Auschwitz” poświęcone będzie funkcjonowaniu Muzeum Pamięci w ciągu
ostatnich 75 lat.

Sesja edukacyjna zatytułowana „Wiedzieliśmy tylko,
że ludzkość nie może zapomnieć… – Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau na
przestrzeni ostatnich 75 lat”
odbędzie się 5 lipca w siedzibie Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 15 w Oświęcimiu. Spotkanie rozpocznie
się o godz. 16:00, zainauguruje je Andrzej Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście. Następnie wykład pt. „Od wyzwolenia KL
Auschwitz do utworzenia
Muzeum” wygłosi dr Jacek
Lachendro z Państwowego
Muzeum Auschwitz-Birkenau.
O godz. 16:50 rozpocznie się
panel dyskusyjny „Pamięć,
świadomość, odpowiedzialność” z udziałem dyrektorów
Miejsca Pamięci: dr. Piotra
Cywińskiego, Krystyny Oleksy i Andrzeja Kacorzyka moderowany przez rzecznika
Nowo mianowani na stanowiska st. asp. Krzysztof Teper, prasowego muzeum Bartosza Bartyzela. Sesja edukacyjasp. szt. Tomasz Gródek, mł. asp. Łukasz Nizio

Fot. KPP w Oświęcimiu

wiedzę o dobrych praktykach
chroniących naszą planetę,
np. jak oszczędzać wodę, energię czy segregować śmieci. Na
stoisku programu Czyste Powietrze pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska UM
informowali o możliwościach
uzyskania dotacji do wymiany
pieców. O ekologii traktował
interaktywny i pełen wesołych
piosenek spektakl „Bukiet talentów” w wykonaniu Teatru
Kultureska z Krakowa.
Były też żywiołowe pokazy
tańca i pierwszej pomocy. Niezmienną popularnością cieszyły się dmuchane zjeżdżalnie i zamki do skakania dla
najmłodszych. Na stoiskach
w ekopasażu można było nabyć m.in. ekologiczne ozdoby
z drewna, rękodzieło, przekąski, słodkości i zabawki.
Podobnie jak w latach ubiegłych została przeprowadzona
akcja „Kwiaty za Elektrograty”,
a przyniesione elektrośmieci odbierali niestrudzeni pracownicy ZUK-u.
Organizatorem Ekomajówki
był Urząd Miasta Oświęcim.
– ekt

na zakończy się o godz. 18:00
wręczeniem nagrody „Gdyby
zabrakło dziesięciu…” wolontariuszom Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
„Wokół historii Auschwitz”
to projekt edukacyjny Muzeum Auschwitz adresowany
do mieszkańców Oświęcimia
i okolic, którzy są zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy na temat dziejów niemieckiego nazistowskiego obozu
oraz losów różnych grup deportowanych do Auschwitz.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego trzeba się
na nie zapisać telefonicznie
338448121 lub poprzez formularz zgłoszeniowy online:
https://forms.gle/Hjn6V5MgCiD6tay77. Termin rejestracji
na spotkanie upływa 1 lipca,
a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W razie dodatkowych pytań informacji udziela Anna Stańczyk:
anna.stanczyk@auschwitz.org
lub tel. 338448128.
– In

5. edycję festiwalu „Soła Blues”
tradycyjnie rozpocznie o godz.
19:00 znany oświęcimski
bluesman Wiesław „Dziki”
Kaniowski wraz z Tadeuszem
Liszewskim. Po nich, o godz.
19:30 zagra B.R. BAND,
a gwiazdą wieczoru będzie
Sławek Wierzcholski i Nocna
Zmiana Bluesa (godz. 20:30).
Organizatorem wydarzenia jest
Urząd Miasta Oświęcim.
– ekt

Atrakcje na bulwarach
Kolorowe zabawy dla dzieci
i młodzieży zagoszczą na
oświęcimskich bulwarach.

bajeczek i zrobić sobie z nią
zdjęcie w jej pokoiku. Bańki
będą królowały do 17:30,
by ustąpić miejsca Świętu
Kolorów i zabawie z obsypywa25 czerwca o godz. 15:00
niem się bezpiecznym kolororozpocznie się Dzień Baniek
wym pyłem.
Mydlanych, podczas którego,
Podobna impreza na buldzięki nieograniczonej ilości
warach szykuje się jeszcze
darmowego płynu do wytwa10 lipca. Od godz. 15:00
rzania kolorowych bąbelków,
do 19:00 odbędzie się Holi
każdy będzie mógł stworzyć
Święto Kolorów – darmowe
zabawne kształty, np. megabańkę, bańkowe okulary, koni- podrzucanie i kolorowanie się
czynkę, sieć pajęczą, bańkową dziewięcioma kolorami proszchmurę, szczęśliwą siódemkę, ków. Zabawa będzie się toczyła
w rytmie muzyki granej przez
a nawet... bańkotrony! Można
DJ. Pamiętajmy o tym, że ze
też liczyć na zamykanie
względów bezpieczeństwa
w bańce, dmuchane zamki
na teren imprezy nie można
i konkursy z nagrodami.
wnosić własnych proszków.
Na zabawę zaproszona jest
– In
Kicia Kocia, z którą dzieci będą
mogły potańczyć, posłuchać
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82. rocznica deportacji Polaków
do Auschwitz
Dzień 14 czerwca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.
Fot. www.auschwitz.org, Ł. Lipiński

powiązania lekcji z tragicznej
przeszłości, która jednak stanowiła po wojnie podwaliny
powojenności, tych czasów,
w których bezpiecznie udało
nam się żyć bez wojny – podkreślił w swoim przemówieniu
dr Piotr M. A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum
Auchwitz-Birkenau.
Podczas obchodów przed blokiem 11 zabrzmiał hymn narodowy, a pod Ścianą Śmierci
na dziedzińcu bloku 11 uczestnicy obchodów złożyli wieńce
i znicze, upamiętniając wszystkie ofiary KL Auschwitz.
Wieńce złożono też pod tablicą poświęconą więźniom
pierwszego transportu na budynku dawnego Polskiego Monopolu Tytoniowego, nieopodal terenu Muzeum Auschwitz
(dziś mieści się tam Małopolska Uczelnia Państwowa im.
rtm. Witolda Pileckiego). To
tam 14 czerwca 1940 r. esesmani umieścili więźniów na
okres kwarantanny. Obchody zakończyły się uroczystą
mszą świętą, której przewodniczył biskup Roman Pindel,
ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej. Mszę odprawiono
w Centrum św. Maksymiliana
w Harmężach, gdzie prezentowana jest wystawa pt. „Klisze
pamięci. Labirynty” składają-

ca się z prac autorstwa więźnia
pierwszego transportu Mariana Kołodzieja nr 423.

Projekcje filmu „Kurierka”
Częścią rocznicowych obchodów są projekcje filmu pt.
„Kurierka” w reżyserii Marka Luzara, które odbywają się
w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (jednym z dwudziestu trzech organizatorów obchodów). Film
opowiada historię Władysławy
Krystyny Rzepeckiej z d. Harat, podporucznik Armii Krajowej ps. „Wanda”. W 1943
roku, jako 17-letnia dziewczyna, w tajnej misji przewiozła do Warszawy dokumenty
wykradzione przez więźniów
obozu Auschwitz. Później wykorzystał je Jan Karski. Godzinny film został zrealizowany w konwencji opowieści
głównej bohaterki w połączeniu z najnowszymi technikami
animacyjnymi, a jego produkcję współfinansowało Muzeum Pamięci Mieszkańców
Ziemi Oświęcimskiej. Film
zostanie wyświetlony jeszcze
dwukrotnie. Bezpłatne i ogólnodostępne projekcje odbędą
się 21 czerwca o godz. 10:00
i 26 czerwca o godz. 15:00.
Ze względu na ograniczoną
liczbę miejsc osoby zainteresowane obejrzeniem „Kurierki” proszone są o wcześniejsze
zgłoszenie udziału za pośrednictwem e-maila: biuro@muzeumpamieci.pl lub telefonicznie: 334474084.

Plenerowa ekspozycja
Wśród wydarzeń towarzyszącym obchodom rocznicowym
było otwarcie wystawy „Stolen Memory” przygotowanej
przez Arolsen Archives, którą
oglądać można (bezpłatnie)
przed wejściem do Miejsca Pamięci do 30 czerwca.
– Wystawa skupia się głównie
na losach osób, które do KL Auschwitz dotarły w pierwszym
transporcie polskich więźniów politycznych 14 czerwca 1940 roku. Na dwudziestu planszach zostały opisane
losy czternastu osób, a także
historia depozytów – od momentu odebrania rzeczy więźniom, przez ich skrupulatne
opisywanie i przechowywanie
przez administrację obozową,
próbę ukrycia zrabowanych
przedmiotów przez Niemców
z końcem wojny, a następnie odnalezienie tych rzeczy
przez aliantów i przekazanie
ich w latach 60. do Międzynarodowej Służby Poszukiwań
(ITS, obecnie Arolsen Archives) z zadaniem odnalezienia
właścicieli i zwrócenia im depozytów – informuje Anna Symboliczne latawce
Meier-Osiński z Międzynaro- W 82. rocznicę pierwszego
transportu Polaków do Auschwitz Miasto Oświęcim zaprosiło wszystkich chętnych
do parku Pojednania Narodów
na Kamieńcu, aby wspólnie
wykonać latawce.
W dniu latawca seniorzy
z Dziennego Domu Pomocy
w Oświęcimiu wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 7
w Oświęcimiu zrobili je w kolorystyce flag narodów, których obywatele zginęli w KL
Auschwitz. Unosząc latawce
ku niebu, symbolicznie uczcili
pamięć wszystkich ofiar obozu
koncentracyjnego.
– Marzena Wilk
Wystawę „Stolen Memory” przygotowaną przez Arolsen Archives można oglądać przed

wejściem do Miejsca Pamięci do końca czerwca

kamila drabek

Dzika łąka

O

d czasu publikacji poprzedniego felietonu rozbujała się na skrawku trawnika przy moim bloku
dzika łąka. Rośliny po deszczach wystrzeliły
w górę i rośnie wszystko – zboża, które pozostały
po zimowym karmieniu ptaków, miododajne roślinki posiane
specjalnie dla pszczół i wielość innych zielenin. Nawet szczaw
się pojawił. Na zupę w czasach inflacji jak znalazł… Czekam
na żywokost, ale jego chyba trzeba będzie sprowadzić.
Na szczęście udało się uniknąć skoszenia tej łąki, specjalnie wysianej na ziemi zniszczonej po termomodernizacji
bloku. Na szczęście sąsiadom to nie przeszkadza – kawałek
naturalności. Jakie to szczęście mieć dobrych sąsiadów! Inne
trawniki, które były wykoszone, pozostają w kolorach sepii,
bardzo powoli się odradzają po deszczach. A na kwietnej łące
uwijają się pszczółki, przyleciały też trzmiele. A myślałam,
że są już gatunkiem wymierającym, bo dawno ich nie widziałam. Wróble i inne ptaki mają paśnik z owadów. Poza tym
wróciły jeże. Zamieszkały pod krzakiem w wysokiej trawie.
Jeże zniknęły latem zeszłego roku po wykoszeniu traw. Wcześniej wieczorami przychodziły dożywić się kocim jedzeniem.
I tak toczy się dzikie życie w środku miasta. Na kawałku
trawnika przy bloku. Oby mogło przetrwać jak najdłużej.
Bez niego my też nie przetrwamy.			

Dzień Dziecka
z pomocą
Charytatywny Dzień Dziecka na rzecz
sześciolatka z Oświęcimia zorganizowało Stowarzyszenie Pozytywni.
Fot. zbiory stowarzyszenia

Obchody z ocalałymi
14 czerwca 1940 r. uznawany
jest za początek funkcjonowania niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Tego
dnia Niemcy deportowali z więzienia w Tarnowie do
obozu Auschwitz grupę 728
Polaków. Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej,
członkowie podziemnych organizacji
niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci,
a także niewielka grupa polskich Żydów. Otrzymali oni
numery od 31 do 758.
Obchody 82. rocznicy tego
wydarzenia odbyły się w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau pod Patronatem
Narodowym Prezydenta RP
Andrzeja Dudy. W wydarzeniach wzięło udział trzynastu ocalałych z Auschwitz,
a także przedstawiciele władz
państwowych i samorządowych, korpusu dyplomatycznego, duchowieństwa, delegacje organizatorów obchodów,
wielu instytucji i organizacji
społecznych oraz wszyscy pragnący uczcić pamięć ofiar niemieckich nazistów.
Wizualnym symbolem obchodów była oryginalna rękawica bokserska, w której
w Auschwitz toczył walki Tadeusz Pietrzykowski, więzień z pierwszego transportu
z 14 czerwca (nr 77), a także
jego gryps wysłany z obozu do
rodziny.
– Stoimy tutaj razem z osobami, które prawie całe swoje życie przeżyły pod pręgierzem
zawołania „nigdy więcej”. I widzimy, co się dzieje za naszą
wschodnią granicą, w Ukrainie. Jeszcze pół roku temu
chyba wszyscy myśleliśmy, że
wojna na taką skalę w Europie
jest nie do pomyślenia. Dziesiątki tysięcy albo i więcej ofiar
cywilnych. Niechże ta rocznica uświadomi nam głębokie

dowego Centrum Badań Prześladowań Nazistowskich Arolsen Archives. Wystawa jest
upamiętnieniem losów ofiar
prześladowań nazistowskich,
ale stanowi również apel do
przyłączenia się do poszukiwań.
– W Arolsen Archives wciąż
znajduje się 2,5 tys. rzeczy czekających na zwrot, w tym dziewięćset depozytów należących
do osób pochodzących z Polski. To dziewięćset rodzin,
które trzeba odnaleźć i dziewięćset historii, które trzeba
opowiedzieć – dodaje Anna
Meier-Osiński.

felieton
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Podczas Pozytywnego Dnia
Dziecka, który odbył się
5 czerwca na stadionie Iskry
Brzezinka zbierano pieniądze
dla podopiecznego stowarzyszenia sześcioletniego Dominika Kulety z Oświęcimia.
Chłopiec ma zdiagnozowany autyzm wczesnodziecięcy,
alergię pokarmową i skórną.
Na wszystkich, którzy przybyli na wydarzenie czekało szereg atrakcji. Na początek odbył
się Piłkarski Turniej Skrzatów,
w którym zagrały drużyny:
Iskra Brzezinka, LKS Zaborze,
Górnik Brzeszcze, LKS Rajsko
i dwie drużyny LKS Jawiszowice – biała i zielona. Później
można było m.in. pojeździć
quadem, skorzystać z basenu z piłeczkami, dmuchanych
zjeżdżalni, malowania twa-

rzy i gier zręcznościowych.
Na boisku Iskry Brzezinka
rozgościły się konie, alpaki
i psy terapeutyczne, a nawet
papugi. Swoje stoiska rozłożyli: policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Oświęcimiu wraz z Policyjną Grupą Rekonstrukcyjną, strażacy
z OSP w Brzezince i żołnierze z Wojska Obrony Terytorialnej, a pysznymi zapachami przyciągały smakołyki nie
tylko domowej roboty, w tym:
słodkie wypieki, zupa biełucha, prażone, kiełbaski, hamburgery, chleb ze smalcem.
Uczestnicy imprezy okazali swoje dobre serca – tego
dnia Stowarzyszenie Pozytywni z Oświęcimia zebrało
16.680,49 zł.
– In

Płatne

Stowarzyszenie Opozycji Niepodległościowej
i Represjonowanych w Oświęcimiu informuje,
że były skarbnik Józef Jaskółka został usunięty
ze Stowarzyszenia i nie ma prawa działać w jego imieniu.

wiadomości

CZERWIEC 2022

4

Kino w plenerze
W pierwszy weekend lipca
Urząd Miasta Oświęcim
zaprasza do wakacyjnego kina
na Rynku Głównym.
Podobnie jak w latach ubiegłych każdego dnia zaprezentowane zostaną dwa filmy

Pod patronatem „Głosu”
– o godz. 19:00 dla dzieci,
a o 20:30 dla dorosłych.
W piątek, 1 lipca będzie można zobaczyć „Wojnę z dziadkiem” oraz „Nadzwyczajnych”.
Natomiast w sobotę, 2 lipca
„Piotruś Pan i Alicja w Krainie
Czarów”, a po nim „Jak być
dobrą żoną”.
Wstęp wolny. Organizatorzy
zapewniają leżaki, ale ich
ilość jest ograniczona. Kolejna
odsłona kina pod chmurką
w pierwszy weekend sierpnia.
– ekt

Cel osiągnięty
1300 miłośników jazdy na rowerze zameldowało się na starcie
XXII Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Uczestnicy zmierzyli się
z 30-kilometrową trasą, podziwiając uroki ziemi oświęcimskiej.
Po kilkuletniej przerwie, spowodowanej pandemią, przedsięwzięcie ponownie zgromadziło rodziny i przyjaciół, dla
których przyjemnością jest aktywne spędzanie wolnych chwil
na dwóch kołach. W wakacyjnym tempie rowerzyści pokonali trasę prowadzącą z oświęcimskich bulwarów, przez
Porębę, na półmetek zlokalizowany na boisku LKS Włosienica. Uczestnicy kosztowali tam rarytasy przygotowane
przez lokalnych gospodarzy.
Po chwili wytchnienia peleton ruszył w drogę powrotną.
Jak zawsze na całej trasie nad
bezpieczeństwem uczestników
czuwała wyspecjalizowana ekipa medyczna oraz techniczna.
Na mecie nad Sołą na dużych
i małych „rajdowiczów” czekał ciepły poczęstunek i szereg rozrywek i zmagań sprawnościowych. Były pokazy

Niezapomniane przeboje
3 lipca w trzech lokalizacjach
będzie można posłuchać piosenek pochodzących z dwudziestolecia międzywojennego.

