NASZE KINO
ZAPRASZA

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ
13

Oświęcim
Wrzesień 2022
nr 9 (494)
numer zamknięto
19 września 2022 r.

Miesięcznik
bezpłatny
Nakład 16 tys. egz.
INDEKS 358800
ISSN 1232-4973
www.ock.org.pl

Twórczość
pełna
pokojowych idei

Wyjątkowa
sesja

wiadomości

kultura

3

Niedziela
na rowerze

sport

10

15

Codzienność spotkań z wyjątkowym dziełem
Większość oświęcimian choć raz w życiu widziało dzieło artysty Witolda-K. I to
największe, które stworzył – plafon „z ludzikami” na sklepieniu sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury. Obecnie można dodatkowo podziwiać
jego twórczość na wystawie w galerii „Tyle światów”, prezentowanej w ramach
jubileuszu 60-lecia ZDK–MOK–OCK.
Wystawa malarstwa zatytułowana „Witold-K”, której otwarcie z udziałem artysty odbyło
się 3 września, stanowi niecodzienną i wyjątkową okazję do
zobaczenia na żywo zbioru prac
Witolda Kaczanowskiego, podpisującego się Witold-K. Obejmuje trzydzieści osiem dzieł
z różnych okresów, zaaranżowanych w sposób chronologiczny. Najstarsza praca pochodzi
z 1969 r., a najnowsze – należące do cyklu „Samotność” –
z 2022 r. Na wystawie znajdują
się również prace z cyklu: „Ludzie”, „Linie” i „Czarne dziury”.
W większości zobaczymy malarstwo akrylowe na płótnie, ale
też rysunki węglem i tuszem,
prace w autorskiej technice mieszanej oraz relief w aluminium.
To druga wystawa Witolda Kaczanowskiego w Oświęcimskim
Centrum Kultury. Pierwsza,
nosząca tytuł „Od człowieka
do czarnych dziur”, odbyła się
w 2011 roku.
Podczas wernisażu artysta nie
krył zadowolenia z obecności
tak wielu gości i z dużą dawką
humoru zdradził, jak wyglądała
praca nad powstałym w 1961
roku plafonem.
– Dziękuję wszystkim, którzy
tutaj przybyli. Gdybym wiedział, że tylu ludzi przyjdzie,
starałbym się lepiej malować
(ze śmiechem). Wracam teraz

wspomnieniami do młodych
lat, kiedy na kolanach pod tym
tutaj sufitem siedziałem przez
dwa miesiące i mieszałem farby
z białkiem jajek. Chciałem takiej techniki użyć, jakiej używano w czasach renesansu. Muszę
państwu powiedzieć, że prawdopodobnie użyłem dwa i pół
tysiąca jaj i do tej pory nikt mi
za te jajka nie zwrócił – Witold
Kaczanowski z humorem sięgał
do wspomnień.
– Kiedy w 2004 roku zostałem
zaproszony tutaj, do Oświęcimskiego Centrum Kultury, byłem
zaintrygowany. Przez wiele,
wiele lat nie wiedziałem, jak ten
plafon wygląda, bo kiedy stąd
wyjechałem, oszalowanie było
pod sufitem. Miałem tu wrócić,

żeby zobaczyć, czy ewentualnie
trzeba zrobić jakieś korekty.
Ale wyjechałem do Paryża i nie
mogłem powrócić. Potem do
Stanów Zjednoczonych. Minęły lata. I w 2004 roku przyjechałem tu po raz pierwszy od
tamtego czasu. Ze strachem
czekałem, aby wejść i zobaczyć
ten plafon – jakiego ja gniota
wtedy popełniłem (ze śmiechem). Uznałem wówczas, że
małe poprawki należy zrobić.
I w końcu dzisiaj zrobiłem! –
mówił artysta.
Kilka godzin przed otwarciem
wystawy Witold Kaczanowski
dokończył swoje dzieło, wykonując nieznaczne poprawki,
o których myślał przez wiele lat.
Wprawne oko widza dostrzeże

je na ścianie po lewej stronie
balkonu w sali widowiskowej.
Poczucie humoru nie opuszczało
Witolda-K w trakcie wernisażu.
– Oświęcimianie, gdybyście
głosowali kiedykolwiek, co zrobić z tym plafonem i gdybyście
chcieli go zamalować, to proszę
mnie zaprosić – zacznę od początku i znowu namaluję. Bardzo by mi było miło! Przyznaję,
że czuję się troszkę jak obywatel
Oświęcimia, bo związany jestem z tą moją pracą. Właściwie
nigdzie takiej pracy, o takim
wymiarze, nie zrobiłem. Blisko
tego rozmiaru zrobiłem kiedyś
pracę w Los Angeles, ale nie na
suficie. Tutaj na suficie to była
specjalna robota, dlatego że
trzeba się było dobrze gimna-
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stykować. I od czasu do czasu,
kiedy krzyż i kark mnie bolał, to
miałem dwa wyjścia – albo wypić jedną wódeczkę albo się położyć. Więc na zmianę robiłem
i jedno, i drugie, ale starałem się
nie przesadzać w żadnym kierunku – wspominał artysta.
Witold Kaczanowski urodził się
w 1932 r. Jest absolwentem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. To wybitny polski artysta zajmujący się malarstwem,
grafiką, rysunkiem, fotografią,
rzeźbą. W 1964 r. wyjechał do
Paryża. W 1967 r. poeta Jacques Prévert przedstawił Witolda
Pablowi Picassie, który naszkicował portret polskiego artysty.
W 1968 r. Witold-K przeniósł
się do Stanów Zjednoczonych,
stając się wyjątkowym ambasadorem kultury polskiej. Jest
artystą znanym, cenionym
i rozpoznawanym w świecie
sztuki. Jego prace pokazywano
na ponad 70 wystawach, w tym
40 indywidualnych, w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Był pierwszym polskim artystą
uhonorowanym indywidualną
wystawą w domu aukcyjnym
Sotheby’s w Amsterdamie, która
odbyła się w 2007 roku. Obecnie
mieszka i tworzy w Warszawie
i Konstancinie.
W 1961 r. Witold Kaczanowski wykonał należącą do największych w Europie, liczącą
ponad 370 m kw., kompozycję
malarską w powstającym wówczas Zakładowym Domu Kultury Zakładów Chemicznych
„Oświęcim”. W 1959 roku został zaproszony do współpracy
przez architektów projektujących budynek: Józefa Zbigniewa Polaka, Mirosława Jagiełłę i Stanisława Brykalskiego.

Witold-K uznał, że obecność
byłego obozu koncentracyjnego na obrzeżach miasta powinna zostać zaakcentowana w wyglądzie obiektu. Jego projekt
był hołdem złożonym ofiarom
zarówno w strukturze architektonicznej, jak i oprawie wizualnej sali. Skłoniło to architektów
do całkowitej zmiany projektu
sali i fasady budynku. Koncepcja sali składała się z czterech
części: plafonu, dwóch zestawów oświetlenia i otaczających
ścian. Poszczególne części sufitu były oświetlane od dołu
wiszącymi lampami, stopniowo odsłaniając namalowane
sylwetki ludzi widzianych od
tyłu. Dwie zaokrąglone ściany obejmowały całość niczym
skrzydła gołębicy. W 1961 r.
podwieszone oświetlenie zostało usunięte i pełna koncepcja
dramaturgiczna projektu pozostała niezrealizowana. Mimo
ogromnego dorobku Witold-K uważa dzieło pozostawione
w Oświęcimiu za jedno ze swoich najważniejszych.
Wystawa malarstwa Witolda-K
prezentowana będzie do końca września w galerii „Tyle
światów” w OCK w godz.
10:00–19:00. Wstęp bezpłatny.
– Marzena Wilk

wiadomości

WRZESIEŃ 2022

Roztańczone bulwary

W ostatnią sierpniową sobotę
odbyła się „Prywatka na bulwarach”. Pląsy do muzyki
w wykonaniu zespołu Black
Jack poprzedziła nauka
tańca i pokazy przygotowane
przez Szkołę Tańca PRESTIŻ

Sound’n’Grace

Cleo

Koncertowe Święto Miasta

(na fot.). Organizatorem
prywatki był Urząd Miasta
Oświęcim w ramach kampanii
promocyjnej „Oświęcim, tu się
dzieje!”.
– ekt

Plenerowe koncerty zwieńczone pokazem ogni sztucznych
były głównymi wydarzeniami tegorocznego Święta Miasta
Oświęcim.

RolkoveLove

Stu dwudziestu miłośników
rolek ścigało się 3 września
na oświęcimskich bulwarach.
W rywalizacji wzięły udział
przedszkolaki, dzieci z klas
1–3 i 4–7 szkół podstawowych
oraz młodzież klas 8 do 18
r.ż. Swoich sił spróbowali też
dorośli amatorzy rolek.
Zawody rozpoczęła rozgrzewka
oraz warsztaty rolkarskie z hamowania prowadzone przez
instruktora.

Następnie uczestnicy mieli
do pokonania specjalnie przygotowany tor przeszkód.
Najlepsi zawodnicy otrzymali
nagrody i upominki, a wszyscy
pyszną lemoniadę.
Na drugą edycję zawodów
„RolkoveLove, czyli Roll Race
na Bulwarach” zaprosił Klub
Sportowy Luce oraz Miasto
Oświęcim.
– ekt

Eagle Base i Polish Garrison

Święto Miasta Historycznie
Odbywające się od 2015 roku Święto Miasta Historycznie
przybliża i promuje dziedzictwo naszego grodu.
gacony licznymi fotografiami.
Przedstawiony został system
niemieckiej obrony przeciwlotniczej wokół miasta – jego
zadania, broń i urządzenia

znajdujące się na wyposażeniu
oraz efektywność. 3 września
można było zwiedzić z kuratorem wystawę czasową „Dwór
Książęcy w Oświęcimiu XIV–
XV w.” i posłuchać o czasach,
kiedy Oświęcim był stolicą
nowo utworzonego księstwa,
a zamek siedzibą książąt. Tego
dnia, za sprawą Rodzinnej

Fot. zbiory organizatora

pasjonatów historii. 1 września
Janusz Wróbel wygłosił wykład pt. „Niemieckie ciężkie
baterie przeciwlotnicze wokół
Oświęcimia 1944–45” wzbo-

Fot. zbiory organizatora

Fot. E. Kostaś

Nie inaczej było i w tym roku.
Z okazji Święta Miasta Muzeum
Zamek w Oświęcimiu przygotowało historyczne, edukacyjne i kulturalne atrakcje dla

tylko młodsza część publiczności.
Na rynku można też było spotkać przechadzającą się piątkę
bohaterów Gwiezdnych Wojen, którzy chętnie fotografowali się z fanami. Byli to członkowie grup Eagle Base i Polish
Garrison, które zajmują się
rekonstrukcją kostiumów postaci z kultowego cyklu filmowego. Wieczór zakończył się
widowiskowym pokazem fajerwerków.
Organizatorem koncertów było
Oświęcimskie Centrum Kultury.
– In

Koncerty odbyły się 4 września
i – podobnie jak w ubiegłym
roku – rozbrzmiewały ze sceny
usytuowanej na Rynku Głównym. Na rozgrzewkę wystąpił znany oświęcimski zespół
Krzywa Alternatywa, który dał
publiczności dużą dawkę pozytywnej energii i żywiołowej
muzyki. Nie zabrakło sztan- Sponsor główny
darowych przebojów, które
wraz z zespołem nucili fani
formacji, a nawet... trzech odważnych ochotników wykona- Sponsorzy
ło na scenie wspólnie z kapelą
piosenkę „Miasto moje Oświęcim”! Po nich na estradzie rozgościł się czternastoosobowy
zespół Sound’n’Grace i od razu
ujął muzycznym czarem zgromadzonych na rynku widzów.
Chór mający w swoim repertuarze muzykę gospel, soul, R&B
i funk śpiewał przede wszystkim utwory z dwóch ostatnich
krążków – „Początek” i „Życzenia”. Gwiazdą wieczoru była
znana z radiowych list przebojów piosenkarka Cleo, a jej
występem zachwycona była nie

Krzywa Alternatywa

Ścieżki Historycznej, mali
i duzi oświęcimianie udali się w pełną emocji podróż
w przeszłość – do księstwa
oświęcimskiego.
Uczestnicy, przechodząc ze specjalną
kartą pracy przez sale wystawowe, wykonywali zadania,
rozwiązywali zagadki i poszukiwali ważnych faktów historycznych. Ścieżka prowadziła
też do części warsztatowej,
gdzie odbywały się zajęcia plastyczne.

Fot. M. Wilk

2

Natomiast 4 września na zamkowym wzgórzu, podczas
9. Targowiska Staroci, spotkali
się miłośnicy antyków, pamiątek i wszelkich przedmiotów
z „duszą”.
To nie koniec historycznego
świętowania, bowiem 25 września odbędzie się finał konkursu wiedzy pn. „Igrzyska
Historyczne”
adresowanego
do uczniów klas IV–VIII szkół
podstawowych.
– ekt
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Wyjątkowa sesja
Święto Miasta Oświęcim to nie tylko koncerty, zabawa, różnorodne atrakcje i fajerwerki. Z tej okazji co roku odbywa
się też uroczysta sesja Rady Miasta Oświęcim, podkreślająca
wagę tego wydarzenia.
Święto zostało ustanowione
w 1996 roku na pamiątkę wydarzeń z 3 września 1291 roku.
Tego dnia, ponad siedem wieków temu książę cieszyński
Mieszko I potwierdził posiadane już przez Oświęcim prawa
miejskie oraz rozszerzył posiadane do tej pory przez miasto
przywileje o nowe – sądowniczy oraz gospodarczy. Jest
to pierwsza odnotowana data
dzienna związana z historią naszego miasta.
W tym roku uroczysta sesja
odbyła się 2 września w sali
widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury. Po wystąpieniu prezydenta Oświęcimia
Janusza Chwieruta nastąpiło
wręczenie nagród sportowcom
i trenerom, którzy osiągnęli
znaczące wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
Nagrodzeni zostali: Oliwia
Greczner – zawodniczka Oświęcimskiego Klubu Sportowego
Karate i Dalekowschodnich
Sportów Walki (OKSKiDSW)
za osiągnięcie wysokich wyników w kickboxingu, w szczególności za zdobycie I miejsca
na Mistrzostwach Polski k1
Rules oraz II miejsca na Mistrzostwach Polski Low Kick,
Marcel Brzeźniak – zawodnik OKSKiDSW za zdobycie
I miejsca na Mistrzostwach
Polski Juniorów k1 Rules oraz
II miejsca na Mistrzostwach
Polski Juniorów Kick-Light
w kickboxingu, Natalia Matusz z OKSiDSW za zdobycie
II miejsca na Mistrzostwach
Polski k1 Juniorów i Seniorów
oraz III miejsca na Mistrzostwach Europy Kadetów i Juniorów w kicboxingu, Dominika Chylińska z OKSKiDSW
za zdobycie I miejsca na Mistrzostwach Polski k1 Rules
Pro-Am i udział w Mistrzostwach Świata WAKO Seniorów w kickboxingu, Julia

Laureatki nagrody „Oświęcimski Orzeł”

Ćwiękała z OKSKiDSW za
zdobycie II miejsca na Mistrzostwach Polski k1 Rules
Pro-Am i III miejsca na Mistrzostwach Polski k1 Juniorów i Seniorów w kickboxingu,
Elżbieta Ferenc z OKSKiDSW
za zdobycie I miejsca na Mistrzostwach Polski k1 Rules i
III miejsca na Mistrzostwach
Polski w formule low kick k1
Juniorów w kickboxingu, Jakub Walter z Uczniowskiego
Klubu Pływackiego „Unia” za
zdobycie I i III miejsca na Mistrzostwach Polski Seniorów
na dystansie 4 x 200 m stylem
dowolnym oraz VI miejsca na
Mistrzostwach Europy Juniorów na dystansie 4 x 200 m
stylem dowolnym, Zuzanna Famulok z UKP „Unia” za zdobycie I miejsc na Mistrzostwach
Polski Seniorów na dystansach: 4 x 200 m stylem dowolnym, 400 m stylem zmiennym
i 200 m stylem motylkowym,
Marta Klimek z UKP „Unia”
za zdobycie I miejsca na Mistrzostwach Polski Seniorów
na dystansie 4 x 200 m stylem
dowolnym, uzyskanie kwalifikacji do Kadry Narodowej
Seniorów oraz kwalifikacji
do udziału w Mistrzostwach
Europy, Michał Daszkiewicz
z UKP „Unia” za zdobycie

I miejsca na Mistrzostwach
Polski Seniorów na dystansie
4 x 200 m stylem dowolnym,
I miejsca na Mistrzostwach
Polski Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów na dystansie
4 x 200 m stylem dowolnym,
I miejsca na Mistrzostwach
Polski Juniorów na dystansie
400 m stylem dowolnym oraz
udział w Mistrzostwach Europy Juniorów, Mateusz Mam-

rów III miejsca na dystansie
4 x 200 m stylem dowolnym,
Michał Piela z UKP „Unia” za
zdobycie dwukrotnie I miejsca
na Mistrzostwach Polski Seniorów na dystansach 4 x 200 m
stylem zmiennym, I miejsca
na dystansie 4 x 200 m stylem
dowolnym oraz XIII miejsca
na Mistrzostwach Europy Juniorów na dystansie 400 m stylem zmiennym, Alex Kowolik
z UKP „Unia” za zdobycie
III miejsca na Mistrzostwach
Polski Juniorów na dystansie
4 x 200 m stylem dowolnym
oraz udział w Mistrzostwach
Europy Juniorów Open Water,
Weronika Ptaszyńska z UKP
„Unia” za zdobycie II miejsca
na Mistrzostwach Polski Juniorów w Duathlonie, III miejsca
na Mistrzostwach Polski Elity
w Duathlonie, II miejsca na
Mistrzostwach Polski Juniorów
w Aquathlonie, II miejsca na
Mistrzostwach Polski Juniorów w Triathlonie na dystansie sprint oraz udział w Mistrzostwach Europy Juniorów
w Triathlonie, Alicja Woźnicka i Andrzej Brania – trenerzy
UKP „Unia” za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym osiągnięte przez szkolonych przez nich zawodników,
Jakub Lofek z Uczniowskiego
Klubu Łyżwiarstwa Figurowego „Unia” za zdobycie I miejsca na Mistrzostwach Polski
Juniorów oraz udział w Mistrzostwach Świata Juniorów,

3

Uczczono ofiary
II wojny światowej
Dwukrotnie we wrześniu
oświęcimianie zgromadzili się
na pl. Tadeusza Kościuszki,
by oddać hołd ofiarom II wojny światowej.

Następnie zebrani przeszli
na pobliski cmentarz parafialny i złożyli wiązanki kwiatów
na mogiłach żołnierzy poległych w dwóch wojnach
światowych.
1 września 1939 roku o godz.
W południe 1 września,
4:45, bez wypowiedzenia wojw 83. rocznicę wybuchu
ny, niemieckie wojska uderzyły
II wojny światowej władze
na Polskę, rozpoczynając najmiasta, parlamentarzyści,
przedstawiciele samorządu po- tragiczniejszy zbrojny konflikt,
który pochłonął miliony istnień
wiatowego i gminnego, radni,
a także kombatanci, delegacje ludzkich na całym świecie.
wojska, szkół, instytucji kultury, 17 września, w 83. rocznicę
napaści Związku Socjalistyczmłodzież niemiecka z Emden
nych Republik Radzieckich na
i Wolfsburga oraz mieszkańcy
Polskę, podczas uroczystości
Oświęcimia uczcili pamięć
przebiegających podobnie
i oddali hołd ofiarom wojny.
Odśpiewano hymn państwowy, jak 1 września, oddano hołd
Polakom wywiezionym w głąb
delegacje złożyły kwiaty na
ZSRR i pomordowanym w czaGrobie Nieznanego Żołnierza,
sie II wojny światowej (na fot.).
a utwór pt. „Cisza” zakończył
– In
ceremonię.

Woda w roli głównej
Po raz drugi Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
zaprosiło oświęcimian w swoje
gościnne progi.

