K
R
O
K
E
powitajmy razem
jesień
na bulwarach
12

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ
wiadomości

Nasza sztuka
współczesna

kultura

3

8

Po „prawko” znów do Oświęcimia
Wkrótce oświęcimianie i mieszkańcy pobliskich miejscowości, chcąc zdawać egzamin na prawo jazdy nie będą musieli wybierać się do Tychów czy Bielska-Białej, ponieważ
w Oświęcimiu ma powstać oddział Małopolskiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Krakowie.
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Pomóż,
by nie cierpiał

Rozmowy w tej sprawie są daleko zaawansowane. O powstanie takiego ośrodka w Oświęcimiu wystąpił do Zarządu
Województwa Małopolskiego
pełniący funkcję prezydenta
Oświęcimia Janusz Chwierut. Podczas wizyty w naszym
mieście wicemarszałek Roman Ciepiela, Marek Dworak
dyrektor MORD w Krakowie
wraz z władzami Oświęcimia
omawiali sprawy organizacyjne, a także wizytowali możliwe
miejsca lokalizacji oddziału.
Jest szansa, że powstanie on już
w przyszłym roku.
– Cieszymy się, że taki ośrodek
może powstać w naszym mieście – mówi Janusz Chwierut,
pełniący funkcję prezydenta
Oświęcimia.
– Mamy wiele szkół nauki jazdy
i chętnych osób, aby zdobyć
prawo jazdy, myślę, że nie tylko
z powiatu oświęcimskiego ale

Oświęcim

też chrzanowskiego, wadowickiego i bieruńsko-lędzińskiego
– dodaje.
– Bardzo cieszy mnie pomysł
powstania ośrodka egzaminowania w naszym mieście.
Mieszkam w Oświęcimiu
i znam go dobrze, więc wiem,
po jakim terenie będę jeździł
i zdawał egzamin praktyczny.
To jest mi bardzo na rękę –
mówi Jakub Tomalik, oświęcimianin.
Obecnie trwają prace studyjne
i rozpoznanie w zakresie nieruchomości i lokalizacji oddziału.
– Prawdopodobnie będziemy
polegali na zastanej infrastrukturze. Nie myślimy o budowie
nowego obiektu. Mamy oferty
ze strony władz miasta, które nas bardzo wspierają w tej
dziedzinie, ale też inne. Teraz
staramy się wszystko rozpoznać, by podjąć najlepszą decyzję. Bardzo zaangażowane

są w to przedsięwzięcie także
władze województwa. Na razie nie sposób nic powiedzieć
o dokładnym terminie, prócz
tego, że jesteśmy blisko decyzji, które determinują konkrety – mówi Leszek Grudziński,
kierownik działu administracji
i zamówień publicznych Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.
– W mojej ocenie, porównując
chociażby do Jastrzębia Zdroju,
Tychów, Katowic czy Bielska,
Oświęcim ma bardzo dobre
warunki, jeśli chodzi o kategorię B i C, zarówno do tego, żeby
rzetelnie uczyć kandydatów,
jak i egzaminować – stwierdza
Krzysztof Kęska, instruktor nauki jazdy z Oświęcimia.
– Nasze miasto ma sporo
miejsc, które zmuszają kierowców do myślenia, a także wzbudzają dyskusje o oznakowaniu
skrzyżowań nawet wśród eg-

zaminatorów. Ja swoich kursantów uczę przede wszystkim
myślenia za kierownicą, nie tylko samego prowadzenia pojazdu. Zdecydowanie Oświęcim
posiada możliwości do przeprowadzania egzaminów – dodaje instruktor.
Już wiadomo, że w oświęcimskim oddziale terenowym na
pewno nie będzie można zrobić wszystkich kategorii prawa
jazdy.
– Zmiany w ustawie pozwalają
na wykonywanie w miastach
o natężeniu ruchu, takim jak
w Oświęcimiu, tylko egzaminów na kategorie B i kategorie
motocyklowe. Zatem będą tylko podstawowe kategorie prawa jazdy, niestety bez uprawnień do kierowania pojazdami
cięższymi. Będzie to głównie
usługa skierowana do osób,
które chcą uczynić pierwszy
krok – wyjaśnia Leszek Grudziński z MORD w Krakowie.
W ocenie fachowców oddział
terenowy bardzo poszerzy
i poprawi rynek szkolenia
w Oświęcimiu, ponieważ więcej osób będzie chciało się nauczyć jeździć właśnie tutaj.
– Oświęcim jest bardzo dobrze
rozwiązany komunikacyjnie.
Zapewne będzie chodziła fama,
że się łatwo tutaj zdaje egzamin, bo są bezpieczne skrzyżowania z ruchem okrężnym
i wszystko jest bardzo dobrze
rozwiązane – przypuszcza Leszek Grudziński.
– Wydaje się też, że ruszy rynek
szkolenia, bo ludzie, wiedząc,
że mogą tutaj się uczyć i tutaj
zdawać, będą pieniądze zostawiali w Oświęcimiu, a nie jak
dotychczas w Tychach czy Bielsku – dodaje.
W Małopolsce są cztery ośrodki ruchu drogowego: w Tarnowie, Nowym Sączu i dwa
w Krakowie. Ta ilość wynika
z poprzedniego podziału administracyjnego kraju, ponieważ
Małopolska obejmuje swoim
zasięgiem trzy dawne województwa.
– Marzena Wilk

Łyżwiarska
inauguracja

sport

19

Reklama

wiadomości

WRZESIEŃ 2013

2

felieton

kamila drabek

Uliczny savoir-vivre

J

eździmy przez zakorkowany Oświęcim z nadzieją, że
remonty dróg przyniosą spodziewaną poprawę i potem
będzie już tylko lepiej. Przynajmniej na jakiś czas.
Na razie trzeba sobie jednak jakoś radzić z trudnościami komunikacyjnymi.
Wielu kierowców wie, jak ważna jest współpraca na drodze.
Niektórzy jednak nie mają pojęcia lub zapominają o podstawowych kwestiach, które znacznie poprawiłyby jakość jazdy
w porach paraliżu komunikacyjnego. Oto rankiem zjeżdżamy
z ronda w ul. Królowej Jadwigi i patrzymy na dziwaczne manewry osób podwożących dzieci do szkoły, zatrzymujących się
w najróżniejszych miejscach do tego nieprzeznaczonych – na
przykład na pasie jezdni przy podwójnej linii ciągłej. Co tam
– niech ci z tyłu stoją. Polecam stawanie na parkingu wzdłuż
drogi – miejsca nieco dalej od wejścia do szkoły są zwykle wolne, a dziecko może przejść kilka metrów chodnikiem i będzie
to bezpieczniejsze niż niespodziewane i nielogiczne manewry
na drodze.
Kolejną ciekawostką jest to, że wielu kierowców nie używa
kierunkowskazów wcale lub z rzadka. Zjeżdżają z ronda i mają
w nosie pozostałych użytkowników drogi. Nie czują potrzeby powiadomienia tych z naprzeciwka i z tyłu o planowym
manewrze – „No przecież widać, że jadę prosto”. Zachowanie
to nagminnie obserwuję na miniaturowych rondach przy ul. Zaborskiej i sklepie Netto, na większych rondach jest nieco lepiej,
ale szału nie ma. A można byłoby jeździć znacznie płynniej
i bezpieczniej.
Na koniec przypomnę o świetnej metodzie jazdy na suwak czy
też zamek błyskawiczny. Jest szczególnie przydatna podczas
remontów ulic i rozładowuje korki. Na czym polega? Każdy
wpuszcza do ruchu kierowcę oczekującego na ulicy podporządkowanej czy też bocznym pasie. Auta układają się na przemian
jak ząbki w zamku. Błyskawicznie może nie przejadą, ale
płynnie i z kulturą.
Zbliża się jesień. Dni będą krótsze, szybciej zapadnie zmrok.
Jeszcze trudniej będzie jeździć przez zakorkowane miasto.
Myślmy więc nie tylko o sobie, bo na drodze stajemy się częścią systemu, którego działanie w dużym stopniu zależne jest
od naszych zachowań.
				

Z MIASTA

ANDRZEJ WINOGRODZKI

O placyku

W

czasie upalnej kanikuły wszyscy i wszystko męczy się i wyczerpuje, słabnie i znika z różnych życiowych branż i dziedzin – nawet prasowe felietony
funkcjonujące na niniejszych szacownych łamach!
Ale gdy upalna kanikuła mija – co nastąpiło – wszystko wraca
do starego porządku i sprawdzonej normy! A więc do kolejnego
spotkania, które właśnie nastąpiło i poczytania na tym miejscu!
A teraz jeden interwencyjny temacik! Gdy przechodzę odremontowaną i odświeżoną ulicą Szarych Szeregów na Zasolu,
co z konieczności i dla przyjemności czynię często, pochwałom za
jej obecny stan, kierowanym gdzie potrzeba, nie ma końca! Ale
tam, gdzie jest beczka miodu, musi być też łyżka, mała łyżeczka,
dziegciu! Oto ona: dlaczego remont tej ulicy nie objął jej naturalnego i komunikacyjnego końca – małego placyku przed budynkiem Ośrodka Zdrowia, gdzie linia komunikacji miejskiej nr 10
kończy i rozpoczyna swój bieg? A placyk ów jest w „nieciekawym” stanie, z połamanymi krawężnikami, krzywym asfaltem!
A ponadto placyk, o którym mowa powinien wreszcie doczekać
się nie tylko słupka z rozkładem jazdy i zdezelowanej ławki, lecz
zabezpieczającej podróżnych osłonowej wiaty przystankowej!
Na przystanku tym często oczekuje wiele osób, w tym schorowane i starsze! Dlatego przegląd, który trwał lub jeszcze trwa przystankowych wiat miejskiej komunikacji powinien zająć się tym
miejscem, wymagającym uporządkowania i zagospodarowania.
Tyle w pierwszym pokanikularnym felietonie! W następnym
będzie – może coś... o innej wiacie!
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pod patronatem „Głosu”

Wolontariuszu, zgłoś się!
Do Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu już wkrótce zawitają wolontariusze, by w ramach
programu Aktywni Wolontariusze przekazać swoją wiedzę
i umiejętności, a także umilić wolny czas podopiecznym.
Autorem programu jest młody oświęcimianin Jakub Janik, który przystąpił z nim do
konkursu z projektu Korba
stworzonego przez Fundację
Rozwoju Społecznego Demos.
Projekt Korba to inicjatywa dla
ambitnych i przedsiębiorczych
ludzi, którzy chętnie podejmują
działania w swoim najbliższym
otoczeniu: sąsiedztwie, szkole
czy mieście. Jego założeniem
jest rozwijanie kompetencji
obywatelskich wśród młodzieży
w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,
zdobycie
umiejętności liderskich, które
pozwolą im na podejmowanie
ambitnych wyzwań i realizację
nowatorskich działań.
Spośród około 400 osób, które
zgłosiły się do pierwszego konkursowego etapu, Jakub Janik

wraz z połową tej grupy przeszedł do drugiego, a do trzeciego, finałowego etapu zakwalifikował się z około 70 innymi
młodymi osobami. Teraz jest
w trakcie pozyskiwania środków i realizacji programu „Aktywni Wolontariusze”.
Skąd u młodego Jakuba takie
zacięcie i pomysł na działanie?
– Sporo współpracowałem jako
wolontariusz z różnymi instytucjami, zaczynając od schroniska dla zwierząt, przez muzeum Auschwitz, kończąc na
Stowarzyszeniu Wiosna w programie Akademia Przyszłości.
Tam miałem okazję pracować
m.in. z dziećmi i młodzieżą.
Stwierdziłem, że wiele instytucji
w naszym mieście i okolicy nie
posiada wolontariuszy, a działać
na rzecz dzieci to ciekawe zada-

nie, szczególnie, że interesuję się
psychologią – mówi.
– Myślę, że współpraca z Domem
Dziecka jest więc jak najbardziej
uzasadniona. Przez to jestem
w stanie również poznać jeszcze
bardziej siebie, zarówno w roli wolontariusza, jak i lidera – dodaje.
Realizacja projektu polega na
zebraniu około 40 wolontariuszy, którzy będą działali na rzecz
oświęcimskiego Domu Dziecka.
Będą organizować zajęcia tematyczne, regularne korepetycje,
ale też warsztaty np. tańca towarzyskiego, pracy z oprogramowaniem graficznym czy filmowym. Wszystko po to, żeby
dzieciaki mogły oderwać się od
swojej „szarej rzeczywistości”,
a przy okazji poznać coś, co
można wykorzystać w dalszym
życiu.