drań”, „Umówiłem się z nią
na 9”, „Ach śpij kochanie”,
„Na pierwszy znak”, „Ta mała”
i wiele innych muzycznych
perełek. Wokalnym popisom
towarzyszą tańce retro w wyPlenerowe koncerty pt. „Lata
konaniu tancerek Teatru Scena
20., lata 30. na wynos!”
odbędą się w ramach II Oświę- Kamienica.
Operetkę w plenerze będzie
cimskiego Festiwalu Operetmożna zobaczyć 3 lipca:
kowego. Znakomici wokaliści
o godz. 14:00 w parku Zasole,
zaprezentują znane piosenki
o 16:00 – na tarasie Oświęwykonywane ongiś przez
Eugeniusza Bodo, Hankę Ordo- cimskiego Centrum Kultury
nównę czy Mieczysława Fogga. i o 20:00 na Rynku Głównym,
gdzie pełen wrażeń dzień
Usłyszymy takie przeboje,
zwieńczy „Kiepuriada” – czyli
jak: „Jesienne róże”, „Zimny
największe przeboje słynnego
polskiego małżeństwa operowego Jana Kiepury i Marty
Eggerth.
Pomysłodawcą i realizatorem
projektu „Koncerty na wynos!”
jest Stowarzyszenie Operetka
Wrocławska. Artyści gościli
w naszym mieście w ubiegłym
roku, prezentując w plenerze
największe przeboje ze znanych i lubianych operetek.
Na wszystkie koncerty wstęp
wolny. Festiwal jest współfinansowany ze środków Miasta
Oświęcim.
– ekt

Muzyka, taniec, radość
XI Salezjański Piknik Rodzinny był pełen rozmaitych atrakcji.
28 maja na boisku Zespołu
Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego zebrali się
nauczyciele, uczniowie wraz
z rodzicami, salezjanie oraz
sympatycy szkoły, by radośnie
spędzić sobotnie popołudnie.
Organizatorzy pikniku – Rada
Rodziców, dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa
Salezjańskiego,

samorząd uczniowski – przygotowali wiele ciekawych propozycji. Ksiądz Bosko mawiał,
że dom salezjański bez muzyki jest jak ciało bez duszy, dlatego na pikniku nie zabrakło
muzycznych akcentów: wystąpiła salezjańska orkiestra
dęta, zaśpiewał Marcin Boiński, uczniowie studia muzycznego Voicesing i indywidualni

W tym roku Szkoła Podstawowa nr 3
w Oświęcimiu zaprosiła na dziesiątą edycję Pikniku Rodzinnego – Dzień
Sąsiada.
11 czerwca na boisku szkolnym „Trójki” czekało szereg atrakcji przygotowanych
z myślą nie tylko o dzieciach,
ale też dorosłych, bowiem
podczas Dnia Sąsiada chodzi
o wspólne spędzanie czasu
i zacieśnianie więzi sąsiedzkich.

W programie były m.in. występy artystyczne uczniów,
rozgrywki sportowe, gry i zabawy z nagrodami, malowanie twarzy i warkoczyki. Tego
popołudnia działała też strefa
relaksu oraz strefa kulinarna
m.in. ze słodkimi domowymi wypiekami, watą cukrową,

bigosem, kiełbaskami z grilla, popcornem i napojami.
Uczestnicy zobaczyli pokazy
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Oświęcimiu i Polance Wielkiej, Straży Miejskiej w Oświęcimiu, Komendy Powiatowej
Policji w Oświęcimiu oraz motocyklowy pokaz grupy Motoprzygoda z Katowic.
W trakcie pikniku trwała
zbiórka nakrętek na rzecz Borysa Przesóra.
Organizatorami X Pikniku
Rodzinnego byli: Szkoła Podstawowa nr 3 w Oświęcimiu,
Rada Osiedla Stare Miasto
i Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Oświęcimiu.
– In
Fot. SP nr 3 w Oświęcimiu

soliści. Dużo emocji wzbudził
przyjazd motocyklistów oraz
pokaz tresury psów, a pokaz
Maltańskiej Służby Medycznej
dostarczył wiedzy, jak, nie mając specjalistycznego sprzętu,
zachować się, będąc świadkiem sytuacji zagrażających
życiu. Dzieci mogły skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni,
a harcerze z Hufca Oświęcim
ZHP prezentowali sprzęt biwakowy. Były też tańce w wykonaniu formacji ze szkół tańca Astra, Avocado, Millenium
i Oświęcimskiego Centrum
Kultury, tańce integracyjne,
w których mógł popląsać każdy z uczestników oraz wiele
innych atrakcji.
– Cały dochód z pikniku – ponad 17,5 tys. zł – pochodzący
ze sprzedaży prażonych, wypieków, napojów oraz loterii
fantowej został przekazany na
wsparcie dzieła salezjańskiego
w Ukrainie – mówi Adam Góralczyk, jeden z organizatorów
pikniku.
Na zakończenie wieczoru zagrał zespół F3NY.
– ekt

Sąsiedzki piknik

samoobrony, triki na deskorolce i wspólne zajęcia zumby.
Tradycją rajdu są konkursy za
udział dla najstarszego i najmłodszego uczestnika, który
samodzielnie przejechał trasę,
a także najmłodszego uczestnika biorącego udział w rajdzie
oraz najliczniejszej rodziny.
Dodatkowo nagrodzona została rowerzystka, która na wycieczkę zabrała swojego czworonożnego przyjaciela.
Laureaci i uczestnicy zabaw zabrali do domu wspaniałe nagrody – rowery, sprzęty AGD
i ogrodowe oraz karnety do lokalnych klubów i restauracji.
– Składamy gratulacje tegorocznym zwycięzcom oraz serdeczne podziękowania sponsorom XXII RRR, władzom
miasta i gminy, współorganizatorom imprezy. Szczególne
podziękowania za pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa należą się służbom mundurowym
oraz medycznym. Wszystkim
wytrwałym uczestnikom dziękujemy za mile spędzony sobotni dzień i zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału
w kolejnej edycji za rok – podsumowuje Wioletta Stanek
z Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Oświęcimiu, organizatora rowerowej imprezy.
– Karo
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Nobilitująca nagroda
Nagroda Pamięci im. Ireny Sendlerowej jest przyznawana
osobom szczególnie zaangażowanym na rzecz zachowania żydowskiego dziedzictwa Polski. W tym roku nagrodę
otrzymał Tomasz Kuncewicz, dyrektor Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.

Fot. Facebook/oshpitzin

Nagroda przyznawana jest przez amerykańską fundację Taube
Philanthropies
i upamiętnia Irenę
Sendlerową, polską
działaczkę społeczną,
która w czasie okupacji niemieckiej ratowała żydowskie dzieci
z warszawskiego getta, za co została wyróżniona
przez Instytut Yad Vashem
tytułem Sprawiedliwej wśród
Narodów Świata.
Tomasz
Kuncewicz
został uhonorowany za ponad 20-letnią działalność na
rzecz zachowania żydowskiego dziedzictwa Oświęcimia,
edukacji antydyskryminacyjnej, a także za ostatnie działania związane między innymi ze stworzeniem parku
Pamięci Wielkiej Synagogi,
który znalazł się na tzw. krót-

kiej liście Mies
van der Rohe
Award, nagrody Unii Europejskiej dla
najlepszych realizacji architektonicznych
Europy.
Kapituła Nagrody Pamięci
im. Ireny Sendlerowej doceniła dyrektora Centrum Żydowskiego również za wieloletnie
wzmacnianie więzi pomiędzy
miastem Oświęcim a Miejscem Pamięci Auschwitz-Birkenau.
Tad Taube, przewodniczący
Taube Philanthropies i Konsul Honorowy RP w San Francisco podkreślił także liczne
działania edukacyjne realizowane przez Centrum Żydowskie pod kierownictwem
Tomasza Kuncewicza, które

nie tylko przybliżają historię
Holokaustu, ale też propagują
wzajemne zrozumienie i pojednanie.
Taube Philanthropies to organizacja założona przez biznesmena i filantropa Tada
Taube w 1981 roku. Wspiera podmioty edukacyjne, badawcze, kulturalne, społeczne
i młodzieżowe w San Francisco i okolicy, a także w Polsce
i Izraelu.
Nominacje do Nagrody Pamięci im. Ireny Sendlerowej,
powołanej w 2008 roku, są
weryfikowane przez doradców Taube Philanthropies
oraz liderów i liderki działań
na rzecz kultury żydowskiej
w Polsce. Wśród laureatów
nagrody są między innymi:
Maria Janion, Aleksander
Kwaśniewski, Dariusz Stola
i Bogdan Zdrojewski.
– In

Zwycięstwo przyszłych
ratowników
Wiedza, szybka reakcja i determinacja to cechy dobrego ratownika medycznego. Grupa studentów z oświęcimskiej
uczelni doskonale wykazała się wszystkimi koniecznymi
umiejętnościami i cechami, zdobywając tytuł mistrzów
Polski.

Fot. MUP w Oświęcimiu

W dniach od 3 do 5 czerwca
na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbywały się XI Mistrzostwa Polski Uczelni Wyższych
w Ratownictwie Medycznym.
Studenci II roku kierunku ratownictwo medyczne z Małopolskiej Uczelni Państwowej im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego w Oświęcimiu: Iga

Pawlina, Anna Pytel i Jonasz
Nems wraz z nauczycielami
akademickimi dr. Dominikiem Gałuszką i mgr. Tomaszem Zaborowskim wrócili
z nich w świetnych nastrojach.
Grupa żaków zdobyła bowiem
tytuł mistrzów Polski uczelni
wyższych w ratownictwie medycznym. W rywalizacji wzięło udział dwadzieścia jeden

drużyn z uniwersytetów w całym kraju.
Studenckie zespoły konkurowały między sobą w symulacyjnych zdarzeniach medycznych.
Zadania, przed którymi stanęli przyszli ratownicy, zostały
przeprowadzone w warunkach
symulacji wysokiej wierności
z wykorzystaniem profesjonalnych fantomów i pacjentów symulowanych. Grupy musiały
wykazać się znajomością procedur oraz algorytmów postępowania w różnych stanach
nagłych. Wśród zadań znalazł
się m.in. wypadek masowy,
poród w karetce pogotowia,
amputacja kończyny górnej
związana z hipoglikemią i porażenie prądem.
W związku ze zdobyciem mistrzostwa przez oświęcimskich
studentów przyszłoroczne XII
Mistrzostwa Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie
Medycznym odbędą się w Małopolskiej Uczelni Państwowej
w Oświęcimiu.
– In
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Dokończenie ze s. 1

żyje... Dlatego seniorzy dbają
o towarzyskie relacje, uczestnicząc w spotkaniach i zabawach okazjonalnych, np. karnawałowych, z okazji Dnia
Kobiet, prażonych czy opłatkowych oraz wyjeżdżając
na wycieczki krajoznawcze,
do teatrów i muzeów.
Oświęcimscy
„studenci”
trzeciego wieku nie spasowali nawet podczas dwuletniego okresu pandemii. Koordynator Karolina Domider
wraz z członkami samorządu UTW szybko uruchomiła
sposób na alternatywny wymiar spotkań i przeprowadzania wykładów – z internetowej formy skorzystało wielu
słuchaczy.
Uczestnicy UTW podkreślają,
że nie ma lepszego sposobu na
zachowanie sprawności intelektualnej i fizycznej w okresie
„jesieni życia” oraz na nawiązanie towarzyskich relacji. Uniwersytet daje możliwość realizowania się i wykazywania na
wielu płaszczyznach – nie tylko edukacyjnych i rekreacyjnych, ale też na płaszczyźnie
organizacyjnej, dzięki działaniu w strukturze siedmioosobowego samorządu UTW,
który współpracuje z opiekunem merytorycznym, inicjuje
i współorganizuje wydarzenia.
– Przynależność do UTW jest
dla mnie, można powiedzieć,
„przedłużeniem aktywności
zawodowej”, w której lubiłam
pracować z ludźmi i dla ludzi. Tak mi zostało. Cieszę się
z każdej trafionej propozycji,
która jest zaakceptowana przez
słuchaczy UTW. Mam dobry
kontakt z członkami samorządu, dyrekcją OCK, koordynatorem UTW. W okresie 9 lat
wykonaliśmy „kawał” dobrej
pracy – mówi Wanda Smolińska, przewodnicząca samorządu oświęcimskiego UTW.
– Zawsze chętnie udzielałam się społecznie, np. w radach przedszkolnej i szkolnej
u syna czy ponadzakładowej
organizacji związkowej. Po
przejściu na emeryturę wie-

W Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyła się konferencja naukowa pt.
„Miejsce i znaczenie seniorów w społeczeństwie”

działam, że nie mogę zrezygnować z kontaktu z ludźmi,
muszę być wśród nich i postanowiłam być słuchaczem
UTW, którym jestem od 2003
roku. Wcześniej, z racji pełnionej funkcji radnej Rady Miasta
Oświęcim, miałam już kontakt
z UTW, ale na pełne zaangażowanie i pracę w samorządzie
UTW mogłam sobie pozwolić dopiero w 2013 r. I tak dałam się wciągnąć w tryb życia
tej grupy społecznej. Wiedziałam, że w UTW będę mogła się
odnaleźć, być aktywną i realizować się. Dzisiaj niczego nie
żałuję. Działając w samorządzie, w zgranym, rozumiejącym się zespole, umiejącym
ze sobą rozmawiać, mogę nadal robić coś dla siebie, robiąc to zarazem dla słuchaczy. Każdy powinien robić to,
co lubi. Obecnie nie podjęłam
się innej pracy społecznej poza
UTW. Jej poświęcam czas i to
mi wystarcza. Każdy uśmiech
ze strony słuchaczy, miła rozmowa, organizowanie czegoś
dla innych daje mi zadowolenie, czuję się dobrze, spełniona, usatysfakcjonowana, a ten
uśmiech jest dla mnie podziękowaniem za to, co robię. Jest
to miłe – dodaje przewodnicząca samorządu UTW.
– W rozmowach ze słuchaczami często słyszymy o ich
obawach,
poprzedzających
zakończenie pracy zawodowej. Najczęściej przypuszczali
oni, że będzie to czas ograniczonych kontaktów z innymi
ludźmi, czas przygnębienia
i samotności. Okazało się,

że przejście na emeryturę nie
musi oznaczać końca aktywnego życia, wręcz przeciwnie,
może to być czas pozwalający
zająć się rozwojem własnej osobowości, odkrywaniem różnorodnych pasji i zainteresowań
twórczych, aktywności fizycznej, odkrywaniem piękna przyrody, a także poznawaniem nowych ludzi – mówi Karolina
Domider.
Czerwiec
dla
studentów
oświęcimskiego UTW, podobnie jak na innych uczelniach,
jest miesiącem ostatnich zajęć.
Rok akademicki dobiega końca, jednak seniorzy nie muszą
martwić się sesją egzaminacyjną czy też wpisami. Tutaj nie
ma prawdziwych indeksów
i ocen, a studenci z ciekawością czekają na rozkład zajęć
na nowy rok.
– Zachęcam i zapraszam seniorów do przyjścia do OCK
i zapisania się do UTW. Tam
znajdziecie przyjaciół, możecie wspólnie z grupą realizować swoje marzenia i pasje,
rozwijać się w sferze umysłowej i fizycznej. W grupie
i wśród przyjaciół zawsze jest
lepiej. Zapomina się o problemach, starzeniu, chorobach
i z czasem można sobie lepiej
w życiu radzić, częściej uśmiechać się. Uważam, że „wyhamowanie biegu życia” to szybsze starzenie się, a przecież
poprzez aktywność można
czuć się długo młodym i potrzebnym – zaprasza w szeregi
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wanda Smolińska.
– Marzena Wilk
Reklama
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu
Odkomarzanie w Oświęcimiu
W mieście trwa walka z komarami. Przeprowadzono już
pierwsze zabiegi na terenach
o powierzchni 36 ha, w których są największe skupiska
komarów.
Wśród nich są bulwary nad Sołą, cieki wodne, rowy, skwery,
zieleńce i parki.
By zmniejszyć ich liczbę, specjalistyczna firma, która zajmuje się uciążliwymi insektami,
stosuje do tego opryski odpowiednimi preparatami owadobójczymi. W ograniczeniu
populacji komarów i meszek
bardzo pomocne jest również
właściwe utrzymanie terenów
zielonych, które są doskonałym

Inwestycja kosztowała blisko 5,5 mln zł, z czego 3,6 mln zł
miasto pozyskało z funduszy zewnętrznych.
miejscem ich wylęgu. Dlatego
o pomoc w pozbyciu się owadów proszeni są też właściciele
terenów zielonych, domów
jednorodzinnych i działkowcy.
Opryski terenów miejskich
będą powtarzane w okresie
letnim. Walka z uciążliwymi
krwiopijcami kosztuje w tym
roku 15 tys. zł.		

Na złożenie deklaracji
coraz mniej czasu
Przypominamy mieszkańcom,
że pozostało kilka dni, by wypełnić ankietę na temat tego,
czym ogrzewamy nasze domy.
Czas na zgłoszenie źródeł ciepła, które uruchomiono przed
1 lipca ubiegłego roku, mija
30 czerwca.
Deklaracje składają sami
właściciele domów jednorodzinnych albo zarządcy
nieruchomości w przypadku
budynków wielorodzinnych.

Nowo uruchamiane piece,
kotły, kozy, kominki, kolektory czy pompy ciepła trzeba
zgłosić w ciągu 14 dni. Rejestr
można wykonać przez Internet
na stronie Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego albo
złożyć deklarację w Urzędzie
Miasta, w Wydziale Ochrony
Środowiska p. 32. Osoby, które
nie wywiążą się z tego obowiązku, mogą zostać ukarane
karą grzywny do 500 zł.