Uroczysty wieczór zwieńczył koncert w wykonaniu Trio
Maria Kudełka, Jan Kudełka i Piotr Kudełka

carz z UKP „Unia” za zdobycie na Letnich Mistrzostwach
Polski Seniorów I miejsca na
dystansie 4 x 200 m stylem
dowolnym oraz na Zimowych
Mistrzostwach Polski Senio-

Fot. zbiory organizatora

Mikołaj Pauliczek z UKŁF
„Unia” za zdobycie II miejsca na XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w sportach zimowych i Krystian Gerega z UKŁF „Unia”
za zdobycie III miejsca na
XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach
zimowych.
Nagroda „Oświęcimski Orzeł”
została wręczona Oldze Porębskiej i Zuzannie Kubiczek
ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Oświęcimiu. Jest to jednorazowe stypendium, przyznawane od 2016 roku z inicjatywy
Młodzieżowej Rady Miasta,
które ma wspierać najlepszych
absolwentów
wyłonionych
ze wszystkich oświęcimskich
podstawówek.
Tego dnia przybyłych na
uroczystą sesję witała przed
budynkiem OCK Orkiestra
Miasta Oświęcim, a wieczór
zakończył się koncertem w wykonaniu Trio Maria Kudełka,
Sportowcy i trener, którzy odebrali nagrody za znaczące wyniki we współzawodnictwie Jan Kudełka i Piotr Kudełka.
krajowym i międzynarodowym
– Marzena Wilk

– Podczas wycieczki przybliżaliśmy uczestnikom proces
uzdatniania wody – od etapu
ujmowania wody, poprzez
uzdatnianie i dezynfekcję,
aż do jej dystrybucji do sieci
3 września na terenie Stacji
wodociągowej. Zwiedzający
Uzdatniania Wody Zasole
mogli przekonać się w laboraodbył się drugi Dzień Otwarty
torium, w jaki sposób jest ona
Oświęcimskich Wodociągów.
badana i kontrolowana po to,
Na przybyłych czekały różnoaby później jako zdrowa i bezrodne atrakcje: można było
obejrzeć armaturę oraz pojazdy pieczna mogła być dostarczana
do mieszkańców miasta i gmii maszyny wykorzystywane
ny – informują organizatorzy.
przez PWiK, a także wziąć
Zwiedzający mogli też zobaudział w pokazie działania kamery inspekcyjnej do przeglądu czyć, w jaki sposób jest zarządzana sieć wodociągowa przy
kanalizacji. Dla najmłodszych
przygotowano dmuchańce, gry użyciu współczesnych narzędzi
informatycznych.
i zabawy zręcznościowe oraz
Nie zabrakło oświęcimskiej
autorską grę oświęcimskich
kranówki, która dostępna była
wodociągów pt. „Wodny spaw różnych punktach na terenie
cer”, zarówno w wersji plancałego zakładu. Każdy mógł
szowej, jak i „chodnikowej”.
sprawdzić, jak smakuje i przeByło też kino letnie i wspólne
konać się, że warto pić wodę
tańczenie zumby.
Podobnie jak w roku ubiegłym prosto z kranu.
– ekt
do zwiedzania zakładu ustawiały się kolejki chętnych.
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Przyjdź
po wiedzę
i wsparcie
W ramach obchodów Dnia
Zdrowia Psychicznego planowana jest konferencja pn.
„Wszystko zaczyna się w głowie – spotkanie z psychiatrią”.

Charytatywne zakończenie lata

Ekopiknik
W niedzielę, 2 października
w Parku Pokoju odbędzie
się ekopiknik organizowany
w ramach ogólnopolskiej akcji „Czyste, Zielone Miasta”.

W programie sprzątanie
starej części parku Pokoju oraz
sadzenie drzew przekazanych
Spotkanie odbędzie się
przez Lasy Państwowe w no20 października o godz. 11:00 wej części.
w Miejskiej Bibliotece Publicz- – Dla pierwszych 100 osób,
nej. W programie przewidziano które pomogą nam posprząwykłady ekspertów z zakresu
tać starą część parku, mamy
zdrowia psychicznego, warszsmaczną niespodziankę, czyli
taty psychologiczne i taneczne, solidną porcję pysznych praprogram artystyczny oraz
żonych. Natomiast młodszych
wystawę prac plastycznych.
i starszych zapraszamy do ekoWstęp wolny.
logicznej strefy warsztatowej
Organizatorem przedsięwzięcia przygotowanej przez kreatywne
jest działająca od roku Fundazespoły z OCK, MBP oraz
cja PrzytulJA. Tworzą ją osoby, Ekoprzystanku. Nauczymy, jak
którym leży na sercu poprawa
samodzielnie dać książkom
opieki nad osobami z zabu„drugie życie”, przygotować
rzeniami psychicznymi. Za
ekoprzybory szkolne i stworzyć
cel stawiają sobie wspieranie
uroczego Ekoludka, który po
i edukację osób z zaburzeniami podlaniu rozkwitnie piękną
zdrowia psychicznego. Członzielenią. Serdecznie zapraszaków Fundacji można spotkać
my wszystkich oświęcimian,
m.in. w klubie pacjenta przy
którym leży na sercu troska
ul. Śniadeckiego 21, który jest o środowisko – mówi Marek
miejscem spotkań, wsparcia,
Tarnowski, naczelnik Wydziapsychoedukacji, warsztatów
łu Promocji Urzędu Miasta
i poradnictwa socjalnego.
Oświęcim.
Więcej informacji o Fundacji
Stoisko promocyjne przyi konferencji można znaleźć
gotowały też oświęcimskie
na Facebooku.
wodociągi, które niestrudzenie
– ekt przekonują, że oświęcimska

kranówka jest smaczna i dobra
jakościowo, a jej picie z kranu
to tańsza i bardziej ekologiczna
alternatywa niż zakup wody
butelkowanej. Na zabawowo-konkursowym stoisku
promocyjnym programu Czyste
Powietrze, przygotowanym
przez Wydział Ochrony Środowiska UM Oświęcim, będzie
można wygrać m.in. piękne
wrzosy. Ponadto mistrz kuchni
Sebastian „Szromu” Schrom
pokaże, jak ugotować jesienną
zupę dyniową, a gotowanie
na żywo zakończy wspólna
degustacja potrawy.
Przedsięwzięcie jest realizowane pod patronatem Prezydenta
Miasta Oświęcim w ramach
obchodzonego w naszym
mieście w roku 2022 – Roku
Troski o Środowisko Naturalne.
Odbywa się w ramach projektu
„Czyste, Zielone Miasta”,
który powstał z inicjatywy
Stowarzyszenia Program Czysta
Polska. Celem akcji jest nie
tylko edukacja, ale również
integracja osób, które interesują się zdrowym trybem życia
w ekologicznym świecie.
– ekt

Wiele różnorodnych atrakcji czekało
podczas pikniku charytatywnego pn.
3. Pozytywne zakończenie lata.
W trakcie pikniku, który
odbył się 18 września przy
Oświęcimskim Centrum Kultury, zbierano środki na rzecz
podopiecznego Stowarzyszenia Pozytywni, ośmioletniego
Sebastiana Kiszczaka z Lasu
w gminie Przeciszów. Chłopiec
ma wadę wzroku – niedomogę
konwergencji, obniżone napięcie mięśniowe i wadę słuchu.

Pracownicy MOPS apelują
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu wystosowali
apel do włodarzy Oświęcimia i dyrekcji oświęcimskiego MOPS, w którym domagają się wyższego wynagrodzenia i poprawy warunków pracy. Wyrażają też
swój niepokój o przyszłość i jakość usług pomocy społecznej w naszym mieście.
Wystosowany w sierpniu apel,
był już drugim. Pierwsze pismo
zostało przekazane władzom
i radnym miejskim, a także
dyrektor MOPS w listopadzie
2021 r. Poprzedzono je rozmowami, które nie przyniosły oczekiwanych przez kadrę
rozwiązań naprawczych, które
zahamowałyby
niepokojący
trend mogący skutkować niższą
jakością usług kierowanych do
mieszkańców Oświęcimia.
Pracownicy pomocy społecznej zaznaczają, że blisko jedna
trzecia z nich osiąga wynagrodzenia w okolicach wysokości
wynagrodzenia minimalnego.
Od długiego czasu oczekują na
uwagę władz naszego miasta
w zakresie godnych zarobków,
które od wielu lat nie przystają
do ekonomicznej rzeczywistości. Zwracają też uwagę na to,
że w podobnej sytuacji są pracownicy Urzędu Miasta i związanych z nim jednostek organizacyjnych.
– Rok 2020 i 2021 minął wszystkim pod znakiem pandemii
koronawirusa, która szczególnie doświadczyła pracowników
pomocy społecznej, z uwagi na
nowe wyzwania. Nadal realizujemy dodatkowe dyżury telefoniczne przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 7:30 do
19:00. Przypominamy również,

że w czasie, gdy wszystkie instytucje i organizacje z terenu
miasta były zamknięte, MOPS
pracował pełną parą, z niewielkimi ograniczeniami w kontakcie z osobami wspieranymi – piszą pracownicy MOPS
w Oświęcimiu.
– Rok 2022 spowodował kolejny wysyp dodatkowych
wyzwań i zadań do realizacji
związanych z wojną na Ukrainie. Niezbędne było objęcie
wsparciem dodatkowej grupy
wymagającej pomocy, jaką są
osoby uchodzące przed wojną.
Oprócz wyzwań przeprowadzenia diagnozy, planowania
pomocy finansowej, pojawiła
się też potrzeba udzielania wydłużonej w czasie pomocy rzeczowej w ramach prowadzonego punktu czy pracy socjalnej,
mającej na celu budowanie sieci
wsparcia adekwatnego do rozeznanych potrzeb wspieranych
osób w ich nowym miejscu zamieszkania – dodają.
Oprócz niskich, nieadekwatnych do wykonywanej pracy
wynagrodzeń, pracownicy podnoszą też problem ostatnich
kilku lat, jakim jest odpływ pracowników, w tym również tych
merytorycznych z wieloletnim
doświadczeniem zawodowym.
Według apelujących niskie zarobki, brak innych motywato-

rów, przeciążenie zadaniami
i brak zainteresowania pracą
w pomocy społecznej powodują coraz bardziej widoczną
zapaść kadrową w ich instytucji. Jednak obawy te zostały
zbagatelizowane – zrzucano je
na karb zwykłych ruchów kadrowych.
– Jak długo zastępowanie nieobecnych pracowników przez
tych, którzy pozostali, będzie
jedynym rozwiązaniem trudnej sytuacji kadrowej w MOPS?
Zadań w pomocy społecznej
sukcesywnie przybywa, pracownicy od wielu lat są nimi
dociążani, gdyż do ich realizacji
nie jest zatrudniany dodatkowy
personel. W chwili, gdy znika
kolejnych kilku pracowników,
zadania ponownie dzielone są
na pozostałych, którzy pracują
ponad siły, bez wynagradzania
za swoją ciężką pracę, co będzie
miało bezpośrednie przełożenie
na efekty, a docelowo na jakość
usług trafiających do mieszkańców – czytamy w apelu.
– My, pracownicy pomocy
społecznej, stanowczo podkreślamy, że chcemy otrzymywać godne wynagrodzenie
za pracę, którą wykonujemy
każdego dnia. Nie chcemy wykonywać jej więcej za mniejsze
pieniądze, jak proponuje pan
Prezydent, ubierając powyższą

„inicjatywę” w troskę o dobro
nasze i naszych rodzin. Taką
propozycję uważamy za uwłaczającą i noszącą znamiona
wykorzystywania pracowników
i ich trudnej sytuacji finansowej
– zaznaczają pracownicy.
Apelujący podkreślają, że pomoc społeczna jest trudną
i wymagającą dziedziną opartą
na kompleksowej wiedzy z zakresu wielu aktów prawnych
i elastyczności kadry, która potrafi dostosować się do zmiany warunków, które następują
bardzo często. Dlatego tym
bardziej istotne jest zatrzymanie pracowników z wieloletnim
doświadczeniem, gdyż to oni
przygotowują przyszłe kadry
i są gwarantem jakości świadczonych usług.
Pracownicy MOPS oczekują od
władz miasta dostrzeżenia ich
wkładu w wywoływanie pozytywnych zmian w społecznym
funkcjonowaniu mieszkańców
miasta.
– Mówimy stanowcze dość
dla traktowania nas, naszych
wysiłków i naszej pracy jako
zbędnego kosztu, branży nieprzynoszącej profitów i dlatego
niedostrzegalnej na arenie miasta. Oczekujemy na Państwa
aktywność w powyższym zakresie i decyzji, które pozwolą
zmienić nieakceptowalną dzi-

Wymaga kosztownego leczenia
i rehabilitacji. Mama Sebastiana samotnie wychowuje syna
i trzynastoletnią córkę.
Deszczowa aura nie przeszkodziła w organizacji wydarzenia. W programie znalazły się
m.in.: pokaz magii przygotowany przez iluzjonistę Adriana
Mitoraja, pokazy w wykonaniu
tancerzy z oświęcimskiej Szko-

siaj sytuację w pomocy społecznej i doprowadzą do takiego
stanu rzeczy, że my, pracownicy, będziemy pracować w godnych i satysfakcjonujących
warunkach zarówno finansowych, jak i organizacyjnych –
podkreślają.
W odpowiedzi na apel prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut zaznaczył, iż ma
świadomość tego, że pracownicy MOPS w Oświęcimiu wykonują odpowiedzialne i ważne
prace, podobnie jak pracownicy samorządowej sfery publicznej zatrudnieni w Dziennym
Domu Pomocy, Środowiskowym Domu Samopomocy, jednostkach kultury i sportu, szkołach, przedszkolach, urzędzie
miasta czy też pozostałych jednostkach i spółkach miejskich.
Wszystkie te instytucje tworzą
całość i służą mieszkańcom
miasta.
– Coraz większa inflacja i trudności gospodarcze powodują
systematycznie rosnące koszty
życia Polaków. Za tę sytuację
nie odpowiada samorząd, lecz
Narodowy Bank Polski i rząd
RP, a często samorządy ponoszą konsekwencje tej błędnej
polityki. Należy tutaj także nadmienić, że decyzje rządzących
obecnie w Polsce powodują coraz większe ograniczenia finansowe dla samorządów. Tylko
z tytułu zmniejszenia udziału
dochodów miast i gmin w podatku dochodowym od osób
prawnych (CIT) oraz osób fizycznych (PIT) w 2022 r. wpływy do budżetu Oświęcimia
zmniejszyły się o 14 mln zł (tj.
około o 25 proc.) w stosunku
do roku 2021. Decyzje te mają
katastrofalny wpływ na możliwości finansowe budżetu mia-

ły Tańca Prestiż oraz z eMotion
Dance Academy, sportowców
z Oświęcimskiego Klubu Karate,
pokaz zumby, a także wspólne
tańce latino. Były też warsztaty
florystyczne i zabawy akrobatyczne, malowanie twarzy, zaplatanie warkoczyków, zdjęcia
w bańce mydlanej, kosmiczne tatuaże. W imprezie wzięli
udział policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Oświęcimiu, strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Oświęcimiu,
Bobrku i Przeciszowie, ratownicy z oświęcimskiego WOPR.
Na przybyłych czekały również
domowe pyszności, np. prażone, bigos, grochówka, żurek
i słodkie wypieki.
Wszystkie atrakcje podczas
pikniku były dostępne za wolne datki do puszek, które były
oklejone wizerunkiem Sebastiana, podopiecznego stowarzyszenia.
Piknik 3. Pozytywne zakończenie lata zorganizowany został
przez Stowarzyszenie Pozytywni, we współpracy z Oświęcimskim Centrum Kultury, Powiatem Oświęcimskim i Miastem
Oświęcim, przy wsparciu licznych partnerów i sponsorów.
– In
sta. Mimo tej trudnej sytuacji
podejmowane są działania, aby
zwiększyć wynagrodzenia pracowników we wszystkich jednostkach finansowanych z budżetu miasta. Podwyżki w roku
2022 zostały uruchomione od
1 kwietnia. Wysokość tej podwyżki w przypadku pracowników MOPS wyniosła średnio
451 zł – wyjaśnia prezydent
Oświęcimia.
Prace nad budżetem miasta
Oświęcim na 2023 rok trwają,
w tym w kwestii podwyżek wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek budżetowych.
– Jednak do momentu uzyskania wiążącej informacji
z Ministerstwa Finansów na
temat dochodów miasta z tytułu udziału z CIT i PIT nie ma
możliwości podjęcia ostatecznej decyzji o wynagrodzeniach.
W budżecie państwa na 2023 r.
średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej został
ustalony przez rząd RP na poziomie 7,8 proc. Będziemy się
starali, by wzrost wynagrodzeń
we wszystkich jednostkach budżetowych nie był mniejszy niż
wskaźnik rządowy – informuje
Janusz Chwierut.
Na zakończenie dodaje:
– Jako władze miasta musimy
pogodzić interes pracowników
sfery samorządowej i ich oczekiwania wzrostu wynagrodzeń
z faktem prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania
miasta, szczególnie w sytuacji
gigantycznego wzrostu kosztów
energii elektrycznej, gazu i ciepła oraz oczekiwań mieszkańców w zakresie różnego rodzaju
inwestycji w przestrzeni miasta
– mówi prezydent.
– Marzena Wilk
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W trosce o rodzinę
18 września ulicami Oświęcimia przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny.
Wydarzenie rozpoczęła msza
święta pod przewodnictwem
dziekana oświęcimskiego ks.
Fryderyka Tarabuły w kościele
pw. św. Maksymiliana. Następnie uczestnicy – niezrażeni
deszczową i wietrzną aurą –
przeszli radośnie ulicami miasta, niosąc biało-czerwone flagi
i transparenty z hasłami: „Rodzina szkołą człowieczeństwa”,
„Życie jest święte”, „W rodzinie
smutek ginie”. Marsz zakończył
się w kościele św. Józefa na Zasolu, gdzie czekał poczęstunek,
ciepła herbata oraz koncert zespołu Fausytem.

– Po dwuletniej przerwie
spowodowanej epidemią, doświadczeni trudnym okresem
izolacji i ograniczeń we wzajemnych kontaktach, pragniemy po raz kolejny publicznie
zamanifestować, że najważniejsza dla wszystkich jest rodzina – informuje Dorota Kinalczyk, jedna z organizatorek
marszu.
Marszom, które od 2006 r.
odbywają się w całej Polsce,
każdego roku przyświeca inne
motto – tegoroczne „I ślubuję ci” nawiązuje do słów przysięgi małżeńskiej. Ma przy-

Odbierz wrzosy
W dniach od 28 do 30 września prowadzona będzie akcja
promocyjna „Kwiaty za odpady”.
Mieszkańcy Oświęcimia, którzy
oddadzą odpady do Punktów
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), otrzymają wrzosy.
Odpady można oddawać
w godz. 9:00–17:00 w dwóch
Punktach Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych – przy
ul. Bema 12A i przy ul. Więźniów Oświęcimia.
Rośliny będzie można otrzymać
za papier i tekturę, tworzywa
sztuczne, szkło, metal, odpady
wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki oraz
chemikalia (farby, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki
ochrony roślin, odczynniki
fotograficzne itp.).
Za oddanie do 30 kg odpadów
mieszkaniec otrzyma jedną
sadzonkę wrzosu. Dwie sztuki
kwiatów przysługiwać będą
osobom, które dostarczą do
99 kg odpadów. Za 100 kg
i więcej odpadów będą przysługiwać trzy sadzonki kwiatów.
Mieszkańcy są zobowiązani
do posiadania karty PSZOK,
którą powinni pokazać pracownikowi prowadzącemu obsługę
punktu.
–k

Akademia
wolontariusza

Prezentacja III sektora

Trzy tygodnie ze zwiedzaniem
online, wykładami i warsztatami czekają na zainteresowanych wolontariatem
w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau.

Blisko 40 podmiotów wzięło udział w XVI Pikniku Organizacji Pozarządowych, który odbył się 28 sierpnia na bulwarach.