– Cieszyłbym się, gdyby każde dziecko miało trochę więcej
niż jednego przypisanego do
siebie wolontariusza. Obecnie
w Domu Dziecka jest 26 podopiecznych, lecz w trakcie realizacji wychodzą różne sprawy,
ktoś nie może przyjść, zachoruje i wtedy trzeba się podmieniać. Poza tym, przy organizacji
większych okazjonalnych imprez, np. festiwalu czy pikniku,
im więcej jest rąk do pomocy,
tym lepiej – stwierdza Jakub
Janik.
Pomysłodawca programu poszukuje pełnoletnich wolontariuszy, którzy są świadomi siebie,
wierzą w to, że można coś fajnego robić i którzy potrafią zmotywować dzieci do pracy oraz do
wiary w to, że są kimś. Rekrutacja już ruszyła. Zainteresowani
proszeni są o kontakt e-mailowy
na adres programaktywniwolontariusze@gmail.com. Zajęcia
z podopiecznymi w ramach programu zaplanowano od połowy
października br. Wcześniej wolontariusze przejdą trzydniowe
szkolenie. Wszystkich chętnych
zapraszamy!
Patron honorowy programu to
Fundacja Rozwoju Społecznego
Demos, Starostwo Powiatowe
w Oświęcimiu.
– In

Kombatanci odznaczeni Sambor z bliska
Podczas zebrania sprawozdawczo-wy- Delegacja Oświęcimia wzięła udział
borczego zostali odznaczeni zasłużeni w Dniach Miasta Sambor na Ukrainie.
kombatanci z naszego miasta.
Oświęcim reprezentowali członCzłonkowie
oświęcimskiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
otrzymali odznaczenia przyznane przez Prezesa Zarządu
Głównego Związku Kombatantów. Medale za Wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów
otrzymali Wanda Sawkiewicz
i Władysław Kubica (na fot. poniżej z prezesem oświęcimskiego
koła). Medalem za Zasługi dla
Związku Kombatantów odznaczono Józefa Żyłę, Władysława
Kojdeckiego, Józefa Składnika
oraz starostę oświęcimskiego

Józefa Krawczyka. Działalność
kombatantów docenił także starosta, który przyznał swoje odznaczenia Wandzie Sawkiewicz,
Władysławowi Kubicy i Romanowi Borowcowi.
Podczas zebrania odbyły się wybory nowych władz Związku,
przewodniczącym zarządu został
ponownie Edward Marchelewicz.
Obecny na spotkaniu pełniący
funkcję prezydenta Janusz Chwierut podziękował za zaangażowanie w sprawy ojczyzny i życzył
kombatantom dużo zdrowia.
–ekt

kowie Rady Miasta i przedstawiciele stowarzyszeń. W naszym
mieście partnerskim świętowano 772-lecie jego powstania.
Członkowie delegacji wzięli
udział w otwarciu roku szkolnego w Polskiej Niedzielnej
Szkole im. Jana Pawła II, której
radni z Oświęcimia przekazali „Elementarze” M. Falskiego.
Podręczniki i pomoce szkolne
do nauki języka polskiego ofiarował też działający od 10 lat
w Oświęcimiu Klub „Samborzan” Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
Odbyło się seminarium pn.
„Miasta partnerskie z bliska”,
a także spotkanie w Domu Polskim z członkami i działaczami
Towarzystwa Kultury Polskiej
Ziemi Lwowskiej oddziału
w Samborze.
– Podczas „Wrześniowego Jarmarku” na rynku w Samborze
przedstawiciele Stowarzyszenia

Siostrom franciszkankom
przekazano tablicę poświęconą pamięci s. Cecylii Kędzierskiej, która w czasie okupacji
niemieckiej uratowała dzieci
żydowskie i romskie

„Bratnie Serca” z Oświęcimia
zaprezentowali swoje prace
plastyczne, a tenisiści stołowi
z UKS „Polfin” wspólnie z kolegami z Brzozowa pokonali
miejscową drużynę 19:16 –
wpomina Włodzimierz Paluch,
przewodniczący Klubu „Samborzan” w Oświęcimiu.
–ekt
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Pomóż, by nie cierpiał
Do schroniska dla bezdomnych zwierząt na Kamieńcu prowadzonego przez oświęcimski oddział Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt Animals wciąż trafiają nowe
pokiereszowane przez życie zwierzęta.
Nigdy nie bądźmy obojętni na niedolę czworonogów,
a szczególnie teraz, gdy aura
bywa kapryśna i temperatura
na zewnątrz gwałtownie spada. Pracownicy namawiają na
adopcję bezdomnych spragnionych miłości zwierząt,
będą też zadowoleni z podarowanej przez darczyńców karmy, koców i kołder, środków
czystości, które przydają się
w codziennym funkcjonowaniu schroniska. Na szczególną
uwagę zasługuje jednak ostatnie zdarzenie.
Peru trafił pod opiekę do schroniska potwornie zaniedbany,
zagłodzony i wycieńczony
w deszczowy, zimny dzień, gdy
bez sił wtaczał się pod jadące
na drodze samochody.
– Obwiązany był sznurkiem,
który został przegryziony,
a jego wystające żebra i kręgosłup oraz wycieńczenie pozwala nam przypuszczać, że
ktoś mógł przywiązać i porzucić psa w ustronnym miejscu.
Peru bardzo cierpiał – relacjonuje Katarzyna Kuczyńska,
kierownik
oświęcimskiego
schroniska i prezes oddziału
OTOZ Animals.
– To jednak nie wszystko. Piesek intensywnie wylizywał sobie ogonek, ale ponieważ sierść
miał tak gęstą i sfilcowaną,

to początkowo nie mogliśmy
niczego dostrzec. Zabraliśmy
Peru do lecznicy „Błonie”,
gdzie lekarz weterynarii, pani
Monika, bardzo starannie go
obejrzała. Okazało się, że larwy
much oblegały głębokie rany
ogona i sporą część grzbietu. Wygolono więc sfilcowaną
sierść aż do granicy żeber, które
po tym zabiegu pokazały swój
niesamowicie smutny widok –
dodaje.
Po pięciu godzinach udało się
oczyścić i opatrzyć rany. Jest
też szansa, że uda się uratować
ogonek Peru. Na szczęście już

po pierwszych zabiegach widać
było u niego ogromną ulgę.
Piesek wymaga intensywnej
opieki, antybiotyków, zmiany
opatrunków, dezynfekcji ran,
co jest niestety bolesne, ale
Peru znosi je bardzo dzielnie.
Wymaga też odpowiedniego
odżywienia, specjalistycznej
karmy, a także gotowanego
mięsa. Przede wszystkim jednak potrzebuje dużo miłości.
– Peru to niesamowicie łagodny i dobry psiak. Nawet podczas bolesnej zmiany opatrunku nigdy nie próbował nikogo
ugryźć czy zawarczeć. Po pro-

stu wtula się w człowieka, popiskuje i patrzy rozumiejącymi
oczami. Obserwując pieska
jesteśmy pewni, że jego życie
zawsze było udręką. W pomieszczeniu, jeśli tylko nie
śpi, wciąż chodzi w kółko, co
jest typowym zachowaniem
„psa łańcuchowego” – opisuje prezes oświęcimskich Animalsów.
Peru ma kilkanaście lat. Jego
życie jest już u schyłku. Czy
znajdzie się ktoś, kogo jego los
wzruszy na tyle, by mógł pokochać tego nieszczęśliwego psa?
Czy znajdzie się ktoś, dzięki
komu Peru odkryje, czym może
być szczęście, bezpieczeństwo,
miłość człowieka, ciepły kąt
i błogi spokój? Czy też do końca pozostanie w schronisku,
gdzie odejdzie zapomniany
przez świat, w pogłębiającym
się smutku i samotności?
Pomóżcie nam ratować jego
zdrowie, życie i przyszłość.
Bardzo prosimy o kontakt osoby, które zechciałyby adoptować pieska. Nr tel. 691485 682,
698 024 633, 500 404 996, e-mail otoz.oddzial@gmail.com
lub osobiście w Schronisku dla
bezdomnych zwierząt, ul. Kamieniec w Oświęcimiu.
– Jeśli ktoś zechce pomóc Peru
w inny sposób, to może zakupić dla niego specjalistyczną karmę Gastro Intestinal,
strzykawki 2 ml, igły rozm. 8,
materiały opatrunkowe (gazy,
bandaże, ligninę), podkłady
medyczne. Można też opłacić
jego wizytę w lecznicy lub po
prostu poszukać w domu niepotrzebnych kołder, czystych
koców byśmy mogli wymieniać
psiakowi jego posłanie, dopóki
nie odzyska pełni sił – apelują
pracownicy schroniska.
– Marzena Wilk

Czytelnicy pytają

w skrócie

Rowerzysta na pasach

Zabawa Pod Borem

Oświęcimianie lubią jazdę na rowerze.
Świadczy o tym nie tylko liczny udział w
Rodzinnych Rajdach Rowerowych.
Jednoślad chętnie wykorzystują nie tylko w celach rekreacyjnych, ale też w codziennych
obowiązkach. To szybki i tani
sposób na przemieszczanie się,
a przy okazji zadbanie o dobrą
kondycję. Jednak nie zawsze
jazda na rowerze sprawia taką
przyjemność, jaką powinna.
Nasza czytelniczka zwróciła
uwagę na przykry i częsty zwyczaj trąbienia przez kierowców
samochodowych na rowerzystów, gdy ci zgodnie z prawem
przejeżdżają przez pasy dla
pieszych. Relacjonuje, że często
zdarza się, że kierowcy nieznający wprowadzonych zmian
w przepisach drogowych, trąbią na rowerzystów przejeżdżających przez przejścia dla
pieszych w Oświęcimiu, m.in.
przy moście Jagiellońskim czy
w pobliżu Kauflandu.
O wyjaśnienie sytuacji poprosiliśmy st. asp. Małgorzatę

Jurecką, rzecznika prasowego
z Komendy Powiatowej Policji
w Oświęcimiu.
– Z całą pewnością osoba
może przejechać ulicę rowerem, ale tylko przez przejazd
dla rowerów, który z reguły
jest umiejscowiony tuż obok
przejścia dla pieszych. Są one
odpowiednio
oznakowane.
Na przejeździe oczywiście rowerzysta ma pierwszeństwo,
jednakże dla własnego bezpieczeństwa przed przejazdem
musi zachować ostrożność.
Z powyższego wynika, że kierowcy nie mają prawa w takiej
sytuacji trąbić na rowerzystę.
Z kolei przed zwykłym przejściem dla pieszych, a takich jest
w Oświęcimiu zdecydowanie
więcej, rowerzysta musi zsiąść
z roweru i przeprowadzić go
przez ulicę – tłumaczy policjantka.
– In

Rada Osiedla Pod Borem
zorganizowała na zakończenie
wakacji imprezę integracyjną,
która miała miejsce na stadionie Powiatowego Zespołu
nr 2 Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych w Oświęcimiu.
Dzieci chętnie brały udział
w zabawach i konkursach
z nagrodami, przygotowanych
specjalnie dla nich. Atrakcją

był też mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami młodzieży
i rodziców o puchar przewodniczącego Rady Osiedla
Pod Borem. Zakończył się on
zwycięstwem młodzieży, ale
drużyna rodziców zapowiedziała rewanż w rozgrywkach
wiosennych. Były pyszne prażone, a zabawa, śpiewy i tańce
trwały do wieczora.
– In

Fot. zbiory organizatora
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Najlepszy w kulinarnej
Małopolsce

W związku z ogłoszeniem
w Oświęcimiu 2013 roku
Rokiem Kultury
kontynuujemy cykl „Rozpoznawalni kulturalni”,
w którym przybliżamy Czytelnikom
wybitnych ludzi ze świata kultury związanych z naszym miastem.
z cyklu rozpoznawalni kulturalni

Radiowiec zakochany w malarstwie

O zaletach mieszkania w Oświęcimiu, kuluarach Life Festival
Oświęcim, o tym, jak wyglądają przygotowania do największej imprezy kulturalnej w naszym mieście, a także o malarskich zapędach rozmawiam z Darkiem Maciborkiem.
Dlaczego
pozostał
Pan
w Oświęcimiu? Co jest urzekającego w naszym mieście?
To wynika z prostej filozofii
życia. Jestem oświęcimianinem. Przez dwa lata mieszkałem w Warszawie. Wtedy
miałem okazję przekonać się,
że zdecydowanie wolę mieszkać w mniejszym, spokojnym,
estetycznym miejscu, a pracować w dużym mieście. Praca
i mieszkanie w dużym mieście
są wykańczające, a ja potrzebuję spokoju, ciszy, znajomych,
oddechu od gwaru wielkiego
miasta i od zgiełku moich codziennych obowiązków zawodowych. Poza tym Oświęcim
jest tak fantastycznie usytuowany, że wszędzie jest stąd blisko: w góry, na Śląsk, do Krakowa, a nawet Wrocławia.
Mieszkanie w Oświęcimiu nie
przeszkadza mi np. często bywać w teatrze w Krakowie, częściej niż moi znajomi, którzy
tam mieszkają.
Co sprawiło, że w Pana głowie
zaczęła kiełkować myśl o organizowaniu tak dużego festiwalu akurat w Oświęcimiu?
To miasto ze swoją przeszłością
ma szansę stać się znanym nie
tylko z tego, że było naznaczone historią. Ma szansę na
bazie swojej przeszłości prowadzić do prawdziwego dialogu o tolerancji i wartościach
pokojowych we współczesnym
świecie, a jednocześnie czujnie
strzec wizerunku fantastycznego, pięknego, zielonego miasta,
które żyje w cieniu wydarzeń
II wojny światowej. To jest
szansa na zmianę wizerunku
miasta Oświęcim. To są dwa
podstawowe założenia, które wychodzą z przeszłości, by
myśleć o przyszłości. Wszelkie
doskonałe działania związane
z historią podejmowane na
różnych forach – naukowych
czy historycznych nie stwarzają
szansy dla Oświęcimia na pokazywanie go jako miasta otwartego na kulturę i wielokulturowego przed wojną. Można łączyć
przeszłość i współczesność na
platformie kulturowej, czego
do tej pory nikt nie wykorzystał, dla promowania miasta
Oświęcim. Dlatego przed kilku
laty wymyśliłem Life Festival
Oświęcim.