Historia na szklanych
tabliczkach
– Przygotowaliśmy opisy
w takiej wersji, aby turyści
dowiedzieli się więcej o danym
zabytku i zainteresowali się
też innymi takimi obiektami
w mieście – wyjaśnia Marek
Tekst jest w języku polskim
Tarnowski, naczelnik Wydziału
i angielskim. Obok znajduje
się grafika – zdjęcie lub rycina Promocji Miasta.
Jak dodaje, całość kosztowała
przedstawiająca jego wygląd.
W ten sposób zarówno miesz- blisko 5 tys. zł.
kańcy, jak i turyści będą mogli Miasto zamontowało tabliczki
poznać krótką historię obiektu. na obiektach zabytkowych,
znajdujących się w Starym
Jest też kod QR kierujący
Mieście. Wśród nich jest zespół
na całą trasę turystyczną.
klasztorny sióstr serafitek,
kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
cmentarz żydowski, sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, kaplica
św. Jacka, dawna synagoga
Chewra Lomdej Misznajot,
brama cmentarza parafialnego,
kamienica Ślebarskich. Jedno
z oznakowań znalazło się
na kaplicy – mauzoleum rodziny Hallerów w Dworach.
– Zachęcam również mieszkańJedna z tabliczek umiesz- ców do zapoznania się z ciekaczona jest na murze kaplicy wą historią naszych zabytków
– mówi Marek Tarnowski.
św. Jacka
Dziewięć oświęcimskich
zabytków zyskało dodatkowe
szklane tabliczki informujące
o ich historii.

Osiedle Szpitalna jest już
po kompleksowej przebudowie

– Staramy się realizować projekty w sposób kompleksowy,
aby rozwiązać problem całego osiedla, nie tylko jednej
ulicy. Tak aby efekt końcowy był jak najlepszy – mówi
prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut.
Podkreśla też, że mieszkańcy
od dawna czekali na tę inwestycję.

– Wymagało to jednak przygotowania wielu dokumentów, a także uzyskania pozwolenia na inwestycję,
co w przypadku tego osiedla było bardzo długim procesem. Widzimy jednak,
że takie podejście do inwestycji, konsultacje z mieszkańcami, Radą Osiedla dają
dobre efekty, satysfakcjonu-

jące wszystkich rozwiązania
– podkreśla.
– Przygotowujemy się już do
kolejnych realizacji. Myślimy
o modernizacji S-Centrum,
osiedla Pileckiego czy też w rejonie dzielnicy Stare Stawy –
dodaje prezydent.
Po trwającej blisko dwa lata
inwestycji na osiedlu Szpitalna
wiele się zmieniło. Mieszkańcy

mają teraz więcej miejsc parkingowych, są też nowe chodniki, nawierzchnie ulic. Dla
dzieci przygotowano trzy place zabaw. W ramach inwestycji
wykonano również nasadzenia
zieleni oraz drzew i krzewów.
Na osiedlu jest nowe, estetyczne oświetlenie. Wykonano też przebudowę kanalizacji
deszczowej, sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, parkingów, altan
śmietnikowych oraz placów
pod altany śmietnikowe i pod
trzepaki. 		

Budynek przy ulicy Łukasiewicza
przestanie straszyć
Miasto skorzystało z prawa pierwokupu i nabyło nieruchomość przy ulicy Łukasiewicza 10. Pod tym numerem znajduje się dawny budynek Peweksu, który w ciągu ostatnich
lat zmieniał właścicieli.
Najpierw należał do PSS „Społem”. Obok Peweksu był tam
sklep spożywczy oraz z artykułami gospodarczymi. Po 2009
roku nowy gospodarz znacznie go przebudował. Chociaż
prace zostały przerwane, to
obiekt ma nowy dach i fundamenty. Dobudowano też
piętro. Z dawnego sklepu pozostały jedynie fragmenty fundamentów.
– Budynek jest w dobrym stanie, dlatego skorzystaliśmy
z prawa pierwokupu i miasto stało się jego właścicielem.
Odpowiedzieliśmy też w ten
sposób na sygnały od mieszkańców, którzy oczekiwali
uporządkowania tego miejsca,
czy Rady Osiedla, która informowała, że od lat inwestycja

nie postępuje. Uznaliśmy więc,
że miasto powinno mieć kontrolę nad budynkiem. Zgodę
dała również Rada Miasta –
mówi prezydent Oświęcimia
Janusz Chwierut.
Dzisiaj miasto ma pomysł na
jego wykorzystanie. Zaniedbany budynek, który od lat stał

pusty, zostanie zagospodarowany pod usługi publiczne,
a teren wokół uporządkowany.
– Dawny kompleks handlowy
to niechlubna wizytówka osiedla. W środku i na zewnątrz
było pełno śmieci, ogrodzenie
było w fatalnym stanie. Teraz
może zyskać drugie życie –

uważa prezydent Oświęcimia
Janusz Chwierut.
Jak podkreśla, obiekt może
być wykorzystany na biura
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej czy wydziały Urzędu Miasta.
– Zakres prac i pomysły zostaną wykreowane przez projektantów, bowiem budynek ma
też określone warunki. Chcemy zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie pieniądze
na prace projektowe związane
z zagospodarowaniem obiektu – wyjaśnia prezydent.
Jednak na początek miasto zadbało o estetykę tego miejsca.
Zarząd Budynków Mieszkalnych zamontował nowe ogrodzenie, a służby miejskie uporządkowały teren.
Budynek ma blisko tysiąc
metrów kw. powierzchni.
Jest podpiwniczony i dwukondygnacyjny. Znajduje się
na działce o powierzchni 20
arów. Miasto nabyło go za
1,230 mln zł brutto.
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Wypełnij ankietę i zgłoś swój
pomysł na zagospodarowanie
drugiej części parku Pokoju

Miasto zorganizowało czwarty transport humanitarny z pomocą dla samborzan. Pod koniec maja stronie ukraińskiej zo- Blisko rok po oddaniu do użytku parku Pokoju miasto przystały przekazane niezbędne rzeczy ofiarowane przez miesz- mierza się do urządzenia jego drugiej części, która znajduje
kańców Oświęcimia, Ballan-Miré, Mions, Lion i Cori.
się pomiędzy aleją Tysiąclecia oraz ulicami: Szustera, Olszewskiego i Mieszka I. Do udziału w jego zagospodarowaniu zaprasza mieszkańców.

W transporcie znalazły się też
artykuły pierwszej potrzeby,
zakupione z pieniędzy zebranych przez miasto partnerskie
Kerpen i Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Klub
Samborzan w Oświęcimiu. Pomoc trafiła nie tylko do samborzan, ale także do Domu

Polskiego i Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.
W przekazaniu darów uczestniczyli prezydent Oświęcimia
Janusz Chwierut, mer Sambora Jurij Hamar wraz ze swoim zastępcą oraz pracownicy
spółek miejskich z obu miast.
Mer Sambora wyraził ogromną wdzięczność za pomoc

Harmonogram
dyżurów radnych
Rady Miasta
Oświęcim

SESJA RADY Miasta

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek godz. 16:00–17:00
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Ireneusz Góralczyk
poniedziałek godz. 12:00–13:00
3.08 godz. 13:00–15:00
Jakub Przewoźnik
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
10.08 godz. 13:00–15:00
Jacek Stoch
Komisja Rewizyjna,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
17.08 godz. 13:00–15:00
Agnieszka Tobiczyk
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
24.08 godz. 13:00–15:00
Paweł Warchoł
Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

25 maja br. odbyła się sesja
Rady Miasta. Treść uchwał
oraz informacja o wynikach
głosowania dostępna na stronie
internetowej oswiecim.pl w zakładce Samorząd/Rada Miasta.
Na tej stronie można oglądać
transmisje sesji Rady Miasta
online, a także archiwalne
nagrania.

płynącą z Oświęcimia oraz
z miast zagranicznych.
Organizacja transportu była
możliwa dzięki wsparciu
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Oświęcimskiego
Towarzystwa Budownictwa
Społecznego oraz strażaków
z oświęcimskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej. 		

Dlatego przygotowało ankietę, w której mieszkańcy mogą
wypowiedzieć się na temat
zaproponowanych rozwiązań
aranżacji przestrzeni. Oświęcimianie mogą zgłosić też swoje
projekty.
– Szukamy rozwiązań, pomysłów, które byłyby atrakcyjne
i ciekawe oraz tworzyłyby kolejną fajną ofertę dla naszych
mieszkańców i gości – mówi
prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut.
– Mamy swoje pomysły. Myślimy o tężni solankowej, ogrodzie
botanicznym, muzycznym placu zabaw czy strefach aktywności – wymienia prezydent.
– Chcemy też zapytać Państwa,
jaką formę powinna mieć ta
część parku, czy macie Państwo
swoje przemyślenia, pomysły,
czy akceptujecie nasze propozycje. Oczywiście chcemy zachować dużą część zieleni, ale też
pytamy, w jakim zakresie możemy w nią ingerować, aby przy-

gotować atrakcyjną dla wszystkich ofertę – wyjaśnia.
Jak zaznacza prezydent, to dopiero początek drogi związany
z zagospodarowaniem drugiej
części parku.
– Pomysły będą wykorzystane
przy przygotowywaniu projektu. Następnie będziemy starać
się o pieniądze zewnętrzne –
wyjaśnia.

Ankieta jest dostępna w formie formularza na stronie internetowej miasta w zakładce
Dla mieszkańca i Urząd Miasta. Wersja papierowa jest dostępna w pokoju nr 1 Dziennik
Podawczy w głównym budynku urzędu, przy ul. Zaborskiej 1. Termin na jej wypełnienie upływa 15 lipca.

Nagrody za sukcesy sportowe
Zawodniczki Uczniowskiego Klubu Hokejowego Kobiet Unia Oświęcim odebrały od prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta nagrody za zdobycie III miejsca
w Polskiej Lidze Hokeja na Lodzie Kobiet w sezonie 2021/2022.

Wieści Z RATUSZA
w lokalnej TV
Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
w każdy piątek o godz. 18:00.
Wiadomości są powtarzane
co trzy godziny przez cały
weekend. Można je oglądać
na portalach www.faktyoswiecim.pl i www.oswiecimonline.
pl/. Są też dostępne
na stronach www.ostv.pl
oraz www.oswiecim.pl/.

Spotkanie miało miejsce
w Urzędzie Miasta. Prezydent
gratulował im osiągnięcia tak
wysokiego miejsca.
Dyżury Oświęcimskiej Rady Se- – Doceniam wasze zaangażoniorów odbywają się w każdą
wanie, wysiłek włożony w sysdrugą środę miesiąca w Wytematyczne treningi oraz dudziale Spraw Obywatelskich
UM przy ul. Solskiego 2, pokój cha walki, które umożliwiły
nr 14, w godz. 11:00–12:00. osiągnięcie wspaniałego suk-

RADA SENIORÓW
ZAPRASZA

Można też kontaktować się
mejlowo: rada.seniorow@
um.oswiecim.pl.

cesu. Dziękuję za promocję
Oświęcimia jako ważnego
ośrodka sportowego i potwierdzenie jego znaczenia na sportowej mapie Polski. Jesteśmy
z was dumni i życzymy powodzenia w kolejnych sportowych wyzwaniach – powiedział.

Wśród nagrodzonych są: Amelia Bula, Michalina Burzyńska-Wróbel, Monika Chodak, Julia Gawlik, Magdalena Klatka,
Julia Kołodziej, Alicja Kopciara, Anna Kot, Patrycja Kułas,
Aleksandra Langner, Karolina Makuch, Aneta Michałek,
Anna Pieczyk, Sandra Piotrow-

ska, Aleksandra Pocheć, Martyna Solorz, Joanna Strzelecka,
Daniela Szeląg, Ada Wawrzyk,
Julia Węgrzyn, Kamila Wieczorek, Anna Zaborska, Katarzyna Zaborska i Justyna Żyła.
Gratulacje powędrowały też
do trenerów Damiana Bernasia i Michała Fikrta.

Wieści z Oświęcimskiego Ratusza przygotowała Katarzyna Kwiecień
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wiadomości z powiatu

To tu zaczęła się najbardziej
mroczna odsłona ludzkości…
Starosta oświęcimski Andrzej
Skrzypiński i członkini zarządu
Teresa Jankowska reprezentowali władze Powiatu Oświęcimskiego na uroczystościach
82. rocznicy deportacji 728
polskich więźniów politycznych z więzienia w Tarnowie
do KL Auschwitz. 14 czerwca
1940 r. to symboliczna data
uruchomienia KL Auschwitz.

nych oraz wszyscy pragnący
uczcić pamięć ofiar niemieckich nazistów.
Uczestnicy złożyli kwiaty
i zapalili znicze przed Ścianą
Śmierci byłego niemieckiego
obozu koncentracyjnego oraz
pod tablicą na historycznym
budynku Małopolskiej Uczelni
Państwowej, w którym więziono deportowanych z pierwszego transportu do Auschwitz.
Większość pierwszego
W wydarzeniach upamięttransportu do KL Auschwitz
niających rocznicę na terenie
stanowili młodzi ludzie: gimMiejsca Pamięci wzięło udział
nazjaliści, studenci, wojskowi.
13 ocalałych z Auschwitz,
Wśród starszych wiekiem
a także przedstawiciele władz
znajdowali się przedstawiciele
państwowych i samorządowych, korpusu dyplomatyczne- różnych zawodów: prawnicy,
nauczyciele, księża, robotnicy,
go, duchowieństwa, delegacje
organizatorów obchodów, wielu chłopi. Kilka osób było pochoinstytucji i organizacji społecz- dzenia żydowskiego.

Nowe serce Szpitala Powiatowego
w Oświęcimiu
Pod koniec marca przyszłego roku na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu zostanie oddane do użytku Centrum Diagnostyczne. Zmieści pod jednym dachem „porozrzucane” dotąd w różnych miejscach szpitalne pracownie.
Symbolicznego wbicia łopat
w dn. 19 maja br. dokonali:
starosta oświęcimski Andrzej
Skrzypiński, wicestarosta Paweł Kobielusz, członkowie zarządu Teresa Jankowska i Jerzy
Mieszczak. Obecny był także
poseł ziemi oświęcimskiej Marek Sowa.
Mimo mocno napiętego budżetu Powiat wygospodarował
3 mln zł na dofinansowanie
budowy centrum, które pochłonie blisko 7 mln zł. Małopolski Urząd Wojewódzki dofinansował zadanie w kwocie
2,2 mln zł. Resztę środków zabezpieczył szpital.
Starosta Andrzej Skrzypiński
nie krył zadowolenia z faktu,
że przeniesienie pracowni diagnostycznych, funkcjonujących
w różnych miejscach, pod jeden
dach oraz połączenie ich z istniejącą pracownią tomografii
komputerowej, rezonansu magnetycznego i Szpitalnego Od-

działu Ratunkowego pozwoli
na kompleksową i szybką diagnostykę pacjentów.
Dyrektor szpitala Edward Piechulek powiedział, że Centrum
Diagnostyczne będzie połączone bezpośrednio z głównym budynkiem lecznicy,
a z innymi poprzez istniejące
przewiązki.
– Dziś pracownie znajdują się
w różnych częściach szpitala, co nie jest komfortowe ani
dla lekarzy, ani dla pacjentów,

Zarząd Powiatu nagrodził osoby
i organizacje działające na rzecz
lokalnej społeczności
W auli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Zarząd Powiatu w Oświęcimiu nagrodził 7 czerwca osoby i organizacje działające aktywnie na niwie kultury i sportu oraz
w organizacjach pozarządowych.
Zwieńczeniem gali był występ
duetu Ultrasonic. Na scenie
zaprezentowali się także chór
Osieczanie i Iskierkowa Familia
z Brzeszcz. Ponadto obejrzeliśmy spektakl w wykonaniu
grupy teatralnej „Minus Jeden”
działającej w Powiatowym Zespole nr 9 w Kętach.
Uroczystość wręczenia nagród
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
w dziedzinie twórczości artystycznej i kulturalnej, w działalności sportowej oraz działalności organizacji pozarządowych
rokrocznie ma podniosły charakter i jest jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu władz Powiatu.
Powiat Oświęcimski od samego
początku wspiera różnorodne
formy aktywności – kulturalnej,
sportowej i społecznej, wierząc,
że inwestycja w ludzi procentuje, a każda dobra rzecz zrobiona
dla drugiego człowieka wraca
po stokroć.
Jak zgodnie podkreślali w swoich wypowiedziach na gali
w SOSW starosta oświęcimski
Andrzej Skrzypiński, wicestarosta Paweł Kobielusz i członkini

zarządu Teresa Jankowska, to
wyraz podziękowania i docenienia przez władze Powiatu
Oświęcimskiego ludzi z pasją,
autentycznych społeczników,
będących pozytywnym napędem dla mieszkańców lokalnych społeczności w naszym
powiecie.
Goście obejrzeli krótkie prezentacje filmowe przybliżające sylwetki laureatów we wszystkich
nagrodzonych dziedzinach.
W dziedzinie twórczości artystycznej i kulturalnej statuetkami wręczonymi przez starostę Andrzeja Skrzypińskiego

i członkinię zarządu Teresę
Jankowską zostali obdarowani: Barbara Wójcik – malarka,
fotografka, Chór Osieczanie,
Grupa Teatralna „Minus Jeden”,
Janusz Toczek – realizator Krakowskiego Salonu Poezji, Leszek Szuster – dyrektor MDSM
w Oświęcimiu, inicjator działań
na rzecz praw człowieka, pokoju
i tolerancji, Łukasz Fuczek – organizator kultury, artysta grafik,
twórca modeli kartonowych,
Zespół folklorystyczny „Iskierkowa Familia”.
W dziedzinie sportu nagrody
z rąk wicestarosty Pawła Kobie-

szczególnie tych starszych, którzy często są zdezorientowani.
Powstające Centrum Diagnostyczne będzie sercem naszego
szpitala – podkreślił dyrektor.
Edward Piechulek nie krył, że
koszty budowy będą wyższe
niż pierwotnie szacowano, na
co wpłynęły szalejąca inflacja,
rosnące koszty materiałów budowlanych i robocizny.
Wicestarosta Paweł Kobielusz
powiedział, że Zarząd Powiatu
nie szczędzi środków na in-

Kreatywna młodzież doceniona
przez Powiat Oświęcimski

9 czerwca w sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum
Kultury uhonorowano laureatów Powiatowego Przeglądu
Artystycznego „KREATYWNI
lusza i członka zarządu Jerzego 2022”.