Akademia Wolontariusza to nowy projekt Międzynarodowego
Centrum Edukacji o Auschwitz
i Holokauście skierowany
do zainteresowanych historią
obozu Auschwitz i wolontariatem w archiwum.
Odbywać się będzie w języku
angielskim w trybie zdalnym
od 16 października do 17 listopada. Wolontariusze będą
pomagać w realizowanym
przez muzealne archiwum
międzynarodowym projekcie
„Rekonstrukcja tożsamości
deportowanych i więzionych
w KL Auschwitz”. Zapoznają
się też z historią byłego obozu
zagłady.
– Chodzi przede wszystkim
o pomoc w indeksowaniu danych pochodzących
z pozyskanych, oryginalnych
dokumentów, które dotyczą
osadzonych w obozie osób.
Będzie to ogromne wsparcie dla przygotowywanego
kalendarium transportów
do Auschwitz – informuje Katarzyna Marcak, szefowa Biura
Wolontariatu w MCEAH.
Udział jest bezpłatny, liczba
miejsc ograniczona. Zainteresowani powinni wypełnić
formularz online do 7 października. Kontakt: wolontariat@
auschwitz.org.
– In

felieton

kamila drabek

Pasibrzuszki

J

esień zbliża się wielkimi krokami. Nocny i poranny chłód daje znać, że lato już przemija.
Dojrzała jarzębina, a ptaki zaczynają przylatywać
w miejsce, gdzie były karmione w zimie. Te, które przeżyły, zapewne nauczą młode, jak trafić do paśnika.
Ale skąd wiedzą, w które okno zaglądać, aby przypomnieć
o pustym brzuszku? Skąd wiedzą, na który parapet przylecieć
i zajrzeć przez szybę? Przecież nigdy nie były na tym parapecie karmione.
Nie wiem, jaka zima będzie w tym roku, czy śnieżna,
mroźna, czy raczej będzie przypominała porę deszczową.
Jedno jest pewne – będzie droga. I lepiej, aby była lekka.
Czy ptaki poczują inflację i drożyznę? Zapewne tak, bo przecież ich karma będzie się znajdowała na końcu listy zakupów.
W czasie poprzedniej zimy podwórkowe ptaki zjadły 140 kilogramów ziarna oraz kilkanaście kilo różnych smakołyków
tłuszczowych w postaci kul, batonów, słoniny itd. Spore
stadko nie przetrwałoby bez takiego wsparcia.
Ptaszki pasibrzuszki będą zaglądać do karmników i oby
nie zabrakło im smakołyków. A nas oby było stać na uwzględnienie ich potrzeb na listach zakupowych. W Internecie można znaleźć wiele poradników na temat przygotowania dobrej
i kalorycznej karmy, zatem do dzieła! 			

Dla zdolnej młodzieży
Fot. MDSM

pominać znaczenie i wartość
instytucji małżeństwa. Organizatorzy podkreślają, że źródłem życia i miejscem harmonijnego wzrastania człowieka
jest rodzina oparta na stabilnym związku małżeńskim
kobiety i mężczyzny. To właśnie rodzina zapewnia poczucie bezpieczeństwa, wsparcie
i godną starość, a ostoją i siłą
w trudnych sytuacjach jest
trwałość małżeńskich więzi.
Do rodzinnych relacji odniósł
się też podczas kazania ks.
Bogusław Kastelik. Mówił, jak
ważne jest, by małżonkowie
żyli słowami przysięgi na co
dzień, okazując sobie miłość,
wierność i uczciwość małżeńską. Nie tylko w wielkich przyrzeczeniach składanych na całe
życie, ale w drobnych, codziennych gestach dobroci. Zwrócił
też uwagę na rolę wzajemnego,
cierpliwego słuchania się w rodzinach, co tworzy przestrzeń
dla spotkań, bliskości i więzi.
Organizatorami marszu w naszym mieście są Akcja Katolicka, Bractwo Trzeźwości, Ruch
Światło-Życie i Stowarzyszenie „Abstynencja” działające
przy parafii św. Maksymiliana
w Oświęcimiu. Marsz honorowym patronatem objął ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej ks. bp Roman Pindel,
starosta oświęcimski Andrzej
Skrzypiński oraz prezydent
Oświęcimia Janusz Chwierut.
– ekt

Po raz kolejny wręczono
w Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu stypendia z Funduszu
im. Marii i Stanisława NeuStowarzyszenia, fundacje i klu- jak szeroki jest obszar działal- łalność. Ponadto na wielu sto- mannów.

by działające na terenie ziemi
oświęcimskiej dołożyły wszelkich starań, by odwiedzający
piknik nie narzekali na nudę.
Stoiska były ciekawe i urozmaicone, co nie powinno dziwić,
gdy weźmie się pod uwagę,

ności sektora pozarządowego
w naszej okolicy. Organizacje
prezentowały swój dorobek –
obrazy czy rękodzieło, które
można było również zakupić
oraz nagrody i odznaczenia,
które zdobyły za swoją dzia-

iskach czekały na oglądających
dodatkowe atrakcje, np. Oświęcimski Klub Karate przygotował
pokazy sztuk walki, UKH Unia
Oświęcim – pokaz umiejętności
hokejowych, a na stoisku Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą można było zagrać w boule.
Były też brokatowe tatuaże dla
najmłodszych, strefa gastronomiczna i wiele innych propozycji. Nowością podczas pikniku
były zawody kajakarskie, w których wystartowało ponad dwadzieścia załóg.
Na plenerowej scenie zaśpiewała
Akademia Radości i podopieczni Stowarzyszenia Bratnich Serc,
zatańczyli członkowie Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk”. Taneczny
pokaz przygotowała również
szkoła tańca eMotion Dance
Akademy. Małopolska Uczelnia
Państwowa zaprezentowała robota przemysłowego, a Miejskie
Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe prowadziło pokaz
pierwszej pomocy i instruowało, jak używać dostępnych w naszym mieście defibrylatorów.
Wydarzenie zwieńczył koncert
zespołu Trzecia Miłość.
Organizatorem pikniku był
Urząd Miasta Oświęcim we
współpracy z OCK. Sponsorem
była firma Synthos.
– ekt

5

Otrzymali je: Antonina Nagi
i Patrycja Bęgziak z Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa
Sportowego i Technicznych
oraz Mateusz Mika z Liceum
Ogłoszenie płatne

Ogólnokształcącego im.
ks. S. Konarskiego.
Celem funduszu jest wspieranie
edukacji uzdolnionej młodzieży
pochodzącej z miasta i gminy
Oświęcim. O bezzwrotne,
jednorazowe stypendium ubiegać się mogą uczniowie szkół
średnich o ponadprzeciętnych
uzdolnieniach potwierdzonych
wynikami, kończący naukę
i planujący studia na wyższych
uczelniach.
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu
Harmonogram
dyżurów radnych
Rady Miasta Oświęcim
Przewodniczący Rady Miasta

Piotr Hertig

wtorek godz. 16:00–17:00
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Ireneusz Góralczyk
poniedziałek
godz. 12:00–13:00

5.10 godz. 13:00–15:00

Michał Chrzan

Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

SESJA RADY Miasta
24 sierpnia odbyła się sesja
Rady Miasta. Nadzwyczajna
sesja z okazji Święta Miasta
Oświęcim miała miejsce
2 września.
Treść uchwał oraz informacja
o wynikach głosowania jest
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.

Szkolne remonty
Wraz z nowym rokiem szkolnym w ławkach oświęcimskich podstawówek zasiadło 2645 uczniów, w tym ponad 200 dzieci z Ukrainy. Naukę rozpoczęło 320 pierwszoklasistów. Miejskie przedszkola zapewniły opiekę i edukację dla 789 dzieci.

Wieści Z RATUSZA
w lokalnej TV

Program informacyjny
„Wieści z Ratusza”
Krystyna Dąbrowska
można oglądać w każdy piątek
Komisja Ochrony Zdrowia, Śroo godz. 18:00.
dowiska i Pomocy Społecznej
Komisja Prawa, BezpieczeńWiadomości są powtarzane
stwa i Porządku Publicznego
co trzy godziny przez cały
weekend.
19.10 godz. 13:00–15:00
Można je oglądać na portalach
Bożena Godawa
www.faktyoswiecim.pl
Komisja Skarg, Wniosków
i www.oswiecimonline.pl/.
i Petycji
Są też dostępne
Komisja Prawa, Bezpieczeńna stronach www.ostv.pl
stwa i Porządku Publicznego
oraz www.oswiecim.pl/.
12.10 godz. 13:00–15:00

RADA SENIORÓW ZAPRASZA
Oświęcimska Rada Seniorów
serdecznie zaprasza oświęcimian na swoje dyżury.
Przedstawicieli ORS można spotkać w każdą drugą środę
miesiąca w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta
przy ul. Solskiego 2, pokój nr 14 w godz. 11:00–12:00.
Można kontaktować się mejlowo: rada.seniorow@um.oswiecim.pl

Udogodnienia dla kierowców
w strefie płatnego postoju
Urząd Miasta zakupił sześć
nowych parkomatów. Nowe
urządzenia zastąpiły mocno
wysłużone parkometry na
Rynku Głównym, przy placu
Kościuszki, na parkingu przy
ul. Zamkowej oraz ul. Żwirki
i Wigury, a także ul. Chopina.
Nowością jest możliwość
zapłacenia za parkowanie
kartą płatniczą, więc kierowcy
nie będą już musieli szukać
bilonu. Dodatkowo w czytniki
kart bankomatowych doposa-

żono cztery inne urządzenia.
Dwa z nich znajdują się przy
ul. Jagiełły, a kolejne przy ul.
Górnickiego i ul. Piastowskiej.
Całkowity koszt wymiany
i doposażenia parkomatów
wyniósł ponad 152 tys. zł.
W strefie płatnego parkowania
w Oświęcimiu jest łącznie
17 parkomatów. Płatność
kartą bankomatową jest teraz
w 10 parkomatach. Wymiana
następnych urządzeń planowana jest w przyszłym roku.

Wakacyjna przerwa została
wykorzystana przez dyrektorów szkół na przeprowadzenie remontów i modernizacji.
W budżecie miasta na inwestycje oświatowe zabezpieczono
750 tys. zł.
– Wykonaliśmy wiele prac
w szkołach prowadzonych
przez miasto, głównie związanych z poprawą estetyki

i funkcjonalności sal lekcyjnych, korytarzy czy wymianą
starych urządzeń zabawowych
i nawierzchni na placach zabaw
– wymienia zastępca prezydenta Oświęcimia Krzysztof Kania.
Wśród nich są place zabaw
w Szkole Podstawowej nr 1 i 9
oraz Miejskim Przedszkolu
nr 7. W Szkole Podstawowej
nr 3 zrobiono wejście do szkoły,

tzw. zewnętrzny taras. W budynku Szkoły Podstawowej nr 5
wymieniono stolarkę drzwiową, a w Szkole Podstawowej
nr 2 zainstalowano monitoring
zewnętrzny. Prace modernizacyjne korytarzy prowadzono
w Szkole Podstawowej nr 4.
W Miejskim Przedszkolu nr 16
zamontowano rolety zewnętrzne. Staraniem rodziców wyma-

lowano też niektóre klasy czy
świetlice, jak np. w Szkole Podstawowej nr 1. Nie wszystkie
inwestycje udało się zakończyć
wraz z pierwszym dzwonkiem.
W Szkole Podstawowej nr 7
prowadzone są jeszcze prace
przy izolacji fundamentu budynku. Na modernizację czeka
też plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11. 		

Ratują ludzkie życia. Są też w Oświęcimiu
W Oświęcimiu jest sześć defibrylatorów AED. Urządzenia zwiększają szanse
przeżycia osobom, u których z różnych powodów zatrzymała się akcja serca,
a zainstalowany program instruujący pokazuje, jak postępować z poszkodowanym na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu karetki.
Nie wszyscy jednak wiedzą, czy
poradzą sobie, gdy będą świadkiem takiego zdarzenia. Co
zrobić w takiej sytuacji? Życie
osoby, która zasłabła, zależy od
szybkiej interwencji osób postronnych oraz wezwania służb
ratunkowych.
– W przypadku gdy nie ma
z nią kontaktu, trzeba udrożnić drogi oddechowe. Należy
ułożyć ją na plecach i odchylić
głowę do tyłu, jednocześnie
wysuwając żuchwę. Następnie należy ocenić, czy osoba
oddycha. Najlepiej przyłożyć
ucho do twarzy i przez około 10 sekund sprawdzać, czy
jest oddech lub obserwować,
czy klatka piersiowa się porusza. Aby prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, należy klęknąć
przy osobie poszkodowanej
i rytmicznie uciskać jej klatkę
piersiową. Po 30 uciskach po-

winno się wykonać 2 oddechy
ratownicze metodą usta-usta
lub usta-nos, dwa oddechy po
każdych 30 uciskach. Można
jednak poprzestać na samym
uciskaniu klatki piersiowej.
Resuscytację należy prowadzić
aż do momentu przybycia ratowników medycznych lub do
czasu gdy poszkodowany odzyska przytomność – instruuje
asp. szt. Małgorzata Jurecka,
rzecznik Komendy Powiatowej
Policji w Oświęcimiu.
Podkreśla też, że szybkie udzielenie takiej pomocy chroni człowieka przed niedotlenieniem
organizmu, a przede wszystkim
uszkodzeniem mózgu. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że bardzo ważne jest, aby
przed rozpoczęciem udzielania
pomocy zapewnić sobie wsparcie innych osób, które w międzyczasie będą wzywać służby
ratunkowe.

Defibrylatory do przywracania
prawidłowego rytmu serca są
w budynkach Urzędu Miasta
Oświęcim przy ulicy Zaborskiej 2 i ulicy Ludwika Solskiego 2, kolejny jest w Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Defibry-

lator jest również na wyposażeniu Straży Miejskiej. Dwa
urządzenia są też w Oświęcimskim Centrum Kultury i Osiedlowym Domu Kultury.
Nie bójmy się z nich korzystać!
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Brak rządowego wsparcia do budowy
żłobka i przedszkola w Oświęcimiu

A w jaki sposób dotyka to
miasto Oświęcim?
To są fakty. W wyniku zmian
przepisów podatkowych do naszego budżetu wpłynęło w tym
roku o około 14 mln zł mniej
niż w roku ubiegłym. To są
nasze pieniądze, które niestety
rząd zatrzymał dla siebie i nie

przekazał do naszego budżetu.
To jest ogromna kwota, prawie
10 proc. naszych dochodów
własnych. Z drugiej strony rząd
przeznaczył dla Oświęcimia
w programach inwestycyjnych
w 2022 roku zaledwie 3 mln zł.
Tak więc pozbawiono nas prawie 11 mln zł.
To już kolejny raz, kiedy
Oświęcim zostaje pozbawiony
11 mln zł. Pamiętam, jak w zeszłym roku miasto straciło
z tytułu wadliwych przepisów
podatkowych podobną kwotę.
To prawda. Oczywiście te
ogromne pieniądze moglibyśmy wydać na rozwój miasta.
Mamy dziś duże problemy finansowe wynikające ze wzrostu
kosztów energii elektrycznej,
Wydawało się nam rzeczą oczywistą i naturalną,
że rząd który ma na sztandarach politykę prorodzinną, będzie wspierał
budowę kompleksu żłobka
dla 96 dzieci i przedszkola
dla 100 dzieci na Starych
Stawach. Mieliśmy stosowny
projekt i pozwolenie na jego
budowę. Jakie było nasze
zdziwienie, kiedy otrzymaliśmy odmowę dofinansowania tego projektu. Sytuacja
powtórzyła się jeszcze trzykrotnie, chociaż inne gminy
otrzymywały dofinansowanie na takie projekty.
gazu, innych usług czy oczekiwań płacowych pracowników.
Inflacja dotyka nie tylko zwykłych ludzi czy firm, ale tak-

zadanie. Uważam, że budowa
żłobka i przedszkola na Starych
Stawach jest niezbędna. Dzielnica ta rozwija się najszybciej,
jeżeli chodzi o budownictwo
mieszkaniowe w Oświęcimiu.
Powstają nowe budynki Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, są prywatne inwestycje deweloperskie,
powstają nowe domy prywatne.
Zakładamy, że w najbliższych
latach powstanie tu kilkaset nowych mieszkań. Budowa żłobka i przedszkola jest jak najbardziej ważna i uzasadniona.
Tworzymy warunki pod rozwój
budownictwa i jednocześnie
myślimy o usługach publicznych, budowie żłobka i przedszkola. Sprzyjamy młodym rodzicom, umożliwiamy podjęcie
pracy i jednocześnie zapewniamy opiekę nad dziećmi.

obecny wojewoda małopolski, szkola, Chrzanów otrzymał
75 mln zł. To pokazuje, jak PiS 15 mln zł, też między innymi
wspiera swoich i lojalne wzglę- na takie zadanie. Nasz wniosek
że samorządów. To tak jakby dem siebie gminy. Mamy pań- opiewał na przeszło 12 mln zł.
w domu nagle mieć mniej pie- stwo partyjne i oparte o kumoniędzy, a wydatki mieć większe. terstwo. Dostają ci, którzy ich Rozumiem, że czuje się Pan
rozgoryczony tą sytuacją.
Musimy oszczędzać, rezygnoPo pierwsze, ta decyzja rząwać z wielu rzeczy. Podobnie, Oświęcim z dodatkowych
du PiS oraz premiera Morajak w naszych rodzinach, jest programów rządowych,
do których składał wnioski,
wieckiego, a także posłów PiS
w samorządzie.
było ich dotychczas sześć,
szkodzi przede wszystkim
Wspomniał Pan, że pienią- otrzymał na lata 2020–2024 mieszkańcom naszego miasta,
szczególne młodym rodzinom
dze są dzielone przez władze 14 mln zł. Myślenice,
centralne w sposób odgórny. w których burmistrzem jest z dziećmi, które czekają na żłobyły poseł PiS 84 mln zł.
bek i przedszkole. Po drugie,
Na czym to polega?
o czym już mówiłem, świadI tutaj dochodzimy do sedna Wadowice, których burczy o hipokryzji ludzi z PiS. Kiedy więc ruszy budowa?
mechanizmu funkcjonowania mistrzem jest członek PiS
Jedno mają w hasłach, a robią Jesteśmy na etapie przetargu.
obecnego państwa, państwa 58 mln zł, a Olkusz, w któzupełnie co innego. Ponadto Liczę, że jeżeli wszystko się dorządzonego przez Prawo i Spra- rym mieszka obecny wojeobnaża również słabość lowiedliwość. Gdzie wydaje się woda małopolski 75 mln zł.
kalnych struktur PiS, radnych Pomimo braku dofinandziesiątki miliardów złotych bez
kontroli parlamentu, bez jakich- popierają. To nie jest zdrowe z tego ugrupowania, którzy nie sowania przez rząd PiS
kolwiek zasad, chyba że jest nią państwo. Zresztą widzimy to są w stanie przekonać swoich i premiera Morawieckiego
przynależność partyjna do PiS. w wielu innych obszarach na- liderów o konieczności do- budowy żłobka i przedszkola
finansowania takich zadań. w Oświęcimiu będziemy
Gdzie jakaś egzekutywa partyj- szego życia.
Bardziej im przyświeca obse- to zadanie chcieli zrealizona PiS decyduje o podziale pieniędzy. Gorzka rzeczywistość W jaki sposób kwestia ta do- sja i nienawiść do mojej osoby wać. Pewnie będziemy mujest taka, że to lokalni posło- tyczy budowy żłobka i przed- niż korzyści dla miasta i jego sieli zaciągnąć na to kredyt.
mieszkańców.
wie PiS, czego sami nie kryją, szkola w Oświęcimiu?
brze ułoży, to prace powinny
mają decydujący wpływ na po- Wydawało się nam rzeczą oczysię rozpocząć w tym roku, a we
dział pieniędzy. Choć nie mają wistą i naturalną, że rząd, któ- Ostre stwierdzenia.
wrześniu 2024 roku pierwsze
do tego żadnych kompetencji ry ma na sztandarach politykę Ale prawdziwe.
dzieci będą mogły skorzystać
i uprawnień. To nie wartość prorodzinną, będzie wspierał
merytoryczna zadania się liczy, budowę kompleksu żłobka Panie Prezydencie, co dalej z oferty publicznego żłobka
dla 96 dzieci i przedszkola dla z budową żłobka i przedszkola i przedszkola na Starych Staale kolesiostwo i klientelizm.
100 dzieci na Starych Stawach. na Starych Stawach?
wach przy ul. Ceglanej. ObieMieliśmy stosowny projekt Pomimo braku dofinansowa- całem w ostatniej kampanii
Czy są na to przykłady?
Konkretnie przykłady mamy i pozwolenie na jego budowę. nia przez rząd PiS i premiera samorządowej, że wybudujemy
w Małopolsce Zachodniej. Jakie było nasze zdziwienie, Morawieckiego budowy żłob- taki obiekt na Starych Stawach
Oświęcim z dodatkowych pro- kiedy otrzymaliśmy odmowę ka i przedszkola w Oświęcimiu i wierzę, że mimo niechęci rzągramów rządowych, do których dofinansowania tego projek- będziemy to zadanie chcieli du PiS i premiera Morawiecskładał wnioski, było ich do- tu. Sytuacja powtórzyła się zrealizować. Pewnie będziemy kiego, który odrzucił nasze
tychczas sześć, otrzymał na lata jeszcze trzykrotnie, chociaż musieli zaciągnąć na to kredyt. wnioski, ten ważny projekt dla
2020–2024 14 mln zł. Myśleni- inne gminy otrzymywały dofi- Potrzeba tej inwestycji wyni- Oświęcimia zrealizujemy.
ce, w których burmistrzem jest nansowanie na takie projekty. ka z faktu, że w grudniu tego
były poseł PiS, 84 mln zł. Wa- Przykładowo Raba Wyżna do- roku kończy się nam ważność Dziękuję za rozmowę.
dowice, których burmistrzem stała 9 mln zł na budowę przed- pozwolenia na budowę na to
jest członek PiS, 58 mln zł,
Wieści z Oświęcimskiego Ratusza przygotowała Katarzyna Kwiecień
a Olkusz, w którym mieszka