Dariusz Maciborek,
dziennikarz radiowy, jeden
z twórców radia RMF FM.
Były dyrektor programowy
RMF MAXXX.
Absolwent Liceum im.
Stanisława Konarskiego
w Oświęcimiu. Studiował
analitykę medyczną na
Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach.
Z RMF FM związany od
1990 roku. Prowadził między
innymi audycje Wasza
Muzyka na naszej antenie
i O zmRocku. W latach
1992–1993 był redaktorem
gazety „Głos Ziemi Oświęcimskiej”. Pod koniec lat 90.
krótko pracował w Radiu
Plus. Od sierpnia 2003
prowadzi POPListę – listę
przebojów radia RMF FM.
Pomysłodawca Alei Gwiazd
RMF FM i Miasta Krakowa.
Współprowadzi koncerty TOPtrendy organizowane przez
Polsat i RMF FM. Prowadził
obok Wojciecha Manna Koncert w Hołdzie dla Kawy, czyli
imprezę w ramach Funduszu
Wspierania Ludzi Sztuki
im. Jerzego Kawalca.
Pomysłodawca i dyrektor
artystyczny międzynarodowego i wielokulturowego Life
Festival Oświęcim – Festiwal
dla Pokoju, prezes Fundacji
Peace Festival Oświecim.
W plebiscycie na najlepszych
radiowców „Zdobywcy Eteru
2006”, organizowanym przez
portal MediaFM.net, Maciborek zajął 6. miejsce, wyprzedzając Monikę Olejnik.

ace Festival. Jak ona wygląda
na co dzień, na czym polega?
Life Festival Oświęcim to duże
ogólnopolskie wydarzenie –
ponieważ stał się festiwalem
bardzo zauważalnym na mapie
największych takich imprez
w Polsce. Ludzie już wiedzą,
Rozumiem, że na sukces kil- że LFO to sprawdzona marka
ku festiwalowych dni wpływa festiwalowa i czekają na niego.
całoroczna praca Fundacji Pe- A ci wszyscy, którzy byli tutaj

od początku, przyjeżdżają na
kolejne edycje.
Każdy promotor dużego przedsięwzięcia wie, że praca przy
nim jest pracą całoroczną. Zamykamy jeden festiwal i od razu
przechodzimy do przyszłorocznego. Pamiętam, że w tym roku
po sobotnim koncercie Stinga
wróciłem o 4:00 rano do domu,
a w niedzielę rozmawiałem
z producentami zagranicznymi
w Poznaniu, którzy organizowali
koncert Alicii Keys, więc z dnia
na dzień rozpocząłem tworzenie
kolejnej edycji festiwalu.
Za organizacją LFO stoi
ogromna praca fundacji i ludzi
z nią współpracujących. Fundacja Peace Festival została powołana, żeby za każdym razem
wypracować środki finansowe
pozwalające tworzyć kolejne
przedsięwzięcia, czyli kolejną
edycję festiwalu, w ramach której powstają nowe aktywności.
W tym roku LFO miał swój
prestart w Warszawie podczas
koncertu Katie Melua w Sali
Kongresowej. Festiwal stał się
ambasadorem ogólnopolskiej
akcji „Rak To się Leczy”. Dodatkowo program LFO 2013
poszerzony został o nową scenę – Street LIFE i bieg uliczny.
Oznacza to, że nasza fundacja
i festiwal są inne niż pozostałe takie imprezy, ponieważ nie
jesteśmy nastawieni na działania komercyjne. Wiadomo,
że trzeba zdobyć środki na
kolejne gwiazdy, nowe wydarzenia i na przemyślany jego
rozwój – a skoro tak, to trzeba
pracować nad festiwalem cały
rok. To splot tysiąca rzeczy,
które trzeba załatwić i za nie
zapłacić. Poczynając od rozmów z agentami, gwiazdami,
sponsorami, mając na uwadze
rzeczywistość festiwalowej Polski. Nie zapominajmy, że Polska jest na mapie koncertowej
Europy i świata, i trzeba wziąć
pod uwagę, że każdego roku
odbywa się mnóstwo festiwali
w Polsce i dziesiątki w Europie,
więc sprowadzenie gwiazdy
formatu Stinga czy Petera Gabriela wymaga czasami kilkumiesięcznych rozmów. A żeby
rozmawiać, to trzeba mieć
zabezpieczone środki na produkcję, bo każdy jej element
kosztuje – poczynając od sceny,
światła, nagłośnienia, hoteli,
zabezpieczenia imprezy, czyli
ochrony, promocji, kończąc na
tak prozaicznych elementach
produkcji jak Toi Toi.

Szalenie istotne są prace nad
pozyskaniem finansów od sponsorów. Wkład finansowy miasta
jest niezwykle istotny, ale stanowi jedynie kilkanaście procent
całego budżetu festiwalu.
Czy ma Pan czas, by interesować się lokalną sceną muzyczną? Jest ktoś, komu Pan szczególnie kibicuje?
Ze względu na swoją profesję
przypatruję się polskiej i światowej scenie muzycznej, a także
młodym twórcom. Otrzymuję
codziennie nagrania i pytania
od młodych ludzi i zespołów
z prośbą o przesłuchanie i recenzję. Niestety, jeśli chciałbym
odpowiadać na wszystkie te maile i słuchać przesyłanej muzyki,
to pewnie musiałbym mieć jeszcze kolejną profesję – doradcę
muzycznego. Tylko i wyłącznie
ze względu na brak czasu nie
jestem w stanie odpowiadać na
wszystkie zapytania. Czy szczególnie komuś kibicuję? Pod
kątem pokazywania czegoś nowego, nie tylko z Oświęcimia
i okolic, zaproponowaliśmy
konkurs dla młodych talentów,
którego nagrodę stanowi występ
przed gwiazdą finałowego koncertu LFO. Konkurs spotkał się
z ogromnym zainteresowaniem.
Na pierwszy otrzymaliśmy około 180 zgłoszeń, a na ostatnią
edycję blisko 400. Szalenie istotne dla festiwalu i dla mnie jest
pokazywanie młodych twórców
pod kątem wielokulturowości.
Zapewniam, że przesłuchuję
każde zgłoszone do konkursu
nagranie.

Tegoroczny finał Małopolskiego Festiwalu Smaku okazał się szczęśliwy dla
producenta żurku od Piskorka.
W Krakowie na placu Wolnica
pojawili się wszyscy zwycięzcy
lokalnych półfinałów tegorocznej edycji kulinarnego festiwalu, by rywalizować o finałowe
laury. Można było skosztować
wyśmienitych potraw i przypomnieć sobie smaki dań, których
receptura przetrwała pokolenia.
Podniebienia
konkursowego
jury podbił w tym roku żur od
Piskorka, zdobywając Grand
Prix konkursu „Małopolski
Smak”.
– To dla nas bardzo ważne trofeum, gdyż pomaga nam w zdobywaniu nowych rynków zbytu
oraz pozyskiwaniu indywidualnych klientów. Dzięki nagrodzie
zainteresowały się nami prestiżowe delikatesy sieci Alma,
z którymi wstępnie rozmawiamy na temat dostaw naszego
produktu – cieszy się Adam Piskorek, zwycięski wystawca.
– Nasz żur powstaje z wielkiej
pasji i zaangażowania – przepis,
którego używamy jest w naszej
rodzinie od dawien dawna. Do
przygotowywania żuru używa-

my polskich mąk oraz naturalnego świeżego polskiego czosnku, pozyskiwanego z małych
rodzinnych gospodarstw, gdzie
nie używa się chemii, tylko naturalny nawóz. Najważniejszą
rzeczą, jaka się w nim znajduje
to tajemniczy zakwas, który zapoczątkował przed wojną w naszej rodzinie mój pradziadek.
I tak, do dzisiaj podtrzymujemy
ten zakwas i z niego powstaje
nasz żur – dodaje producent.
Zwycięski żurek nie był jedynym oświęcimskim akcentem.
Na festiwalową publiczność
czekały pokazy kulinarne, m.in.
w wykonaniu szefa kuchni
oświęcimskiej restauracji „La
Rossa”, który przygotował bigos
z kapusty charsznickiej z dodatkiem jagnięciny i śliwowicy
łąckiej. Na muzycznej scenie towarzyszącej festiwalowi zagrał
oświęcimski zespół Acoustic
Trio i zaprezentowały się formacje taneczne z Oświęcimskiego
Centrum Kultury i ze Szkoły
Tańca Astra.
– In

Żur od Piskorka zwyciężył także podczas oświęcimskie-

Podobno maluje Pan obrazy... go półfinału Małopolskiego Festiwalu Smaku
To pasja, na którą sobie pozwalam, gdy tylko mam czas Reklama
(a teraz właściwie go zupełnie
nie mam). Jednak malowanie
obrazów to za dużo powiedziane. Nie kończyłem szkoły
w tym zakresie. Trochę na temat malarstwa bardzo dawno
temu powiedział mi dobrze
znany artysta z Oświęcimia Paweł Warchoł. Pamiętam sytuację, że chciałem uzyskać jakieś
wskazówki od mistrza, a on
wiedząc, że jestem zakochany
w malarstwie olejnym, przekazał mi pędzle, farby i książkę
o wielkich mistrzach malarstwa
holenderskiego.
Powiedział,
żebym wybrał jeden obraz i go
namalował, zrobił kopię. Było
to bardzo dawno temu. Później
sam próbowałem.
Kiedyś miałem więcej czasu,
żeby malować. Może to mały
proces twórczy i trudno nazywać to wielkim malarstwem,
ale dwa, trzy obrazy w roku
powstają.
Dziękuję za rozmowę.
– Marzena Wilk
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Konkursowa jazda sprawnościowa Spotkania z nauką
„Kręciołkiem” na bulwarach, czyli Konkursową Jazdą Sprawnościową o Puchar Oświęcimskie Centrum Kultury zapraPrezydenta Miasta Oświęcim, rozpoczął się pierwszy oświęcimski motopiknik, sza dzieci w wieku 7–12 lat na niesamoprzygotowany przez Oświęcimskie Stowarzyszenie Miłośników Bezpiecznej wite spotkania z nauką.
Motoryzacji.
Do zmagań przystąpiło 17 załóg samochodowych. Kierowcy mieli do pokonania przygotowaną na parkingu trasę.
Niewielka pochyłość terenu
sprawiała, iż kilka załóg nie
mieściło się w zakrętach.
W klasie o poj. silnika do
1400 cm sześc. zwyciężył Filip
Janota wraz z pilotką Martą
Maraszek, którzy startowali
w fiacie cinquecento. Wykręcili
czas 51,25 s – najlepszy w całych niedzielnych zmaganiach
i odjechali z superpucharem.
W klasie o poj. do 2000 cm

Reklama

sześc. bezkonkurencyjny był
Przemysław Półchłopek w suzuki swift – z wynikiem 51,53 s.
W klasie o poj. powyżej 2000
cm sześc. wygrał Szymon Janiczek w audi S2 z czasem
52,69 s.
Przez zabawy i pokazy organizatorzy motopikniku starali się
uświadamiać, jak ważna jest
wiedza i kultura motoryzacyjna oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Była zbiórka
krwi, mecz piłkarski kierowcy kontra służby mundurowe
(wynik 4:5), parada samocho-

dów tuningowych oraz maszyn
motocyklistów z klubu motocyklowego Gentlemen's Club
Oświęcim, popisy gokartowe,
wystawa najnowszych samochodów, wielobój dla dzieci.
Niezwykły okazał się pokaz
udzielania pierwszej pomocy...
zwierzętom, które ucierpiały
w wypadkach drogowych.
– Przeprowadzono także wybór
najładniejszego samochodu tuningowego, który przybył na
motopiknik. Miano takie przypadło właścicielowi białego
opla tigra Robertowi Garstce,

który odebrał od Łukasza Dziędziela Puchar Prezesa Fabryki
Maszyn i Urządzeń OMAG
z Brzezinki – mówi Paweł
Kram, prezes Oświęcimskiego
Stowarzyszenia
Miłośników
Bezpiecznej Motoryzacji.
Największym zainteresowaniem cieszyły się jazda w alkogoglach (imitująca stan upojenia alkoholowego kierowcy)
oraz symulator dachowania.
Kilka osób opuszczających pojazd przyznało, iż od tej pory
będzie regularnie zapinać pasy.
– Karo

Jak wściekły może być ciekły
azot? Czy rośliny mogą być
drapieżnikami? Kto zbudował
egipskie piramidy? Jakie osobliwości kryje Afryka? Na te
i wiele innych pytań odpowiedzą wykładowcy Uniwersytetu
Dziecięcego.
Działalność
Uniwersytetu
Dziecięcego w Oświęcimiu
przy Oświęcimskim Centrum
Kultury zainauguruje 26 października 2013 roku o godzinie 11:00 wykład Mateusza
Stockiego pt. „Wściekły azot”.
Współorganizatorem uniwersytetu jest Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, a patronat honorowy nad
nim objął Prezydent Miasta
Oświęcim.
Młodzi studenci będą mogli
wzbogacać swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych,
humanistycznych,
społecznych, ścisłych i rozwijać pasje
pod okiem wybitnych naukowców i specjalistów. Interaktywne wykłady, przygotowane
specjalnie z myślą o młodych
pasjonatach nauki, odbywać
się będą raz w miesiącu w so-

boty w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Wszystkie zagadnienia
prezentowane będą w sposób
przystępny i atrakcyjny dla dzieci z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnych, eksperymentów i eksponatów. Dzieci będą
miały możliwość aktywnego,
bezpośredniego uczestnictwa
w zajęciach oraz zadawania prowadzącym pytań.
Zapisy do Uniwersytetu Dziecięcego w Oświęcimiu przyjmowane są w Oświęcimskim
Centrum Kultury do 22 października. Ilość miejsc ograniczona.
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu
sprawdź, kiedy i gdzie możesz
wyrzucić niebezpieczne odpady
W ramach nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi mieszkańcy miasta
mogą pozbyć się ze swoich
domów nie tylko starych mebli, przedmiotów domowych,
sprzętu elektroniczno-elektrycznego, ale też odpadów
niebezpiecznych. Od 14 do 25
października 2013 r. odbędzie
się zbiórka rozpuszczalników,
kwasów, alkaliów, środków
ochrony roślin, olejów, farb,
żywic, leków, detergentów,
baterii i akumulatorów.
Mobilne Punkty Zbiórki Odpadów będą się znajdować:
– ul. Graniczna obok placu
zabaw 14.10.2013 10:00–
17:00
– ul. Zwycięstwa parking obok
sklepu PSS Społem 1
15.10.2013 10:00–17:00
– osiedle Monowice – 2 punkty
16.10.2013: przy garażu
10:00-13:00 i przy pompowni
ścieków w zbiegu ulicy Rolnej
i Polowieckiej 13:30–17:00
– ul. Szpitalna przy pompowni
za wiaduktem 16.10.2013
10:00-17:00
– ul. Żeromskiego (zatoczka
przy garażach) 17.10.2013
10:00–17:00
– ul. Nideckiego parking
za sklepem PSS Społem
17.10.2013 10:00–17:00
– plac Kościuszki 18.10.2013
10:00–17:00
– ul. Kamieniec (zatoczka
autobusowa przy hotelu)
21.10.2013 10:00–17:00
– ul. 11 Listopada pętla
autobusowa 22.10.2013
10:00–17:00

– ul. Garbarska (pętla autobusowa przy ośrodku zdrowia)
23.10.2013 10:00–17:00
– ul. Szpitalna parking od
strony bocznego wejścia do
szpitala 24.10.2013 10:00–
17:00
– ul. Łukasiewicza parking obok ośrodka zdrowia
25.10.2013 10:00–17:00.