Mieszczka odebrali: Andrzej
Foks – działacz Międzyszkolnego Klubu Sportowego Tempo
w Kętach, Kamil Sieradzki – zawodnik Uczniowskiego Klubu
Pływackiego Unia Oświęcim,
Wojciech Stachura – trener
Uczniowskiego Klubu Hokejowego Unia Oświęcim. Ponadto
obaj włodarze w imieniu Zarządu Powiatu nagrodzili hokeistki
UKH Unia Oświęcim za zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Polski, za udział
zawodniczek klubu w meczach
kwalifikujących do igrzysk
olimpijskich oraz w Mistrzostwach Świata Dywizji IB.
Zarząd Powiatu pogratulował
wszystkim 76 tegorocznym stypendystom z 12 klubów sportowych w naszym powiecie,
którzy za zeszłoroczne wysokie
osiągnięcia sportowe otrzymali
stypendia sportowe.
W kategorii działalność organizacji pozarządowych nagrody
z rąk członkiń zarządu Teresy
Jankowskiej i Grażyny Kopeć
odebrali: Stowarzyszenie „Dolina Karpia”, Ludowy Klub Sportowy „Poręba”, Fundacja „Miasto Pracownia”, Stowarzyszenie
„Pokolenia” przy Dziennym
Domu Pomocy w Oświęcimiu, Fundacja „Mała Orkiestra
Wielkiej Pomocy w Oświęcimiu” i Stowarzyszenie „Kęty
Charytatywnie”.		

westycje, które służą zdrowiu
mieszkańców naszego powiatu.
– Od kiedy reaktywowano samorząd powiatowy nie było
tylu szpitalnych inwestycji, ile
w obecnej kadencji zarządu.
Na Centrum Diagnostyczne
przeznaczyliśmy 3 mln zł, zeszłoroczną budowę szpitalnych
przewiązek wsparliśmy kwotą
2 mln zł. Wcześniej sfinansowaliśmy m.in. przebudowę szpitalnego lądowiska dla LPR. Powiat
wsparł zakup nowoczesnego
tomografu. Działania tego zarządu sprawiły, że na terenie
szpitala powstała stacja dializ
spółki Fresenius, a wkrótce ruszy rozbudowa centrum kardiologii firmy Carint – wyliczał
wicestarosta Paweł Kobielusz.
Budynek Centrum Diagnostycznego będzie przeznaczony
na potrzeby pracowni RTG,
USG, badań mammograficznych i endoskopowych. W jego
skład wejdą także pomieszczenia związane z obsługą
pacjentów: poczekalnia, rejestracja, sanitariaty, pomieszczenia związane z obsługą pomieszczeń
diagnostycznych,
pomieszczenia socjalne dla
personelu, gospodarcze i magazynowe. 			

Wicestarosta Paweł Kobielusz
w imieniu Zarządu Powiatu
w Oświęcimiu pogratulował
uzdolnionej młodzieży, wręczył
nagrody i zachęcał do pielęgnowania pasji i rozwijania
talentów.
O potrzebie pielęgnowania
i rozwijania w sobie pasji,
bez której człowiek gaśnie,
wspomniała Alina Kwarciak,
dyrektorka Młodzieżowego
Domu Kultury w Oświęcimiu.
Kierująca powiatową placówką
oprócz pełnienia roli gospodyni
gali wcieliła się także w rolę
aktorki w przedstawieniu,
w którym główne role zagrali
laureaci „Kreatywnych 2022”.
Pomysłodawcą konkursu talentów skierowanego do mło-

dych artystów jest Powiat
Oświęcimski, a realizatorem
Młodzieżowy Dom Kultury
w Oświęcimiu. Do tegorocznego przeglądu zgłosiły się
174 osoby z 9 placówek.
Wyłoniono 60 laureatów. Jury
przyznało 53 wyróżnienia.
W kategorii literackiej złożono
30 prac. W kategorii scenicznej
wystąpiło 93 wykonawców,
natomiast w kategorii wizualnej
jury oceniało 228 prac.
Nagrody wręczyli laureatom
wicestarosta Paweł Kobielusz
i członkini zarządu powiatu
Teresa Jankowska, dyrektorka
MDK Alina Kwarciak oraz zastępca prezydenta Oświęcimia
Krzysztof Kania i burmistrz Kęt
Krzysztof Klęczar.
W holu OCK można było
obejrzeć prace uczestników Powiatowego Przeglądu Artystycznego „KREATYWNI 2022”
nagrodzonych w kategoriach:
prace wizualne i twórczość
literacka. 		

Strona płatna, przygotowana przez
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

kultura i historia
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Zagra orkiestra
miejska

Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki w Oświęcimiu
wzięła udział w obchodach XXI Ogólnopolskiego Tygodnia
Czytania Dzieciom.

W niedzielę, 17 lipca o godz.
17:30 na Rynku Głównym
wystąpi Orkiestra Miasta
Oświęcim pod dyrekcją Łukasza Jabconia.

Kampania obchodzona była
od 28 maja do 4 czerwca pod
hasłem „Polscy autorzy dla
klimatu”. Akcja miała pokazać, co polscy autorzy piszą
i jak mobilizują czytelników
do walki z globalnym ociepleniem i niszczeniem naturalnego środowiska. Autorzy
kampanii za pośrednictwem
czytających dorosłych pragnęli zaprezentować dzieciom
i młodzieży polską literaturę
ostatnich lat, która opisuje fascynujący świat otaczającej nas
i niestety zagrożonej naszymi
działaniami przyrody, a także
nakłonić młodych czytelników
do refleksji ekologicznej oraz
działań na rzecz ochrony klimatu i planety.
W oświęcimskiej Galerii Książki
30 maja wiersze o ekologii przeczytali najmłodszym: Janusz
Chwierut – prezydent Oświęcimia, dr Alicja Bartuś – szefowa
Oświęcimskiego Instytutu Praw
Człowieka, Witold Augustyn –
prezes Zakładu Usług Komunal-

Orkiestra działająca w ramach
Oświęcimskiego Centrum
Kultury może się pochwalić
kolejnymi sukcesami. Podczas
odbywającego się w dniach
4–5 czerwca XVIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr
Dętych „Złota Trąbka” zdobyła
w kategorii orkiestr dętych
Złoty Dyplom w Konkursie
Orkiestr o Puchar Starosty Biel-

Fot. archiwum GZO

Polscy autorzy dla klimatu

skiego. Łukasz Jabcoń otrzymał
Nagrodę Wójta Gminy Kozy dla
Najlepszego Kapelmistrza tego
konkursu.
Oświęcimskiej publiczności
orkiestra zaprezentuje najpo-

pularniejsze utwory światowej
muzyki rozrywkowej.
Organizatorem wydarzenia
jest Urząd Miasta Oświęcim
wspólnie z OCK.
– ekt

smyczkowa i złożona z absolwentów szkoły, zespół rytmiczny i chór. Łącznie na scenie
pojawiło się 120 artystów.

Organizatorem wydarzenia był
Urząd Miasta Oświęcim i Państwowa Szkoła Muzyczna.
– ekt

Muzyczne
talenty
nych w Oświęcimiu i Kazimierz
Homa – prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Oświęcimiu.
Podczas spotkania dzieci wykonały recyklingowe stroje,
które zaprezentowały na pokazie mody eko.
W ramach XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania
Dzieciom odbyło się też spotkanie autorskie z pisarzem
literatury dziecięcej Grzego-

Parada Bajkowych Postaci

rzem Kasdepke, na którym
mali czytelnicy wręczyli autorowi własnoręcznie przygotowane kartki okolicznościowe
z okazji niedawno przypadających urodzin gościa.
Hasło tegorocznej kampanii
dla dzieci wpisało się w obchodzony w 2022 roku w Oświęcimiu Rok Troski o Środowisko
Naturalne.
– In

12 czerwca na Rynku Głównym odbył się plenerowy
koncert pt. „Gramy dla Was”.
Talentami oraz efektami swojej
ciężkiej pracy w doskonaleniu umiejętności pochwalili
się uczniowie i nauczyciele
Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. K. Szymanowskiego w Oświęcimiu.
Wystąpili soliści, duety – waltorniowy, saksofonowy, kwintet
akordeonowy, orkiestry – dęta,

Taneczne emocje

Fot. zbiory organizatora

Żywiołowo i ekspresyjnie wykonywane różne formy tańca
można było podziwiać podczas VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „Taki Taniec”, który odbył się pod patronatem
Prezydenta Miasta Oświęcim.

Uczniowie i nauczyciele
„Czwórki” w barwnej i licznej
paradzie na osiedlu Chemików zachęcali przechodniów
do czytania książek.
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Księżniczki, misie, bohaterowie Harrego Pottera, tygryski
i przeróżne stwory skandowały
hasła, manifestując konieczność nawyku czytania książek
i dbania o środowisko, w myśl
przyświecającego tegorocznym
W Szkole Podstawowej z Odobchodom Ogólnopolskiego
działami Integracyjnymi nr 4
Tygodnia Czytania Dzieciom
w Oświęcimiu 3 czerwca
hasła – „Polscy autorzy dla
zorganizowano Paradę Bajklimatu”.
kowych Postaci w ramach
obchodów XXI Ogólnopolskiego „Czytam wieczorem, tryskam
humorem”, „Chcesz mieć
Tygodnia Czytania Dzieciom.
umysł tęgi, czytaj do potęgi”,
– Parada promowała książki,
zachęcała do czytania i sygna- „Książki radość dają tym, co je
czytają”, „Lek na głowę jest
lizowała konieczność dbania
o otaczającą przyrodę. Przygo- w aptece, a na nudę w bibliotece” to tylko część haseł
towania do akcji były długoz transparentów niesionych
trwałe i pracowite. Uczniowie
przez uczniów „Czwórki”, któna kółku bibliotecznym,
rzy przebrani za książkowych
podczas przerw spędzanych
bohaterów przemaszerowali
w bibliotece oraz w domach
przez plac Pokoju.
wykonywali plakaty, transpaParada przyciągnęła uwarenty i bajkowe chorągiewki.
gę przechodniów, którym
Każda klasa stworzyła
rozdawane były książkowe
również w swoim gronie
upominki. Akcja zakończyła się
własny billboard i hasło reklana szkolnym boisku wspólnym
mowe – mówi Monika Kita,
czytaniem wierszy znanych
nauczyciel bibliotekarz
z oświęcimskiej Szkoły Podsta- polskich pisarzy.
– In
wowej nr 4.

Ilość formacji, które przyjechały z różnych miejscowości Polski, aby zaprezentować
się na scenie Oświęcimskiego
Centrum Kultury dowiodła,
że mimo dwóch lat pandemii
młodzi ludzie nie zaprzestali pielęgnowania i rozwijania
swojej tanecznej pasji. W tegorocznym konkursie, który odbył się 28 maja wzięły udział sto trzy formacje
i zespoły taneczne, nie tylko
z Oświęcimia, ale też m.in.
z Bielska-Białej, Cieszyna,
Częstochowy, Gliwic, Krakowa, Makowa Podhalańskiego,
Mielca, Myślenic, Opola, Radomska, Rzeszowa, Sosnowca
czy Tarnowskich Gór.
Festiwal popularyzuje taniec
jako atrakcyjną formę aktyw-

Laureaci Grand Prix – formacja GRW Show z Grawitacja
Dance Academy z Oświęcimia

nego spędzania czasu wolnego
i adresowany jest do uczestników w wieku od 6. do 25. roku
życia. W VIII edycji rywalizacja toczyła się w kategoriach

wiekowych: dzieci, juniorzy
i młodzież oraz w pięciu kategoriach tanecznych: taniec towarzyski, jazz i taniec współczesny, hip-hop, disco dance

i cheerleaders oraz show dance
i teatr tańca.
Podczas festiwalu, poza konkursem, wystąpiła Formacja
Tańca Towarzyskiego „Elita Lejdis” z Oświęcimskiego
Centrum Kultury, która prezentację zadedykowała swojemu trenerowi i choreografowi
Pawłowi Kaźnicy, który zmarł
w styczniu br.
Występy konkursowe oceniała komisja sędziowska w składzie: Jacek Kremer – sędzia
główny, Robert Chodara, Sławomir Orawiec i Dariusz Wiewiórka, która przyznała nagrody i wyróżnienia w każdej
kategorii.
Najlepsi w tym roku okazali
się tancerze z formacji GRW
Show z Grawitacja Dance Academy z Oświęcimia, którzy
otrzymali Grand Prix, nagrodę
Prezydenta Miasta Oświęcim.
Szczegółowe wyniki znaleźć
można na stronie internetowej Oświęcimskiego Centrum
Kultury, organizatora festiwalu
www.ock.org.pl/.
Konkurs został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim.
– In

10 kultura
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Tradycyjnie 1 czerwca odbyły się podsumowania konkursów plastycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży
z powiatu oświęcimskiego.
W holu Oświęcimskiego Centrum Kultury ogłoszono wyniki, wręczono nagrody i otwarto pokonkursowe wystawy
w XXVI Konkursie Plastycznym „Moje marzenia” i XII
Konkursie Plastycznym „Lubię smoki”.
XXVI Konkurs Plastyczny
„Moje marzenia” skierowany był do uczestników w wieku 5–13 lat, których zadaniem
było przedstawić swoje marzenia za pomocą dowolnej techniki plastycznej. Po obejrzeniu 221 prac konkursowych
komisja oceniająca przyznała 57 równorzędnych wyróżnień I, II i III stopnia w trzech
kategoriach wiekowych oraz

wyróżniła udziałem w pokonkursowej wystawie prace
22 autorów.
Konkurs Plastyczny „Lubię
smoki” służy poznaniu baśni, legend i mitów z różnych
regionów świata, zachęceniu
do poszukiwań opisów fantastycznych stworów w literaturze, a także rozwijaniu twórczej
wyobraźni dzieci i młodzieży
w wieku 10–19 lat. Na XII edycję konkursu nadesłano aż 294
prace. Jury przyznało 7 nagród
specjalnych, 38 równorzędnych nagród i 44 równorzędne
wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych oraz wyróżniła udziałem w wystawie prace 55 autorów.

Nagrodzone prace w obu konkursach można oglądać w holu
dolnym Oświęcimskiego Centrum Kultury do 26 czerwca.
Tego dnia podsumowano także konkurs plastyczny „Podaruj nam wiosnę” organizowany przez ODK Zasole. Komisja
po obejrzeniu 185 prac postanowiła przyznać jedną nagrodę główną, wyróżnienia
w kategoriach wiekowych
i kwalifikacje do udziału w pokonkursowej wystawie, którą można oglądać na I piętrze
ODK Zasole do 30 sierpnia.
Listy nagrodzonych w konkursach dostępne są na stronach internetowych organizatorów.