Rozmowa z prezydentem Oświęcimia Januszem Chwierutem
Panie Prezydencie, rozpoczął Pan akcję informacyjną
dotyczącą braku dofinansowania przez rząd Prawa
i Sprawiedliwości i premiera
Morawieckiego budowy żłobka i przedszkola w Oświęcimiu. Dlaczego?
O dofinansowanie tego zadania z różnych programów rządowych staraliśmy się czterokrotnie. Uważam to za wielki
skandal, że miasto Oświęcim
nie dostało na ten projekt pieniędzy. Jednak zanim odpowiem na to pytanie, skupię się
na ogólnych uwarunkowaniach,
w których obecnie znajdują się
samorządy. Następuje pełzająca centralizacja państwa, która przejawia się, po pierwsze,
w osłabieniu roli samorządów
i polega na podejmowaniu za
nie decyzji przez władze centralne. Po drugie, następuje
proces ograniczania możliwości finansowych samorządów.
Tworzone są przepisy, które
zmniejszają dochody, a ewentualne ich zwiększenie następuje w wyniku odgórnych decyzji
władz centralnych w postaci
różnego rodzaju programów
rządowych. W ostatnim czasie zwanych przez rządzących
„Polskim Ładem”.
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wiadomości z powiatu

Wciąż trudno w to uwierzyć…
Rok temu odszedł
śp. Marcin Niedziela
Minął rok od śmierci
śp. Marcina Niedzieli,
starosty oświęcimskiego
w latach 2018–2021. Odszedł 17 września ub. roku
po długiej i ciężkiej chorobie,
w wieku zaledwie 56 lat.
Spoczął na kęckiej nekropolii.
Słowo „był” wciąż ciężko przechodzi przez gardło… Marcin
Niedziela był osobą powszechnie lubianą i cieszącą się
szacunkiem. Człowiekiem
z otwartym umysłem i szerokimi horyzontami. Uśmiechniętym, kreatywnym, z dużą dozą
humoru i dystansu do siebie.
Otwartym na współpracę
z wieloma środowiskami politycznymi i społecznymi. Z klasą wychodzącym ze słownych
potyczek ze swoimi adwersarzami.
Na wieść o ciężkiej chorobie
nie poddał się. Nie chciał dla
siebie taryfy ulgowej, nadal
pracował i snuł plany na przyszłość. Walczył do końca…
– Rok temu powiat oświęcimski stracił Starostę, a ja straciłem Przyjaciela. Człowieka
kompromisu i porozumienia,
człowieka wysokiej kultury
osobistej. Przyszło mi zająć
Jego miejsce w zarządzie
powiatu, na fotelu starosty.
Jest to wyzwanie niełatwe,
któremu staram się sprostać.
Marcin wysoko zawiesił

Uroczysta sesja Rady Miasta Oświęcim z okazji święta stolicy naszego powiatu
była okazją dla starosty oświęcimskiego Andrzeja Skrzypińskiego i prezydenta
Oświęcimia do podkreślenia, że współpraca samorządu miejskiego i powiatowego układa się bardzo dobrze.
poprzeczkę, przez to jakim
był człowiekiem. Dalej trudno
mi się pogodzić z tym, że od
roku mówię o Nim w czasie
przeszłym. Jego odejście jest
niepowetowaną stratą dla
społeczności powiatu oświęcimskiego, a pustka powstała
po Jego śmierci do tej pory
nie została wypełniona. Marcina można zastąpić, ale dorównać mu jest zadaniem
niemożliwym – powiedział
starosta oświęcimski Andrzej
Skrzypiński.
Śp. Marcin Niedziela rozpoczął
działalność polityczną od pracy
na rzecz Ruchu Stu. W Platformie Obywatelskiej działał
od 20 lat. Nieprzerwanie od
2010 r. był radnym Powiatu
Oświęcimskiego. W 2018 r.
został starostą oświęcimskim.
W pierwszą rocznicę śmierci delegacja władz Powiatu
Oświęcimskiego złożyła kwiaty
i zapaliła znicze na grobie
śp. Marcina Niedzieli.

Wszyscy mogą czuć się
zwycięzcami

Blisko 130 osób wzięło udział
w II Powiatowej Spartakiadzie
Seniorów na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Oświęcimiu.

Współpraca Powiatu Oświęcimskiego
i Miasta Oświęcim przynosi dobre
rezultaty

gało się w 4 konkurencjach
grupowych.
– Emocji, wzajemnego dopingu
i pokonywania słabości nie zabrakło. Wszyscy mogą czuć się
zwycięzcami, bo już sam udział
i zmierzenie się z aktywnością
Impreza, która odbyła się
sportową, nierzadko naprzeciw
2 września, była ze wszech
miar udana. Seniorom rywalizu- swojej niepełnosprawności,
jącym w powiatowej spartakia- zasługują na wyróżnienie!
Każdy uczestnik otrzymał pakiet
dzie towarzyszyła piękna aura.
Uczestników zawodów powitała startowy, czyli koszulkę i worek/
plecak oraz pamiątkowy medal,
Teresa Jankowska, członkini
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu, a laureaci upominki i puchary
która życzyła wszystkim pogody – wylicza Agata Lorek, dyrektorka Dziennego Domu Pomocy
ducha i hartu ciała, ale przede
w Oświęcimiu.
wszystkim uśmiechu.
Imprezę zorganizowaną przez
Przedstawicielka władz
Dzienny Dom Pomocy w OświęPowiatu nie odmówiła sobie
cimiu oraz Stowarzyszenie
przyjemności wzięcia udziału
„Pokolenia” przy DDP i współw rozgrzewce.
organizowaną przez Miasto
Seniorzy walczyli o podium
Oświęcim wsparł finansowo
w 11 konkurencjach indywiPowiat Oświęcimski.
dualnych, a 12 drużyn zma-

– To wielki zaszczyt, że mogę nie w życiu tej społeczności, osiągnięć. Nie tylko na gruntu dziś z Wami świętować która w poprzednich latach cie samorządowym, lecz tak(…). Jest to wielkie wydarze- dokonała wielu wspaniałych że społecznym, biznesowym,
naukowym. Oświęcim jest
jednym z nielicznych miast tej
wielkości, które jest ośrodkiem
akademickim – powiedział
starosta oświęcimski Andrzej
Skrzypiński.
Prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut, odnosząc się do dobrej współpracy w wielu obszarach z władzami Powiatu
Oświęcimskiego, wspomniał
o kluczowej inwestycji samorządu powiatowego na terenie
Oświęcimia.
– Ważną dla Oświęcimia jest
rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

– podkreślił sternik grodu nad
Sołą, przypominając, że główny
ciężar realizacji tej ważnej inwestycji spoczywa na barkach
Powiatu Oświęcimskiego.
– Współpraca samorządu, lokalnego biznesu i nauki przynosi rezultaty, o których wspomniał pan prezydent. Jest to
powód do wielkiego zadowolenia i dumy dla Powiatu, który tu reprezentuję, i dla mnie
osobiście. Staramy się wspólnie
z władzami samorządowymi
Oświęcimia sprostać oczekiwaniom mieszkańców, poprawiać
warunki życia oraz likwidować
przeszkody, które utrudniają
normalne funkcjonowanie –
dodał starosta oświęcimski.

Pierwsza konferencja
w murach Muzeum Pamięci

Wsparcie dla
wicemistrzów
Polski

Powiat Oświęcimski kolejny rok
będzie promowany na koszulkach hokeistów Re-Plast Unia
Oświęcim, wicemistrzów Polski
w poprzednim sezonie.
Logo Powiatu znajdzie się także
w eksponowanych miejscach
W konferencji zorganizowanej wa (...). To, czy będziemy żyć nau oraz ludzi żyjących na zie- na oświęcimskim lodowisku.

Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński objął honorowy
patronat nad konferencją popularnonaukową pt. „Powojenne losy dzieci z KL Auschwitz”.

5 września w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej uczestniczyły osoby
zainteresowane tą tematyką,
w tym młodzież z powiatowych placówek. Obecni byli
świadkowie historii. Powiat
Oświęcimski
reprezentowali
starosta Andrzej Skrzypiński
oraz członkini zarządu powiatu
Teresa Jankowska.
Gości powitała dyrektor placówki Dorota Mleczko. Podkreśliła, że to pierwsza konferencja zorganizowana w docelowej
siedzibie MPMZO.
Następnie głos zabrał starosta
oświęcimski Andrzej Skrzypiński. Wspomniał, że Muzeum
Pamięci jest jedyną tego rodzaju placówką prowadzoną przez
Powiat Oświęcimski.
Sternik Powiatu dodał, że misją MPMZO jest propagowanie w społeczeństwie wiedzy
o osobach, które wykazały się
człowieczeństwem i mimo grożącego im niebezpieczeństwa
pomagały więźniom KL Auschwitz-Birkenau.
– Temat konferencji jest niezwykle trudny. Kiedy dzieje
się coś złego na świecie, najbardziej poruszają serca obrazy pokazujące krzywdę dzieci.
Jeszcze kilka miesięcy temu
wydawać się mogło, że wojna w Europie nie jest możli-

w lepszych czasach, zależy od
nas. Nie możemy być obojętni na złe rzeczy, które dzieją
się obok nas. Apelował o to
podczas uroczystości rocznicowych w byłym obozie Auschwitz red. Marian Turski,
więzień tego obozu: „Bądźcie
wierni przykazaniu. Jedenaste
przykazanie: nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet
nie obejrzycie, jak na was, jak
na waszych potomków, »jakieś Auschwitz« nagle spadnie
z nieba” – przytoczył starosta.
Powojenne losy dzieci z KL
Auschwitz to zagadnienie stosunkowo mało znane, a jednak
stanowi niezwykle ważną część
historii KL Auschwitz-Birke-

mi oświęcimskiej.
– To właśnie mieszkańcy Oświęcimia i terenów przyobozowych
na wszelakie sposoby starali
się pomagać więźniom KL Auschwitz. Starania te, jak się okazuje, nie ustały po 27 stycznia
1945 r. i oswobodzeniu obozu.
Jako Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej
chcemy pokazać tę pomoc, akcentując podczas konferencji jej
formy powojenne – powiedział
kustosz Zbigniew Mazur.
W konferencji, którą można
było śledzić także drogą online, przedstawiono także losy
świadków historii, którzy jako
dzieci byli więzieni w KL Auschwitz. 			

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu,
doceniając rolę sportu na najwyższym poziomie, wiążące
się z nim emocje i budowanie
pozytywnego wizerunku regionu,
od lat mocno wspiera „biało-niebieski” team.
Stosowną umowę opiewającą na
50 tys. zł podpisali włodarze Powiatu Oświęcimskiego – starosta
oświęcimski Andrzej Skrzypiński
i wicestarosta Paweł Kobielusz
oraz prezes spółki Oświęcimski
Sport Paweł Kram. Obejmuje
ona sezon zasadniczy.
Obaj włodarze liczą, że także w nadchodzącym sezonie
„biało-niebiescy” powalczą
o najwyższe laury, zarówno
w rozgrywkach Polskiej Hokej
Ligi, w Pucharze Polski, jak i pozytywnie „namieszają” w Pucharze Kontynentalnym.
W podobnym tonie wypowiedział się Paweł Kram, prezes
spółki Oświęcimski Sport.
Podkreślił, że cel minimum
to pierwsza czwórka w sezonie
zasadniczym.		

Strona płatna, przygotowana przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
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Dom otwarty

Zagłosuj na turystyczne skarby
Oświęcimia!

Oświęcimskie Centrum Kultury obchodzi w tym roku jubileusz 60-lecia istnienia instytucji kultury, która mieści się
w charakterystycznym budynku przy ul. Śniadeckiego 24.
Fot. OCK, Mykhailo Kapustian

Dyrektorzy OCK – Monika Świętek-Smrek wraz z jej poprzednikami – Apolonią Maj, Ryszardem Strutyńskim, Piotrem Matusiakiem oraz Jan Babiarz, były dyrektor Zakładów
Chemicznych „Oświęcim”, którym podlegał ówczesny ZDK

Kroniki Filmowej z 1962 roku,
pokazujący dobiegającą końca
budowę Zakładowego Domu
Kultury (jest on zamieszczony
również na stronie internetowej OCK ock.org.pl/Polska-Kronika-Filmowa-1962-7235.
html), a także fragmenty videomappingu zaprezentowanego
w czerwcu podczas plenerowej
imprezy jubileuszowej „Wehikuł czasu”.
Uroczystość była też okazją do
podziękowań osobom i instytucjom, dzięki którym OCK
działa kulturalnie od 60 lat
(tak, jak głosi okolicznościowe
hasło).
– W tym celu przygotowaliśmy
symboliczne „bilety do kul-

jubileusz ZDK–MOK–OCK

kamila drabek

Ożywić słowa

R

ecytowanie, deklamowanie utworów
jest twórczością artystyczną i swoistą
kreacją sceniczną. Rządzi się
określonymi regułami – podstawowe to: wejść, stanąć
i mówić. Czynności z pozoru
proste, ale, aby słowo ożyło,
wzbudziło w odbiorcach refleksję, recytator musi odpowiednio wyglądać, przyjąć właściwą postawę, ograniczyć ruch
do niezbędnego dla ekspresji
tekstu minimum.
Od początku działalności
Zakładowego Domu Kultury
funkcjonowały amatorskie zespoły recytatorskie dla młodszych i starszych. Recytatorzy
z Oświęcimia zajmowali wysokie miejsca w konkursach.
Tak było np. w 1968 r., gdy
w Krakowie, w wojewódzkich
eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego równorzędne pierwsze
miejsca zajęli: Izabela Wrońska i Marian Bochenek. Dom
kultury był również organizatorem powiatowych eliminacji

do Ogólnopolskiego Festiwalu
Recytatorskiego w 1969 r. Tematyka recytowanych utworów
nawiązywała do 25. rocznicy
PRL, czerpano z powojennej
„dozwolonej” twórczości polskich literatów. Przez wiele lat
w ZDK, a później w Oświęcimskim Centrum Kultury odbywały się powiatowe eliminacje
do ogólnopolskich konkursów
recytatorskich, festiwali i przeglądów.

Do 27 września można oddać
głos na oświęcimskie atrakcje turystyczne w 4 edycji
konkursu „Turystyczne Skarby
Małopolski”.
Aby zagłosować, należy wejść
na stronę https://konkurs.
visitmalopolska.pl/konkursy-4/
glosowanie, podać swoje dane,
a następnie zaznaczyć lokalne
atrakcje w poszczególnych
kategoriach.
Do wyboru są: w kategorii „Miejsce z klimatem”
Oświęcim – Miasto Pokoju,
w kategorii „Najciekawszy
szlak turystyczny” – Pokojowy
SZLAK MURALI w Oświęcimiu. Natomiast w kategorii
„Unikatowa atrakcja turystyczna” można zaznaczyć: tunele
pod zamkiem w Oświęcimiu,
Muzeum Pamięci Mieszkańców

Ziemi Oświęcimskiej w Oświęcimiu lub Miejsce w ŁODZI,
czyli przystań wodną im.
Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Dworach Drugich.
Każda z atrakcji jest opisana
i opatrzona fotografią. Można
więc przy okazji zaznajomić się
z ciekawymi miejscami, szlakami, unikatowymi atrakcjami
i wydarzeniami turystycznymi,
a także bogatą ofertą kulinarną
całej Małopolski.
Konkurs organizowany przez
Samorząd Województwa
Małopolskiego we współpracy
z Małopolską Organizacją Turystyczną ma wyłonić najbar-

dziej atrakcyjne i nowatorskie
przedsięwzięcia, inicjatywy oraz
produkty turystyczne naszego
województwa.

– ekt

Ślady przeszłości w Monowicach
W planach kolejnej edycji
projektu pn. „Wokół historii
Auschwitz” znalazło się zwiedzanie terenu znajdującego się
poza obrębem muzeum.

nie zatytułowane „Śladami
nazistowskiej przeszłości –
zwiedzanie terenów dawnego
obozu Auschwitz III–Monowitz”
rozpocznie się o godz. 16:30
i potrwa do godz. 18:00.
Liczba miejsc jest ograniczona,
Międzynarodowe Centrum
dlatego obowiązują zapisy – teEdukacji o Auschwitz i Hololefonicznie pod nr 338448121
kauście (MCEAH) zaprasza
(8:00–15:00) lub poprzez
mieszkańców Oświęcimia
i okolic do udziału w kolejnym formularz zgłoszeniowy online:
https://forms.gle/UX7LTWZobezpłatnym spotkaniu, które
98xVLJ32A. Termin rejestraodbędzie się 7 października.
cji upływa 4 października,
Tym razem miejscem zbiórki
a o zakwalifikowaniu decyduje
zainteresowanych będzie nie
siedziba MCEAH, a skrzyżowa- kolejność zgłoszeń. W razie
nie ul. Fabrycznej i ul. Bartosza dodatkowych pytań informacji
Głowackiego na oświęcimskim udziela Anna Stańczyk: anna.
stanczyk@auschwitz.org lub
osiedlu Monowice (organizaKoncert muzyki elektronicznej Janusza Majcherka wzbo- tor nie zapewnia dojazdu na
nr tel. 338448128.
gacony pokazem laserów
– In
miejsce spotkania). Spotka-

tury” jako dowód uznania za
okazane wsparcie dla działań
prowadzonych na przestrzeni
Fot. OCK, Mykhailo Kapustian

3 września, po otwarciu wystawy malarstwa Witolda
Kaczanowskiego, w sali widowiskowej OCK odbyła się
jubileuszowa uroczystość instytucji, która od sześciu dekad,
pod różnymi nazwami: Zakładowy Dom Kultury Zakładów Chemicznych „Oświęcim”
(1962–1996), Miejski Ośrodek
Kultury (1996) i Oświęcimskie
Centrum Kultury (1996– do
dzisiaj) kreuje ofertę kulturalną
dla mieszkańców Oświęcimia
i umożliwia im rozwój artystycznych pasji.
– Nie będzie nadużyciem
stwierdzenie, że w tych murach
wychowały się trzy pokolenia mieszkańców Oświęcimia.
Nie ma chyba nikogo w naszym mieście, kto choć raz nie
odwiedził tego miejsca i nie
uczestniczył w jednym z wielu
organizowanych tu wydarzeń
– powiedziała podczas uroczystości Monika Świętek-Smrek,
dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Tego wieczoru zgromadzeni
w sali widowiskowej goście
mieli okazję zobaczyć krótką
impresję świetlno-muzyczną,
nawiązującą do niezrealizowanej w pełni symbolicznej
koncepcji świetlnej Witolda
Kaczanowskiego, która bazowała na namalowanej przez artystę w 1961 roku polichromii,
znajdującej się na sklepieniu
sali. Publiczność miała też okazję obejrzeć fragment Polskiej

lat w ZDK–MOK–OCK. W naszym przekonaniu, obdarowane
biletem osoby i podmioty przyczyniły się do tego, że kultura
stała się dla mieszkańców naszego miasta bardziej dostępna,
a wspólnie realizowane projekty – bogatsze – zaznaczyła Monika Świętek-Smrek.
Na koniec dyrektor OCK zaprosiła wszystkich do korzystania z oferty instytucji.
– Chcemy być z państwem i dla
państwa, dla widzów, odbiorców. Chcemy, aby to miejsce
tętniło życiem, było miejscem
bywania – takim miejscem „pośrodku”, poza domem i pracą,
gdzie chętnie spędza się czas,
realizuje pasje, gdzie znajduje
się dobrą jakościowo rozrywkę, wartościowe wydarzenia
artystyczne. Dom otwarty – to
wydaje się najodpowiedniejsze motto na następne lata –
podkreśliła dyrektor Świętek-Smrek.
Jubileuszowe spotkanie zakończył koncert w wykonaniu Janusz Majcherek Project.
– In

W historii Oświęcimskiego Centrum Kultury pięknie
zapisała się grupa żywego słowa Infinitas, która powstała
w 1990 r. w Miejskim Ośrodku Kultury z inicjatywy instruktorki, Marii Kwaśniak.
W budynku przy ul. Solskiego
2 funkcjonowała wówczas Scena Amatora. Tam powstawał
pierwszy program Infinitasu –
zaprezentowany w Klubie Seniora – „Dzień jeden w roku”.