Rynek w części drogowej gotowy
Na ulice Rynku Głównego przywrócony został ruch samochodowy. Bez większych problemów można też poruszać
się wzdłuż kamienic, gdzie położono nowy bruk.

Przedłużająca się przebudowa
w części drogowej została zakończona.
Wykonawca przekazał do użytHarmonogramy odbioru odpa- kowania chodniki i ulice wokół
dów i wykaz aptek, gdzie moż- płyty rynku. Podczas inwestycji
były utrudnienia w poruszaniu
na zostawić stare lekarstwa
znajduje się na stronie Urzędu się w tym miejscu, zarówno
przez pieszych, jak i kierowców.
Miasta w zakładce GospodarSzczególnie na te uciążliwości
ka odpadami komunalnymi
uskarżali się kupcy oraz osohttp://web.um.oswiecim.pl/,
by robiące tu zakupy. Zakońzakładka gospodarka-odpaczenie robót w tej części wiąże
dami-komunalnymi i stronie
ZUK http://www.zuk.oswiecim. się ze zmianami organizacji
ruchu, zwłaszcza zasad parkopl/Harmonogramy-wywozow-153.html/.

wania. Rynek jest objęty strefą
zamieszkania, a to oznacza, że
kierowcy mogą parkować tylko w wyznaczonych miejscach.
Wyłączone z parkowania są ul.
Mayzla i ul. Plebańska.
Dalej jednak prowadzone będą
roboty na centralnej płycie.
Robotnicy przygotowują się
do montażu zdroju (pompa
z wodą) oraz nakrycia zabytkowej studni. Równolegle wykonywane są prace przy zabezpieczaniu ruin starego ratusza,
uruchomieniu fontanny i mon-

tażu ławek. Instalowane będą
punkty oświetlenia w płycie,
a we wschodniej i zachodniej
części placu posadzone zostaną
drzewa. Na dawne miejsce powrócą też tablice informacyjne,
które na czas remontu były zdemontowane. Przebudowa rynku to koszt 6,9 mln zł, z czego
3,9 mln to środki budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego
Strategicznego Programu Rządowego.
Rewitalizacja „serca miasta”
rozpoczęła się w ubiegłym

roku. W lipcu 2012 roku miasto podpisało umowę z wykonawcą. Zgodnie z jej zapisami
inwestycja miała zakończyć się
w czerwcu 2013 roku. Zakres
robót objętych umową miał
być wykonany w ciągu dwunastu miesięcy, z uwzględnieniem dwumiesięcznej przerwy
zimowej. Złe warunki atmosferyczne, śniegi i niskie temperatury utrzymywały się jeszcze
w marcu. To z kolei zdecydowało o wydłużeniu umownego
terminu zakończenia inwestycji
do końca lipca 2013 r.
Za każdy dzień prowadzenia
inwestycji po terminie naliczane są kary finansowe dla
wykonawcy.

W Oświęcimiu działają dwa
punkty Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych tzw.
PSZOKI, gdzie przez 6 dni
w tygodniu odbierane są od
mieszkańców miasta zarówno
przedmioty wielkich gabarytów, zużyte baterie i akumulatory, opony, trawa, gałęzie,
jak i te odpady, które powstają
przy remontach. Oznacza to,
że jeśli chcemy pozbyć się ich
wcześniej niż planowane jest
to w ramach ogólnie dostępnych zbiórek należy odpady
przywieźć do punktów PSZOK
(ul. Bema 12 A i przy ul.
Szewczyka 3) , które są czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do
17.00, a w soboty od godziny
8.00 do 13.00.		

Parkingi jeszcze w tym roku
Zarejestruj się w ZIP
Już po raz czwarty Narodowy
Fundusz Zdrowia Oddział
w Krakowie zaprasza do
Oświęcimia. Korzystając
z pomieszczeń Urzędu Miasta
14 października 2013 roku
w godzinach od 11.00 do
15.30 (pokój 22) pracownicy
funduszu będą wydawać loginy
i hasła dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta
(ZIP).
ZIP jest ogólnopolskim
serwisem udostępniającym
zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu i jego
finansowaniu, gromadzone od

2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ten sposób
każdy pacjent uzyska szybki
dostęp do informacji o prawie
do świadczeń zdrowotnych,
wiedzę o leczeniu, udzielonych
świadczeniach i przepisanych
lekach oraz informację o kwotach, które zostały przekazane
na sfinansowanie leczenia.
Warto przed spotkaniem zapoznać się z informacjami na
stronie internetowej i zarejestrować swoje dane, by przyspieszyć proces załatwienia
sprawy.
https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/

Na osiedlu Chemików przebudowywana jest ulica Broniewskiego, która znajduje się pomiędzy drogami powiatowymi:
ul. Dąbrowskiego, Słowackiego, Tysiąclecia i Śniadeckiego.
Inwestycja będzie wykonana
w cyklu dwuletnim, a jej koszt
to ponad 1,9 mln zł. Wykonawca zakłada, że w tym roku powstaną tu parkingi.
– To inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców tej części
osiedla Chemików. Po kilku latach projektowania, prowadzenia uzgodnień uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i mogliśmy
przystąpić do prac na tej ulicy –
mówi Janusz Chwierut pełniący
funkcję prezydenta Oświęcimia.
Przebudowa zakłada remont
nawierzchni ulicy z ujednoli-

ceniem szerokości jezdni oraz
chodników w obrębie pasa drogowego. Wzdłuż ul. Dąbrowskiego zostaną wybudowane
dwa parkingi na 8 i 43 miejsca
postojowe oraz nowy odcinek
ulicy łączący ul. Tysiąclecia z ul.
Słowackiego o długości 256 m.
– Mieszkańcy tej ulicy będą
mieli wreszcie miejsca do zaparkowania samochodów –
podkreśla Ireneusz Góralczyk
z Rady Osiedla Północ.
Inwestycja obejmować będzie
również usunięcie kolidującej
zieleni, budowę wiaty śmietnikowej, nowego oświetlenia terenu, przebudowę chodników,
remont i budowę kanalizacji
deszczowej oraz remont odcinka wodociągu. 		

wieści z ratusza
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Ponad 1,3 mln wpłynęło
do kasy miasta

Bez dziur i nierówności

Ulica Dąbrowskiego w Oświęcimiu ma
nową nawierzchnię. Kierowcy i piesi
Miasto odzyskało ponad 1,3 mln zł ostatniej płatności do- powinni być zadowoleni.
tacji unijnej, przyznanej na budowę Miejskiej Biblioteki
Publicznej.
W ubiegłym roku w trakcie
końcowego rozliczenia inwestycji, Małopolski Urząd Marszałkowski oraz Urząd Kontroli
Skarbowej, zakwestionowały jeden z zapisów procedury przetargowej z 2009 roku. W tej
sytuacji miasto zwróciło się o

zbadanie sprawy przez Urząd
Zamówień Publicznych (UZP),
który w postępowaniu kontrolnym potwierdził prawidłowość
postępowania miasta przy formułowaniu zapisów przetargu.
Pozytywne dla miasta stanowisko UZP zostało przekazane

Mieszkania
na święta

pod koniec 2012 roku do Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Przed kilkoma dniami
ponad 1,3 mln zł wpłynęło do
kasy miasta, kończąc w ten sposób rozliczenie dofinansowania
unijnego inwestycji.
– Warto było podjąć starania
i powalczyć o te pieniądze –
komentuje Janusz Chwierut
pełniący funkcję prezydenta
Oświęcimia. Jest to przecież
znaczna kwota dla naszego budżetu – podsumowuje.
Przypomnijmy, że budowa
Miejskiej Biblioteki Publicznej
rozpoczęła się w 2009 roku,
a zakończyła w 2011 r. Miasto Oświęcim otrzymało na
inwestycje ponad 12,2 mln zł
unijnej dotacji. Z budżetu miasta wydało na budowę ponad
4 mln zł.
		

stanie podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz winda, która
zostanie wykonana za pieniądze wspólnoty mieszkaniowej
z bloku przy ul. Kopernika 2.
– To nie jedyna inwestycja
mieszkaniowa w Oświęcimiu.
Na osiedlu Stare Stawy powstaje budynek mieszkalny, gdzie
już w przyszłym roku będą
mogły zamieszkać 23 rodziny
– podkreśla Janusz Chwierut
pełniący funkcję prezydenta
Oświęcimia. Mieszkania budowane przez Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wynajmowane będą
na zasadzie odroczonej własności. Po upływie minimum
trzech lat od zasiedlenia można
będzie zostać ich właścicielem
po wcześniejszym wykupieniu
ich od spółki z uwzględnieniem bonifikaty. 		

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

poniedziałek w godz. 14:30–15:30

2.10.13 godz. 13:00–15:00
Adam Góralczyk
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

Z drogi zniknęły dziury i przełomy drogowe. Gruntowny remont odcinka drogi od mostu
Piastowskiego do ulicy Chopina
został zakończony. Mimo wielu obaw ze strony kierowców
udało się go wykonać bez większych problemów i całkowitego
zamknięcia drogi. Na drodze

9.10.13 godz. 13:00–15:00
Michał Chrzan
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta

powiatowej obok nawierzchni
wymieniono chodniki w ciągu
ulicy od mostu Piastowskiego
do ulicy Berka Joselewicza oraz
przy Urzędzie Skarbowym. Re16.10.13 godz. 13:00–15:00
mont objął też zatoki autobusoDanuta Fyderek
we. Inwestycja była finansowaKomisja Budżetu i Rozwoju
na przez Starostwo Powiatowe
Miasta,
i miasto Oświęcim.		
Komisja Rewizyjna

denta Oświęcimia. W przypadku pozyskania pieniędzy
urząd planuje przygotować
i udostępnić mieszkańcom System Informacji Przestrzennej.

skorzystać z możliwości płacenia podatku czy opłat za śmieci przez system E-Urząd. Te
ułatwienia będą też dotyczyć
firm.			

23.10.13 godz. 13:00–15:00
Stanisław Biernat
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Rewizyjna

sesja rady miasta

28 sierpnia 2013 roku odbyła
się sesja Rady Miasta. Treść
uchwał dostępna na stronie internetowej www.um.oswiecim.
pl w zakładce Samorząd/Rada
Miasta. Również w tej zakładce
znajdują się nagrania video
z sesji Rady Miasta.

informacje na
www.um.oswiecim.pl

Strona miasta Oświęcim
www.um.oswiecim.pl znajduje
się na portalach społecznościowych Nasza Klasa i Facebook.
Przewidziano również udogodnienia dla osób niedowidzących, które mogą korzystać
ze strony internetowej miasta,
dzięki specjalnej opcji zwiększającej czcionkę i kolorystykę.

Przekaż swój pomysł na rozwój miasta
Trwają konsultacje społeczne Strategii
Rozwoju Miasta na lata 2014–2020.
Na stronie internetowej Urzędu Miasta web.um.oswiecim.
pl dostępny już jest dokument
oraz specjalny formularz, gdzie
mieszkańcy mogą zgłaszać
swoje propozycje zmian. Termin zakończenia konsultacji
upływa 5 października. Kon-

BIURO RADY
MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 33 842 94 33

wtorek w godz. 16:00–17:00

Stawiają na rozwój e-usług

września podpisali wniosek
o dofinansowanie projektu
„Urząd Enter. Wsparcie rozwoju elektronicznej administracji
gminy Kęty, gminy Oświęcim,
miasta Oświęcim, gminy Polanka i gminy Przeciszów”, który
został już złożony w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
w ramach ogłoszonego konkursu. Każdy liczy na ok. 300 tys. zł.
Wartość całego przedsięwzięcia
to ok. 1,5 mln zł. Oświęcim chce
poszerzyć ofertę e-usługi.
– Planujemy, podobnie jak
w Urzędzie Skarbowym czy
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, uruchomić punkty
potwierdzenia profilu zaufanego, czyli darmowego podpisu
elektronicznego – informuje

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Wojciech Grubka

Miasto Oświęcim wspólnie z gminą Kęty, Oświęcim, Polanka, Przeciszów zawiązało partnerstwo. Wszystko po to, by
Powoli zbliża się termin zakończenia usprawnić elektroniczną obsługę mieszkańców.
robót w budynku przy ul. Kopernika 2. Samorządowcy na początku Maria Pędrak zastępca prezy- Mieszkańcy będą mogli też
W dawnych pomieszczeniach bibliotecznych powstają
mieszkania, które zajmą część
parteru oraz pierwsze i drugie
piętro bloku, gdzie do połowy
2011 roku miała swoją siedzibę
Miejska Biblioteka Publiczna.
Przebudowa zakończy się w listopadzie. Przed końcem roku
wprowadzi się tu 16 nowych
lokatorów wraz z rodzinami.
O zakwaterowaniu lokatorów
zdecyduje Komisja Mieszkaniowa, typując osoby spośród
oczekujących na mieszkania z zasobów komunalnych.
W budynku powstaną mieszkania o powierzchni od 27
do 52 m kw. Będą też większe
pomieszczenia dla rodzin wielodzietnych o pow. 70 m kw.
Koszt przygotowania mieszkań
wyniesie 1 mln zł. Przy okazji
tej inwestycji przygotowany zo-
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sultacje są prowadzone z Radą
Sportu oraz organizacjami pozarządowymi. Ta część prac nad
strategią zakończy się spotkaniem podsumowującym.
Strategia Rozwoju Miasta na lata
2014–2020 jest dokumentem,
gdzie sformułowana jest wizja

rozwoju miasta w aspekcie społeczno-gospodarczym. Zapisy
znajdujące się w dokumencie są
wynikiem prac ekspertów i liderów lokalnego życia społecznego
wykorzystujących
najnowsze
trendy planowania rozwoju lokalnego. Dokument został dostosowany do planów w zakresie
programowania funduszy europejskich. Strategia zostanie przyjęta przez Radę Miasta.