Fot. ODK Zasole

Dzień Dziecka pełen wrażeń
Z okazji Dnia Dziecka placówki przygotowały też plenerowe
atrakcje dla najmłodszych.
Przed budynkiem ODK Zasole było szałowo i kolorowo. Animacje, gry i zabawy
prowadził Teatr w Ruchu. Był
m.in. kolorowy tor przeszkód,
malowanie buziek, skręcanie
baloników, warsztaty puszczania baniek mydlanych i mozaika na folii.
Na parkingu przy OCK na
małych oświęcimian czekały
bezpłatne dmuchańce oraz interaktywne spektakle w wykonaniu aktorów Teatru „Małgo”
z Częstochowy.
Ponadto w dniach 4–5 czerwca OCK wraz z grupą Vintage Lego Sets zaprosiło na wystawę klocków Lego, na której
można było podziwiać retro
zestawy z lat 70./90. ubiegłego
wieku.
– ekt
Fot. ODK Zasole

pejzaż za mgłą

bogna wernichowska

U progu lata

K

iedy zawitał czerwiec –
w Galicji raczej ciepły
i suchy – wielu szczególnie mieszkańców
miast i większych miejscowości cieszyło się na sezon rozlicznych atrakcji – otwartych
ogródków piwnych i restauracji na wolnym powietrzu,
teatrzyków letnich, a wieczorami tańców pod zwieńczonymi kolorowymi balonikami namiotami. W Krakowie
i Lwowie czerwcową atrakcją
były wyścigi konne – pod koniec XIX stulecia towarzyszyły
im też wyścigi bicykli. Panowie, ale także nieliczne niewiasty, dzielnie dosiadali chybotliwych pojazdów, starając się
utrzymać równowagę na wąskim siodełku, by, naciskając
dość wysoko umieszczone pedały, osiągnąć oddaloną o 200,
300 metrów od startu – metę.
Wzdłuż trasy tłoczyły się
rzesze widzów – znacznie
mniej wytwornych od publiczności zgromadzonej na trybunach wyścigów konnych…
Dopingowano cyklistów nieraz szyderczymi okrzykami,
komentując chybotliwą jazdę
i dość częste przy ówczesnej

konstrukcji bicykli upadki…
Szczególnie odważne niewiasty stające w szranki z mężczyznami musiały być odporne na
zaczepki i kpiny. Magdalena
Samozwaniec chętnie pedałująca na bicyklu po krakowskich Błoniach pod koniec XIX
stulecia, otoczona była zwykle
biegnącą obok gromadą zwierzynieckich urwisów wołających do niej „panienko, koło
zaraz odpadnie” czy bardziej
swawolnie „oj, majtki widać”…
Wreszcie galicyjski dziennik
„Czas” zażądał od magistratu,
aby trasom przejazdów cyklistów towarzyszyli porządkowi
„poskramiający wulgarne słowa i gesty niektórych widzów”.
W czerwcowe niedziele we
wszystkich większych miejscowościach urządzano festyny
– zabawy pod gołym niebem
z różnymi atrakcjami – strzelnicą, karuzelą, loterią, bufetem
z piwem z beczki i lemoniadą.
Organizowały je rozmaite społeczne organizacje z dochodem na użyteczne dla miasta
cele – sprzęt przeciwogniowy,
ławki i przybory szkolne, wyposażenie punktu felczerskiego… Niekiedy organizatorzy,

by urozmaicić festyn wpadali na dość osobliwe z dzisiejszego punktu widzenia pomysły. W Tarnowie w 1889 roku
podczas miejskiego festynu
ogłoszono konkurs na najpiękniejszy i najdłuższy panieński
warkocz… Uczestniczki miały zasiąść na estradzie na wyścielanych fotelikach plecami
do publiczności – tak aby ich
powierzchowność nie rozpraszała jurorów. Konkursowa
komisja składająca się z dwóch
fryzjerów, krawcowej z metrem i pani z komitetu organizacyjnego dokonać miała pomiarów.
Kandydatek – wszystkie
powyżej lat 16 – było dziewięć… „Pięć szatynek, trzy
blondynki i jedna panna o tycjanowskim odcieniu włosów” – relacjonował „Czas”.
W obecności tłoczących się
wokół estrady widzów zmierzono panieńskie warkocze…
Najdłuższy był w kolorze ciemnego blondu i mierzył 132 cm,
nieco krótszy, ale grubszy był
rudy warkocz… Posiadaczkom tych pięknych splotów
przyznano nagrody w postaci perfum, wody toaletowej

i pomady do włosów. Nagrody
otrzymały też pozostałe uczestniczki konkursu. „Wszystkie
pięknowłose były zadowolone,
a tycjanowska ślicznotka rozpłakała się z radości” – relacjonował dziennikarz.
Tarnowski konkurs zachęcił organizatorów festynów z innych miejscowości
do urozmaicania programu
festynów podobnymi atrakcjami. Z ciekawszych odnotowanych przez ówczesną prasę
można by wymienić konkurs
na „najdorodniejszą pociechę
w wieku 3 lat”, proponowany
rodzicom zdrowych i ładnych
dzieci na festynie w parku
miejskim w Rzeszowie w 1891
roku. Trzylatków zważono
i zmierzono, obejrzano ząbki,
cerę i włosy. Osobno oceniono chłopców i dziewczynki.
Preferowano dzieci „pulchne,
rumiane, o bujnych włosach”.
Zwycięska parka w stosunku
do dzisiejszych norm nie była
zbyt wysoka, za to ważyła więcej. Chłopczyk był brunetem,
dziewczynka – blondynką.
Zgodnie z ówczesnym kanonem dziecięcej urody z pism
ilustrowanych…
W sferach ziemiańskich
u progu lata urządzano też bale
kończące tzw. zielony karnawał. Radziwiłłowie z podkrakowskich Balic mający pałac
z rozległym tarasem i pięknym

ogrodem – co roku, tuż przed
dniem św. Jana (24 czerwca)
urządzali wspaniały bal. Tłumnie zjeżdżali się goście z arystokratycznych i szlacheckich
rodzin. Zapraszano też krakowskich notabli z rodzinami,
wyższych wojskowych z twierdzy i dobrze tańczących przystojnych, młodych oficerów…
Bal u Radziwiłłów zawsze był
udany – a jeśli tylko dopisała
pogoda, chętnie tańczono też
na tarasie figurowy walc aranżowany przez wodzireja wirował wokół gazonu i po wysypanych białym żwirem alejach.
Wstawał wczesny letni świt, nad widocznymi na
horyzoncie wieżami Krakowa jaśniało niebo. Nie było
jeszcze zabudowy zasłaniającej horyzont. W porannej ciszy słychać było dzwony bijące na jutrznię w krakowskich
kościołach, a nawet oddalone dźwięki hejnału granego
z mariackiej wieży.
Uczestnicy balów w Balicach opisywali te beztroskie,
piękne chwile w pamiętnikach,
wspominając nawet po latach
jako niezwykłe przeżycia.
Kończył się rok uniwersytecki i szkolny i wielu młodych Galicjan rozglądało się
za tzw. wakacyjną kondycją.
Najczęściej był to pobyt w ziemiańskich domach, gdzie trzeba było udzielać korepetycji

uczniom, których po wakacjach czekały poprawkowe
egzaminy albo zmiana domowej nauki na szkolną. Korepetytorzy towarzyszyli swym
podopiecznym w codziennym
powtarzaniu materiału i brali udział w codziennym życiu
rodziny. Czasem wspominali „kondycję” dobrze, niekiedy
nie najlepiej, gdy gospodarze
okazywali im wyższość swej
pozycji czy – co się zdarzało
– nawet szydercze lekceważenie… Praktykantów i pomocników przyjmowali też kupcy, właściciele firm, a nawet
– co było pożądane przez młodych – państwowe urzędy…
Tam przynajmniej były określone godziny pracy i chociaż
niewielki, ale pewny zarobek.
Niekiedy zamożne mieszczańskie rodziny wyjeżdżające na lato z miasta proponowały studentom czy starszym
gimnazjalistom pracę w charakterze doglądającego mieszkania – odbierającego pocztę
i przesyłki, karmiącego kanarka, papugę czy kota… (psy
zwykle jechały z państwem na
letnisko). Była to godna pozazdroszczenia praca na lato,
wymagająca zresztą polecenia ze strony osób znajomych
i zaufanych, mogących ręczyć
za uczciwość i rzetelność młodego człowieka. 		

kultura i historia
Sukcesami zakończyła się dla tancerzy z oświęcimskich formacji XX edycja Wodzisławskiej Gali Tanecznej MIX.

Fot. zbiory formacji Elita Lejdis
Fot. zbiory Szkoły Tańca Prestiż

jubileusz ZDK–MOK–OCK

Młodzi wykonawcy z Osiedlowego Domu Kultury Zasole
odnieśli sukcesy na Festiwalu
Muza.
4 czerwca w Zatorze odbywał
się XVI Festiwal Muza, którego
organizatorem był Regionalny
Ośrodek Kultury Dolina Karpia.
Wystąpiło w nim ponad osiemdziesięciu młodych artystów,
a ich zmagania przesłuchiwało
jury w składzie Emilia Bernacka-Głowala i Joanna Trafas.
W konkursie wzięli udział
wykonawcy z chóru dziecięcego Osiedlowego Domu
Kultury Zasole prowadzonego przez instruktor Monikę
Rochowiak i wyśpiewali wiele

nagród. W kategorii wiekowej
uczniowie klas IV–VI wśród
solistów III miejsce zajęła Lena
Krakowczyk, a wyróżnienie
otrzymała Sophia Karolczak,
wśród duetów II miejsce zajęły
Julia Byrska i Elena Kozłowska, a wyróżnienie specjalne
zdobył chór dziecięcy ODK
Zasole. W kategorii wiekowej
uczniowie klas VII–VIII wśród

solistów I miejsce zdobył Oskar
Rutkowski, II miejsce zajęła
Tatiana Ignaczak, a wśród duetów II miejsce zajęły Tatiana
Ignaczak i Lena Krakowczyk.
Celem zatorskiego Festiwalu
Muza jest rozwijanie wrażliwości muzycznej i zamiłowania
do śpiewu.
– In

prezentowanego tego dnia
spektaklu. W Niszowym Studio
Dźwięku zagrał rockowy zespół
Garaż, który nawiązuje do
klasyków ciężkiego rockowego
grania, takich jak Led Zeppelin,
Rush, Black Sabbath czy Dave
Matthews Band.
Projekt realizowany jest przy
wsparciu finansowym Wo-

jewództwa Małopolskiego,
Miasta Oświęcim, Powiatu
Oświęcimskiego, Firmy Inżynierskiej EnCo, Fabryki Maszyn
i Urządzeń OMAG Sp. z o.o.,
Austrotherm Sp. z o.o., RE-Bau
Sp. z o.o., Gebrüder Weiss
Sp. z o.o. i ZUK Sp. z o.o.
w Oświęcimiu.
– In

Kolejna odsłona

Fot. MDSM, K. Janik

W konkursie wzięło udział
siedemdziesiąt siedem formacji tanecznych, a Oświęcim
miał w nim silną reprezentację. Tancerze występowali
w konkurencjach show dance, street dance, taniec towarzyski, open 30+, mażoretki
i cheerleaders, podzielonych
na kategorie wiekowe 7–11
lat, 12–15 lat oraz 16 +. Podczas tegorocznej Wodzisławskiej Gali pokazy oceniali sędziowie w składzie: Katarzyna
Grzegorzek, Elżbieta Barwicka-Picheta i Dariusz Kurzeja.
W kategorii taniec towarzyski 7–11 lat całe podium zajęły zespoły dziecięce ze Szkoły
Tańca Prestiż z Oświęcimia –
I miejsce Ciniminis, II miejsce Secrets, a III Aspire. Podobnie wyglądało „pudło”
w kategorii taniec towarzyski
12–15 lat: I miejsce Euphoria,
II Magic Stars, a III miejsce
Migotki.
Najlepsza w tańcu towarzyskim powyżej 16 lat okazała się formacja Elita Lejdis
z Oświęcimskiego Centrum
Kultury, a IV wytańczyła formacja Choco ze Szkoły Tańca
Prestiż.
Wyjazd tancerek z Elity Lejdis
na XX Wodzisławską Galę Taneczną został dofinansowany
przez Miasto Oświęcim.
– In

Zamiłowanie
do śpiewu

XIX edycja projektu Alternatywna Scena MDSM przeszła
już do historii.
Międzynarodowy Dom Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu
3 czerwca zaprosił fanów alternatywnych wymiarów kultury
na XIX odsłonę projektu, składającego się z trzech części:
teatralnej, poetyckiej i muzycznej. Na Przystanku Teatr w plenerowym spektaklu bez słów
pt. „Echa” będącego impresją
na temat Kresów Wschodnich
wystąpili aktorzy Teatru Migro.
Gościem Anty-Salonu Poezji
była Agnieszka Pajączkowska
– kulturoznawczyni, autorka
projektu i książki „Wędrowny
Zakład Fotograficzny”, będącej
inspiracją do stworzenia
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Fot. zbiory organizatora konkursu

Mocna reprezentacja
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kamila drabek

W kręgu folkloru

W

maju 1964 r. powstał przy Zakładowym Domu
Kultury 50-osobowy zespół tańca ludowego, zorganizowany wspólnie
z Wydziałem Oświaty i Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Oświęcimiu. Członkami
zespołu byli reprezentanci klubów i świetlic powiatu oświęcimskiego – najlepsze pary
taneczne. Zespół prowadził
dyrektor Społecznego Ośrodka Choreograficznego w Sosnowcu. Zespół nie przetrwał
próby czasu, jednak potrzeba
kultywowania tradycji i folkloru była w Oświęcimiu silna.
W 1968 r. powstały w Zakładowym Domu Kultury taneczne zespoły regionalne –
męski i młodzieżowy. W tym
samym roku miał się odbyć
Przegląd Zespołów Regionalnych Związków Zawodowych
Chemików w Jeleniej Górze.
Oświęcim zgłosił zespół, który… de facto jeszcze nie istniał.
Sześć par rozpoczęło przygotowania pod kierunkiem Marii
Romowicz z Żywca i pojecha-

ło na przegląd jako Zespół Regionalny „Hajduki”. Zespół został wyróżniony, a publiczność
uznała go za najbardziej spontaniczny, żywiołowy i wdzięczny. To osiągnięcie otworzyło
drogę do dalszych działań. Zespół szybko się rozrastał i występował na kolejnych festiwalach. W 1969 r. w Bydgoszczy
zaprezentowali się na scenie
obok starszych także młodzi tancerze zwerbowani spośród uczniów Liceum Ogólnokształcącego. W pierwszym
składzie zespołu tańczyła Zofia Mentelska, która w 1969 r.
została instruktorką i kierowniczką artystyczną Hajduków.
Pani Zofia przez wiele lat kierowała zespołem, dbając o jego
poziom artystyczny, szkoląc
kolejne pokolenia tancerek
i tancerzy.
Zespół Pieśni i Tańca
„Hajduki” przez wiele lat był
grupą młodzieżowo-dorosłą.
Grupa dziecięca zaczęła towarzyszyć Hajdukom od 1998 r.,
skupiając wykonawców w wieku 7–16 lat. W 2001 r. wydzielono dwa odrębne zespoły pod

o Starej Warszawie” oraz „Wyżynek krakowski”.
W 2002 r. Zespół Pieśni
i Tańca „Hajduki” został włączony w poczet członków Polskiej Sekcji CIOFF – Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Tradycyjnej, a tym
samym uzyskał prawo do reprezentowania Polski podczas międzynarodowych festiwali folklorystycznych. Od
2012 r. zespół nosi nową nazwę: Reprezentacyjny Zespół
Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”, uchwaloną
przez Radę Miasta Oświęcim.
W 2014 r. powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim
„Hajduki”, które jest wpisane
do rejestru organizacji pożytku publicznego. Zespół
skupia wspaniałych tancerzy
i muzyków, kultywuje tradycje i obyczaje, które zapewne
uległyby zapomnieniu, gdyby
nie ludzie, którym zależy na
Hajduki nieustannie zapraszają w swoje szeregi zarówno dzieci, jak i dorosłych, których ocaleniu naszego dziedzictwa
kulturowego. 		
pasjonuje folklor, taniec i śpiew

patronatem Oświęcimskiego
Centrum Kultury. Starsi tancerze weszli w skład Zespołu Pieśni i Tańca „Hajduki”,
a dzieci zgromadziły się w
Zespole Pieśni i Tańca „Małe
Hajduki”. Hajduki są jedną
z gwiazd Tygodnia Kultury

Beskidzkiej, ale błyszczą też
poza granicami kraju (Niemcy, Francja, Belgia, Włochy, Węgry, Macedonia, Łotwa, Rumunia, Czechy, Turcja
i in.). W repertuarze Hajduków są polskie tańce narodowe (polonez z mazurem i ku-

jawiak z oberkiem) oraz pieśni
i tańce z regionu krakowskiego, żywieckiego, rzeszowskiego, lubelskiego, opoczyńskiego,
kujawskiego i nowosądeckiego,
kurpiowskiego, podlaskiego.
Zespół prezentuje również widowiska muzyczne: „Piosenki

głośnik kulturalny

CZERWIEC 2022

12

Kalendarz
imprez:
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Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel./faks: 338422575
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

WYDARZENIA
W OŚwięcimskim
CENTRUM
Kultury
24.06 „Wehikuł czasu” –
jubileuszowa impreza plenerowa z okazji 60-lecia ZDK–
MOK–OCK.
czytaj obok
25.06 godz. 18:00
XVI Oświęcimski Kinowy Ogródek Plenerowy (parking obok
OCK) – tradycyjna plenerowa
projekcja filmowa na powitanie
lata i wakacji. Wstęp wolny.

Pomiędzy projekcjami filmów będzie można zobaczyć
Zakładowe Kroniki Filmowe
zrealizowane przez Henryka
Lehnerta.
20.06–18.07 26. Letnie
Koncerty Organowe
kościół św. Maksymiliana
w Oświęcimiu.
czytaj obok
4–7.08 godz. 18:00 59. Tydzień Kultury Beskidzkiej
(estrada obok OCK).
6.08 godz. 18:00 „Folkowe
klimaty” – koncert w wykonaniu Karoliny Skrzyńskiej
z zespołem i zespołu Krzikopa
w ramach 59. Tygodnia Kultury Beskidzkiej (estrada obok
OCK).

Plenerowe atrakcje z okazji
jubileuszu
Oświęcimskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza w piątek, 24 czerwca na plenerową imprezę pn. „Wehikuł czasu”,
przygotowaną z okazji 60-lecia ZDK–MOK–OCK.
W bieżącym roku przypada jubileusz 60-lecia instytucji kultury, która od 1962 roku funkcjonuje w budynku przy ul.
Śniadeckiego 24, kolejno pod
różnymi nazwami: Zakładowy
Dom Kultury Zakładów Chemicznych Oświęcim, Miejski
Ośrodek Kultury i Oświęcimskie Centrum Kultury.
Jednym z przedsięwzięć zaplanowanych z tej okazji będzie
impreza plenerowa 24 czerwca przed budynkiem OCK.
Rozpoczną ją o godz. 17:00
prezentacje zespołów i sekcji
działających obecnie w OCK
i ODK Zasole. Swoimi talentami i umiejętnościami pochwalą się: Orkiestra Miasta
Oświęcim, Formacja Tańca
Towarzyskiego „Elita Lejdis”,
Zespół Taneczny UTW „Pretty Woman”, Reprezentacyjny
Zespół Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”, Zespół Wokalny UTW „Ballada”,
Chór Dziecięcy, a także uczestnicy zajęć wokalnych „Śpiewać
każdy może” i Chór Miasta

Nie tylko organy
W kolejne poniedziałkowe wieczory
o godz. 19:00 w kościele pw. św. Maksymiliana odbywają się koncerty organowe.