Infinitas w programie „Jest taka pora, jest taki czas”

Od tamtego momentu
przygotowano wiele występów skierowanych do
widzów gotowych odkrywać piękno i wartość
współczesnej
poezji.
W OCK były również
organizowane zaduszki
poetyckie (w listopadzie), na które Infinitas
przygotowywał specjalne programy, np. „Potrzebny jest krok w powietrze” w 2012 r., „ja
jestem tylko…” w 2013 r.
Występy wprowadzały
Infinitas w programie „Poezja to tylko kilka słów na papierze”
widzów w nastrój refleksji, zadumy nad przemija- fleksja nad życiem była ważnym złowski, Piotr Machalica, Jan
niem, pozwalały oderwać się elementem osobistego rozwoju Peszek, Beata Rybotycka, Anod codziennych obowiązków i ekspresji.
drzej Sikorowski, Magda Umer,
i zastanowić się nad sensem istOświęcimskie
Centrum Jacek Wójcicki.
nienia. W OCK organizowano Kultury jest organizatorem
Żyjemy niestety w nieporównież imprezy z okazji Świa- Ogólnopolskich Spotkań Recy- etyckich czasach, wypowiedzi
towego Dnia Poezji. Infinitas tatorów i Śpiewających Poezję stają się coraz bardziej dosłowcelebrował święto poezji, przy- „Amor sprawił...” – dotąd od- ne, coraz trudniej jest ludziom
gotowując piękne programy było się 28 edycji tego konkur- zrozumieć metafory, oderwać
poetyckie, np. „Poezja to kilka su adresowanego do młodzieży się nieco od ziemi, od kolein
słów na papierze” w 2015 r. i dorosłych pragnących mówić myślenia wytyczonych przez
W wieczorach poetyckich bra- i śpiewać o miłości. Co roku influencerów lub internetoli udział również zaproszeni w maju słucha, ocenia i roz- we boty. Liryka, poezja dają
goście, którzy mówili i czytali mawia z uczestnikami jury, możliwość wyrażenia przeżyć
wybrane przez siebie wiersze. w którym zasiadali już sławni wewnętrznych,
odczuwania
Infinitas przygotował wiele polscy artyści, m.in.: Michał emocji, od których na co dzień
różnorodnych programów na Bajor, Mirosław Baka, Paulina bywamy odcięci. Ożywione
przestrzeni dziesięcioleci swo- Bisztyga, Marta Bizoń, Woj- słowo – recytowane, deklamojego istnienia. Skupiał ludzi, dla ciech Borkowski, Piotr Cyrwus, wane – daje jeszcze pełniejszy
których sztuka recytacji i re- Katarzyna Groniec, Maciej Ko- wymiar przeżywania.
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Go Skate po raz drugi
27 sierpnia oświęcimski skatepark stał się areną deskorolkowych zawodów i miejscem
eksplozji pozytywnej energii.

Fot. Jakub Martys

Deskorolkowa impreza Go Skate zadebiutowała w zeszłym
roku na mapie interesujących
wydarzeń sportowo-kulturalnych w naszym mieście. Tegoroczna edycja potwierdziła,
że zarówno zainteresowanie,
jak i niepowtarzalny klimat
zapewne pomogą rozwijać
się inicjatywie. W samych
zawodach wzięło udział
32 zawodników, podzielonych
na kategorie do lat 18 i open.
Rozegrano trzy konkurencje:
game of skate, king of the line
i best trick contests. Trzyosobowe jury oceniało umiejęt-

ności wykonywania ewolucji,
skuteczność oraz technikę i styl
jazdy. Impreza przyciągnęła
miłośników deskorolki z Oświęcimia, ale także innych rejonów
Polski. I – co warte podkreślenia – sportowców rywalizujących w przyjaznej atmosferze.
Publiczność podziwiała tricki
przy muzyce granej przed DJ-a,
a także korzystała z infrastruktury skateparku, pokazując, że zgromadzona wokół
niego młoda społeczność kryje
w sobie ogromny potencjał do
działania.
Po rozdaniu nagród odbył się
koncert. W oświęcimskim skateparku zagrały kapele Burning
Sky, Good Lookin’ Out i Regres.
Od klasycznego hardcore’u pod
death core – nie zabrakło spo-

pejzaż za mgłą

i historia

rej dawki pozytywnej energii,
która zwieńczyła udany dzień
mocnym, gitarowym akcentem.
Przy takim zaangażowaniu
miłośników deskorolki, w tym
głównego organizatora, Jakuba
Szymeczki z księgarni Tatoo &
Skate, sponsorów i lokalnych
władz, możemy spodziewać
się, że inicjatywa będzie się
rozrastać i wzbogacać wraz
z kolejnymi edycjami.
– Cieszy mnie fakt, że po
raz drugi udało się odnieść
wspólnie sukces. W tym
roku impreza miała większy
wydźwięk, a co za tym idzie,
poziom organizacji również był
inny. Fajnie jest widzieć grono
dzieciaków, tych młodszych
i starszych, na deskorolkach,
a także znajome twarze bawiące się w rytm dobrej, gitarowej
muzyki. Chciałbym iść dalej
z tym tematem i wpływać
w jakimś stopniu na rozwój
naszego miasta. Kultura deskorolkowa jest naprawdę super
i warto pokazywać jej dobre
strony – podsumował Jakub
Szymeczko.
Impreza odbyła się pod patronatem prezydenta miasta
Oświęcim, Janusza Chwieruta,
przy wsparciu Miasta Oświęcim, Powiatu Oświęcimskiego,
Miejskiego Środka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, Oświęcimskiego Centrum Kultury
oraz sponsorów.
– Paweł Lach

bogna wernichowska

Uczniowie i pedagodzy

T

rudno byłoby znaleźć
wspomnienia z dzieciństwa czy wczesnej
młodości spędzonej
w XIX stuleciu w Galicji pozbawione opisów tak istotnej dziedziny życia, jaką była edukacja.
Historycy i socjolodzy zajmujący się tamtą epoką potrafią bez
trudności odtworzyć rzeczywistość ówczesnych szkół – od elementarnych wiejskich szkółek,
poprzez czteroklasowe szkoły
ludowe, aż do znacznie mniej
licznych gimnazjów. Na samym
szczycie znajdowało się kilka
elitarnych rządowych gimnazjów w Krakowie i Lwowie oraz
słynna z wysokiego poziomu
nauczania, prowadzona przez
jezuitów szkoła w Chyrowie.
Były to czasy, gdy coraz szersze
kręgi – z najniżej społecznie
postawionymi włącznie – przywiązywały wagę do kształcenia
dzieci. Chociażby starając się
zapewnić ukończenie ludowej
szkoły powszechnej – a jeśli
takiej nie było na miejscu, bodaj uczęszczanie przez cztery jesienie i zimy do wiejskiej
elementarnej szkółki. W 1872
roku krakowski „Czas” donosił,
że krakowskie cechy rzemieślnicze podjęły uchwałę, aby terminatorzy, którzy nie ukończyli
14 lat, obowiązkowo w sobotnie popołudnia i w niedziele po
wyjściu z kościoła uczęszczali
na „rozwijające umysł” zajęcia. Uczono na nich historii,
geografii i przyrody. A także
poprawnego pisania – która to
umiejętność obca była większo-

ści przyszłych majstrów. Cechy
angażowały młodych nauczycieli – praktykantów ze szkół
powszechnych, a – co ciekawe
– honoraria otrzymywali częściowo w naturze. Niezależnie
od skromnej sumy w reńskich
pedagog mógł zażyczyć sobie
uszycie pary butów i „jednej
sztuki cięższej garderoby” –
marynarki, spodni czy ciepłego
okrycia. Ten układ zadowalał
obie strony, gdyż po kilku latach „chętnych do prowadzenia
kursów dla terminatorów jest
znacznie więcej niż miejsc” –
donosił „Czas”.
Nauczyciele – płci obojga
– uczący w rządowych szkołach byli dość liczni i stanowili
„pierwszy szczebel społecznej
drabiny żyjących z pracy umysłu” – jak pisał „Czas”. Wynagrodzenia ich były bardzo
skromne, a wymagania społeczne względem nie tylko poziomu
nauczania – zdecydowanie wysokie. „Przyzwoity, czysty ubiór,
włosy – tak mężczyzn, jak i niewiast – stosownie do obyczaju
panującego ułożone, nakrycia
głowy – miejskie” – przypominał regulamin c.k. kuratorium
w latach 70. XIX stulecia. Oczekiwano też, że pedagog w miejscowości, gdzie pracuje, nie
będzie widziany „w oberży lub
karczmie – chyba że zajazd ma
salę jadalną dla przyjezdnych
gości”. Prohibicja wobec pedagogów była wyraźnie zaznaczona – rzecz jasna dotyczyła
mężczyzn – obraz nauczycielki, która, wracając ze spaceru,

chciałaby się rozgrzać w zajeździe herbatą z arakiem czy rumem – nie był do wyobrażenia
przez autorów regulaminów.
Nauczyciele – tak w szkołach elementarnych, jak i średnich – wspominani po latach
przez uczniów byli na ogół wymagający i surowi. W niższych
klasach skłonni czasem do używania linijki czy wskaźnika do
mapy wobec nieprzygotowanych do lekcji czy przeszkadzających chłopaków… Niekiedy
w przykry sposób wyszydzający
wygląd czy przywary uczniów –
niewyraźną mowę, rudy kolor
włosów, nieskładne odpowiedzi, a nawet… mizerny wygląd.
Nadwaga wśród nastolatków
była wówczas prawie niespotykana, więc epitety w rodzaju
„tłuściocha” czy „grubasa” raczej się nie zdarzały.
Ale bywali też pedagodzy,
jacy w pamięci dawnych wychowanków zapisali się wielce
pozytywnie. Rozbudzali swymi
wykładami chęć pogłębiania
szkolnej wiedzy, zainteresowanie przedmiotem – najczęściej historią czy naturą (ten
ostatni przedmiot wykładany
w gimnazjach przez lat 6 zawierał elementy chemii, fizyki,
ale także geologii i mineralogii
i budził duże zainteresowanie).
Zdarzało się – o czym nieraz
pisano we wspomnieniach – że
po latach autorzy byli wdzięczni dawnym nauczycielom za
wymagania w zgłębianiu obcego języka (z niemieckim na
czele), bardzo przydatnego

Twórczość pełna pokojowych
idei
Życie w świecie wolnym od wojen i nienawiści nie jest nam
dane raz na zawsze. O tym, jak ważny dla dzieci i młodzieży
jest pokój, przypominają prace nadsyłane co roku na konkurs plastyczny „Darujmy światu pokój”.
21 września, w dniu obchodzonym jako Międzynarodowy
Dzień Pokoju, w Oświęcimskim Centrum Kultury zostanie
podsumowany XXI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
„Darujmy światu pokój”, objęty
patronatem Prezydenta Miasta
Oświęcim.
Konkurs skierowany jest do
dzieci i młodzieży w wieku od
7 do 19 lat i zachęca młodych
uczestników do plastycznych
wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie
wolnym od wojen.
– Prace prezentują twórczość
plastyczną będącą reakcją,
przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na
świecie, przeciwko przemocy.
Można w nich dostrzec afirmację życia, miłości i radości, idei
poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru

jego skóry, rasy czy wyznawanej religii – mówi Adam Kuta,
zastępca dyrektora Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Do udziału w dwudziestej
pierwszej edycji konkursu zostało nadesłanych osiemset
dziewięćdziesiąt dziewięć prac
(z Polski, Hongkongu, Tajwanu,
Ukrainy i Litwy), które oceniła komisja w składzie: Mykola
Fediv – artysta plastyk, Jadwiga
Ryś-Matlak – plastyk, Magdale-

w zawodowej karierze, ale i…
na wojnie.
Wielu wspominało też surowość, z jaką w szkole traktowano ortograficzne i gramatyczne reguły, co pozwalało
zająć odpowiednie miejsce nie
tylko w hierarchii urzędniczej,
ale i w towarzystwie…
Co ciekawe wspomnienia
nauczycieli, jacy zmienili profesję, zostając urzędnikami, a niekiedy naukowcami, o dawnych
wychowankach są mniej liczne
w pamiętnikarskiej literaturze
i mniej urozmaicone. Dawni
pedagodzy pamiętają raczej
o warunkach nauczania – „zimne klasy, dymiące piece, zaduch
mokrych kapot”, a znacznie
rzadziej wspominają byłych
uczniów, chyba że któryś z nich
po latach zajął renomowane
stanowisko, nieraz budząc zdumienie dawnego nauczyciela,
gdyż „nie zapowiadał się…”.
O wiele lepiej wspominały
swe dawne mentorki edukowane Galicjanki. Swoje wykładowczynie z żeńskich pensji
tak świeckich, jak i zakonnych.
A także dość licznie powstających w tamtej epoce wyższych
kursów żeńskich, gdzie posyłali
swe rokujące umysłowo córki
troskliwi rodzice.
Pamiętniki Galicjanek też
zawierają wiele fragmentów
poświęconych nauczycielkom
i – rzecz interesująca – preceptorki z reguły są wspominane życzliwiej i z większym
sentymentem niż pedagodzy.
Dawne wychowanki nieraz
podkreślają nie tylko intelektualne walory, ale i osobisty
urok, życzliwość, nawet cierpliwą wyrozumiałość wobec
braków podopiecznych. Łatwiej było niektórym dziew-

czętom porozumieć się z nauczycielką na pensji czy damą
klasową niż zajętą domem
i licznym potomstwem matką.
A te, które znalazły się w szkole z woli krewnych po śmierci
rodziców – zawsze liczyć mogły na duchowe wsparcie.
Nauczycielki nieraz zauważały warte dalszego rozwijania
zdolności uczennic, sugerując
rodzicom, by wsparli dorastające panny w dążeniach do zdobycia wyższego wykształcenia,
niestety dostępnego tylko za
granicą. Niektórym zamożnym
i kulturalnym rodzicom takie
sugestie wobec losu córki wydawały się zbyt nowatorskie
i dziękując za wysoką ocenę
zdolności, odpowiadali, że
wróciwszy z dyplomem z pensji
panna zacznie prowadzić życie towarzyskie i podróżować.
Zdarzało się jednakże, że pochlebna ocena możliwości trafiała do przekonania i za granicę jechała kandydatka na panią
doktor, farmaceutkę czy wykładowczynię nauk ścisłych.
Nauczycielki – szczególnie
przystojne, mądre i przyjazne –
cieszyły się nie tylko autorytetem, ale i wręcz uwielbieniem.
Po latach dawne uczennice pisały o adorowaniu i naśladowaniu preceptorek – jeśli to było
możliwe w uczesaniu, ozdobnych kołnierzykach, mankietach, broszkach itp. Zdarzało
się ukradkowe wkładanie do
szuflady w katedrze bukiecików
suszonych kwiatów czy anonimowych, zwykle wierszowanych liścików. Co młodsze adoratorki uważały, że piękna pani
ucieszy się z łakoci.
Anna Skarbek z rozbawieniem wspominała o koleżance będącej córką cukiernika,

na Prochowska – plastyk i Barbara Żydek – plastyk.
Spośród nadesłanych prac komisja przyznała siedemdziesiąt
cztery równorzędne nagrody
i osiemdziesiąt równorzędnych
wyróżnień w czterech kategoriach wiekowych (7–10 lat,
11–13 lat, 14–16 lat i 17–19 lat)
oraz wyróżniła udziałem w pokonkursowej wystawie prace
czterdziestu trzech autorów.
Szczegółowe wyniki można
znaleźć na stronie internetowej
organizatora, Oświęcimskiego
Centrum Kultury www.ock.
org.pl/.
Wystawa XXI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
„Darujmy światu pokój” prezentowana będzie do 10 października w holu dolnym OCK.
Konkurs został zrealizowany
przy wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim.
– In
która kochając się w młodej
Francuzce, damie klasowej na
pensji, podrzucała do jej szafki
w pokoju rekreacyjnym pięknie opakowane marcepany…
Ta jednakże ignorowała słodkie
dary, a efekt był taki, że w szafce
buszować zaczęły myszy.
Wdzięczność i poważanie
dla nauczycielek przybierała też
formy upamiętniające na długo ich postacie. W roku 1847
w Krakowie zmarła 61-letnia
Monika Pobóg Łaniecka, od
wielu lat prowadząca najlepszą
pensję w mieście. Nauczano
tam „na wysokim poziomie
i w duchu prawdziwego patriotyzmu”.
W żałobnych ceremoniach
uczestniczyło liczne grono
dawnych i obecnych wychowanek wraz z rodzinami. Co zwróciło uwagę podczas eksportacji na cmentarz, „co młodsze
i krzepkie niewiasty otoczyły
karawan, wzięły trumnę na
ramiona i zmieniając się kilkukrotnie, zaniosły uwielbianą
mentorkę na miejsce wiecznego spoczynku” – pisał dziennikarz „Czasu”, zdumiony i zadziwiony aktywnym udziałem
żeńskich żałobniczek. A potem
nad grobem stanął okazały
pomnik ze znaczącym epitafium „Wdzięczne uczennice
przejęte czcią i uwielbieniem,
pragnąc uwiecznić pamięć tej,
co przez 40 lat drogą miłości
i przykładem nieograniczonego
poświęcenia do cnót zachęcała – zwłoki jej własnymi rękami tu złożywszy pomnik ten
wystawiły”. Ciekawe, że wśród
obyczajowych historii sprzed
lat nie ma podobnego przykładu wiążącego się z pedagogiem
mężczyzną…		
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Solidarność wartością
nadrzędną
Historia, współczesność i teatralno-muzyczna pasja stały
się elementami łączącymi grupę młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy podczas projektu pn. „Światło w ciemności.
Solidarność”.

Fot. zbiory organizatora

W projekcie, który odbywał się
w Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu od 14 do 21 sierpnia, wzięły udział trzy grupy młodych
ludzi z: Młodzieżowego Domu
Kultury w Oświęcimiu, Tanzende Theater w Wolfsburgu
i Centrum Twórczości Dziecięcej „Weselka” we Lwowie.
Organizatorzy nie kryją radości
z tego, że projekt w końcu się
rozpoczął, ponieważ planowany
był już od 2019 roku, ale najpierw na przeszkodzie stanęła
pandemia, a w ostatnich miesiącach wojna na Ukrainie postawiła plany realizacji seminarium
pod dużym znakiem zapytania.
Przez tydzień grupa Polaków,
Niemców i Ukraińców wspólnie
szukała odpowiedzi na pytanie,
jakie znaczenie mają wydarzenia sprzed ponad osiemdziesięciu lat dla współczesnych
nastolatków i ich codziennego
życia, a myślą przewodnią była
solidarność panująca wówczas
i dziś. W ramach seminarium

Taneczno-teatralno-muzyczny performance, który powstał
na bazie zdobytej wiedzy i doświadczeń z pobytu w Miejscu
Pamięci

młodzież razem poznawała
trudną przeszłość okresu narodowego socjalizmu i II wojny
światowej, odwiedzając Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, zapoznając się z takimi zagadnieniami, jak: muzyka
i orkiestry obozowe oraz sztuka
obozowa, uczestnicząc w wielu
warsztatach oraz spotkaniu ze

świadkami historii – Lidią Maksymowicz i Reną Rach.
Na bazie zdobytej wiedzy, doświadczenia pobytu w Miejscu
Pamięci i odczuwanych wrażeń
młodzi ludzie stworzyli taneczno-teatralno-muzyczny
performance, który przedstawili
podczas otwartego spotkania
20 sierpnia w MDSM.

Co słychać w Anielinie?

„Rodzinne strony” to tytuł
drugiego tomu serii, który premierę miał 7 września i ukazał
się nakładem Wydawnictwa
Dragon.
– Każda premiera to święto
dla autora, niezależnie czy to
pierwsza książka, czy dziesiąta. Oczywiście przy pierwszej
książce jest więcej niewiadomych, większa nerwowość,
sprawdzanie recenzji, wyszukiwanie wzmianek o książce. Przy
kolejnych premierach zawsze
odczuwam tremę i z ciekawością czekam na reakcje czytelników – o emocjach związanych
z ukazaniem się kolejnej pozycji mówi pisarka Iwona Mejza.
Z bohaterami serii „Miasteczko Anielin” i ich historiami
mogliśmy zapoznać się, sięgając po lekturę pierwszego
tomu pt. „Przyjaciółka”, który
ukazał się na początku marca.
Opowiada on historię Marty,
jej rodziców oraz małej, rezolutnej i nad wyraz dojrzałej
Poli. Bohaterowie chcąc zacząć wszystko od nowa, przeprowadzili się do przytulnego
miasteczka o ciepło brzmiącej
nazwie Anielin, w którym życie toczy się spokojnie, a nawet

Fot. Wydawnictwo Dragon

Czytelnicy nie muszą zastanawiać się już, co nowego słychać w „Miasteczku Anielin”, bowiem na rynku wydawniczym pojawił się właśnie drugi tom serii obyczajowej autorstwa oświęcimianki Iwony Mejzy.