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

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień

kultura
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Nasza sztuka
współczesna

Oświęcim świętował

Jak co roku, w ramach obchodów Święta Miasta Oświęcim,
odbywa się w Oświęcimskim Centrum Kultury uroczysta se„Tak żyjemy. Artyści ziemi oświęcim- sja Rady Miasta. To okazja do uhonorowania wybitnych osób,
skiej” to wystawa prezentująca lokalne które działają na rzecz naszej małej ojczyzny.
środowisko artystyczne i kanon sztuki
grodą Ministra Kultury za wyTytuł Honorowego Obywatewspółczesnej naszego miasta.
Będąc tutaj, czuję się
bitne osiągnięcia w krzewieniu
la Miasta Oświęcim odebrała

Można na niej zobaczyć prace artystów mieszkających
w Oświęcimiu lub pochodzących z niego, którzy tworząc,
starają się zmienić wizerunek
naszego miasta.
– W zamyśle wystawy chodziło
o to, żeby powiedzieć światu, że
miasto Oświęcim jest takim samym miejscem jak każde inne
na ziemi. Żeby nie było takich
sytuacji, gdy gdziekolwiek jedziemy, zwłaszcza poza granice
kraju, że ludzie dziwią się, że w
Oświęcimiu są artyści, że w ogóle mogą tworzyć w takim mieście – wyjaśnia malarka Halina
Kozioł, kurator wystawy.
– Otóż jesteśmy, tworzymy,
a wystawa i katalog są tego dowodem – dodaje.
– Nie jest oczywistym, że miasto wielkości Oświęcimia, jakby
nie patrzeć – niewielkie, jest tak
pełne sztuki. Intensywność artystycznych działań jest tu nieprzeciętna. Jednak byłyby one
bezcelowe, gdyby nie trafiały na
podatny grunt, gdyby nie potencjał mieszkańców – zauważa
w katalogu towarzyszącym wystawie Monika Świętek-Smrek,
historyk sztuki.
– U podłoża artystycznego klimatu Oświęcimia zapewne leży
charakter tego historycznego
miejsca, podskórna potrzeba
mówienia tu o rzeczach istotnych w sposób niedosłowny. Poszukiwanie innego, pozawerbalnego języka przekazu prowadzi
na ścieżkę działań artystycznych
– dodaje.
Halina Kozioł zaprosiła do
udziału w tym przedsięwzięciu
artystów, z którymi miała okazję już współpracować podczas
wielu lat istnienia Galerii Sztuki
Pro Arte, a następnie Fundacji
na rzecz Galerii Pro Arte.
– Ciężko jest mi stwierdzić, czy
tutaj dobrze się pracuje, żyje
i tworzy. Na pewno jest to miasto mniejsze, więc jest większy
spokój. Wiadomo, że gdy tutaj
się człowiek wychowywał, to
nawet się w tych kategoriach nie
zastanawia. Ja przez wiele młodzieńczych lat nie wiedziałam,
że mieszkam w mieście, w którym był obóz zagłady. Dopiero
gdy naszła większa świadomość,
to sobie przyswoiłam tę rzeczywistość. Gdy poszłam na studia,
to wszyscy się dziwili, skąd po-

osobą spełnioną – mówiZofia Posmysz, była więźniarka
ła honorowa obywatelka
KL Auschwitz-Birkenau, RaZofia Posmysz, odbierając
vensbrück i Neustadt-Glewe,
wyróżnienie
pisarka, autorka scenariuszy
filmowych, słuchowisk radiowych i widowisk Teatru TV, reporterka i redaktorka radiowa.
Jej najbardziej znana książka
„Pasażerka” została przełożona na 15 języków, a film, który
nakręcono w 1963 roku na jej
podstawie, był dużym wydarzeniem w Cannes. Obecnie honorowa obywatelka uczestniczy
w premierach opery o tym samym tytule wystawianych m.in.
w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, w Londynie, Bregenz. Zofia Posmysz od
wielu lat związana jest z Oświęcimiem i instytucjami edukacyjnymi działającymi na terenie
miasta. Propaguje ideę Oświęcimia Miasta Pokoju, podkreślając
ważność przesłania płynącego
z tego miejsca. Od prawie 10
lat współpracuje z Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży, Centrum Dialogu i Modlitwy, Centrum Żydowskim
i Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, spotykając się
z grupami, zwłaszcza młodych
ludzi, realizującymi podróże
Odznaczeni Medalami
studyjne w naszym mieście. W
trakcie spotkań, jakie odbywa Miasta Oświęcim Richard
Pyritz i Michael Starck oraz
nie tylko w Polsce, ale na całym
Czesław Prendkiewicz
świecie eksponuje wagę dialogu
międzykulturowego realizowanego w Oświęcimiu. Jej wizyty,
którym towarzyszy zainteresowanie światowych mediów, są
okazjami do prezentacji nie tylko jej doświadczeń obozowych,
ale przede wszystkim dorobku
naszego miasta. Zofia Posmysz
została uhonorowana Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Na-

chodzę, bo powątpiewali, czy
tutaj się w ogóle mieszka – opowiada Marcelina Gajda, artystka.
– Temat wystawy jest dość intrygujący. Miałam wiele pomysłów
na to, co zaprezentować. Budziła
się we mnie chęć, żeby pokazać,
że tutaj naprawdę się żyje, zaczęłam sobie uświadamiać, że nie
zmienię pewnego biegu rzeczy
i muszę uchwycić rzeczywistość
taką, jaka jest i pokazywać, że
tutaj np. słucha się muzyki, że
można potańczyć, spotkać się
ze znajomymi. Poprzez moją
pracę chciałam nawiązać kontakt z mieszkańcami, być razem
z nimi – czy faktycznie czują
podobnie jak ja, czy przeraża ich
to, że mieszkają w mieście zagłady, czy czują się tutaj dobrze.
Na wystawie mogłam pokazać
Oświęcim, który można będzie
pokazać gdzieś indziej – wyjaśnia Marcelina Gajda.
– Właśnie skończyłam studia
i zaczynam następne, ale zawsze
wracam do Oświęcimia i czuję
się tutaj jak w domu. Wtedy nie
myślę o tym, jaką historię ma to
miasto i z czym się wiąże. Studiowałam w Niemczech i zawsze
się przyznawałam do tego, skąd
pochodzę, bo jest to po prostu
moje miasto – mówi Anna Karolina Kaczmarczyk.
Wystawę zorganizowaną w ramach obchodów Roku Kultury
pn. „Tak żyjemy. Artyści ziemi
oświęcimskiej” można zobaczyć
w galerii Tyle Światów i holu
Oświęcimskiego
Centrum
Kultury do 4 października br.
Prezentowane są na niej prace dwudziestu jeden artystów:
Agaty Agatowskiej, Andrzeja
Domarzewskiego, Kaliny Dulko, Remigiusza Dulko, Bożeny
Formas-Mądry, Marceliny Gajdy, Anny Karoliny Kaczmarczyk, Krzysztofa Karteli, Janusza
Karbowniczka, Elżbiety Kuraj,
Haliny Kozioł, Jana Ledwonia,
Martyny Paluchiewicz, Elżbiety Pietruczuk, Jerzego Pietruczuka, Ady Rudyk, Waldemara
Rudyka, Agaty Krzelowskiej, Justyny Krzelowskiej, Pawła Warchoła i Anny Żubrowskiej.
Organizatorem jest Urząd Miasta Oświęcim we współpracy
Święto Miasta to wspólna zabawa i rozz Fundacją na rzecz Galerii Pro
Arte i Oświęcimskim Centrum rywka dla młodych i starszych oświęcimian.
Publiczność oklaskiwała m.in. zespół AkuKultury.
– Marzena Wilk rat i Zakopower

kultury polskiej. Dwa lata temu
Wielki Krzyż Zasługi na Wstędze RFN, na jej prośbę, został
wręczony w Oświęcimiu. Zofia
Posmysz wciąż wraca do naszego miasta, z którym czuje się
bardzo związana.
Medalami Miasta Oświęcim
uhonorowano obywateli Niemiec Richarda Pyritza i Michaela Starcka w dowód uznania
za wyjątkowe zaangażowanie
w działania społeczne i charytatywne na rzecz oświęcimian
i ziemi oświęcimskiej oraz Czesława Prendkiewicza, prezesa
Zarządu Oddziału Towarzystwa
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Samborze za 10-letnią
działalność i współpracę przy
partnerstwie miast Oświęcimia
i Sambora, promocję naszego
miasta na Ukrainie i edukację młodego pokolenia. Po raz
pierwszy przyznano wyróżnienie Ambasadora Oświęcimia
Miasta Pokoju. Otrzymał je
marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa. Uroczysta sesja była też okazją do
wręczenia nagród za osiągnięcia
sportowe.
Zawodniczki i trenerzy drużyny
UKHK „Unia” za zdobycie tytułu Wicemistrza Polski w Hokeju na Lodzie Kobiet w sezonie
2012/2013: Magdalena Nowacka, Katarzyna Frąckowiak, Kamila Wieczorek, Sylwia Bielas,
Małgorzata Gałuszka, Joanna
Jarmułowicz, Karolina Kosma,
Katarzyna Kozłowska, Małgorzata Metyk, Anna Pieczyk,
Joanna Strzelecka, Sylwia Strzelecka, Aleksandra Krzemień,
Karolina Trethan, Karolina
Churas i Paulina Zalewska oraz
Robert Piecha i Adam Smrek.
Zawodnicy UKS „Jocker”:
Aleksandra Byra za zdobycie

srebrnego medalu na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w Sportach Umysłowych i brązowego na Drużynowych Mistrzostwach Polski Młodzieży
Szkolnej, Joanna Byra za zdobycie srebrnych medali na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w Sportach Umysłowych i Mistrzostwach Polski Młodzieży
Szkolnej w parach mikstowych
oraz brązowego medalu na Drużynowych Mistrzostwach Polski
Młodzieży Szkolnej, Przemysław Kurzak za zdobycie brązowego medalu na Drużynowych
Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej i Maciej Śliwiński za
zdobycie brązowego medalu na
Drużynowych Mistrzostwach
Polski Młodzieży Szkolnej.
Zawodnicy UKŁF „Unia”: Ada
Wawrzyk za zdobycie tytułu Wicemistrzyni Polski Juniorów, Kamil Dymowski za
zdobycie tytułu Mistrza Polski
Juniorów, Wicemistrza Polski
Młodzieżowców, III miejsca na
Mistrzostwach Polski Seniorów w łyżwiarstwie figurowym
oraz udział w finale Mistrzostw
Świata Juniorów i Kamil Białas
za zdobycie Wicemistrzostwa
Polski Seniorów w łyżwiarstwie
figurowym.
Listy gratulacyjne przekazano
Klubowi Sportowemu „Soła”
za awans drużyny do III ligi
oraz Łukaszowi Wawrzyczkowi
z Unia Boxing Oświęcim za zdobycie tytułu Międzynarodowego
Mistrza Polski w Boksie.
Pawła Warchoła, Remigiusza
Dulkę, Ryszarda Kozłowskiego,
Pawła Adamusa, Agatę Agatowska, Oświęcimskie Centrum
Kultury, Muzeum Zamek, Miejską Bibliotekę Publiczną Galerię Książki, Młodzieżowy Dom
Kultury, Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży, Centrum
Żydowskie, Fundację Peace Festival, Fundację na rzecz Galerii
Pro Arte i Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury Grupa na Zamku uhonorowano za
działania w dziedzinie kultury
przyczyniające się do kształtowania wśród oświęcimian wrażliwości estetycznej i aktywnego
uczestniczenia w życiu kulturalnym oraz budowania poczucia
tożsamości.
– Marzena Wilk
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„Cudze chwalicie,
Swego nie znacie,
Sami nie wiecie,
Co posiadacie...” –
pisał Mikołaj Rej.
Te słowa są
przesłaniem cyklu
poświęconego
prezentacji życia
kulturalnego i jego
animatorów
w naszym mieście.

W TRZECIM
numerze
kulturalnego
cyklu
prezentujemy:

Inna strona świata

Dzieje Międzynarodowego
Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu
s. 9

Historia
dla pojednania

Działalność
Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau
s. 10

Patrzę tu, patrzę tam
Stowarzyszenie
Romów w Polsce
s. 11

Skupienie, modlitwa,
współpraca

Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu
s. 11

Szabat i niedziela

Synagoga
i Centrum Żydowskie
w Oświęcimiu
s. 11

Kulturalna jesień

Propozycje na jesień
przygotowane
z okazji Roku Kultury
s. 12

Inna strona świata

M

iędzynarodowy
Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu uroczyście
otwarto 7 grudnia 1986 roku –
w rocznicę podpisania umowy
o normalizacji wzajemnych
stosunków pomiędzy Polską
a RFN. Dziś MDSM należy
w Polsce do pionierskich instytucji łączących edukację o Auschwitz i Holokauście z nauczaniem o prawach człowieka oraz
o sytuacji nie tylko w Europie,
ale i daleko poza nią.
Droga do powstania tego niecodziennego domu nie była prosta.
Berlińska Akcja Znaków Pokuty
wystąpiła z propozycją budowy
miejsca, gdzie mogliby się spotykać młodzi Polacy i Niemcy,
już w roku 1971. Przy poparciu
byłych więźniów Auschwitz,
MDSM powstał dopiero po
15 latach starań.
– W cieniu Auschwitz, w miejscu symbolicznym dla Żydów,
Polaków, Romów, Niemców,
dla całej Europy i całego świata,
powstała placówka, zawierająca w swej nazwie swą główną
ideę: spotkanie. Spotkanie ludzi
różnych narodowości i różnych
pokoleń – relacjonował początki działalności Leszek Szuster,
dyrektor MDSM. – W sytuacji
politycznej przełomu lat 70. i 80.,
pomysł stworzenia w Oświęcimiu domu, w którym młodzież
z różnych stron świata mogłaby
się spotkać, i na płaszczyźnie historii dyskutować nad przeszłością i drażliwymi problemami
pojednania między narodami,
był bardzo kontrowersyjny. Nikt
wprawdzie oficjalnie nie kwestionował zasadności powstania
takiej placówki, ale wątpliwości
budziły: lokalizacja, koncepcja
architektoniczna obiektu, zakres
prowadzonej działalności czy też
instytucjonalny partner AZP po
stronie polskiej.
Dom – jako zespół wolno stojących, lekkich, parterowych pawilonów, otwartych we wszystkich
kierunkach, skupionych wokół
dziedzińca spotkań, ogrodu –
zaprojektował Helmut Morlok.
Ważną rolę odgrywa specyficzna
architektura: genialna w prostocie, szlachetna poprzez rodzaj
użytych materiałów, funkcjonalna i „posiadająca duszę”. To architektura licznych zakamarków
i miejsc do prowadzenia kameralnych rozmów, stwarzająca intymną atmosferę, będącą zaprzeczeniem zasady zastosowanej w
obozie, wglądu we wszystko, co
działo się w jego wnętrzu. Jest tu
miejsce na spotkanie i zabawę

w grupie, ale także na refleksyjną rozmowę czy kontemplację
w samotności. Placówka stała
się jednym z symboli polsko-niemieckiego pojednania oraz
wychowania młodzieży na fundamencie historycznej prawdy,
zaistniał w świadomości mieszkańców miasta i odwiedzających
go młodych ludzi z całego świata
jako miejsce o wyjątkowej atmosferze, miejsce, do którego
przyjeżdża się chętnie, nawet po
latach. MDSM to spotkania, rozmowy, konferencje, wystawy,
koncerty…
Dzień Otwartych Drzwi – Festiwal Kultur – Letnie Ogrody
Festyny w ogrodach MDSM służą głównie promocji działalności
i możliwości, są również doskonałą okazją do zaprezentowania i przybliżenia mieszkańcom
miasta kultury zaprzyjaźnionych
krajów. W progach MDSM gościli więc przyjaciele z Niemiec,
Austrii, Litwy czy też Japonii.