To już 26. edycja Letnich Koncertów Organowych organizowanych przez Oświęcimskie
4.09 Święto Miasta Oświęcim Centrum Kultury i parafię św.
Męczennika.
– koncert: Krzywa Alternatywa, Maksymiliana
Koncerty
od
lat
przyciągają
Sound’n’Grace, Cleo (Rynek
amatorów muzyki klasycznej,
Główny).
którzy mają możliwość posłuchania dzieł skomponowaWystawy
nych zarówno przez wielkich
mistrzów gatunku, jak rówdo 26.06 pokonkursowa
nież kompozytorów współczewystawa XXVI Konkursu
Plastycznego „Moje marzenia” snych. Koncerty urozmaicane
adresowanego do uczestników są wykonywaniem wspólnych
w wieku 5–13 lat z terenu
powiatu oświęcimskiego.

do 26.06 pokonkursowa
wystawa XII Konkursu
Plastycznego „Lubię smoki”
adresowanego do uczestników
w wieku 10–19 lat z terenu
powiatu oświęcimskiego.

Galeria „Tyle światów”
do 24.07 „Jargusz obrazy,
Bury rzeźby” – wystawa malarstwa Piotra Jargusza i rzeźby
Zbigniewa Burego.

Oświęcim. Gościnnie wystąpią
też zaprzyjaźnieni z placówką
Wiesław „Dziki” Kaniowski
i Tadeusz Liszewski.
O godz. 20:00 zaplanowano
koncert „Wehikuł czasu”, podczas którego artyści: Sylwia
Frączek, Marcin Jajkiewicz,
Jakub Oczkowski oraz zespół
pod kierownictwem muzycznym Mateusza Dudka wykonają szlagiery polskiej i światowej muzyki rozrywkowej.

utworów z towarzyszeniem innych instrumentów.
Za nami pierwszy z koncertów, który odbył się 20 czerwca. Mogliśmy usłyszeć organowy duet Miriam Wójciak
i Karolinę Kusz, Chór Żeński
„Cantantes Angelicus”, Kingę Brandys-Wójciak (chórmistrz, mezzosopran) i Magdalenę Wójciak (sopran).
W następny poniedziałek,
27 czerwca wystąpi Urszula
Jasiecka-Bury (organy), Mariusz Bury (gitara) i Marek
Polański (skrzypce). 4 lipca
na organach zagrają Hanna
Zalewska i Witold Zalewski,
który tradycyjnie jest kierownikiem artystycznym koncertów. 11 lipca na organach
wystąpi Maciej Banek, a na
kontrabasie będzie mu towarzyszył Adam Banek (na fot.).
Przedsięwzięcie
zwieńczy
18 lipca koncert w wykonaniu
Bogdana Narlocha (organy)
i Romana Grynia (trąbka).
Wstęp wolny.

Z myślą o najmłodszych oświęcimianach przygotowano stoisko animacyjne, na którym
będzie można m.in. zapleść kolorowe warkoczyki, pomalować
twarz i otrzymać balonikowe
zwierzątko. W strefie gastronomicznej będzie można zakupić
napoje i potrawy z grilla.
Kulminacyjnym punktem wieczoru około godz. 21:45 będzie
spektakl świetlny. Na fasadzie
budynku OCK zostanie zaprezentowany mapping 3D z pokazem laserów przestrzennych,
przygotowany specjalnie z okazji jubileuszu instytucji.
– Jubileusz 60-lecia wymaga
należytej oprawy, dlatego przygotowaliśmy moc atrakcji artystycznych, muzycznych i piękne
widowisko świetlne. Serdecznie zapraszamy oświęcimian do
wspólnego świętowania w plenerze urodzin naszej instytucji
– mówi Monika Świętek-Smrek,
dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Wstęp na prezentacje i koncerty wolny.

Młodzi i miasto

REpERTUAR Naszego KINA
„Paryż, 13. dzielnica” PREMIERA (15 l.), prod. Francja
2021, reż. Jacques Audiard,
106 minut
1.07 godz. 17:00
2–7.07 godz. 19:00

„Po miłość/Pour l’amour”
(15 l.), prod. Polska 2021, reż.
Andrzej Mańkowski, 90 minut
8.07 godz. 17:00
9–14.07 godz. 19:00
„Księgarnia w Paryżu” (13 l.),
prod. Włochy, Francja 2021,
reż. Sergio Castellitto, 90 minut
15.07 godz. 17:00
16–21.07 godz. 19:00
„A oni dalej grzeszą, dobry
Boże!” PREMIERA (12 l.)
prod. Francja 2022, reż. Philippe de Chauveron, 98 minut
22.07 godz. 17:00
23–28.07 godz. 19:00
29.07 godz. 17:00
30–31.07 godz. 19:00

Wakacje

Oświęcimskie Centrum Kultury
z Naszym Kinem
zaprasza młodzież i dorosłych
bilety dla dzieci: 12 zł
w wieku 16–22 lat do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie
„Jeżyk i przyjaciele” (4 l.),
Plastycznym pn. „Młodzi
prod. Niemcy 2022, reż.
i miasto”.
Regina Welker, Nina Wels,
89 minut
Tema1.07 godz. 15:00
tem
2–7.07 godz. 17:00
konkursu jest
człowiek
w relacji
z przestrzenią.
Może
to być okazja do spojrzenia na
miasto jako pejzaż, scenografię, ale też jako tło życia
dla młodego człowieka z jego
świeżym spojrzeniem, odwagą
w wyrażaniu siebie. Wreszcie
jest to okazja do konfrontacji
z dojrzałymi artystami, którzy
od lat tworzą w przestrzeni
miejskiej.
Konkurs ma charakter indywidualny, a jego uczestnik może
„Felix i ukryty skarb” (7 l.),
zgłosić maksymalnie 2 prace
A3 w wybranej technice – ma- prod. Kanada 2021, reż. Nicola Lemay, 85 minut
larstwo, rysunek lub grafika.
8.07 godz. 15:00
Prace będą przyjmowane
9–14.07 godz. 17:00
do 30 czerwca 2022 roku.
Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy odbędzie
się 10 września w Oświęcimskim Centrum Kultury.

„Ogliki” PREMIERA (5 l.),
prod. Belgia, Niemcy 2021,
reż. Toby Genkel, Jens Møller,
85 minut

15.07 godz. 15:00
16–21.07 godz. 17:00

„Pamiętniki Tatusia Muminka” PREMIERA (4 l.), prod.
Finlandia, Polska 2021, reż.
Ira Carpelan, Jakub Wroński,
74 minuty
22.07 godz. 15:00
23–28.07 godz. 17:00
29.07 godz. 15:00
30–31.07 godz. 17:00

Wakacyjne
kino dzieci
bilety dla wszystkich: 7 zł
(nie obowiązują zniżki
z tytułu karty rodziny,
mieszkańca i seniora)
„Ella Bella Bingo” (4 l.), prod.
Norwegia 2020, reż. Frank
Mosvold, Atle Solberg Blakseth, 79 minut
6.07 godz. 10:00
„Halvdan – prawie wiking”
(6 l.), prod. Szwecja 2018,
reż. Gustaf Åkerblom, 91 minut
10.07 godz. 15:00
„Dziki Zachód Calamity Jane”
(9 l.), prod. Francja, Dania
2020, reż. Rémi Chayé,
82 minuty
13.07 godz. 10:00
„Szczęściara” (9 l.), prod. Australia 2019, reż. John Sheedy,
98 minut
17.07 godz. 15:00
„Nawet myszy idą do nieba”
(6l.), prod. Czechy, Francja,
Polska, Słowacja 2021, reż.
Jan Bubeníček, Denisa Grimmová, 87 minut
20.07 godz. 10:00
„Moje życie to cyrk” (9 l.),
prod. Kanada 2020, reż. Miryam Bouchard, 100 minut
24.07 godz. 15:00
„Yakari i wielka podróż” (4 l.),
prod. Belgia, Francja, Niemcy
2020, reż. Toby Genkel, Xavier
Giacometti, 82 minuty
27.07 godz. 10:00
„Niezwykłe lato z Tess” (9 l.),
prod. Holandia, Niemcy
2019, reż. Steven Wouterlood,
90 minut
31.07 godz. 15:00

Kalendarz
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Osiedlowy Dom Kultury Zasole
ul. Obozowa 16, Oświęcim
tel./faks: 338411195
www.odkzasole.pl,
odkzasole@odkzasole.pl

Wakacje z Oświęcimskim Centrum Kultury
Zajęcia dla dzieci
LIPIEC
Zajęcia bezpłatne, liczba
miejsc ograniczona – decyduje
kolejność zgłoszeń. Zapisy na
zajęcia w Informacji OCK
od 27 czerwca od godz. 9:00.

Centrum Uśmiechu. Parking
obok OCK, wstęp wolny.
Spektakl przybliży – nie tylko
najmłodszym – rolę i funkcje
witamin w organizmie człowieka. Wpadającymi w ucho,
rytmicznymi i tanecznymi piosenkami zaprezentuje owoce
i warzywa, które dostarczają
najwięcej witamin i przynoszą zdrowie oraz uśmiech
na co dzień.
9.08 godz. 10:00–11:30
„Lego kreatywnie” – warsztaty
lego dla uczestników 7–10 lat
10.08 godz. 10:00–11:30
„Piękna ozdoba” – warsztaty
tworzenia biżuterii dla uczestników 7–11 lat
11.08 godz. 10:00–11:30
„Mój podwodny świat” –
warsztaty plastyczne dla
uczestników 7–11 lat,

4.07 godz. 10:00–11:30
„RobiMY teatr” – warsztaty
teatralne dla uczestników 7–11
lat
5–6.07 godz. 10:00–11:30
„Magiczne studio” – warsztaty
filmowe dla uczestników 8–13
lat

16.08 godz. 10:00–12:30
„Malarstwo, czyli jak widzimy
świat” – warsztaty malarskie
dla uczestników 7–12 lat,

16.08 cz. I i 22.08 cz. 2
godz. 16:00–17:30 „Ceramika” – warsztaty ceramiczne
17.08 godz. 16:00–17:30
„Odkryj rytm w sobie” –
warsztaty muzyczne
18.08 godz. 16:00–17:30
„Bądź piękna latem” – spotkanie dla pań

8.08 cz. I i 12.08 cz. 2
godz. 10:00–11:30 „Ceramika” – warsztaty ceramiczne dla
uczestników 7–12 lat
8.08 godz. 18:00 „Odkrywamy świat witamin”
– interaktywne plenerowe
show muzyczne w wykonaniu

23.06 godz. 18:00 „Jaś
i Małgosia” – spektakl w wykonaniu aktorów Sceny Zasole,
w ramach projektu Prezentacje
cyklu Małe formy teatralne.
Wstęp na przedstawienie
za zaproszeniami dostępnymi
w recepcji ODK Zasole.

19.08 godz. 16:00–17:30
„Pogodne wakacje w latynoskich rytmach” – warsztaty
taneczne, czyli moc tańca,
ruchu i zabawy

„Bez chemii na drodze” – zajęcia wzmacniające
bezpieczeństwo dzieci w ruchu
drogowym z wykorzystaniem
scenariuszy zajęć – termin
do uzgodnienia z KP Policji
w Oświęcimiu.

Wakacje
z fantastyką
Oświęcimski Klub Fantastyki
zaprasza młodzież 14+.

17.08 godz. 10:00–11:30
„Odkryj rytm w sobie” –
29.06, 6.07, 13.07, 20.07,
warsztaty muzyczne dla uczest- 27.07, 3.08, 10.08, 17.08,
ników 7–12 lat
24.08, 31.08 godz. 16:00–
19:00 „Środy bez prądu
7.07 godz. 10:00–11:30
18.08 godz. 10:00–11:30
z OKF” – wspólne granie
„W radosnych rytmach dooko- „Moja pierwsza rzeźba” –
w planszówki i gry karciane
ła świata” – warsztaty taneczwarsztaty plastyczne
będące okazją do zapoznania
ne dla uczestników 7–12 lat,
dla uczestników 7–11 lat
się z działalnością klubu, wzięcia udziału w konkursach i tur8.07 godz. 10:00–11:30
19.08 godz. 10:00–12:30
niejach oraz poznania świata
„Ogrody w szkle” – warsztaty
„Robomania” – warsztaty
gier bitewnych i fabularnych
tworzenia lasu w słoiku dla
z legorobotyki dla uczestników RPG (udział wymaga wczeuczestników 7–12 lat
8–12 lat
śniejszego kontaktu z instruktorem: pawel.lach@ock.org.pl)
11–13.07 godz. 10:00–11:30 25.08 godz. 15:00–19:00
„Zrobię to sam” – warsztaty
„Przebój lata, czyli Skrzydlaty W wybrane weekendy:
plastyczne dla uczestników
Odlot” – wakacyjna impreza
•„Spotkanie przy kominku”,
7–11 lat
plenerowa na parkingu obok
czyli turniej w e-karcianą grę
OCK, wstęp wolny.
Hearthstone (zapisy),
14.07 godz. 10:00–11:30
Na dzieci czekać będą
•eliminacje Mistrzostw Polski
„Zatańcz siebie” – kreatywne
bezpłatne dmuchańce oraz
w planszową grę Neuroshima
warsztaty taneczne z elementa- interaktywny spektakl muHex (zapisy),
mi animacji i zabaw muzyczzyczny w wykonaniu Teatru
•eliminacje Mistrzostw Polski
nych dla uczestników 7–12 lat Kultureska.
w planszową grę CATAN
(zapisy),
15.07 godz. 10:00–12:00
•„eRPeG-owy maraton”, czyli
Półkolonia
„Gest i ruch” – warsztaty
spotkanie dla miłośników gier
teatru ruchu z elementami
dla dorosłych
fabularnych... i nie tylko.
pantomimy dla uczestników
7–12 lat
Zajęcia bezpłatne, liczba
III edycja kreatywnego konkurmiejsc ograniczona – decyduje
su eRPeG-owego z nagrodami.
kolejność zgłoszeń. Zapisy
Zajęcia dla dzieci
Szczegóły na stronie www.
na zajęcia w Informacji OCK od
kf-oswiecim.net
SIERPIEŃ
1 sierpnia od godz. 9:00.
Zajęcia bezpłatne, liczba
miejsc ograniczona – decyduje
kolejność zgłoszeń. Zapisy na
zajęcia w Informacji OCK od
1 sierpnia od godz. 9:00.

WYDARZENIA
W ODK ZASOLE

Wakacyjne
Nasze Kino

seanse dla dzieci i młodzieży
szkolnej po obniżonej cenie
czytaj obok
Wakacje z Oświęcimskim
Centrum Kultury dofinansowano z „Gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii
na terenie miasta Oświęcim
na rok 2022”.

30.06 godz. 17:30 „Kolorowy
wąż – przyjaciel podróżnika” – zajęcia kreatywne dla
dzieci w wieku 7+, w ramach
projektu Kreacje.
W wesołej i kolorowej atmosferze dzieci będą mogły uszyć
śmiesznego, kolorowego węża,
który będzie nam towarzyszył
podczas wycieczek i umilał
wędrowanie.
Udział w warsztatach jest
bezpłatny. Zapisy osobiście
w recepcji ODK Zasole lub tel.
338411195.

Wakacje z ODK Zasole
Zajęcia bezpłatne, chyba że zaznaczono inaczej.
Zapisy w recepcji ODK i telefonicznie.
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły na stronie www.odkzasole.pl

LIPIEC

zapisy na zajęcia od 27 czerwca

4–8.07 godz. 10:00–11:30
(I grupa), godz. 12:30–14:00
(II grupa)
„W brzuchu wieloryba” –
tygodniowe zajęcia zabawowo-warsztatowe dla uczestników
6–10 lat
Tygodniowy cykl warsztatów
zostanie poświęcony ekologii.
Dzieci dowiedzą się o zanieczyszczeniach mórz i oceanów.
Stworzą ogromnego wieloryba,
swój kawałek rafy koralowej,
a także nauczą się piosenki
z przesłaniem ekologicznym,
do której wykonają własne
instrumenty z recyklingu.
Będą miały także okazję do
wysłuchania miniwykładu
o zanieczyszczonych zbiornikach wodnych oraz o tym,
jak ważna jest troska o nasze
środowisko naturalne.

do 30.06 „Ruch niebytu”–
wystawa malarstwa Agnieszki
Kobielusz, w ramach projektu
Prezentacje, cyklu Przestrzeń
artystyczna.
od 1.07 „Spojrzenie” – wystawa malarstwa Miry Sabatowicz w ramach projektu
Prezentacje, cyklu Przestrzeń
artystyczna.
do 30.08 pokonkursowa wystawa Konkursu Plastycznego
„Podaruj nam wiosnę”

14.07 godz. 17:00
„Ale torba! Ale poduszka!” –
rodzinne warsztaty dla uczestników 8+, płatne 10 zł
15.07 godz. 16:30
Turniej FiFa 20

SIERPIEŃ
zapisy na zajęcia od 25 lipca

1–5.08 godz. 10:00–11:30
(I grupa), godz. 12:30–14:00
(II grupa)
„W krainie Faraona i tajemniczych piramid” – tygodniowe
zajęcia zabawowo-warsztatowe
dla uczestników 6–10 lat.
Podczas warsztatów uczestnicy
odkryją świat starożytnego
Egiptu. Będą gry i zabawy,
ciekawe formy zajęciowe
o tematyce związanej z pirami11.07 godz. 17:00 „Walizki
dami, mumiami, hieroglifami.
z Różnych Stron Świata” Teatr Na koniec tygodniowej przygoLalek Marka Żyły – spektakl
dy dzieci otrzymają certyfikaty
dla dzieci. Bezpłatne wejściów- małego egiptologa – badacza
ki do odbioru od 27.06
starożytnego Egiptu.
8–10.08 godz. 16:00–19:00
„Ze sztalugą w świat – spotkać Tadeusza Makowskiego”
– plener malarski na Rynku
Głównym dla uczestników
13+, płatne 50 zł

30.06 godz. 17:30 „Nas nie
złamią. Jak Polacy uciekali
z Auschwitz” – spotkanie
z Bogdanem Wasztylem
w ramach Klubu Historycznego
ODK Zasole. Wstęp wolny.