Iwona Mejza podczas promocji książki

sennie. Rzeczywistość bywa
często złudna, tym razem również. Atmosfera zostaje zakłócona, gdy do ogrodu Marty
zakrada się obcy mężczyzna,
a ją samą zaczynają nawiedzać
natrętne wspomnienia o dawnej przyjaciółce... Tak czytelnicy poznają kolejnego bohatera
serii – Marcina. „Rodzinne
strony” pokazują, że coraz bardziej zależy mu na Marcie i Poli,
a jednocześnie obawia się, że
po tym, co przeszedł w dzieciń-

stwie, nie będzie potrafił okazać
im swoich uczuć.
Iwona Mejza w dwóch tomach
serii zwraca uwagę nie tylko
na takie wartości, jak przyjaźń
i życzliwość. To też próba opowiedzenia o konieczności zaakceptowania przeszłości i pogodzenia się z nią, by móc dalej
kroczyć przez życie i cieszyć się
nim.
– Najpierw powstała „Przyjaciółka” i początkowa miała to
być jednotomowa powieść, ale
przybywało wątków, historia
rozrastała się i tak powstało
„Miasteczko Anielin”, opowieść rozpisana na trzy tomy.
Drugi tom pisałam po rocznej
przerwie, więc sama z ciekawością wracałam do „Przyjaciółki”. Pisząc, wiedziałam, jak
potoczą się losy bohaterów, ale
i tak niektórzy wymknęli mi
się spod kontroli i pokazali, że
życie jest pełne niespodzianek.
Teraz pracuję nad ostatnim tomem, ale jakie będzie zakończenie, jeszcze nie wiem. Czy to
zaplanowane przeze mnie, czy
całkiem inne? Czas pokaże –
tajemniczo zapowiada autorka.
– In

– Wspólna nauka, praca nad
przedstawieniem oraz wzajemne poznawanie się młodych
ludzi z Oświęcimia, Wolfsburga i Lwowa dała uczestnikom
projektu poczucie wspólnoty
i motywację do solidarnych
działań zarówno w swoim najbliższym środowisku, jak i na
rzecz tych, którzy niestety także w XXI wieku doświadczają
okrucieństw wojny w Europie
i na świecie – podkreśla Stanisława Piotrowska, koordynator
projektu „Światło w ciemności.
Solidarność”.
Seminarium zakłada spotkanie
u każdego z partnerów. Pierwsza część odbyła się w MDSM
w Oświęcimiu, następnie projekt będzie kontynuowany w listopadzie w Wolfsburgu. Wszyscy mają też wielką nadzieję, że
możliwe będzie spotkanie młodzieży wraz z opiekunami, zaplanowane na Ukrainie w 2023
roku.
Projekt zorganizował Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu w kooperacji z IG Metall Wolfsburg,
Tanzendes Theater z Wolfsburga, Młodzieżowym Domem
Kultury w Oświęcimiu i Centrum Twórczości Dziecięcej
„Weselka” we Lwowie. Seminarium zostało zrealizowane
m.in. dzięki wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach programu
„Zachować pamięć” i IG Metall
Wolfsburg.
– In

Na scenach sami swoi
W dniach 16–18 września w Oświęcimiu, Polance Wielkiej i Osieku wystąpiły lokalne zespoły folklorystyczne.
Koncerty odbyły się w ramach
Spotkań
Folklorystycznych
„Sami Swoi”, organizowanych
już po raz szósty przez Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”.
Zaprezentowali się: Regionalny
Zespół Pieśni i Tańca „Bratkowie” z Monowic, Zespół Pieśni i Tańca „Kotlina” z Osieka,
Ludowy Zespół Pieśni i Tańca
„Andrychów” z Andrychowa,
Zespół Pieśni i Tańca „Kęty”
z Kęt oraz Reprezentacyjny
Zespół Pieśni i Tańca Miasta
Oświęcim „Hajduki”.
„Sami Swoi” to koncerty popularyzujące folklor, które pozwalają zaprezentować lokalnym
zespołom efekty swojej ciężkiej
pracy, pasji oraz zamiłowania
do tańca, śpiewu i rodzimej
kultury. To też okazja dla muzyków i tancerzy, by nawzajem się
spotkać, obejrzeć swoje programy, na co często brakuje czasu
podczas innych wydarzeń.
Piątkowy wieczór w OCK, rozpoczynający trzydniowe spotka-

nie z folklorem, był szczególnie
emocjonujący dla zespołu „Hajduki” – podczas występu byli
oceniani przez komisję polskiej
sekcji CIOFF, czyli Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń
Folklorystycznych,
Festiwali
i Sztuki Ludowej. Zespoły, które otrzymają pozytywne oceny,
mają prawo do reprezentowania
kraju oraz polskiej sekcji CIOFF
na koncertach i festiwalach
w Polsce i na świecie. Weryfikację przyznaje się na rok, trzy
lub pięć lat. Miło nam jest poinformować, że Reprezentacyjny
Zespół Pieśni i Tańca Miasta
Oświęcim „Hajduki” otrzymał
weryfikację na kolejne 5 lat!
Partnerami w organizacji „Samych Swoich” byli: Oświęcimskie Centrum Kultury, Gminne
Centrum Kultury w Polance
Wielkiej i Gminne Centrum
Kultury, Czytelnictwa i Sportu
w Osieku. Zadanie było współfinansowane przez Miasto
Oświęcim.
– ekt

KONKURS
Na Czytelników „Głosu
Ziemi Oświęcimskiej” czekają TRZY egzemplarze
książki „Rodzinne strony”,
drugiej części serii „Miasteczko Anielin”.
Aby wziąć udział w losowaniu, należy poprawnie
odpowiedzieć na pytanie:
Jaki tytuł nosi I tom serii
„Miasteczko Anielin” autorstwa Iwony Mejzy?
Odpowiedź należy dostarczyć na karcie pocztowej
do 12 października 2022 r.
do redakcji „Głosu Ziemi
Oświęcimskiej” lub przesłać pocztą elektroniczną
na adres gzo@ock.org.pl,
podając imię i nazwisko
oraz numer telefonu.
O zwycięzcach losowania
poinformujemy w kolejnym GZO. Z nagrodzonymi
skontaktujemy się telefonicznie. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
Dostarczenie
odpowiedzi jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu, który dostępny jest
w redakcji oraz na stronie
ock.org.pl/.
Fundatorem nagród jest
Wydawnictwo Dragon.

Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim
„Hajduki”

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bratkowie” z Monowic

Zespół Pieśni i Tańca „Kotlina” z Osieka

głośnik kulturalny

WRZESIEŃ 2022

12

Kalendarz
imprez:
oswiecimdziejesie.pl
/OswiecimTuSieDzieje

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

Bajka odkryta na nowo

WYDARZENIA W OŚwięcimskim
CENTRUM Kultury

29 września o godz. 18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się
spektakl pt. „Jaś i Małgosia” w wykonaniu Grupy Teatralnej Scena Zasole.
Będzie to godzinny spektakl
opowiadający przede wszystkim o relacjach międzyludzkich
i pokazujący, że rozwiązywanie
problemów sprytem i inteligencją, zamiast przemocą, przynosi
więcej korzyści. Widowisko zostało przygotowane tak, by było
interesujące zarówno dla dzieci,
jak i dorosłych widzów.
Spektakl jest efektem półrocznej pracy Tomasza Klimczaka
i Jesiki Bożek z aktorami ama-

torami nad tekstem, piosenkami oraz grą aktorską. Powstał
przy współpracy z Teatrem im.
Ludwika Solskiego w Tarnowie, który nieodpłatnie wypożyczył sztukę autorstwa Moniki Wenty z muzyką Piotra
Niedojadły.
W „Jasiu i Małgosi” występują:
Liliana Kęska jako Czarownica, Małgorzata Szczerska jako
Małgosia, Bożena Kramarczyk
jako Macocha, Józef Wiśniowski

21.09 godz. 14:00 XXI
Międzynarodowy Konkurs
Plastyczny „Darujmy światu pokój” – podsumowanie
konkursu, wręczenie nagród
i otwarcie pokonkursowej
wystawy
czytaj s. 10

jako Tata, Mariusz Pawłowski
jako Jaś i Leon Kwiatkowski jako
Kot. Za reżyserię, scenografię
i kostiumy odpowiadają Tomasz
Klimczak i Jesica Bożek.
Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie OCK od 12 września.
– ekt

24–25.09 I Mistrzostwa
Oświęcimia w Scrabble
w ramach turnieju rankingowego Polskiej Federacji
Scrabble

Spotkanie autorskie
Końcem września ukaże się książka pt. „Ocalona z Auschwitz” – dramatyczna opowieść o odwadze, rozpaczy
i miłości, niemożliwych wyborach, niespotykanej sile i traumie, która cieniem położyła się na kolejnych pokoleniach.
„Ocalona z Auschwitz” zostanie wydana nakładem Świata
Książki 28 września br. Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza 30 września o godz.
17:00 na spotkanie autorskie
z Niną Majewską-Brown – autorką publikacji. Wstęp wolny.
Nina Majewska-Brown jest
autorką bestsellerowych historii, opartych na prawdziwych
wydarzeniach
obozowych,
związanych głównie z Auschwitz i Birkenau („Anioł życia z Auschwitz”, „Tajemnica
z Auschwitz”), laureatką m.in.
nagrody „Lubimy czytać 2021”,
którą otrzymała za „Ostatnią
więźniarkę Auschwitz”.
„Ocalona z Auschwitz” to prawda o tym, co spotkało rodzinę
Kuligów za pomoc udzieloną
zbiegowi z obozu. Opowie-

dziana przez córki bohaterki,
z których jedna zmarła, nie
doczekawszy premiery książki.
To wstrząsający opis najgor-

szych chwil życia młodej rodziny, mieszkającej nieopodal
obozu.
Uciekający z obozu Jan Nowaczek, ratując się przed pościgiem, trafia do mieszkających
w pobliżu Franciszki i Wawrzyńca Kuligów. Mimo obawy
o własne życie rodzina pomaga
zbiegowi. Jakież jest ich zdziwienie, gdy po kilku miesiącach
Nowaczek ponownie pojawia
się w ich domu w towarzystwie
esesmanów. W rezultacie do
obozu trafia Franciszka w dziewiątym miesiącu ciąży, jej
siostra Stefania i kilka innych
osób. By ocalić ukochaną żonę,
Wawrzyniec podejmuje najtrudniejszą z decyzji – idzie do
obozu, by zamienić się z Franciszką na życie...
– oprac. adam

Operetka pełna humoru
OCK zaprasza na operetkę w III aktach Johanna Straussa syna pt. „Zemsta
nietoperza”.
Genialną, pełną znakomitego
humoru i najpiękniejszej muzyki operetkę 22 października
o godz. 19:00 zaprezentują soliści oraz Woytek Mrozek Strauss
Chamber Orchestra pod dyrekcją dr. Adama Wagnera.
Premiera „Zemsty nietoperza”
odbyła się 5 kwietnia 1874 r.
w Theater an der Wien w Wiedniu. Uznana została za arcydzieło operetki wiedeńskiej. Posiada jedno z najlepiej napisanych
w operetkowej literaturze libretto, które tak zaintrygowało

Straussa, że w rekordowym czasie sześciu tygodni skomponował do niego muzykę.
Operetka, której akcja rozgrywa się pod koniec XIX w., przesycona jest tanecznym rytmem
i wiedeńską radością życia.
Swoją popularność zawdzięcza
błyskotliwym dialogom, dowcipnym i zaskakującym sytuacjom. Brawurowa komedia
z intrygującym librettem w doskonałym tłumaczeniu Juliana Bilety: 110 zł, 100 zł i 90 zł do
Tuwima jest dodatkowym atu- nabycia w kasie OCK.
tem polskiej wersji językowej.
– oprac. adam

Mistrzostwa zaliczane są do
turnieju rankingowego Polskiej
Federacji Scrabble. Odbywają
się pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim.
Zgłoszenia przyjmowane
są poprzez formularz zgłoszeniowy, link do niego
można znaleźć na stronie
www.ock.org.pl. W miarę
wolnych miejsc zgłoszenia
będą również przyjmowane
24 września w Oświęcimskim
Centrum Kultury w godz.
10:00–11:00.

13.10 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
14.10 Miejski Dzień Edukacji
Narodowej
14.10 godz. 18:00 „Sztychy
prowincjonalne” – otwarcie
wystawy fotografii Kazimierza
Jastrzembskiego
15.10 VII Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów
20.10 godz. 18:00 „Wielcy Romantycy. Schumann,
Chopin, Mendelssohn, Grieg,
Schubert, Liszt, Verdi” –
recital fortepianowy Grzegorza
Niemczuka w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu Muzyka –
źródło skojarzeń
21.10 godz. 17:30, 20:15
„Nerwica natręctw” – spektakl komediowy w wykonaniu
(w zmiennej obsadzie) Jowity
Budnik, Katarzyny Herman/
Katarzyny Ankudowicz/Małgorzaty Rudzkiej, Karoliny Sawki,
Andrzeja Zielińskiego/Artura
Barcisia, Rafała Królikowskiego/Kamila Kuli i Zdzisława
Wardejna
22.10 godz. 19:00 „Zemsta
nietoperza” – operetka w III aktach w wykonaniu solistów oraz
Woytek Mrozek Strauss Chamber Orchestra pod dyrekcją dr.
Adama Wagnera
czytaj obok

4.11 godz. 19:00 „Mahalia
Jackson in Memorial” – zaduszkowy koncert jazzowy
w wykonaniu Ewy Urygi,
29.09 godz. 18:00 „Jaś i Mał- z towarzyszeniem zespołu
gosia” – spektakl w wykonaniu w składzie: Dorota Piotrowska,
Grupy Teatralnej Scena Zasole (perkusja), Bogusław Kaczmar (fortepian) i Paweł Pańta
z ODK Zasole
czytaj obok (kontrabas) w ramach projektu
Kultura 50/50
30.09 godz. 17:00 „Ocalona
z Auschwitz” – spotkanie z au- 13.11 godz. 18:00 „Za rok
o tej samej porze” – spektakl
torką książki Niną Majewskąkomediowy w wykonaniu Olgi
-Brown połączone z promocją
Bończyk i Piotra Gąsowskiego
książki
czytaj obok
17.11 godz. 18:00 „Funny
Balls Show” – interaktywne
1.10 godz. 18:00 „Krzesimir
widowisko balonowe dla całej
Dębski zaprasza. Przeboje
rodziny
wielkiego ekranu” – koncert
w wykonaniu Warsaw Impres18.11 godz. 19:00 „Anita Lipsione Orchestra pod dyrekcją
nicka. O miłości... akustyczKrzesimira Dębskiego, Mileny
nie” – koncert Anity Lipnickiej
Lange (sopran) i Damiana
Wilmy (baryton), prowadzenie
koncertu Laura Łącz
3.10 godz. 19:00 „Klauzula
sumienia” – koncert Macieja
Maleńczuka
8.10 godz. 11:00 Inauguracja roku akademickiego
2022/2023 Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
(Małopolska Uczelnia Państwowa, ul. Kolbego 8)
8.10 godz. 16:00 „Za granicą
żartu” – program Kabaretu
Nowaki

24.11 godz. 19:00 „Volare” –
koncert w wykonaniu LeonVoci
& Art Music Trio (koncert przeniesiony z 17 września 2022)
27.11 godz. 19:00 „The King
Of Swing” – koncert w wykonaniu Woytek Mrozek & The
1st New York Orchestra oraz
solistów
30.11 godz. 19:00 „Opowieść
wigilijna” – spektakl w wykonaniu Teatru Piasku Tetiany
Galitsyny
3.12 godz. 18:00 „Śpiąca królewna” – balet w III aktach w
wykonaniu Ballet Opera of Kiev
5.12 godz. 19:00 „Fanatyk.
Mistrzostwa świata w łowieniu
metodą gruntową” – spektakl
komediowy, w wykonaniu
Piotra Cyrwusa, Mai Barełkowskiej, Mikołaja Kubackiego,
Łukasza Szczepanowskiego
i (zamiennie) Zofii Bohosiewicz/Kamili Janik
15.12 godz. 18:00 „Muzyka
dla duszy” – recital fortepianowy Anny Lipiak w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu
Muzyka – źródło skojarzeń

Wystawy
3–30.09 „Witold-K” – wystawa malarstwa Witolda
Kaczanowskiego (galeria „Tyle
światów”, czynne codziennie
w godz. 10:00–19:00)
1.09–14.10 „Mój Oświęcim”
– wystawa fotografii Kazimierza Jastrzembskiego (hol górny)
7.10–3.11 „Sztychy prowincjonalne” – wystawa fotografii
Kazimierza Jastrzembskiego
(galeria „Tyle światów”)
21.09–10.10 XXI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
„Darujmy światu pokój” –
wystawa pokonkursowa (hol
dolny)
12–23.10 Wystawa prac grupy Ameia Art Pless (hol dolny)

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
4.10 godz. 15:00 Inauguracja roku akademickiego
2022/2023
„Media społecznościowe
– szansa czy zagrożenie?” –
wykład prof. Bogusława Skowronka oraz fragmenty spektaklu
Paula Elliotta w wykonaniu
słuchaczek UTW pt. „Umrzeć
ze śmiechu”
11.10 godz. 15:00 „Jedno
słowo może prawie wszystko.
O historycznych zmianach
znaczeń wyrazów” – wykład
prof. Jarosława Pacuły
15.10 VII Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów
18.10 godz. 15:00 „Wyłonione z niebytu. Kobiety sztuki”
– wykład Anny Krawczyk
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Osiedlowy Dom Kultury Zasole
ul. Obozowa 16, Oświęcim
tel./faks: 338411195
www.odkzasole.pl, odkzasole@odkzasole.pl

REpERTUAR Naszego KINA w OCK

sztuka na ekranie
z cyklu „Art Beats – wielka
sztuka w kinie”

„Głupcy” (15 l.), prod. Polska, 2.10 godz. 17:00 pokaz
Rumunia, Niemcy 2022, reż.
specjalny połączony ze spotka„Napoleon. W imię sztuki”,
Tomasz Wasilewski, 115 minut niem z reżyserką filmu
prod. Włochy 2021, reż. Gio20.09 godz. 19:15
czytaj poniżej vanni Piscaglia, 100 minut
21–22.09 godz. 17:00
10.10 godz. 18:00
„Medjugorje” PREMIERA
„Cicha ziemia” (15 l.), prod.
Polska, Włochy, Czechy 2021, (10 l.), prod. Hiszpania 2021,
reż. Jesus Garcia, 127 minut
reż. Agnieszka Woszczyńska,
17–19.10
113 minut
25–30.10
20.09 godz. 17:00
21–22.09 godz. 19:15
„Mama Mu wraca do domu”
(4 l.), prod. Szwecja 2021,
„A oni dalej grzeszą, dobry
reż. Christian Ryltenius, 63 miBoże!” (12 l.) prod. Francja
nuty
2022, reż. Philippe de Chau24–30.10
veron, 98 minut
24.09 godz. 17:00
„IO” (15 l.), prod. Polska,
Włochy 2022, reż. Jerzy Skoli„Zobacz Anioła” PREMIERA
mowski, 86 minut
(12 l.), prod. Polska 2022,
24–30.10
reż. Wincenty Podobiński,
90 minut
2–13.10
Porywająca filmowa opowieść
o jednej z najsłynniejszych
postaci w historii.
Napoleon wielbił sztukę. Prace
badawcze i wykopaliska, które
wspierał podczas kampanii
wojskowych, przyczyniły się do
imponujących odkryć, zaś grabieże prac z podbitych krajów
– do powiększenia muzealnych
zbiorów. Jego celem było edukować mieszkańców cesarstwa
przy pomocy obrazów, rzeźby,
muzyki i teatru.
Wraz z Jeremym Ironsem przyjrzymy się związkom władzy
i sztuki, tak w epoce Cesarza,
jak i współcześnie. Odwiedzimuzyka na ekranie my m.in. Pinakotekę Brera
w Mediolanie i paryski Luwr.
„Chopin. Nie boję się ciemności” PRZEDPREMIERA (12 l.), „Niech znów nastaną szczęśliprod. Polska, Wielka Brytania, we dni!” – koncert André Rieu, „Wenecja. Awangarda bez
170 minut
granic”, prod. Włochy, Wielka
Liban, Korea Południowa
Brytania 2022, reż. Michele
2022, reż. Joanna Kaczmarek, 25.09 godz. 17:00
Mally, 90 minut
60 minut
24.10 godz. 18:00
5–13.10

Trzech pianistów, trzy historie
Nasze Kino zaprasza 2 października o godz. 17:00 na przedpremierowy pokaz filmu „Chopin. Nie boję się ciemności”
połączony ze spotkaniem z reżyserką.
„Chopin. Nie boję się ciemności” to dokument o trzech
pianistach przygotowujących
koncerty w miejscach związanych z niewyobrażalnymi konfliktami ludzkości.
Polski pianista Leszek Możdżer
przygotowuje się do koncertu
w Miejscu Pamięci i Muzeum
Auschwitz-Birkenau,
byłym
niemieckim
nazistowskim
obozie koncentracyjnym i zagłady. Koreański pianista Won
Jae-Yeon planuje zagrać koncert chopinowski w podzielonej Korei. Syryjski emigrant
urodzony w Aleppo, Fares Basmadji przygotowuje koncert
w Libanie.
Wykonania odbyły się na Judenrampe nieopodal Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, na moście Seung-il-gyo
wybudowanym w połowie przez
Koreę Południową, a w poło-

WYDARZENIA
W ODK ZASOLE

Artyści wobec smogu

21.09 godz. 18:00 „Porozmawiajmy o zagrożeniach
cyberprzestrzeni” – bezpłatne
spotkanie z Michałem Twardoszem dla dorosłych – przede
wszystkim rodziców i pedagogów

W ODK Zasole prezentowana jest wystawa pt. „Czekając na wiatr – artyści
wobec smogu”.