Krakowski Salon Poezji
w Oświęcimiu
Zainicjowane przez Annę Dymną i jej przyjaciół cotygodniowe
spotkania, na których przy wtórze kameralnej muzyki aktorzy
czytają wiersze w foyer Teatru
im. J. Słowackiego, od samego
początku, czyli od stycznia 2002,
przyciągały tłumy. Poetyckie salony to jedne z najciekawszych
wydarzeń artystycznych w regionie. W trakcie pierwszego spotkania w Oświęcimiu „Spieszmy
się kochać” poezję ks. Jana Twardowskiego zinterpretowała założycielka Krakowskiego Salonu
Poezji – Anna Dymna z Narodowego Starego Teatru w Krakowie i Grzegorz Łukawski z Teatru
im. J. Słowackiego w Krakowie.
Potem gościli w salonie MDSM
m.in.: Ewa Kaim, Grzegorz
Mielczarek, Elżbieta Karkosza,
Krzysztof Zawadzki, Jerzy Trela,
Małgorzata Kochan, Anna Polony, Aldona Grochal, Agnieszka
Wróblewska.
Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego
Odbywające się od 2006 roku
biennale jest jednym z najważniejszych i największych przedsięwzięć MDSM. To przegląd
twórczości sztuki plakatu zaangażowanej w życie społeczne
i polityczne regionów i kultur
z różnych stron świata, szczególnie dotyczącej zagadnień związanych z tematyką praw człowieka we współczesnym świecie.
Od początku cieszy się dużym zainteresowaniem w świecie arty-

Rozbudowa
Domu
Spotkań
Fot. archiwum „GZO”

Anna Dymna
i Grzegorz
Łukawski
podczas
pierwszego
Salonu Poezji
Fot. archiwum „GZO”

„Spotkanie
ludzi i kultur”
Fot. archiwum „GZO”

autorskiego, Zofia Posmysz –
więźniarka obozów Auschwitz,
Ravensbrück i Neustadt-Glewe,
dziennikarka, pisarka, autorka
słuchowisk i reportaży radiostycznym. Każdej edycji biennale wych oraz niemiecki opozycjotowarzyszy wydanie trójjęzycz- nista, Wolfgang Templin.
nego (polsko-niemiecko-angielskiego) katalogu, prezentującego Inna strona świata
Wystawa „Inna strona świata”
z okazji jubileuszu 20-lecia powstania i działalności MDSM
podsumowała wieloletnie starania i zabiegi o to, by powstał
obiekt, w którym młodzi ludzie
z całego świata w oparciu o historię KL Auschwitz mogli dyskutować na tematy ważne dla
nich, jak i dla współczesnego
świata. Tu odbywają się spotkania pokoleń, podczas których
świadkowie historii – byli więźniowie obozów koncentracyjnych – przekazują prawdę hiwszystkie nagrodzone, wyróżnio- storyczną młodemu pokoleniu.
ne i zakwalifikowane na wystawę
Dobre Duchy
prace.
Międzynarodowy Dom Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu naEuropejskie Rozmowy
wiedzają duchy – Dobre Duchy,
w MDSM
Rozmowy to cykl spotkań, do czyli darczyńcy i sympatycy poludziału w których MDSM za- sko-niemieckich działań. Wśród
praszał osobistości i autorytety wyróżnionych tym mianem
ze świata kultury, polityki i ży- dobroczyńców są znani i nieco
cia społecznego. W trakcie dys- mniej rozpoznawalni współprakusji poruszano najistotniejsze cownicy oraz przyjaciele: Falk
kwestie współczesności z jej Altenberger, Andrzej Zoll, Maria
problemami i zagrożeniami, a Potocka, Paweł Warchoł i in.
jednocześnie także szansami
i nadziejami. W rozmowach Wolontariat
uczestniczyli: premier Tadeusz Pracę edukacyjną MDSM wspieMazowiecki, Hans Koschnick, rają młodzi Niemcy z Akcji Znaku Pokuty (Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste), Austriacy ze
Służby Pamięci (Gedenkdienst),
wolontariusze z niemieckiej organizacji Internationaler Bund
(IB). Od 2005 roku MDSM
uczestniczy w programie „Młodzież w Działaniu” Akcja 2. Wolontariat Europejski Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji jako
organizacja goszcząca. Wolontariusze mieszkają i pracują w
Oświęcimiu przez rok.
Spotkanie jest naczelną kategorią realizowanej w MDSM
koncepcji pedagogicznej –
„Oświęcim jako miejsce nauki”.
Osobisty kontakt młodzieży
przybywającej do Oświęcimia
i MDSM w ramach podróży
studyjnych z ostatnimi świadkami historii, stwarza młodym
ludziom niepowtarzalną szansę
poznania historii Auschwitz poprzez pryzmat indywidualnych
doświadczeń ich bezpośrednich
uczestników. Pozwala także znaleźć odpowiedzi na najważniejpisarz brytyjski pochodzenia sze pytania egzystencjalne, które
japońskiego Kazuo Ishiguro, implikuje pojęcie „Auschwitz”.
prof. dr h.c. Reinhold Würth, Towarzyszące tym spotkaniom
znawca sztuki i filantrop, prof. emocje skłaniają do refleksji,
Józef Szajna – więzień obozów która jest stale obecna we wszelkoncentracyjnych Auschwitz, kich działaniach edukacyjnych
Buchenwald, artysta malarz, prowadzonych w MDSM.
– Karo
scenograf, reżyser, twórca teatru

rok kultury
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Historia dla pojednania

O

bóz Auschwitz
stał się dla świata
symbolem terroru, ludobójstwa
i Szoa. Utworzony został przez
Niemców w połowie 1940 r. na
przedmieściach
Oświęcimia,
włączonego przez nazistów do
Trzeciej Rzeszy. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zostało powołane staraniem byłych
więźniów, co formalnie potwierdziła ustawa polskiego Sejmu z 2
lipca 1947 roku o upamiętnieniu
„męczeństwa Narodu Polskiego i
innych Narodów”.
Miejsce pamięci obejmuje obszar dwóch zachowanych
części obozu Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau, w sumie 191
hektarów. W granicach muzeum
znajdują się poobozowe obiekty
i ruiny, włącznie z ruinami komór
gazowych i krematoriów, kilkanaście kilometrów obozowego
ogrodzenia i dróg wewnętrznych
oraz rampa kolejowa. Większość
odwiedzających poznaje historię
miejsca pamięci w towarzystwie
przeszkolonych przewodników,
oprowadzających w blisko 20
językach. Samodzielne zwiedzanie ułatwiają wielojęzyczny
informator oraz system upamiętniających tablic – w językach: angielskim, hebrajskim i
polskim – rozmieszczonych w
najbardziej symbolicznych i historycznie znaczących miejscach.
Wystawy
Pierwsza wystawa stała
powstała w 1947 roku na terenie byłego obozu Auschwitz I.
W roku 1955 zastąpiła ją nowa
wystawa, która z pewnymi zmianami istnieje do dnia dzisiejszego. Oprócz fotografii dokumentalnych, fotokopii dokumentów,
modeli, rzeźb, wykorzystane
są w niej eksponaty historyczne, m.in. ubrania więźniarskie,
prycze i rzeczy odebrane deportowanym Żydom. Na terenie
muzeum udostępnione są zwiedzającym także inne ekspozycje
stałe, określane jako narodowe.
W kolejnych latach działalności
placówki pojawiały się wystawy
upamiętniające obywateli: Czechosłowacji, Węgier, ZSRR, NRD,
Jugosławii, Belgii, Danii, a w latach 70. również Polski. Większość z ekspozycji z czasem była
modernizowana lub zmieniana.
Budowanie pamięci
W ciągu prawie 70. lat istnienia Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zgromadziło
i objęło ochroną tysiące reliktów
poobozowych – przedmiotów
historycznych oraz eksponatów

Podczas otwarcia
muzeum
Fot. zbiory PMAB

Wizyta papieża
Benedykta XVI
w 2006 r.
Fot. archiwum „GZO”

Młodzież z Wolfsburga podczas prac
konserwacyjnych
Fot. archiwum „GZO”

o charakterze artystycznym.
Istotną część zbioru zgromadzono dzięki ofiarności różnych darczyńców, w szczególności byłych

więźniów i ich rodzin. Ofiarowali
oni wiele prac artystycznych wykonanych w obozie lub w okresie
powojennym, a także eksponaty
historyczne oraz dokumenty.
Każdy autentyczny przedmiot
związany z obozem Auschwitz
to odrębna historia będąca świadectwem tragicznych czasów.
Dokumentowanie
Dział Konserwacji PMAB
zajmuje się ochroną wszystkich

obiektów zachowanych na terenie dawnego KL Auschwitz-Birkenau. Nadzorem objętych jest
155 obiektów nieruchomych,
około 300 ruin i śladów poobozowych, ponad 13 km ogrodzenia z 3,6 tys. słupów betonowych
i wiele innych urządzeń. Na blisko 200 hektarach znajdują się
kilometry dróg, rowów melioracyjnych, tory kolejowe z bocznicą i rampą wyładowczą, dwie
poobozowe oczyszczalnie ścieków, baseny przeciwpożarowe,
a także historyczna zieleń.
Muzeum to nie tylko rozległy
teren i autentyczne poobozowe
bloki, baraki, wieże strażnicze, ale
dziesiątki tysięcy przedmiotów
codziennego użytku. To osobiste
rzeczy przywiezione przez deportowanych i odnalezione po
wyzwoleniu na terenie obozu. To
także więźniarskie pasiaki, drewniane saboty i miski oraz sprzęt z
wyposażenia bloków i  baraków,
w których mieszkali więźniowie.
W zbiorach znajdują się przedmioty związane z załogą SS:
hełmy, buty wartownicze oraz
pejcze i pałki do bicia… Przechowywane są też dowody zbrodni
związane bezpośrednio z zagładą, m.in. puszki po cyklonie B
służącym do uśmiercania ofiar
w komorach gazowych. Gromadzone są oryginalne niemieckie
dokumenty obozowe, kopie dokumentów otrzymane z innych
instytucji w kraju i za granicą,
materiały źródłowe powstałe po
wojnie, fotografie, mikrofilmy,
negatywy, filmy dokumentalne,
opracowania, recenzje, referaty, scenariusze wystaw i filmów
oraz kwerendy. Osobną część
kolekcji oryginalnych dokumentów stanowi ponadto zbiór korespondencji obozowej więźniów
i materiały związane z działalnością obozowego ruchu oporu.
Przechowywana jest ponadto
dokumentacja związana z działalnością Instytutu Higieny Waffen-SS i Policji w KL Auschwitz,
również dokumenty wytworzone przez Centralny Zarząd Budowlany SS w Oświęcimiu; akta
procesowe nazistowskich zbrodniarzy wojennych oraz materiały
dotyczące podobozów i innych
nazistowskich obozów koncentracyjnych.
Strefa ochronna
W 1962 roku wyznaczona
została strefa ochronna dla terenów muzealnych w Brzezince,
a w 1977 roku strefa taka została
ustalona dla terenów muzealnych w Oświęcimiu. Obie strefy
zostały zaktualizowane w 1999
roku na mocy sejmowej ustawy o ochronie terenów byłych