Wystawy

13.07 godz. 16:00
„Ekowycieczka do MZK” dla
uczestników 6+

Spektakl pełen walizek,
a walizki pełne lalek, bajek,
historii i opowieści – z różnych
krajów, czasów i miejsc (nawet
takich, które w ogóle nie
istnieją!) Pojawiają się bardzo
różne lalki, a historie są raz
śmieszne, innym razem trochę
straszne! Aktualnie można
spotkać się z: Najsmaczniejszą
walizką – a w niej aromatyczna
historia z Krainy Sera, Walizką
pełną krasnoludków – historia
o krasnoludku, który nauczył
się latać. Walizka z czasów
jaskiniowców... z jedynym
na świecie... – a niech to
będzie niespodzianką!

12.08 godz. 17:00 „LalkoMania 2” – warsztaty kreatywne
z szycia szmacianych lalek
dla uczestników 10+, płatne
10 zł
30.08 godz. 17:00
„Pan Humorek” – taneczne
animacje, gry i zabawy, pokaz
iluzji, wstęp wolny

12.07 godz. 16:00
„Bez chemii na droWycieczka historyczna do
dze” – zajęcia wzmacniaMuzeum Pamięci Mieszkańjące bezpieczeństwo dzieci
ców Ziemi Oświęcimskiej dla
w ruchu drogowym z wykouczestników 10+, płatne 10 zł
rzystaniem scenariuszy zajęć
– termin do uzgodnienia z KP
Policji w Oświęcimiu.
Wakacje z Osiedlowym Domem Kultury Zasole dofinansowano
z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
na terenie miasta Oświęcim na rok 2022”.
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Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, Oświęcim
tel. 338424427
www.muzeum-zamek.pl

Wakacje w Zamku i Ratuszu
Wakacje w Zamku

26.07 „Znak pieczętny Jana IV
– w kancelarii książęcej”
W dniach 25–29 lipca w godz. 27.07 „Białe złoto, prawo mie10:00–12:00 Muzeum Zamek cza, bicie monet – przywileje
w Oświęcimiu zaprasza dzieci miejskie”
28.07 „Ryngraf, pierścień
w wieku 6–12 lat do udziału
i fibula – użyteczna ozdoba”
w warsztatach kreatywnych
29.07„Jak poskromić smoka
pn. „Dwórki i dworzanie
– uczta i zakończenie warszu księcia Jana IV”.
tatów”

Wakacje w Ratuszu

Wakacje w Zamku to cykl
letnich spotkań z historią
prezentowaną w trzech
płaszczyznach: multimedialnej
z merytoryczną prezentacją,
interaktywnej „dotknij historii” oraz kreatywnej w formie
warsztatu plastycznego.
Zajęcia odbywać się będą m.in.
w przestrzeni wystawy czasowej „Dwór Książęcy w Oświęcimiu. XIV–XV w.”, przybliżą
tematykę średniowiecznego
dworu, przywilejów miejskich,
historię księstwa oświęcimskiego i jego sprzedaży królowi
Kazimierzowi Jagiellończykowi.
Uczestnicy będą mieli okazję zobaczenia oryginalnych
XV-wiecznych pergaminów
z pieczęciami, dawne monety
jak halerz czy grosz praski,
XVI-wieczny miecz oświęcimskiego kata, rekonstrukcje strojów książęcych oraz możliwość
przymierzenia elementów ubiorów i rynsztunku rycerskiego.
Koszt to 12 zł od osoby za
dzień. Zapisy telefonicznie
338424427. Ilość miejsc
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Program:
25.07 „Jadą goście jadą –
z wizytą w księstwie oświęcimskim”

Wakacje w Ratuszu pt.
„Odkrycia i wynalazki” to cykl
zajęć warsztatowo-edukacyjnych przeznaczonych dla
dzieci w wieku 6–12. Odbędą się 1–5 sierpnia w godz.
11:00–13:00.

Zajęcia będą okazją do poznania wybranych wynalazków,
które zmieniły nasz świat.
Warsztaty składają się z części
merytorycznej z prezentacją
multimedialną, która przybliża
poruszane zagadnienie oraz
części manualno-plastycznej.
Koszt to 12 zł od osoby za
dzień. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń. Zapisy telefonicznie
787915911.
Program:
1.08 Pismo i druk, warsztat:
torba płócienna ozdobiona
egipskimi hieroglifami
2.08 Koło, warsztat: brelok do
kluczy
3.08 Fotografia, warsztat:
ramka na zdjęcie
4.08 Żarówka, warsztat:
lampion
5.08 Telefon, warsztat: stojak
na komórkę

Spotkanie historyczne
23 czerwca o godz. 17:00 odbędzie się
drugie ze spotkań historycznych poświęconych handlowi i usługom w okupowanym Oświęcimiu.
Na spotkanie pt. „Handel handlowych oraz usługowych
i usługi w Stadt Auschwitz. z 1943 r.” zaprasza Muzeum
Na podstawie ankiet zakładów Zamek w Oświęcimiu oraz
prelegentki Barbara Daczyńska i Joanna Sieranc-Guzdek.
Pierwsze spotkanie odbyło
się 9 czerwca i dotyczyło sklepów i handlu mieszczącego
się w obrębie Rynku Głównego. Podczas drugiego spotkania poznamy tajniki handlu przy ulicy Jagiełły i innych
miejscach. Podczas prelekcji,
oprócz informacji zawartych
w ankietach, zostaną zaprezentowane m.in. niepublikowane dotąd zdjęcia z okresu
okupacji niemieckiej.
Wstęp wolny.

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

KALENDARZ WYDARZEŃ W BIBLIOTECE GALERIA KSIĄŻKI W OŚWIĘCIMIU – LIPIEC 2022
1–31.07 „ŚNIĘ, ŻE JESTEM”
– wystawa fotografii Anny
Dulnik

„WSZĘDZIE DOBRZE,
ALE W DOMU NAJLEPIEJ” *
Rodzinny konkurs plastyczny
z nagrodami w oparciu o utwór
„Pieśń o domu” Marii Konopnickiej. Termin zgłaszania prac:
1.07–31.08. Regulamin na
stronie mbp-oswiecim.pl.

1–31.07 „WOLNOŚĆ
I CZŁOWIEK” – wystawa prac
uczniów Powiatowego Zespołu
nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych. Klasa 2 graficz- „ODLEĆ Z NAMI, NIE Z NARKOTYKAMI”. PROFILAKTYKA
na
Wystawy tematyczne książek, które warto przeczytać.
KSIĄŻKI NA LATO DOBRZE
Polecamy książki dla dzieci
NAPISANE, czyli literacki
i młodzieży.
weekendownik
Od 24.06 w każdy piątek
BAJKOWY PONIEDZIAŁEK
będzie na Państwa czekać
Zajęcia dla dzieci do lat 7
świetna literatura na urlop:
Biblioteka Młodych,
niezbędna podczas plażowa4.07 godz. 11:30
nia, leżakowania i leniuchowania, książki inspirujące do
podróży, literatura gatunkowa, FOTOPLASTYKON, SMARTFON I GRAMOFON, CZYLI
dobre powieści na długie,
letnie wieczory, od których nie RECYKLING RZECZY – drugie
życie puszki
będzie można się oderwać...
Warsztat rękodzielniczy dla
Te książki same się czytają!
dzieci 8–12 lat,
Będzie w czym wybierać.
Biblioteka, 5.07 godz. 11:30
Zapisy: tel. 338479810
LITERACKI MAPOWNIK
– WAKACYJNA ZABAWA
ŚRODA Z PLANSZÓWKAMI
Z KSIĄŻKĄ
Owce na wypasie – rodzinne
Zabawa będzie polegać
granie.
na dodaniu do posta na fb
Biblioteka Młodych,
z informacją o konkursie
6.07 godz. 11:30
#mapownikGK komentarza
„Wybór należy do Ciebie” – gra
oraz zdjęcia, dotyczącego
miejsca powiązanego literacko planszowa, która ma za zadanie wzmocnienie wśród
z akcją wybranej książki, bohaterem, autorem lub tytułem. dzieci i młodzieży postaw
Zgłoszone miejsca zaznaczymy sprzyjających ograniczaniu lub
na mapie i tak powstanie LITE- nieużywaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności
RACKI MAPOWNIK.
narkotyków.
Termin: 1.07– 30.09.2022
Szczegóły zabawy w regulamiSZNUREK, KORONKA, SŁOIK
nie na stronie Biblioteki mbp– EKOLAMPION
-oswiecim.pl.
Warsztat rękodzielniczy dla
SENIORZE, TRENUJ PAMIĘĆ dzieci 8–12 lat
Biblioteka, 7.07 godz. 11:30
RAZEM Z NAMI
Zapisy: tel. 338479810
13 i 27 lipca na seniorów
będą czekały zestawy ćwiczeń
„SPOSÓB NA LALECZKĘ” *
umysłu do rozwiązania w doWarsztat literacko-rękodzielmu. Ćwiczenia mają na celu
niczy, szycie przytulanek dla
poprawę pamięci i koncentradzieci do 7 lat i rodziców.
cji. Zestawy będą wydawane
Warsztat poprowadzi Wioletta
w Wypożyczalni, przez cały
Chyb z Pracowni Uszytkowe
dzień.
Czary Mary.
SEWERYNA SZMAGLEWSKA. Biblioteka, 8.07 godz. 17:00
Zapisy: tel. 338479810
Wystawa książek
Przypomnienie sylwetki pisarki
w 30. rocznicę śmierci
Wypożyczalnia, II piętro, 7.07

Letnia
ekobiblioteka

ŚRODA Z PLANSZÓWKAMI
Rebusy, scrabble, scriba – gry
słowne
Biblioteka Młodych,
13.07 godz. 11:30
PAPIER, SZNUREK, MAKARON – BIŻUTERIA EKO
Warsztat rękodzielniczy dla
dzieci 8–12 lat
Biblioteka, 14.07 godz. 11:30
Zapisy: tel. 338479810

ŚRODA Z PLANSZÓWKAMI
Motyla noga – gry na spostrzegawczość
Biblioteka Młodych,
27.07 godz. 11:30
EKONOLULU – INTERAKTYWNY SPEKTAKL TEATRALNY. TEATR KULTURESKA
Biblioteka, 28.07 godz. 11:00
Wstęp wolny

„Ekonolulu” to interaktywny
spektakl dla dzieci o tematyce ekologicznej. Zabierzemy
widzów w podniebną podróż,
u której celu czeka wymarzona
ekologiczna kraina – Ekonolulu.
Zanim jednak tam dotrzemy
nauczymy się, jak należy
segregować odpady, poznamy
zasady zero waste, a także
sposoby ochrony powietrza.
Przedstawienie ma charakter
show, opartego na autorskich
piosenkach Teatru Kultureska.

BAJKOWY PONIEDZIAŁEK
Zajęcia dla dzieci do lat 7
Biblioteka Młodych,
18.07 godz. 11:30

ZGRANY OŚWIĘCIM – DZIEŃ
MIŁOŚNIKÓW GIER
PLANSZOWYCH
Rynek Główny,
30.07 godz. 10:00–18:00
Wstęp wolny

BUDUJEMY ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE
Warsztat praktyczny dla dzieci
8–12 lat
Biblioteka, 19.07 godz. 11:30
Zapisy: tel. 338479810
ŚRODA Z PLANSZÓWKAMI
Piłka w grze – gry sportowe
Biblioteka Młodych,
20.07 godz. 11:30

BEZ CHEMII NA DRODZE.
SPOTKANIE Z POLICJANTEM
Aula, 22.07 godz. 11:30
Wstęp wolny
BAJKOWY PONIEDZIAŁEK
Zajęcia dla dzieci do lat 7
Biblioteka Młodych,
11.07 godz. 11:30

Biblioteka, 26.07 godz. 11:30
Zapisy: tel. 338479810

„I DALEKO PÓJDĘ W ŚWIAT,
BOM NIE BABA, ALE
CHWAT”*
Warsztat z psychologiem dziecięcym Magdaleną Kosowską
o niepodcinaniu skrzydeł dla
rodziców z dziećmi do 7 lat
Aula, 15.07 godz. 17:00
Zapisy: tel. 338479810

TIE DYE – ZDOBIENIE TKANIN
Warsztat artystyczny dla dzieci
8–12 lat
Biblioteka, 21.07 godz. 11:30
Zapisy: tel. 338479810

Udział w zajęciach jest
bezpłatny. Zapisy na wybrane
zajęcia od 20 czerwca,
tel. 338479810.
Na zajęcia zapraszamy również
dzieci z Ukrainy.
RECYKLINGOWY BOHATER
Konkurs rękodzielniczy z nagrodami dla dzieci w grupach
wiekowych do 7 lat i 8–12 lat
Termin zgłaszania prac:
1.07–31.08. Regulamin na
stronie mbp-oswiecim.pl.

MUSZELKI, KAMYKI, SUSZONE KWIATY – ŚWIECE
ŻELOWE
Warsztat rękodzielniczy dla
dzieci 8–12 lat
Biblioteka, 12.07 godz. 11:30
Zapisy: tel. 338479810

BAJKOWY PONIEDZIAŁEK
Zajęcia dla dzieci do lat 7
Biblioteka Młodych,
25.07 godz.11:30
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA
ENERGII
Warsztat naukowy dla dzieci
8–12 lat

W programie: rozgrywki,
warsztaty, strefa plastyczna,
wypożyczalnia gier planszowych i wielkoformatowych.
Na rodzinne rozgrywki słowne
– zgłoszenia do 20 lipca, tel.
338479810
* Działanie jest realizowane
w ramach projektu Akademia
Rodzinna – zabawa w czytanie,
dofinansowanego ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu
celowego.

sport
Medalowy start oświęcimskich pływaków podczas seniorskich mistrzostw
Polski na długim basenie w Lublinie

Zuzanna Famulok i Michał Piela
obronili tytuły
Dwa złote i jeden srebrny medal podczas pływackich mistrzostw Polski na długim basenie w Lublinie wywalczyła
Zuzanna Famulok z UKP Unia.
W startach indywidualnych
oświęcimianka była najszybsza
na 400 zmiennym i 200 motylkiem. Z kolei na 200 zmiennym
zajęła drugie miejsce.
Po raz pierwszy na podium letnich mistrzostw kraju w Lublinie Zuzanna Famulok stanęła po wyścigu na 400 metrów
stylem zmiennym. Zwyciężyła
z czasem 4.47,65. Wyprzedziła Natalię Piekarską (4.53,58)
z UKS 190 Łódź i Paulę Żukowską (4.54,04) z KU AZS
UMCS Lublin. Na tym samym
dystansie wśród mężczyzn
także triumfował reprezentant
UKP Unia. Michał Piela finiszował z wynikiem 4.20,72.
Drugi był Krzysztof Chmie-

lewski (4.22,80) z warszawskiej Muszelki, a trzeci Adam
Mróz (4.27,93). Zarówno Zuzanna Famulok, jak i Michał
Piela obronili tytuły mistrzów
Polski wywalczone podczas zimowych mistrzostw na krótkim basenie.
Imprezą docelową dla Michała
Pieli będą mistrzostwa Europy,
które odbędą się w Bukareszcie (5–10 lipca).
Drugie złoto w Lublinie Zuzanna Famulok wywalczyła
na 200 metrów motylkiem.
Oświęcimianka długo płynęła
na drugiej pozycji, ale czwartą długość basenu popłynęła rewelacyjnie, zwyciężając
z wynikiem 2.14,00. Pływaczka UKP Unia prowadzona
przez trenera Andrzeja Branię
wyprzedziła Natalię Piekarską (2.14,66) z UKS 190 Łódź
i Aleksandrę Węgrzynowską

(2.15,54) z wrocławskiego Śląska.
Po wicemistrzostwo Polski Zuzanna Famulok (2.17,89) sięgnęła na 200 metrów zmiennym. Przegrała minimalnie
tylko z Gabrielą Herbreder
(2.17,26) z UKS „GIM 92 Ursynów”. Brąz zdobyła Zofia Tymińska (2.18,74) ze stołecznej
Polonii.
Na trzeciej pozycji finał A na
200 dowolnym ukończyła Dominika Kossakowska (2,02,90)
z UKP Unia, a tuż za podium
na czwartym miejscu sklasyfikowana została inna pływaczka z Oświęcimia – Marta Klimek (2.02,94). O krok
od medalu był ich klubowy
kolega – Jakub Walter. Został
sklasyfikowany na czwartej
pozycji w finale 400 metrów
stylem dowolnym z rezultatem
3.59,73.

Oświęcimskie sztafety wywalczyły w sumie trzy krążki.
Złoto było udziałem sztafety
męskiej (Mateusz Mamcarz,
Michał Piela, Michał Daszkiewicz, Jakub Walter) na 4
razy 200 metrów dowolnym.
Ekipę UKP Unia na pozycję
lidera wyprowadził płynący na drugiej zmianie Michał
Piela, a Michał Daszkiewicz,
Jakub Walter już nie oddali
pierwszego miejsca (7.29,77).
Po srebrny medal sięgnęły kobiety (Dominika Kossakowska, Zuzanna Famulok, Julia Sobuń, Marta Klimek) na
4 razy 100 dowolnym z wynikiem 3.52,55. Oświęcimianki
dorzuciły brąz na 4 razy 200
dowolnym (8.32,31). W porównaniu do sztafety na „setkę” Julię Sobuń zastąpiła Helena Jarosz.
– mac

Cztery medale oświęcimskich kick boxerów podczas mistrzostw Polski w Zawierciu
I drugie miejsce Dominiki Chylińskiej w zawodach Pucharu ŚwiatA

Waleczni medaliści

Z mistrzostw Polski w Zawierciu kick boxerzy z OświęciPodczas bielskich zawodów w karate kyokushin oświęcimia przywieźli dwa złote i dwa srebrne medale
mianie pięciokrotnie stawali na stopniach podium
Fot. zbiory OKK/nadesłane
Fot. zbiory OKK/nadesłane

Dwa złote i tyle samo srebrnych
medali wywalczyli kick boxerzy z Oświęcimia podczas mistrzostw Polski w Zawierciu.
Znakomite wieści napłynęły też
z Budapesztu, gdzie Dominika
Chylińska zajęła drugie miejsce
w zawodach Pucharu Świata.
– Kiedy powiem sobie dość,
a ja wiem, że to już niedługo
–wyśpiewuje charyzmatyczna
wokalistka, Agnieszka Chylińska. Oby Dominika Chylińska
nigdy nie miała dość sukcesów
i była ciągle głodna kolejnych.
Oświęcimianka znakomicie
spisała się w rozgrywanych
w Budapeszcie zawodach Pucharu Świata formuły K-1.