23.09 godz. 17:00 spotkanie
przy wystawie stałej – glinianej makiecie miasta Oświęcim
– jej współtwórców oraz Marii
Wyrwy – plastyk ceramik,
która czuwała nad całym ceramicznym przedsięwzięciem.
Obowiązują zaproszenia
6.10 godz. 17:30 „Dolina
Biebrzy – ostatnie dzikie
mokradła Europy” – spotkanie
podróżnicze z Sebastianem
Bielakiem w ramach projektu
Inspiracje, cyklu Horyzonty.
czytaj obok
14.10 godz. 19:00 koncert
zespołu Troye Zillia w ramach
projektu Prezentacje, cyklu Małe formy muzyczne

wie przez Koreę Północną oraz
w bejruckim porcie, kilkaset
metrów od miejsca, w którym
miesiąc wcześniej doszło do eksplozji po wybuchu saletry.
– Filmując w tych miejscach,
czuliśmy, że dzieło, nad którym pracujemy, jest czymś na-

nia zanieczyszczonym powietrzem. Zostanie zaprezentowane malarstwo, rysunek i grafika
krakowskich artystów: dra Tomasza Wełny, dr Darii Rzepieli,
dr Zofii Szczęsnej, Poli Wełny,
Ewy Adamskiej, Tomasza Balika,
Janusza Nawrata, stypendystów
Krajowego Funduszu na rzecz
Dzieci oraz studentów Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Instytucje wspierające: Krakowski
Alarm Smogowy, OnPoint, Pracownia OKO, Krajowy Fundusz
na rzecz Dzieci.
Wystawę prezentowaną w ramach projektu Prezentacje,
cyklu Przestrzeń artystyczna
można oglądać bezpłatnie na
I piętrze w ODK Zasole. Wystawa wpisuje się również w obchodzony w Oświęcimiu Rok
Troski o Środowisko Naturalne.
– oprac. ekt

Spotkanie z podróżnikiem
O ostatnich dzikich mokradłach Europy, czyli dolinie Biebrzy, opowie Sebastian Bielak.
Warto wybrać się do ODK
Zasole, by posłuchać o jednej
z najpiękniejszych dolin rzecznych na Podlasiu, która oparła się próbom zmeliorowania
20.10 godz. 17:30 „Początki i osuszenia. W latach 90. XX w.
kolei w Oświęcimiu” – spotka- powołano Biebrzański Park Nanie z z Adamem Leśniakiem
rodowy, a ponad 40 proc. jego
w ramach Klubu Historycznego obszaru zajmują biebrzańskie
ODK Zasole
bagna – naturalne torfowiska,
które uważa się za największe
27.10 godz. 17:30 spotkanie w Polsce oraz jedne z najcenz Iwoną Mejzą – oświęcimską
niejszych w Europie. Dolina
pisarką, autorką kryminałów.
Biebrzy to również unikatowa
Zaprezentowane zostaną książostoja dla prawie 280 gatunków
ki „Przyjaciółka” i „Rodzinne
ptaków wodno-błotnych i drastrony” z cyklu „Miasteczko
pieżnych, z czego część to ptaki

Anielin, w ramach projektu
Prezentacje, cyklu Metafory.
prawdę ważnym. Opatrzność Wstęp wolny
nad nami czuwała i wszystko
czytaj więcej s. 11

się powiodło. Film nie jest rejestracją koncertów, pokazuje raczej drogę, jaką pianiści
przechodzą, aby te koncerty
zagrać. Skupiamy się na ich
sylwetkach, przemyśleniach,
jak i konfliktach ludzkości. To
nie jest film wyłącznie dla fanów muzyki klasycznej – mówi
Maciej Pawełczyk, współwłaściciel Inbornmedia i producent filmu.
Premiera światowa filmu zaplanowana jest na 14 października. W Naszym Kinie Oświęcimskiego Centrum Kultury
2 października odbędzie się
przedpremierowy pokaz specjalny oraz spotkanie z reżyserką filmu Joanną Kaczmarek.
Bilety w cenie 12 zł.
– oprac. adam

Wystawa ma charakter artystyczno-edukacyjny i porusza
temat zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Informacje przedstawione na planszach odpowiedzą na pytania o źródła smogu,
jego zawartość i skutki oddycha-

Wystawy
Do 30.09 „Spojrzenie” –
wystawa malarstwa Miry
Sabatowicz w ramach projektu
Prezentacje, cyklu Przestrzeń
artystyczna

bardzo rzadkie, a nawet zagrożone wyginięciem.
Spotkanie odbędzie się 6 października o godz. 17:30 w ramach projektu Inspiracje, cyklu
Horyzonty. Wstęp wolny.
– oprac. ekt

Dla miłośników kolei
20 października o godz. 17:30 odbędzie
się kolejne spotkanie w ramach Klubu
Historycznego ODK Zasole.

Podczas spotkania pt. „Począt- powstawała sieć kolejowa moki kolei w Oświęcimiu” Adam narchii austriackiej i o tym,
Leśniak opowie o czasach, gdy co działo się wówczas w naOd 9.09 „Czekając na wiatr
– artyści wobec smogu” – arszym mieście. Nie zabraknie
tystyczno-edukacyjna wystawa
innych ciekawostek związanych
w ramach projektu Prezentaz koleją w Oświęcimiu. Wstęp
cje, cyklu Przestrzeń artystyczwolny.
na (I piętro)
Adam Leśniak od wczesnej młoczytaj obok
dości pasjonował się historią,
szczególnie rodzinną i lokalną.
26.09–26.10 „Ze sztalugą
Prowadzi własny projekt histow świat 2” – wystawa popleryczno-archiwalny
dostępny
nerowa w ramach projektu
w Internecie na stronie http://
Prezentacje, cyklu Przestrzeń
archiwumadamalesniaka.pl/.
artystyczna
– oprac. ekt

głośnik kulturalny
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imprez:
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Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Łukasza Górnickiego, Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim
tel. 338479800, 338430165
www.mbp-oswiecim.pl

Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży
ul. Legionów 11, Oświęcim
tel. 338432107
www.mdsm.pl

Alternatywna
scena po raz
dwudziesty
7 października odbędzie się
kolejna odsłona Alternatywnej
Sceny MDSM.

Wydarzenie rozpocznie o godz.
18:00 Niszowe Studio Dźwięku, a w nim Madame JeanPierre, czyli grupa muzyczna
założona przez wokalistkę
Joannę Markowską i gitarzystę Macieja Muszyńskiego.
W skład zespołu wchodzą również wirtuoz basu akustycznego
Jędrzej Łaciak oraz perkusista
Bartek Staromiejski.
Ich muzyka opiera się na
emocjonalnych kompozycjach,
oscylujących wokół nowoczesnego jazzu, które wchodzą
w reakcje z liryką.
O godz. 19:15 w Salonie Antypoezji wystąpi Bartosz Sadulski, autor powieści „Rzeszot”,
za którą otrzymał Nagrodę im.
Kościelskich i był nominowany
do Nagrody Literackiej „Nike”.
Spod jego pióra wyszły też trzy
tomy wierszy.
Podczas Przystanku Teatr
o godz. 20:30 zobaczymy
spektakl muzyczny zespołu
Mundinova pt. „Fantom”.
Na spektakl składają się
autorskie kompozycje zespołu
Mundinova oraz specjalnie
zaaranżowane, znane szerszej
publiczności tematy muzyczne,
wzbogacone o multimedialne
obrazy oraz fragmenty teledysków, stworzone dla Mundinova przez artystów sztuk
wizualnych: Dominikę Rutę,
Mirę Żelechower-Aleksiun,
Barbarę Naporę, Ewę Kutylak,
Iwonę Bandzarewicz.
Wstęp wolny.
Projekt realizowany jest przy
wsparciu finansowym Województwa 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. oraz ZUK Spółka z o.o.
w Oświęcimiu.
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WARSZTATY SCRAPOWE
Wielowarstwowa kartka w pudełku
26.10 godz. 16:30–19:00,
Studio Robota

WYSTAWY

LITERACKA NAGRODA NIKE
MA JUŻ 25 LAT! KONKURS
10.10, przez cały dzień na
PRZYGODY Z KSIĄŻKĄ
29.OGÓLNOPOLSKA NAGRO- Facebooku Biblioteki
Zapraszamy Czytelników
DA LITERACKA IM. KORdo udziału w literackim quizie
NELA MAKUSZYŃSKIEGO.
i sprawdzenia swojej wiedzy
WYSTAWA
1–30.10, Galeria Przechodnia o nagrodzie i nagrodzonych
książkach.
Działanie realizowane w ramach projektu 29. OgólnoWYSTARCZY KILKA
polska Nagroda Literacka
KROKÓW, BY BYĆ BEZPIECZim. Kornela Makuszyńskiego
NYM
W SIECI
Oświęcim 2022. Przygody
z książką. Projekt dofinansowa- DZIEŃ BEZPIECZNEGO
no ze środków Ministra Kultury INTERNETU
12.10 godz. 11:00, Aula,
i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Pro- wstęp wolny
Zapraszamy Czytelników
mocji Kultury – państwowego
na spotkanie z funkcjonariuszafunduszu celowego.
mi KPP w Oświęcimiu, będzie
mowa o zasadach bezpieczŚWIATŁEM MALOWANE.
nego korzystania z komputera
BEATA JAKUBAS
1–30.10, Galeria Przechodnia i Internetu.

WYDARZENIA
KURS NA FILM – DYSKUSJE
O FILMIE
Otwarte spotkania dla dorosłych
3.10 godz. 16:30, salka kinowa w Dziale Multimedi@
Na spotkaniu uczestnicy
proponują film, który staje się
punktem wyjścia do dyskusji
na temat ukazanych w nim
problemów i tematów. Każdy
z wybranych filmów staje się
swoistym tekstem podlegającym analizie i interpretacji
jako dzieło artystyczne złożone
z wielu elementów, których
znaczenia wzbogacają odbiór
i pozwalają odczytywać ukryte
sensy.
SENIORZE, TRENUJ PAMIĘĆ
RAZEM Z NAMI
5 i 19 października na seniorów będą czekały bezpłatnie
zestawy ćwiczeń umysłu do
zabrania i rozwiązania w domu. Ćwiczenia mają na celu
poprawiać pamięć i koncentrację. Zestawy będą wydawane
w Wypożyczalni w godzinach
otwarcia Biblioteki.

„Przygody… jeża” – KONFERENCJA POŚWIĘCONA
PISARSTWU WANDY CHOTOMSKIEJ
12.10 godz. 17:00, online
przez clickmeeting
Zapisy cld@mbp-oswiecim.pl
Działanie realizowane w ramach projektu 29. Ogólnopolska Nagroda Literacka
im. Kornela Makuszyńskiego
Oświęcim 2022. Przygody
z książką. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego
funduszu celowego.

Spotkanie promujące debiutancką książkę autora „Miłość
w korporacji”. Na spotkaniu
będzie można kupić książki.
EUROPEJSKI DZIEŃ
SENIORA
20.10, przez cały dzień
zapraszamy do Wypożyczalni Biblioteki po specjalnie
przygotowaną, różnorodną
tematycznie, literaturę dla
seniorów, a o godz. 17:00
zapraszamy na POPOŁUDNIOWE ŁAMANIE GŁOWY,
gdzie zaproponujemy ciekawe
ćwiczenia i rozrywki umysłowe, quizy i zagadki z różnych
dziedzin wiedzy (ilość osób
ograniczona).

20.10 godz. 17:00, Czytelnia
I p., wstęp wolny

ALEJA PISARZY. SPOTKANIE
AUTORSKIE Z RADOSŁAWEM RAKIEM
28.10 godz. 17:00 Aleja/
Informatorium, wstęp wolny,
udział bezpłatny

Informatorium (parter):
•całodobowy książkomat przy
wejściu do Biblioteki od
strony Alei Pisarzy, naprzeciw
wrzutni,
•księgarnia z książkami nowymi i używanymi,
•prasa codzienna,
•barek kawowy dla czytelników prasy,
•szachy.
Multimedi@ (parter):
•salki kinowe,
•playstation 3 i 4,
•xbox,
•podłoga interaktywna,
•rowerek treningowy,
•dotykowy stół multimedialny,
•piłkarzyki,
•stół do tenisa,
•cymbergaj.
Mikroświat Zabawy (parter):
•suchy basen z konstrukcją
wspinaczkową,
•domki wielkoformatowe,
•klocki wielkoformatowe,
•teatrzyk,
•zabawki sensoryczne,
•tablice manipulacyjne.
Biblioteka Młodych (1 piętro):
•bookbox do samodzielnego wypożyczania i zwrotu
książek,
•stanowiska komputerowe
z dostępem do Internetu,
•audiobooki dla dzieci,
•gry planszowe i karciane,
•skanery,
•stół do lego z zestawami
klocków do budowania,
•strefa zabaw dla najmłodszych z domkiem wielkoformatowymi, zjeżdżalnią,
kawiarenką i sklepikiem.

W LABORATORIUM ŁUKASIEWICZA I PILATA
Szalone eksperymenty – spektakularny pokaz chemiczny
dla dzieci w wieku 7–14 lat.
Prowadzi ChemicAl World
21.10 godz. 17:00, Informatorium, wstęp wolny, udział
bezpłatny

MIKROŚWIAT
Obserwacyjny warsztat edukacyjny z wykorzystaniem mikroskopów dla dzieci w wieku
8–12 lat
13.10 godz. 17:00, Klasopracownia I p.
Zapisy od 3.10 w Czytelni lub
tel. 33849810

ŚWIAT ILUSTROWANY
SŁOWEM
Bezpłatne zajęcia plastyczne,
filmowe, literackie dla osób
z dysfunkcją wzroku
19.10 godz. 10:00, Multime29. OGÓLNOPOLSKA
dia, parter Biblioteki (zajęcia
NAGRODA LITERACKA
odbywają się w każdą trzecią
IM. KORNELA
środę miesiąca). Uczestnikom
MAKUSZYŃSKIEGO
zapewniamy bezpłatny transGALA WRĘCZENIA NAGRODY port na zajęcia i z zajęć.
7.10 godz. 11:00, InformatoZapisy w Czytelni u Inrium, wstęp wolny
fobrokera, osobiście lub
Działanie realizowane w ratel. 338479810 w godz.
mach projektu 29. Ogólno8:00–19:00, od poniedziałku
polska Nagroda Literacka
do piątku. Prosimy o zaintereim. Kornela Makuszyńskiego
sowanie udziałem osoby nieOświęcim 2022. Przygody
widome i z dysfunkcją wzroku
z książką. Projekt dofinansowa- w Państwa otoczeniu. Będzie
no ze środków Ministra Kultury to dla nich dobry i wartościowo
i Dziedzictwa Narodowego
spędzony czas.
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego
SPOTKANIE AUTORSKIE
funduszu celowego.
Z DARIUSZEM BOŻKIEM

Warsztat dla dorosłych prowadzi Agata Busiek. Koszt 50 zł,
płatne u prowadzącego w dniu
warsztatu. Zapisy w Czytelni
lub tel. 338479810

Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI
w Oświęcimiu udostępnia również bezpłatnie, w godzinach
otwarcia:

Jubileusz 10-lecia Alei Pisarzy
uświetni koncert jazzowo-popowy Karoliny Śleziak – „Ciepło”. Coworking – strefa pracy
w Czytelni (1 piętro):
•ksero,
•drukarka,
ZAPISY NA ZAJĘCIA KOMPU- •skanery,
TEROWE DLA DOROSŁYCH
•ładowarki indukcyjne,
Obsługa komputera z dostę•słuchawki,
pem do Internetu, poziom
•tablety,
podstawowy lub średnioza•stanowiska komputerowe
awansowany
z dostępem do Internetu,
Osiem bezpłatnych
•wi-fi,
1–1,5-godz. spotkań, raz w ty- •darmowy barek kawowy,
godniu w godzinach dopołu•stół konferencyjny na
dniowych.
10 osób,
Zapisy w Czytelni u Info•flipchart,
brokera, osobiście lub tel.
•stacje dokująco-ładujące,
338479810. Udział bezpłatny. •kącik kanapowy,
Rozpoczęcie zajęć po zebraniu •wygodne fotele z podnóżkapełnej grupy.
mi.

ZAJĘCIA

Dofinansowano ze środków
Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata
2017–2022 w ramach
Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
SPOTKANIE AUTORSKIE
Z MARCINEM PAŁASZEM
25.10 godz. 10:00, Aula,
wstęp wolny
Działanie jest realizowane
w ramach projektu Akademia
Rodzinna – zabawa w czytanie,
który dofinansowano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z Funduszu Promocji Kultury – państwowego
funduszu celowego.

WARSZTATY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI
Rekrutacja dzieci do grupy
5–7 lat (zajęcia w czwartki
o 16:30) i 8–12 lat (zajęcia
w czwartki o godz. 17:45).
Koszt 100 zł za cały cykl
(4 spotkania), płatne u prowadzącego na pierwszym spotkaniu. Zapisy przyjmowane są do
wyczerpania miejsc w Czytelni
Biblioteki na I piętrze u Infobrokera. Zajęcia ruszają w momencie uzbierania kompletu
uczestników.

Wypożyczalnia dla dorosłych
(2 piętro):
•kody do bazy IBUK Libra,
•bookbox do samodzielnego wypożyczania i zwrotu
książek,
•audiobooki dla dorosłych,
•czytniki, czytaki, tablety z kodami Legimi.
Zapraszamy od poniedziałku
do piątku w godz. 11:00–
19:00 i w soboty w godz.
8:00–15:00 w systemie samoobsługowym.

sport
Małopolska Tour 2022 zawitał do Oświęcimia

Niedziela na rowerze
W
niedzielne
południe
(11 września) ze stadionu
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ulicy Legionów w Oświęcimiu wystartowali amatorzy jazdy na dwóch
kółkach. Do grodu nad Sołą
zawitała bowiem jedna z największych rowerowych imprez
w Polsce – Małopolska Tour.
To specyficzny „wyścig”, w którym czas pokonania trasy nie
miał najmniejszego znaczenia. Liczyła się tylko i wyłącznie przyjemność ze wspólnej,
rowerowej przejażdżki. Najmłodsi mieli do pokonania
4-kilometrowy odcinek. Pozostali wyruszyli na trasę liczącą
19 kilometrów, a najbardziej
zaawansowani pokonali 29 kilometrów. Trasy na płaskim terenie prowadziły w całości po

Małopolska Tour 2022 cieszył się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców Oświęcimia i okolic
Fot. mac

asfalcie. Cykliści jechali malowniczymi terenami wśród stawów,
pól i łąk, podziwiając przy okazji
piękno oświęcimskiej ziemi.