hitlerowskich obozów zagłady.
Głównym założeniem przy wyznaczaniu stref ochronnych było
zachowanie autentycznego kontekstu miejsca pamięci i zapewnienie mu niezbędnej ochrony.
Międzynarodowa Rada Oświęcimska
W roku 1990 decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki utworzona została Międzynarodowa
Rada Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau. W obradach uczestniczyły autorytety
o światowej sławie i znajomości
problemów II wojny światowej,
obozów koncentracyjnych i Holocaustu. Przewodniczącym został prof. Władysław Bartoszewski, były więzień KL Auschwitz,
współtwórca organizacji konspiracyjnej „Żegota”, historyk,
literat. Rada wspomagała rozwój
działalności muzeum, miała charakter doradczy i opiniotwórczy.
W styczniu 2000 decyzją premiera została zastąpiona Radą
Oświęcimską, która została organem opiniodawczo-doradczym
Prezesa Rady Ministrów w zakresie ochrony i zagospodarowania nie tylko terenów byłego
hitlerowskiego obozu zagłady
Auschwitz, lecz także innych pomników zagłady.
– Zachowanie pamięci wymaga nakładów finansowych.
Utrzymanie autentyzmu tego
miejsca to przedsięwzięcie przerastające budżetowe możliwości naszego muzeum. Dlatego
oprócz przychodów własnych
i dotacji polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tak duże znaczenie
ma pozyskiwanie środków zewnętrznych. Stąd w budżecie
środki europejskie oraz Fundacja
Auschwitz‑Birkenau – wyjaśnia
dr Piotr M. A. Cywiński, dyrektor
PMAB oraz prezes Fundacji Auschwitz-Birkenau.
Lekcja „Auschwitz”
Międzynarodowe Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście, powołane do życia decyzją
rządu polskiego z inicjatywy byłych więźniów, realizuje misję
edukacyjną muzeum. Powszechną formą edukacji jest oprowadzanie po terenach byłego obozu
przez odpowiednio przygotowanych pod względem merytorycznym i językowym przewodników. Centrum proponuje szereg
zajęć specjalistycznych, skierowanych przede wszystkim do nauczycieli, naukowców, studentów i młodzieży szkolnej. Osoby,
które nie mogą odwiedzić byłego
obozu, mają możliwość zapoznania się z jego historią dzięki

edukacji prowadzonej przez Internet. Natomiast zdalny dostęp
do materiałów edukacyjnych
pomoże w pogłębieniu wiedzy
zdobytej podczas wizyty.
MCEAH organizuje kursy
przy wykorzystaniu platformy
e-learningowej. Kursy „Historia
Auschwitz” oraz „Droga do ludobójstwa. Przyczyny pośrednie
Zagłady” zawierają wstęp historyczny, fragmenty relacji byłych
więźniów, fotografie i dokumenty archiwalne, przykłady sztuki
obozowej, a także ćwiczenia
dydaktyczne. Muzeum w Oświęcimiu we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, organizuje również studia
podyplomowe. Ich celem jest
pogłębienie wiedzy na temat totalitaryzmów XX wieku, nazizmu
i Holokaustu, przygotowanie słuchaczy do prowadzenia dialogu
międzykulturowego i przełamywania stereotypów etnicznych
i kulturowych wśród młodzieży.
Wolontariat
Poprzez udział w projektach
wolontariusze
wykorzystują
znajomość języków obcych i nawiązują międzynarodowe kontakty, zaangażowani w pracę
działów muzealnych zdobywają
doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji różnych projektów: edukacyjnych, konserwatorskich czy wydawniczych.
Pamięć – świadomość – odpowiedzialność
Od początku istnienia muzeum działalność oświatowa
i upowszechnieniowa traktowana była priorytetowo, choć
w pierwszych powojennych latach polegała głównie na otoczeniu setek tysięcy pielgrzymów
opieką przewodnicką. Muzeum
stworzyło solidną bazę naukową
dla studiów i pracy badawczej
naukowców i studentów. Bogata
biblioteka, licząca 30 tys. pozycji
w różnych językach, oraz medioteka są do dyspozycji wszystkich
zainteresowanych. Fundamentem edukacji są badania naukowe oraz publikacje poświęcone
historii KL Auschwitz. Pierwsze
opracowania naukowe ukazały
się w 1957 roku opublikowane
w periodyku „Zeszyty Oświęcimskie”.
Istnienie miejsca pamięci
umożliwia bezpośrednie i naoczne poznanie Auschwitz. Oryginalne obiekty i przedmioty poobozowe opowiadają tę historię
w sposób niemożliwy do przekazania poprzez słowo drukowane
czy obraz.
– Karo

Patrzę tu, patrzę tam*

S

towarzyszenie Romów
w Polsce powstało w
1992 roku. Jego misją
jest tworzenie warunków dla uczestniczenia Romów w życiu
narodu polskiego. Działalność
Stowarzyszenia zmierza w kierunku zmiany stereotypowego
sposobu postrzegania Romów
w społeczeństwie, poprawy sytuacji ekonomicznej i kulturalnej środowiska. Szczególnym zadaniem
jest dokumentacja i upamiętnienie
eksterminacji Romów dokonanej
przez nazistów podczas II wojny
światowej.
Skąd przybyli Romowie? Wciąż
nie ma jednoznacznych odpowiedzi dotyczących ich pochodzenia.
Kolebką były północno-zachod-

nie Indie, które opuścili tysiąc lat
temu, stając się wędrowcami przemierzającymi świat. Językoznawcy
zbadali, że język romani jest spokrewniony z sanskrytem i językami nowoindyjskimi. W XII w.
pierwsze tabory pojawiły się na
europejskich drogach. Obecnie
zamieszkuje Europę liczna populacja Romów (ok. 12 milionów),
co powoduje, iż są oni największą
mniejszością etniczną w Unii Europejskiej. Potrzeby społeczności
zostały dostrzeżone i przeznacza
się fundusze na ochronę romskiego dziedzictwa kulturowego oraz
pomoc w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, warunków mieszkaniowych,
zatrudnienia
i inne.

Skupienie,
modlitwa,
współpraca

S

potkanie z „Auschwitz”
wywołuje pytania
o Boga, zło, powołanie,
odpowiedzialność,
winę,
wybaczenie, i o stosunki chrześcijańsko-żydowskie.
W tym miejscu natrafiamy także
na wielkie świadectwa wiary
i zwycięstwa godności ludzkiej.
Naszym marzeniem jest to,
aby ludzie, którzy odwiedza
ją Oświęcim i konfrontują się
ze strasznymi wspomnieniami,
doświadczyli również pozy
tywnego przekazu płynącego
z tego miejsca napełnionego
wzajemnym szacunkiem i nową
nadzieją – takimi słowami ks.
dyrektor Jan Nowak opisuje ideę
Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu, które powstało
w 1992 roku.
Jest to instytucja katolicka,
założona przez kardynała Franciszka Macharskiego w porozumieniu z biskupami europejskimi
i przedstawicielami organizacji
żydowskich. Intencją centrum jest
tworzenie miejsca refleksji, edukacji, wymiany myśli i modlitwy,
by upamiętnić ofiary i przyczyniać
się do budowania w świecie wzajemnego szacunku, pojednania
i pokoju. Spotkania z chrześcijańskimi i żydowskimi, byłymi więźniami KL Auschwitz-Birkenau
i bezpośredni kontakt z historią są
podstawą działań edukacyjnych.
Centrum tworzy miejsce wyciszenia i odpoczynku, organizuje międzynarodowe i międzyreligijne
spotkania, dni skupienia, rekolekcje, seminaria, a także medytacje
i modlitwy.
– Najważniejszym, a zarazem najtrudniejszym zadaniem
jest stworzenie zaufania „po
Auschwitz”, tak aby było możliwym otwarcie się na siebie bez
strachu, słuchanie siebie nawza-

jem i dawanie sobie świadectwa
– uważa duszpasterz na zagranicę
episkopatu niemieckiego, ks. dr
Manfred Deselaers, który od lat
współtworzy merytoryczne projekty edukacyjne CDiM.
Centrum jest prowadzone
przez Krakowską Fundację Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy,
której celem jest prowadzenie
działalności edukacyjnej, wychowawczej i religijnej na temat
eksterminacji narodów z powodów rasowych w czasie II wojny
światowej, a w szczególności
w nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.
Fundacja zajmuje się działalnością
turystyczną, wydawniczą i edukacyjną. Przybysze mogą więc liczyć
na nocleg, wartościową lekturę,
niecodzienne spotkania w historycznych miejscach.
Centrum zaprasza do międzykulturowego, międzyreligijnego
i międzynarodowego dialogu
także mieszkańców Oświęcimia,
– organizując konkursy i wystawy, projekty tematyczne „u progu
Auschwitz”...
– Karo

rok kultury

Stowarzyszenie
Romów
w Polsce wpisuje się w unijne idee
wielokulturowości. Jego działalność obejmuje większość środowisk romskich. Można ją podzielić
na: edukacyjną i badawczą, kulturalną oraz wydawniczą. W strukturach Stowarzyszenia funkcjonuje
Romski Instytut Historyczny (RIH).
Jest to pierwsza tego typu instytucja naukowo-badawcza w Polsce. Poza badaniami naukowymi
RIH zajmuje się popularyzowaniem wiedzy, organizowaniem
sesji naukowych, seminariów,
konferencji, także współpracuje
z uczelniami, instytutami, stowarzyszeniami, placówkami kultury,
fundacjami, instytucjami
rządowymi i pozarządowymi, z samorządami.
RIH dysponuje ogólnodostępną biblioteką

oraz archiwum, które gromadzi:
dokumentację
Stowarzyszenia, akta i relacje dotyczące ofiar
Holokaustu (2 sierpnia, w rocznicę likwidacji tzw. Zigeunerlager w KL Auschwitz-Birkenau,
obchodzony jest Dzień Pamięci
o Zagładzie Romów i Sinti), materiały redakcyjne i administracyjne wydawanego przez SRwP od
kilkunastu lat miesięcznika „Dia-

Warsztaty
dziennikarskie
2008 r.
Fot. archiwum „GZO”
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log-Pheniben”,
dokumentację
działalności kulturalnej, edukacyjnej i wiele innych.
W 2013 r. Stowarzyszenie
realizuje projekt „Po obu stronach
Karpat. Cykl warsztatów dla młodzieży polskiej i słowackiej”. Jego
głównym celem jest nawiązanie
i wzmocnienie kontaktów pomiędzy romską społecznością polską
i słowacką poprzez wymianę młodzieży. Projekt ma się przyczynić do wspólnych przedsięwzięć
transgranicznych w zakresie kultury i turystyki. Uczestnicy poznają region Karpat i jego historię,
wymieniają doświadczenia z dziedziny kultury, tradycji, obyczajowości i języka. W ramach projektu
odbywają się zajęcia fotograficzne,
wycieczki, wykłady, warsztaty dla
dwudziestu uczestników.
Siedziba
Stowarzyszenia
Romów w Polsce mieści się przy ul.
Berka Joselewicza 5.
– Kamila Drabek
* Tytuł został zaczerpnięty z tekstu
romskiej poetki Papuszy.

Szabat i niedziela
Przed oświęcimską
synagogą zapłonęły
znicze, które utworzyły napis „Pamiętamy – Zochrim” jako
element obchodów
rocznicy deportacji
Żydów z Oświęcimia
Fot. archiwum „GZO”

Jedne z wielu
warsztatów
odbywających się
w Centrum Dialogu
Fot. archiwum „GZO”

P

rzed Holokaustem
większość mieszkańców grodu nad
Sołą stanowili Żydzi.
Synagoga Chewra
Lomdej Misznajot
(hebr. Stowarzyszenie Studiujących Misznę) to jedyny dom
modlitwy w Oświęcimiu, który
nie został całkowicie zniszczony podczas II wojny światowej,
a jednocześnie przykład typo-

wego bejt midraszu (hebr. dom
nauki) z początku XX wieku, który łączył funkcje domu modlitwy
i miejsca edukacji religijnej. Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
jest jednym z ostatnich śladów
żydowskiej obecności na ziemi
oświęcimskiej.
Od pokoleń żydowscy
mieszkańcy tworzyli bogatą
i różnorodną kulturę, ich udział
w życiu miasta przerwał Holokaust. W 1995 roku w Nowym
Jorku powstała Auschwitz Jewish Center Foundation, której
celem było stworzenie żydowskiego centrum kulturalno-edukacyjnego w Oświęcimiu, rok
później powołano w Polsce organizację Fundację Edukacyjne
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. Otwarty w 2000 roku
ośrodek jest instytucją pozarządową, łączącą miejsce modlitwy
i refleksji z kultywowaniem pamięci o żydowskiej przeszłości

miasta oraz edukacją przyszłych
pokoleń na temat świata, który
zniknął bezpowrotnie w czasie
Holokaustu i nauczanie o zagrożeniach płynących z uprzedzeń
i nietolerancji. Od września 2006
Centrum jest stowarzyszone
z Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku.
Synagoga
Budowę synagogi rozpoczęto około 1913 roku, lecz podczas
wojny jej wnętrze zostało zniszczone, a budynek przekształcono
w niemiecki magazyn amunicji.
Grupa ocalałych z zagłady, oświęcimskich Żydów przywróciła jej
pierwotną funkcję. Po opuszczeniu przez nich miasta w budynku
znajdowały się m.in. magazyny
i hurtownia dywanów. W roku
1998 dom modlitewny został
zwrócony Gminie Wyznaniowej
Żydowskiej w Bielsku-Białej,
która przekazała ją na rzecz Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu jako pierwszy obiekt żydowskiego kultu religijnego w Polsce
oddany w ręce prawowitych
spadkobierców po upadku komunizmu. Budynek został poddany gruntownej konserwacji
w oparciu o źródła historyczne
i wspomnienia ocalonych. Dziś
synagoga Chewra Lomdej Misznajot nie posiada swojego rabina
ani zgromadzenia wiernych, lecz
pozostaje jedyną żydowską świątynią w pobliżu byłego obozu KL
Auschwitz, służąc jako miejsce
modlitwy, refleksji i pamięci.
Muzeum Żydowskie
W części dla mężczyzn znajdują się dwie zabytkowe tablice.
Pierwsza z nich, umieszczona
na mechicy, ścianie oddzielającej
kobiety od mężczyzn, upamiętnia trzech gabajów – administratorów synagogi: Jakira Singera, Chaima Goldsteina i Altera
Neuberga. Stanowi ona jedyny
oryginalny element z jej przedwojennego wystroju. Druga –
sziwiti – znajduje się na ścianie
wschodniej synagogi, po stronie
prawej aron ha-kodesz. Ufun-

dowała ją Hinda Cwet, ku czci
swojego zmarłego męża, Szlomo
Zalmana Pelcmana z Kęt, nauczyciela i rabina. Tablica została przypuszczalnie umieszczona
w synagodze po II wojnie światowej.
Centrum Edukacyjne
– Wśród licznych projektów
w 2012 roku polecamy szczególnej uwadze program historyczno-antydyskryminacyjny
„Oświęcim Inaczej”, dzięki któremu prawie dwa tysiące młodych
ludzi ze Śląska mogło poznać
wielokulturową historię naszego
miasta, odwiedzić muzeum Auschwitz oraz przyjrzeć się wspólnie dzisiejszym wyzwaniom dla
budowania otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa. Dużym
osiągnięciem naszego zespołu
jest powstanie aplikacji mobilnej – przewodnika po historii
Oświęcimia pt. „Oszpicin”. To
świetny i bardzo zaawansowany
technologicznie projekt z modelami 3D nieistniejących budynków Wielkiej Synagogi i fabryki
Haberfelda, które można obejrzeć w rozszerzonej rzeczywistości na ekranie smartfona lub
tabletu. Dzięki aplikacji Oszpicin
Centrum Żydowskie dołącza do
najbardziej innowacyjnych instytucji muzealnych na świecie –
podsumowuje dyrektor Tomasz
Kuncewicz. Centrum odwiedziło
tysiące osób z ponad 35 krajów
świata, które poznały historię
Żydów oświęcimskich przed
II wojną światową, uczestniczyli w programach edukacyjnych,
wykładach i spotkaniach dialogowych oraz modliły się w synagodze.
W ramach Roku Kultury 2013
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu zostało uhonorowane za
„kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, budowanie
poczucia tożsamości z miastem,
promocję miasta Oświęcim oraz
wrażliwości estetycznej wśród
jego mieszkańców”.
– Karo