Przegrała dopiero w finale rywalizacji seniorek do 48 kg.
– Zabrakło niewiele, a Dominika sięgnęłaby po prestiżowy Puchar Świata. Olbrzymie brawa
dla naszej zawodniczki – cieszy
się trener, Mariusz Pawlus.
Tymczasem w mistrzostwach
Polski kadetów, juniorów, seniorów i mastersów w Zawierciu oświęcimianie czterokrotnie stawali na podium.
Złoty medal wywalczyła Roksana Greczner, która startowała w formule kick-light kadetek starszych do 46 kg. Drugie
złoto było udziałem mastersa
– Mariusza Bąka (light-contact, powyżej 94 kg). Po wi-

cemistrzostwo Polski sięgnęła
Anna Bąk (kick-light, kadetki młodsze do 60 kg) i Marcel
Brzeźniak (kick-light, juniorzy
do 57 kg). Na fazie eliminacyjnej zawody w Zawierciu zakończyła Julia Ćwiękała i Cyprian Brzeźniak.
– Formuły kick-light nie są
sztandarowe w naszym klubie,
a jednak i w tej odmianie nasi
zawodnicy świetnie dają sobie
radę – mówi sensei, Mariusz
Pawlus.
– Roksana Greczner została mistrzynią Polski po fenomenalnych walkach, a Marcel Brzeźniak dopiero w finale
uległ wielokrotnemu mistrzo-

wi kraju. O pechu może mówić Julia Ćwiękała, która już
w eliminacjach trafiła na aktualną mistrzynię świata – dodaje Mariusz Pawlus.
Z kolei oświęcimscy karatecy
startowali w czwartej edycji
„Międzynarodowego Pucharu Beskidów” w kyokushin.
W Bielsku-Białej wywalczyli dwa złote (Oliwia Greczner
– 60 kg, Roksana Greczner –
50 kg), dwa srebrne (Kacper
Morydz – 35 kg, Piotr Knapczyk – 30 kg) i jeden brązowy medal (Maria Dzięgiel –
50 kg). Poza podium znalazł
się Michał Uroda.
– mac

CZERWIEC 2022

15

Srebrny filar młyna
Marcin Stanik z Rugby Klub
Husaria Oświęcim sięgnął
po srebrny medal podczas
rozgrywanych w Krakowie
mistrzostw Polski weteranów
w rugby. Oświęcimianin jest
prawym filarem młyna w ekipie krakowskiej Juvenii.
Dwunasta edycja krajowego
championatu rozegrana została
w Krakowie. Organizatorem
mistrzostw był Polski Związek
Rugby oraz Rzemieślniczy Klub
Sportowy Juvenia Kraków.
W finałach wystąpiło pięć
zespołów. Po mistrzowski tytuł
i złote medale sięgnęła ekipa
gdańskiej Lechii. Wicemistrzostwo Polski przypadło gospodarzom, czyli krakowskiej Juvenii
z oświęcimianinem – Marcinem Stanikiem w składzie.
Trzecie miejsce i brązowe
medale wywalczyła drużyna
Orkana Sochaczew. Poza
podium znalazła się czwarta
Pogoń Siedlce i piąta Posnania
ze stolicy Wielkopolski.
W wielkim finale obrońcy
mistrzowskiego tytułu, drużyna
Lechii Gdańsk wzmocniona

Marcin Stanik z Rugby
Klub Husaria Oświęcim zdobył w barwach krakowskiej
Juvenii tytuł wicemistrza
Polski weteranów w rugby.
Fot. zbiory prywatne/nadesłane

zawodnikami Ogniwa Sopot i Pruszcza Gdańskiego
pokonała krakowską Juvenię,
zdobywając dwa przyłożenia
i kopnęli jedno podwyższenie.
Marcin Stanik w ekipie wicemistrzów Polski z Krakowa
gra na pozycji prawego filaru
młyna.
– mac

Ukraińskie podpisy
Wicemistrzowie Polski
z Oświęcimia zagrają w okazjonalnym turnieju w Porubie
o „Puchar RT Torax”.
Lato to gorący okres także
w klubowych gabinetach
drużyn Polskiej Hokej Ligi.
W Oświęcimiu zawierane są
umowy z zawodnikami, którzy
będą reprezentowali biało-niebieskie barwy w sezonie
2022/23. Kadra powoli się
kompletuje. Informowaliśmy
już o transferach Michaela Cichego i Alexandra Szczechury.
Do zespołu dołączyli też nowi
Ukraińcy.
Mowa o Filippie Pangiełowie-Jułdaszewie i Andrieju
Denyskinie. Ten pierwszy ma
28 lat i gra w defensywie. Jest
reprezentantem swojego kraju
i wystąpił podczas ostatnich
mistrzostw świata dywizji 1B
w Tychach. Z klubem z ulicy
Chemików związał się roczną
umową. Ma na swoim koncie
występy w Wyższej Hokejowej
Lidze oraz ukraińskiej ekstralidze, gdzie reprezentował barwy
Donbasu Donieck.
Drugim zawodnikiem z Ukrainy, który dołączy do ekipy wicemistrzów Polski jest 23-letni
napastnik Andrij Denyskin. Regularnie występował w kadrze

Po trzech sezonach z zespołem Re-Plast Unia żegna
się Clarke Saunders. Kanadyjczyk był „mocną jedynką”
w bramce biało-niebieskich
Fot. mac

Ukrainy U-18, U-20 i zadebiutował w pierwszej reprezentacji. Grał w Donbasie Donieck,
a ostatnio w HK Krzemieńczuk. Jego klubem była też
rumuńska Steaua Bukareszt,
w której był najskuteczniejszym
zawodnikiem nie tylko drużyny,
ale i całej ligi rumuńskiej.
Tymczasem Re-Plast Unia
przyjęła zaproszenie na coroczny turniej w Porubie o „Puchar
RT Torax”. Będzie to jubileuszowa, bo dziesiąta edycja
tych zawodów. 10 sierpnia
oświęcimianie zagrają z gospodarzami – HC RT Torax Poruba
2011, których prowadzi były
trener Unii – Karel Suchanek.
Dzień później biało-niebiescy
zmierzą się z Prostejovem,
a 12 sierpnia skrzyżują kije
z JKH GKS Jastrzębie.
– mac

Nowy kontrakt z Re-Plast Unia podpisał doświadczony
wychowanek klubu – Sebastian Kowalówka. Dla 35-letniego napastnika będzie to już dziewiętnasty sezon w Polskiej
Hokej Lidze
Fot. mac
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Drugie miejsce młodych koszykarzy oświęcimskiego Kadeta
w silnie obsadzonym turnieju w Wieliczce

KRZYŻÓWKA 6/2022

Narybek ma się dobrze!
Na drugim miejscu zostali
sklasyfikowani koszykarze Kadeta w rozgrywanym w Wieliczce turnieju przeznaczonym
dla 11-latków. W oświęcimskim zespole wystąpili zawodnicy trenujący na co dzień
w klasie sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 2 w Oświęcimiu.
Organizatorem dwudniowego turnieju minikoszykówki
był Uczniowski Klub Sportowy
Regis Wieliczka. W zawodach
rozgrywanych w hali sportowej wielickiej SP nr 1 wystąpiło pięć małopolskich drużyn,
które grały systemem każdy
z każdym. Oświęcimianie zainaugurowali turniej w „Solnym
Mieście” od pojedynku z gospodarzami. Pewnie pokonali
Regis 54:34, a MVP tego spotkania został Filip Gallardo-Kuźma (UKS Kadet). Później

przyszła porażka z najlepszą
w turnieju, niesamowicie szybką drużyną Wilków Rzeszów
34:75. Najlepszym zawodnikiem oświęcimskiego zespołu
w tym meczu uznano Michała
Krawczyka. Dwa kolejne spotkania z udziałem Kadeta przyniosły dwa zwycięstwa. Drużyna z miasta nad Sołą pokonała
Limanową 68:29 (MVP Mateusz Błasiak) i po emocjonującym pojedynku Oknoplast
Basket SP 100 Kraków 59:56
(MVP Alexander Hassny).
W najlepszej piątce „all stars”
turnieju znalazł się Jeremi
Dziedzic z Kadeta Oświęcim,
a jego klubowy kolega – Brajan Bednarczyk wygrał indywidualny konkurs rzutów osobistych, trafiając 8/10.
UKS Kadet wystąpił w składzie: Brajan Bednarczyk, Mateusz Błasiak, Gustav Pawlik,

Łukasz Czekaj, Filip Gallardo-Kuźma, Szymon Jasieniak,
Michał Krawczyk, Jeremi Dziedzic, Alexander Hassny, Piotr
Kowacki, Cyprian Długaj.
Wyniki: MKS Limanowa –
Oknoplast Basket SP 100 Kraków 36:24, UKS Regis Wieliczka – UKS Kadet Oświęcim
34:54, MKS Limanowa – Wilki Rzeszów 19:65, UKS Regis – Oknoplast 59:40, UKS
Kadet – Wilki Rzeszów 34:75,
UKS Regis – Limanowa 49:42,
Oknoplast – Wilki 67:29, UKS
Kadet – MKS Limanowa 68:29,
UKS Regis – Wilki 23:63, UKS
Kadet – Oknoplast 59:56.
Końcowa kolejność: 1. Wilki Rzeszów, 2. KS UKS Kadet
Oświęcim, 3. UKS Regis Wieliczka, 4. MKS Elektret Limanowa, 5. Oknoplast Basket
Kraków SP 100.
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krzyżówka 6/2022
Nagrodę –
PLECAK I KUBEK Z LOGO

UFUNDOWAŁ
URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM

Piłkarze czwartoligowej Unii po szalonych końcówkach
wygrywają z Dalinem i Beskidem, by na koniec pić szampana

Biało-niebiescy meldują
wykonanie zadania!

Litery uporządkowane od Poziomo:
Pionowo:
1 do 26 utworzą rozwiązanie: nepalskie przysłowie. 1) Ważna do spełnienia;
A) Do cięcia trzciny cukrowej;
Rozwiązanie wpisane na * Zwierzę w paski;
* Kapela z M. Ostrowską;
kartę pocztową należy do- 2) Arterioskleroza;
B) Graniaste w zabawie;
starczyć do redakcji „Gło- 3) Błogosławiony stan;
C) Sknera;
su Ziemi Oświęcimskiej”, * Morska kuzynka karpia;
* Rodzaj wojskowego bębna;
ul. Śniadeckiego 24 lub 4) Trzpiot, fircyk;
D) Długi u skarżypyty;
przesłać e-mailem na adres 5) Kraj nad Nilem;
E) Karmicielka Zeusa;
gzo@ock.org.pl do 13 lipca * Czyrak, ropień;
* Zanik pamięci;
2022 r., podając imię i na- 7) Wartka w filmie;
G) Niejedna w parku;
zwisko oraz numer telefo- * Noga grzyba;
* Wioślarska załoga;
nu. Na zwycięzcę losowania 9) Element sań;
I) Nieprzetłumaczalny zwrot;
czeka nagroda – plecak i ku- * Wiatr od morza;
* F dla chemika;
bek z logo „Oświęcim, tu się 11) Odbijana w badmintonie;
K) Ostry w szpitalu;
dzieje!” ufundowane przez * Zaleta, cnota;
* Komercyjna wywieszka;
Urząd Miasta Oświęcim.
13) Imię Białoszewskiego;
Ł) Fascynacja;
Prawidłowe
rozwiązanie * Plac z ratuszem;
* Ganek, wykusz;
krzyżówki nr 5/2022 brzmi: 14) Wybuch;
M) Ciastko z kremem;
„Co w człowieku tkwi, to go 15) Kawon;
N) Zupa z uszkami;
Oświęcimianie uratowali się przed degradacją, co w kontekście czwartoligowej reorgai boli”. Nagrodę otrzymuje * Po niej do kłębka;
* Somnabulik;
nizacji jest praktycznie równoznaczne z awansem
p.
Karolina
P.
Gratulujemy!
16)
Jest
nim
rower;
O) Kamień w pierścionku;
Fot. mac
Z nagrodzoną skontaktuje- 17) Mieszkanka Kopenhagi;
P) Forma umowy ubezpieczePiłkarze oświęcimskiej Unii w podbramkowym zamiesza- uderzając przy przeciwległym my się telefonicznie.
* Klamra spinająca mury;
niowej;
słupku.
w rozgrywkach 2022/23 zagra- niu zdobył Michał Szewczyk.
* Zachęca do kupna.
ją w reorganizowanej czwartej W prestiżowej konfrontacji – Mamy powody do radości,
lidze! Taki był przedsezonowy z Beskidem Andrychów u sie- bo osiągnęliśmy zakładany cel.
KOLEJNE WYDANIE
OGŁOSZENIA DROBNE
cel podopiecznych Marka Ko- bie kibice zobaczyli aż sześć Pokazaliśmy charakter. W me„Głosu Ziemi
łodzieja i został on zrealizowa- goli. Już w 7. minucie uderze- czu z Beskidem odwróciliśmy Wywóz starych mebli i rzeczy niepotrzebnych. Opróżnianie
Oświęcimskiej”
ny. Brawo! Przypomnijmy, że niem z dystansu wynik otwo- losy pojedynku. W zdekom- piwnic, wywóz śmieci po budowie i gruzu.
wE WTOREK,
z czwartą ligą żegna się ponad rzył Igor Pawela. Jeszcze przed pletowanym składzie zdobyli- 791 455 455 przeprowadzki.
połowa drużyn. Unii ten pro- przerwą wyrównał Eryk Ce- śmy aż trzy gole, a nagrodą jest
19 LIPCA 2022 R.
glarz, a po zmianie stron ten awans do nowej czwartej ligi – Remonty. Malowanie, gipsowanie, panele podłogowe, remonty
blem nie dotyczy.
„gzo” W FORMIE
O powodzeniu oświęcimskiej sam zawodnik wyprowadził podsumował trener Unii, Ma- łazienek, sufity podwieszane, drobna hydraulika.
ELEKTRONICZNEJ
Tel. 577 490 261.
misji przesądziła wygrana andrychowian na prowadze- rek Kołodziej.
dostępny NA
w Myślenicach z Dalinem 3:2 nie. Wcześniej (60 min) drugą Unia Oświęcim – Wieczysta
Aby zamieścić ogłoszenie drobne należy skontaktować się
WWW.OCK.ORG.PL
i na swoim terenie z Beskidem żółtą i w konsekwencji czerwo- Kraków 0:2 (0:0)
z redakcją GZO. Koszt ogłoszenia to 60 gr za słowo.
Andrychów 4:2. Oba zwycię- ną kartką ukarany został Jakub Bramki: 0:1 Jankowski 60, 0:2
stwa biało-niebiescy wyszarpa- Snadny. Gospodarze musie- Jankowski 88.
Redakcja
li w samych końcówkach. Po li zatem radzić sobie w „dzie- Dalin Myślenice – Unia
Oświęcimskie Centrum Kultury,
GŁOS ZIEMI
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
niejako wkalkulowanej w ra- siątkę”. Szalona pogoń oświęci- Oświęcim 2:3 (0:1)
OŚWIĘCIMSKIEJ
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63
Bramki: 0:1 M. Szewczyk 15,
chunek porażce z naszpikowa- mian okazała się skuteczna!
e-mail: gzo@ock.org.pl
ną ekstraklasowymi gwiazdami Sygnał do odrabiania strat dał 0:2 Babiuch 60, 1:2 B. OstaMiesięcznik
powołany
w
1991
roku
przez
Radę Miasta Oświęcim
Wieczystą Kraków biało-nie- Michał Szewczyk, który gło- fin 64, 2:2 Kowalski 88, 2:3 M.
biescy pojechali do Myślenic. wą zamknął dogranie wzdłuż Szewczyk 90+1.
Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury Dyrektor: Monika Świętek-Smrek
Redaktor naczelna: Ewelina Kostaś, sekretarz redakcji: redaktor Marzena Wilk, korekta: Jadwiga Ząbroń,
Prowadzili po godzinie gry bramki Szymona Babiucha. Unia Oświęcim – Beskid Anprojekt graficzny: Paweł Adamus. Stale współpracują: Kamila Drabek, Marzena Kiryjczuk, Bogna Wernichowska,
dwiema bramkami, jednak my- Na 5 minut przed końcem drychów 2:2 (1:1)
Adam Kuta, Andrzej Rzycki, Krzysztof Szostak.
śleniczanie zdołali doprowa- znowu w głównej roli wystą- Bramki: 1:0 Pawela 7, 1:1 CeWieści z Oświęcimskiego Ratusza redaguje Katarzyna Kwiecień.
dzić do remisu. Wydawało się, pił Michał Szewczyk, kończąc glarz 22, 1:2 Ceglarz 68, 2:2 M.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania dostarczonych tekstów,
że mecz zakończy się podzia- zabójczą kontrę po podaniu Szewczyk 70, 3:2 M. Szewczyk
nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
łem punktów, ale w doliczonym Arkadiusza Czapli. „Kropkę 85, 4:2 Czapla 90+1.
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Sosnowiec-Milowice, ul. Baczyńskiego 25 a
– mac
czasie gola na wagę wygranej nad i” postawił właśnie Czapla,