Każdy z uczestników otrzymał
pamiątkową koszulkę i medal
uczestnictwa w Małopolskim
Tourze 2022. Przy okazji rajdu
uruchomione zostało rowerowe
miasteczko, w którym zarówno dla uczestników rajdu, jak
i wszystkich gości przygotowano wiele atrakcji. Było widowiskowe show „Sound of Gravity”,
czyli pokaz skoków w wykonaniu najlepszych zawodników
free style’a w Polsce. Popularnością cieszyły się konkursy,
kids race – wyścig dla dzieci
(3–9 lat) z atrakcyjnymi nagrodami, liczne stoiska z warsztatami oraz grami zadaniowymi
dla dzieci, a także strefa gastroAktywne spędzanie wolnego czasu na rowerze zawsze bę- nomiczna, strefa wypoczynku
i strefa zabaw.
dzie w modzie. Nie inaczej jest w Oświęcimiu
– mac
Fot. ekt

Pięć zwycięstw i trzy porażki na koncie czwartoligowych
piłkarzy z Oświęcimia

Unia bez kompromisów
Bezkompromisowo gra w tym
sezonie oświęcimska Unia.
W czwartoligowych rozgrywkach podopieczni Marka Kołodzieja i Adriana Pietraszko wygrywają albo przegrywają, nie
dzieląc się punktami. Na szczęście zwycięstw jest więcej,
dzięki czemu zajmują miejsce
w górnej części tabeli.
Po czterech zwycięstwach (1:3
w Słomnikach, 4:1 z Barciczanką u siebie, 5:0 z Radziszowianką u siebie, 0:1 w Kalwarii
Zebrzydowskiej) i dwóch porażkach (2:0 z Orłem w Ryczowie, 0:3 z Wiślanami Jaśkowice
w Oświęcimiu) biało-niebiescy
pojechali do Limanowej na
mecz z miejscową Limanovią.
Dopiero po godzinie gry wynik otworzyli oświęcimianie.
Po faulu w polu karnym na Jakubie Antkiewiczu, celnie z „jedenastki” przymierzył Michał
Szewczyk. Ten sam zawodnik
podwyższył wynik. Po wzorcowej kontrze (75 min) popisał
się kapitalnym uderzeniem pod
poprzeczkę. Ostatecznie unici
wygrali 1:2, bo jeszcze pechowo
interweniował Bartosz Ryszka,
który głową skierował piłkę do
własnej bramki.
– Wygraliśmy absolutnie zasłużenie. Mieliśmy sporo sytuacji

bramkowych i ta wygrana mogła być nawet bardziej okazała
– ocenił kierownik Unii, Andrzej Kirejczyk.
W ramach ósmej kolejki oświęcimianie podejmowali Okocimskiego Brzesko. Z uwagi
na okolicznościowe imprezy odbywające się na stadionie oświęcimskiego MOSiR-u, spotkanie
rozegrano w Jawiszowicach.
Pierwsza połowa nie przyniosła
goli, a w drugich 45 minutach
jedyny cios wyprowadzili goście z Brzeska. Piłkę w środku
pola przejął Chawkat Zakareya i po kilkunastometrowym
sprincie znalazł się sam przed
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Pływacy UKP UniA w barwach narodowej reprezentacji
podczas mistrzostw świata juniorów w Peru

Sztafetowy brąz Jakuba Waltera
Z pływakami oświęcimskiej
UKP Unia w składzie poleciała
do peruwiańskiej stolicy Limy
polska reprezentacja juniorów
w pływaniu. Właśnie w Peru odbyły się tegoroczne mistrzostwa
świata w juniorskiej kategorii.
Biało-czerwoni wypadli znakomicie. To był najlepszy start
w historii naszego pływania.
W klasyfikacji medalowej Polska została sklasyfikowana na
trzecim miejscu na świecie.
To efekt aż czternastu krążków!
Więcej uzbierali tylko Japończycy i Węgrzy. Najczęściej na
podium stawał Ksawery Masiuk (dwa złota, jeden brąz),
Karolina Piechowicz (dwa złota) oraz Krzysztof Chmielewski
(złoto, brąz).

Polacy wywalczyli cztery medale w wyścigach sztafetowych. W finale sztafet na 4 razy
200 metrów stylem dowolnym
biało-czerwoni sięgnęli po brąz
z Jakubem Walterem (UKP
Unia) w składzie. Oświęcimianin płynął na ostatniej
zmianie i wygrał walkę o brąz
z Brazylijczykiem. Dzięki
temu Polacy (Ksawery Masiuk, Krzysztof Matuszewski,
Adam Zdybel, Jakub Walter)
z czasem 7.19,93 zdobyli trzecie miejsce. Na najwyższym
stopniu podium stanęli Włosi, a druga pozycja przypadła
Węgrom.
Jakub Walter blisko podium
był na 200 metrów stylem dowolnym. Rozpoczął w bardzo

dobrym stylu i był nawet na pozycji wicelidera. Ostatecznie
skończyło się na piątym miejscu z wynikiem 1.49,92.
O pechu może mówić inny
zawodnik UKP Unia – Michał Piela, któremu choroba
poważnie zakłóciła przygotowania do mistrzostw świata.
Odbiło się to niestety na jego
startach w Limie. W wyścigu
na 200 metrów stylem zmiennym Michał Piela był dziesiąty
(2.04,71), a z kolei na dystansie
400 metrów zmiennym podopieczny trenerki Alicji Woźnickiej zajął jedenaste miejsce
(4.29,38).
– mac

Faworyci odprawieni

czuka, który strzelił dwa gole
i zaliczył dwie asysty.
UKH Unia Oświęcim – JKH
GKS Jastrzębie 3:2 (2:1, 0:1,
zespół sezonu zasadniczego
O udanym starcie w rozgryw1:0)
poprzednich rozgrywek, czyli
kach pierwszej ligi hokeja
Bramki: 1:0 Piankrat (Fus,
Polonię Bytom. Po pierwszej,
mogą mówić oświęcimianie.
Zając) 0.36, 1:1 Blanik
bezbramkowej tercji wynik
Na inaugurację UKH Unia
(Kużdrzał) 7.19, 2:1 I. Baida
w 25 minucie otworzyli białopokonała na własnym lodzie
(D. Baida, A. Płonka) 18.58,
-niebiescy, wykorzystując grę
rezerwy JKH GKS Jastrzębie
2:2 Fyda (Bozerockij, Misiak)
w przewadze. Później w roli
3:2, by później odprawić
21.49, 3:2 I. Baida (D. Baida,
głównej wystąpił Jahor Piangłównego faworyta.
Procenko) 57.26.
krat, który ustrzelił hat tricka.
UKH Unia Oświęcim – Polonia
Podopieczni Mariusza Puzio
Z Oświęcimia bez punktów
Bytom 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
odpowiedzieli tylko jednym
wyjechała bowiem bytomska
Bramki: 1:0 Zając (Fus, Kot)
trafieniem. Trener bytomian
Polonia. Biało-niebiescy zwy24.11, 2:0 Piankrat (Protw końcówce meczu wycofał
ciężyli 4:1. W efekcie białosenko) 31.29, 3:0 Piankrat
bramkarza, ale przyniosło to
-niebiescy wygodnie rozsiedli
(Najsarek, Zając) 35.12, 3:1
odwrotny od zamierzonego
się w fotelu lidera.
Wybiral (Karasiński, Wilk)
efekt. Wynik uderzeniem
Premierowe spotkanie Unii
35.40, 4:1 Piankrat 59.40.
do pustej bramki ustalił
z Jastrzębiem było niezwykle
wspomniany Piankrat. W zwy- MKS Cracovia – UKH Unia
zacięte. Po pierwszej odsłonie
Oświęcim 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)
cięstwie wydatnie pomógł
oświęcimianie prowadzili 2:1
bramkarz UKH Unia Filip Płon- Bramki: 1:0 Bryzgałow
dzięki trafieniom Jahora Piankrata i Illii Baidy. Goście strzelili ka, który swoimi interwencjami (Szatiłow) 4.43, 1:1 Zając
(Sadowski, Kowalczuk) 6.21,
gola w najmniej spodziewanym skutecznie zniechęcał rywali.
2:1 Chyrsa (Bryzgałow) 7.55,
momencie, kiedy mieli o jedne- W trzeciej kolejce pierwszoli2:2 Szoferowski (Kowalczuk,
go zawodnika mniej na lodzie. gowych rozgrywek szczęście
niestety odwróciło się od UKH Protsenko) 10.50, 3:2 Sapehin
Krótko po rozpoczęciu drugiej
(Lebiedzeu, Jastrabau) 24.29,
Unia. Biało-niebiescy w petercji doprowadzili do remisu
chowych okolicznościach ulegli 3:3 Kowalczuk (Kukla, Szoi wynik 2:2 utrzymywał się aż
ferowski) 34.23, 4:3 Bryzgapod Wawelem krakowskim
do 58 minuty. Wówczas gola
łow (Jastrabau) 44.55, 4:4
„Pasom” 5:4, tracąc decydudającego UKH Unia pierwszy
Kowalczuk (karny) 53.55, 5:4
komplet punktów w tym sezo- jącego gola na 122 sekundy
przed końcową syreną. Nie po- Sapehin (Jastrabau) 57.58
nie strzelił Illia Baida.
– mac
mogła kapitalna gra w zespole
W drugiej kolejce oświęcimiaz Oświęcimia Michajła Kowalnie podejmowali najlepszy

Dariuszem Maciejowskim. Zawodnik Okocimskiego szansy
nie zmarnował i wygrał pojedynek jeden na jeden z bramkarzem Unii. Biało-niebiescy za
wszelką ceną próbowali jeszcze
doprowadzić do wyrównania,
ale więcej goli w Jawiszowicach
nie było.
Limanovia Limanowa – Unia
Oświęcim 1:2 (0:0)
Bramki: 0:1 M. Szewczyk 60
(karny), 0:2 M. Szewczyk 75, Przemeblowanie przy Chemików
1:2 Ryszka (samobójcza) 79.
Unia Oświęcim – Okocimski
Cichy i Alexander Szczechura
Jedenastu nowych obcokraBrzesko 0:1 (0:0)
jowców znalazło się w hokejo- dysponują także „polskimi
Bramka: Zakareya 83.
papierami”). W tym gronie
wym zespole z Oświęcimia.
– mac
jest trzech Ukraińców, po

W porównaniu do poprzedniego sezonu w ekipie wicemistrzów Polski doszło do wielu
korekt. Miejsce pierwszego
trenera zajął powracający do
Oświęcimia Słoweniec – Nik
Zupanćić, któremu będzie asystował znany z pracy w GKS
Tychy – Krzysztof Majkowski.
Ten duet zastąpił zdymisjonowanych Toma Coolena
i Piotra Sarnika. W drużynie
jest aż jedenastu nowych
obcokrajowców! W kadrze na
sezon 2022/23 mamy zatem
W połowie rundy jesiennej oświęcimianie zajmują miejsce 12 Polaków (w tym 9 wychowanków) i 13 obcokrajowców
w górnej części czwartoligowej tabeli
Fot. mac
(Teddy Da Costa, Michael

(188/86), Aleksandrs Jerofejevs (190/86), Miłosz Noworyta (182/85), Patryk Noworyta
(181/87), Filipp Pangiełow-Jułdaszew (180/79), Kamil
Paszek (188/92)
Napastnicy: Erik Ahopelto
dwóch Finów i Łotyszy, Szwed, (186/80), Michael Cichy
Słowak, Białorusin, Francuz,
(180/85), Teddy Da Costa
Kanadyjczyk oraz Amerykanin. (179/83), Andrij Denyskin
Najstarszym zawodnikiem
(198/110), Krystian Dziuw zespole jest 39-letni Patryk
biński (181/85), Sebastian
Noworyta, zaś najmłodsi to
Kowalówka (186/86), Łukasz
20-latkowie: Filip Płonka i Piotr Krzemień (185/87), Tommi
Kot.
Laakso (191/96), Pawło
Kadra Re-Plast Unii Oświęcim Padakin (183/90), Adrian
na sezon 2022/23:
Prusak (185/87), Jan Sołtys
Bramkarze: Robert Kowalów(185/86), Alexander Szczechuka (180 cm/78 kg), Linus
ra (175/82), Dariusz Wanat
Lundin (190/76), Filip Płonka (174/77).
(180/80)
Trener: Nik Zupanćić, drugi
Obrońcy: Peter Bezuska
trener: Krzysztof Majkowski.
(186/88), Roman Diukow
– mac
(187/96), Kristaps Jakobsons(186/92), Piotr Kot

sport
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Piłkarze Unii zagrają z Niwą Nowa Wieś w finale Pucharu
Polski na szczeblu oświęcimskiego podokręgu

Unia gromi, pięć goli Snadnego
Czwartoligowa Unia zagra
z klasę niżej notowaną Niwą
Nowa Wieś w finale Pucharu
Polski na szczeblu oświęcimskiego podokręgu. Biało-niebiescy w półfinale rozgromili
na wyjeździe LKS Gorzów 7:0,
a Niwa pokonała po rzutach
karnych broniący tego trofeum
zespół z Rajska.
W pierwszej rundzie pucharowych rozgrywek oświęcimianie
otrzymali wolny los. Później
wyeliminowali Porębę Wielką
(11:0) i Brzezinę Osiek (0:0,
4:3 w karnych), by na półfinał
pojechać do lidera okręgówki
z Gorzowa.
Po niespełna kwadransie oświęcimianie trafili po raz pierwszy.
Mateusz Satuła z zimną krwią
ograł golkipera gorzowian w sytuacji jeden na jeden, a asystę
przy tym golu zapisał na swoim koncie Marcin Kateusz. Do
przerwy wynik nie uległ zmia-

Rajsko nie obroni Pucharu
Polski na szczeblu oświęcimskiego podokręgu. W wielkim finale Unia zagra z Niwą
Nowa Wieś
Fot. mac

nie, ale w drugich 45 minutach
kibice oglądali już klasyczny
monolog. Oświęcimianie rządzili i dzielili na boisku. Królem
polowania został doświadczony

Jakub Snadny, który aż pięciokrotnie pokonywał bramkarza
gospodarzy. Końcowy wynik na
0:7 ustalił Kacper Kikla, posyłając piłkę z dystansu do siatki.
W tym spotkaniu trener Unii
Marek Kołodziej dał szansę gry
zawodnikom, którzy mają mniej
okazji do występów na boiskach
czwartej ligi. W składzie oświęcimian pojawiło się zatem aż
ośmiu młodzieżowców.
LKS Gorzów – Unia Oświęcim
0:7 (0:1)
Bramki: Snadny 55, 59, 70, 71,
83, Satuła 14, Kikla 89. Sędziował: Michał Matyjaszek z Kęt.
Żółta kartka: Bodziony. Widzów: 50.
Unia: Czyż – Burda, Kikla,
Kateusz, Ryszka – Lichota,
Wilczak, Pawela (75. Czapla),
Szmidt – Satuła (75. M. Szewczyk), Snadny. Trener: Marek
Kołodziej.
– mac

krzyżówka 9/2022
nagrodę –
podwójny bilet
do naszego kina
UFUNDOWAŁO

Dwa zwycięstwa wicemistrzów Polski z Oświęcimia w dwóch
pierwszych meczach nowego sezonu

W fotelu lidera
Udane rozpoczęcie hokejowych rozgrywek w wykonaniu
Re-Plast Unia! Oświęcimianie odnieśli dwa zwycięstwa
w spotkaniach z nowotarskim
Podhalem i JKH GKS Jastrzębie. W obu meczach bramkowe
konto biało-niebieskich otwierał reprezentant Ukrainy, Pawło
Padakin.
Hokejowy
sezon
2022/23
w Oświęcimiu oficjalnie inaugurowało spotkanie z nowotarskimi „Szarotkami”. Przed laty
mecze tych zespołów nazywane
były klasykami, a starsi kibice doskonale pamiętają jaką te
właśnie konfrontacje przynosiły dawkę emocji. To już jednak
historia.
Skazywane na pożarcie w Oświęcimiu Podhale niespodziewane
pokazało „pazurki”. To właśnie
górale objęli prowadzenie po
niesygnalizowanym uderzeniu
spod bandy Bartłomieja Neupauera. Ten gol obciąża konto
szwedzkiego bramkarza Linusa Lundina. Później już trafiali

wyłącznie biało-niebiescy. Jeszcze w pierwszej tercji Pawło Padakin zmieścił krążek między
„krótkim” słupkiem a parkanem bramkarza, a później jego
wyczyn praktycznie skopiował
Krystian Dziubiński. W drugich 20 minutach gospodarze
dorzucili dwa kolejne gole (Michael Cichy, Jan Sołtys). Końcowy wynik podczas gry w liczebnej przewadze ustalił Andrij
Denyskin. Oświęcimianie wygrali zatem wysoko, pewnie
i przekonująco.
Drugim ligowym rywalem Re-Plast Unia byli jastrzębianie,
którzy zaliczyli klasyczny falstart. Ekipa Roberta Kalabera
przegrała bowiem trzy pierwsze
mecze i przyjechała do Oświęcimia w roli „czerwonej latarni”
ekstraligi. W hali lodowej przy
Chemików długo utrzymywał się bezbramkowy remis.
W końcówce drugiej tercji goście „złapali” podwójne wykluczenie, co jak się okazało miało
ogromny wpływ na końcowy

Litery uporządkowane od 1
do 26 utworzą rozwiązanie:
przysłowie ludowe. Rozwiązanie wpisane na kartę
pocztową należy dostarczyć
do redakcji „Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”, ul. Śniadeckiego 24 lub przesłać e-mailem na adres gzo@ock.
org.pl do 12 października
2022 r., podając imię i nazwisko oraz numer telefonu. Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda – podwójny
bilet do Naszego Kina ufundowany przez Oświęcimskie Centrum Kultury.
Prawidłowe
rozwiązanie
krzyżówki nr 8/2022 brzmi:
„Sam błądzisz, a drugich sądzisz”. Nagrodę otrzymuje
pani Grażyna L. Gratulujemy! Z nagrodzoną skontaktujemy się telefonicznie.

Poziomo:
1) Karma dla konia;
* Potocznie o tchórzu;
2) Rzemieślnik odlewający dzwony;
3) Film z S. Stallone;
* Ozdoba na uchu;
4) Dzień tygodnia;
5) Figura z brązu;
* Myśliwski pies;
7) Natrętny owad;
* Papier na giełdzie;
9) Filmowa lub klejąca;
* Sadzone, a nie rośnie;
11) Pole z namiotami;
* Skandynawska zatoka;
13) Dafne lub Echo z mitologii;
* Arka;
14) W narożniku boksera;
15) Arbuz;
* Kurort koło Słupska;
16) Komiwojażer, obnośny sprzedawca;
17) Najszybszy styl pływacki;
* Roślina na tequilę;

Pionowo:
A) Serek z Podhala;
* Stolica Tajlandii;
B) Krewniak żyrafy;
C) Organella komórkowa;
* Pretekst, asumpt;
D) Siły zbrojne;
E) Żurawi krzyk;
* Baśniowy karzełek;
G) Zemsta, rewanż;
* Płynie przez Wadowice;
I) Pęta, kajdany;
* Kierunek w polskim malarstwie;
K) Wieloryb;
* Ciepły płaszcz;
Ł) Skurcze przepony;
* Rachunek z NIP-ami;
M) Wojskowy kolor;
N) Naturalny satelita Ziemi;
* Rodzaj ściegu;
O) Błazen w talii;
P) Pokrzywnik lub pawik;
* Żona Mieszka I.

wynik. Re-Plast Unia objęła
wówczas prowadzenie (Pawło
Padakin), by podwyższyć na
niespełna 6 minut przed końcową syreną. Kiedy gospodarze mieli o jednego zawodnika
więcej na lodzie, do siatki trafił
Tommi Laakso. Mecz całkowicie „zamknął” Krystian Dziubiński, popisując się efektownym uderzeniem z nadgarstka
pod poprzeczkę. Dla Jastrzębia
była to czwarta porażka z rzędu.
Re-Plast Unia – Podhale Nowy
Targ 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Bramki: 0:1 Neupauer 7.28, 1:1
Padakin (Cichy, Szczechura)
11.11, 2:1 Dziubiński 13.38,
3:1 Cichy (Szczechura, Prusak)
34.02,
4:1 Sołtys (Prusak) 38.52, 5:1
Denyskin (Da Costa) 52.10.
Re-Plast Unia – JKH GKS Jastrzębie 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
KOLEJNE WYDANIE
OGŁOSZENIA DROBNE
Bramki: 1:0 Padakin (Cichy,
„Głosu Ziemi
Pangiełow-Jułdaszew) 38.48, Wywóz starych mebli i rzeczy niepotrzebnych. Opróżnianie
Oświęcimskiej”
2:0 Laakso (Padakin, Cichy) piwnic, wywóz śmieci po budowie i gruzu.
wE WTOREK,
54.24, 3:0 Dziubiński 57.19.
791 455 455 przeprowadzki.
– mac
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Remonty. Malowanie, gipsowanie, panele podłogowe, remonty
„gzo” W FORMIE
łazienek, sufity podwieszane, drobna hydraulika.
ELEKTRONICZNEJ
Tel. 577 490 261.
Aby zamieścić ogłoszenie drobne, należy skontaktować się
z redakcją GZO. Koszt ogłoszenia to 60 gr za słowo.

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

dostępny NA
WWW.OCK.ORG.PL

Redakcja
Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63
e-mail: gzo@ock.org.pl

Miesięcznik powołany w 1991 roku przez Radę Miasta Oświęcim

Oświęcimianie rozpoczęli sezon 2022/23 od wygranych na własnym lodzie z Podhalem
Nowy Targ i JKH GKS Jastrzębie
Fot. mac
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