12 rok kultury
Trzecia odsłona w Alei Pisarzy
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krótce odsłonięta
zostanie kolejna
płyta dedykowana
znanemu współczesnemu polskiemu pisarzowi
Januszowi Głowackiemu – dramaturgowi, prozaikowi, felietoniście, autorowi scenariuszy
filmowych.
Janusz Głowacki będzie gościem GALERII KSIĄŻKI już po
premierze oczekiwanego filmu
„Wałęsa. Człowiek z nadziei
w reżyserii Andrzeja Wajdy na
70. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Janusz
Głowacki jest autorem scenariusza tego filmu, który w kinach
pojawi się od 4 października br.
27 września 2013 r. o godzinie 18:00 po uroczystym odsłonięciu tablicy zapraszamy do
GALERII KSIĄŻKI na spotkanie
autorskie.

Janusz Głowacki to wyjątkowa osoba, mająca za sobą
bogaty dorobek literacki. Wydał
kilka tomów opowiadań, dwa
tomy felietonów i powieści: Moc
truchleje, Ostatni cieć, Tego się
nie tańczy, Nie mogę narzekać,
Z głowy, Jak być kochanym, Pięć
i pół, Good night, Dżerzi.
Światowy sukces przyniosły
jednak Głowackiemu sztuki teatralne. W grudniu 1981 roku, na
kilka dni przed wprowadzeniem
w Polsce stanu wojennego, Głowacki wyjechał do Londynu na
premierę sztuki Kopciuch w Royal
Court Theatre w reżyserii Danny
Boyl (Trainspotting). The Guardian i London Times uznały ją za
najlepszą produkcję roku.
Od 1983 roku mieszka
w Nowym Jorku, a wystawiony
w 84 r. przez jeden z najlepszych
nowojorskich teatrów, Joseph
Papp Public Theatre, w reżyse-

rii Johna Maddena (Zakochany
Szekspir) z Christopherem Walkenem w roli głównej, Kopciuch
rozpoczął triumfalną drogę Głowackiego po teatrach całego
świata.
Jego sztuki grane są od Nowego Jorku, Los Angeles, Las Vegas, Toronto, Londynu, Marsylii,
Sydney i Bonn po Pragę, Warszawę, Moskwę, Petersburg, Dagestan, Seul i Tajpej. W 86 r. w Buenos Aires Kopciuch otrzymał
najbardziej prestiżową nagrodę
teatralną argentyńskiej krytyki
Premio Moliere.
Tragifarsa Fortynbras się upił
– opowieść o wydarzeniach na
dworze Hamleta, opowiedziana
z norweskiego punktu widzenia,
była pierwszą sztuką napisaną
przez Głowackiego w USA. Wystawiono ją m.in. w Londynie,
Los Angeles, Sarajewie, Moskwie, Krakowie i nowojorskim

Jesień Oświęcimska

O

święcimskie Centrum
Kultury zaprasza na
trzecią odsłonę projektu – organizowanego w ramach Roku
Kultury w Oświęcimiu – Kulturalne cztery pory roku
– Jesień Oświęcimska. Tym razem
świętować będziemy 28 i 29 września na bulwarach.
W sobotę 28 września
o godzinie 18:00 – na zakończenie Międzynarodowego Pikniku
Organizacji Pozarządowych (rozpoczęcie na bulwarach o godz.
10:00) – zagra zespół Čači Vorba – lubelska grupa specjalizująca się w żywiołowej mieszance
muzyki cygańskiej, bałkańskiej oraz
karpackiej. Piątka muzyków, wykonujących na tradycyjnych akustycznych instrumentach muzykę
etniczną, jazz, rock'n'roll oraz wiele
innych gatunków, to ubiegłoroczny laureat przyznawanego przez
radiową „Dwójkę” tytułu „Folkowy
Fonogram Roku” za płytę „Tajno
Biav”. Swoimi energetycznymi
połączeniami w stylu „bałkańskiego twista” czy „rumuńskiego
rock'n'rolla” zaskoczyli dotychczas publiczność ponad 250 koncertów w 14 krajach.

W niedzielę 29 września
– od godziny 14:00 – odbędzie
się blok imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych pn. „Na Bulwarach fajnie jest...”.
W programie:
– „My tu i teraz” – plener malarski z udziałem twórców z Grupy
Na Zamku i miast partnerskich
– „Spadkobiercy, czyli śladami
dawnych mistrzów” – gra miejska

– „Na Bulwarach fajnie jest,
można sobie pobiegać...” – stoiska animacyjne, gry i zabawy
dla dzieci
– Kataryniarz śląski
– koncert Przeworskiej Kapeli
Podwórkowej „Beka”

Przeworska
Kapela Podwórkowa „Beka”

Zespół Čači Vorba specjalizujący
się w żywiołowej mieszance
muzyki cygańskiej, bałkańskiej
oraz karpackiej

– pokaz grupy Sbandieratori
z Cori i Arezzo
– pokaz grupy tańca historycznego z Cori
– spektakl Teatru Pantomimy
Mimo pt. „Przedwczorajsze
historie”
– koncert zespołu Kroke
Teatr Pantomimy Mimo
powstał w 2002 roku. Założony
przez Bartłomieja Ostapczuka
jako teatr jednego aktora szybko przekształcił się w zespół.
Poszukiwania artystyczne aktorów Teatru Mimo zaowocowały
wypracowaniem własnego języka teatralnego, w którym artyści
starają się łączyć najważniejsze
elementy sztuki kluczowych
twórców i reformatorów współczesnej pantomimy.
Spektakle Teatru Mimo znajdują się w stałym repertuarze

O godz. 18:00
na bulwarach
usłyszymy
zespół Kroke,
który współpracował w swojej
karierze
m.in. z Peterem
Gabrielem,
Nigelem Kennedym,
Edytą Geppert,
Anną Marią Jopek
oraz orkiestrami
Sinfonia Baltica
i Sinfonietta Cracovia

Spektakle Teatru
Mimo znajdują się
w stałym repertuarze Teatru Królewskiego w Wilanowie

Actors’ Studio. Jest autorem sztuk: Cudzołóstwo ukarane, Obciach, Polowanie na karaluchy, Antygona w Nowym Jorku, Mecz,
Czwarta siostra, Home section.
Jest autorem scenariuszy „Polowanie na
muchy”, „Trzeba zabić tę miłość”. Współautorem wraz z Markiem Piwowskim kilku
zrealizowanych scenariuszy filmowych:
„Rejsu” i „Psychodramy” oraz napisanego
wspólnie z Łukaszem Zadrzyńskim
„Billboardu”. Scenariusz Hairdo zdobył
w roku 99 główną
nagrodę – Tony Cox
Award na festiwalu
filmowym Nantucket w Stanach Zjednoczonych.
Dodatkowo wykłada na Columbia
University, Bennington College, New
York Public Theater,
Mark Tapper Forum w Los Angeles
i Atlantic Center for
the Arts na Florydzie. Jego artykuły
i eseje publikował
New York Times.
Teatru Królewskiego w Wilanowie, gościły również w Teatrze
Na Woli. Prezentowane są także na festiwalach teatralnych w
kraju i za granicą. Aktorzy Teatru
Pantomimy Mimo są związani ze Studiem Pantomimy w
Teatrze Na Woli w Warszawie,
gdzie od kilku lat doskonalą
swój warsztat, ucząc się sztuki współczesnej pantomimy.
Występują również gościnnie na
scenach teatrów dramatycznych
i operowych Warszawy.
„Przedwczorajsze historie”
są opowieścią o tych chwilach,
które pomimo upływu lat nadal
silnie tkwią w pamięci naszych
bliskich, a dzięki nim w nas
samych. Są próbą zachowania
w pamięci fragmentów świata,
który ocalał na pożółkłych fotografiach.
O godzinie 18:00 na plenerowej scenie zagra zespół
Kroke. Kroke (w języku Jidysz
oznacza Kraków) zostało utworzone w 1992 roku przez trójkę przyjaciół, absolwentów
krakowskiej Akademii Muzycz-

nej – Tomasza Lato (kontrabas),
Tomasza Kukurbę (altówka)
i Jerzego Bawoła (akordeon).
Wszyscy członkowie zespołu
przeszli przez wszystkie etapy
klasycznej edukacji muzycznej,
mają także za sobą eksperymenty z jazzem oraz muzyką nowoczesną. Początkowo Koke grało
muzykę bardzo mocno osadzoną w tradycji klezmerskiej, z silnymi wpływami bałkańskimi, a z
czasem wzbogaciło ją o brzmienia Orientu i Indii, elementy jazzu i world music, tworząc swój
własny, charakterystyczny styl.

Aleja przy Bibliotece GALERII
KSIĄŻKI w Oświęcimiu ma na
celu upamiętniać wybitnych żyjących pisarzy, którzy osobiście
wezmą udział w uroczystości
odsłonięcia pamiątkowej płyty,
ozdobionej autografem i wybranym cytatem z ich twórczości.
Ostateczną decyzję o wyborze autora podejmuje Kapituła,
w skład której wchodzą: prof.
Joanna Papuzińska – pracownik
naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, poetka i prozaik,
dziennikarz, pedagog, historyk,
krytyk i badacz literatury dla
dzieci i młodzieży, dr Michał
Rusinek – były sekretarz noblistki Wisławy Szymborskiej,
obecnie zarządzający fundacją
jej imienia, prof. Krzysztof Zajas – pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta
Oświęcimia i Leszek Palus dyrektor Biblioteki GALERII KSIĄŻKI w Oświęcimiu.
– Mariola Talewicz
Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI
www.mbp-oswiecim.pl

Tygiel
teatralny
Od

27 września do
6 października odbędą się prezentacje artystyczne
w ramach „Tygla
Teatralnego” zorganizowanego
przez Oświęcimskie Centrum
Kultury.
W prezentacjach udział wezmą:
grupa teatralna Verbum i klasy
teatralne z Zespołu Szkół nr 1
w Oświęcimiu, grupa Infinitas,
grupa Wariant M, kabaret Czarna
rękawiczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Oświęcimskiego
Centrum Kultury i grupa teatralna Zawias.
27.09 godz. 17:00 „Świętowanie” – grupa teatralna Verbum
z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu
30.09 godz. 18:00 „Agnieszki
Osieckiej i Jeremiego Przybory
listy na wyczerpanym papierze”
– grupa teatralna Zawias
1.10 godz. 17:30 „W roli głównej:
poezja” – grupa Infinitas z Oświęcimskiego Centrum Kultury
2.10 godz. 17:00 „O Paszczaku, który kochał ciszę” – klasy
teatralne z Zespołu Szkół nr 1
w Oświęcimiu
3.10 godz. 18:00 „Są dwa światy, czyli galimatias damsko-męski”– kabaret Czarna rękawiczka Uniwersytetu Trzeciego
Wieku z Oświęcimskiego Centrum Kultury
4.10 godz. 18:00 „Fioletowa
krowa” – grupa teatralna Zawias
5.10 godz. 17:00 „Kwartet” Bogusława Schaeffera – spektakl
w wykonaniu: Mikołaja Grabowskiego, Andrzeja Grabowskiego,
Jana Peszka i Jana Frycza – spektakl towarzyszący
6.10 godz.17:00 „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” – grupa Wariant M z Oświęcimskiego Centrum Kultury i goście
Wstęp wolny.
„Kwartet”– wstęp za biletami.

kultura

WRZESIEŃ 2013

13

Twórczość afirmująca życie

Taneczny sukces

Z całego świata napłynęły prace plaFormacja Tańca Towarzyskiego „Elita” z Oświęcimskiego styczne za konkurs pn.„Darujmy świaCentrum Kultury utrzymała wywalczony w ubiegłym roku tu pokój”.
tytuł Wicemistrzów Polski.
XII Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój” objęty
patronatem Prezydenta Miasta
Oświęcim, adresowany był do
młodych ludzi zainteresowanych sztukami plastycznymi,
którzy za pomocą dowolnej
techniki pragną wypowiedzieć
się na temat otaczającej rzeczywistości i podpowiedzieć
nie tylko dorosłym, ale również swoim rówieśnikom, jak
postępować, by uczynić świat

piękniejszym i spokojniejszym,
dobrym i przyjaznym. Prace
dzieci są reakcją, przestrogą
i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie.Wskazują, jakie znaczenie dla dzieci
i dorosłych całego świata ma
pokój oraz poszanowanie drugiego człowieka niezależnie od
jego koloru skóry, rasy, wyznawanej religii.
Do udziału w dwunastej edycji
konkursu zostało nadesłanych

637 prac. Komisja przyznała
5 nagród specjalnych oraz nagrody w czterech kategoriach
wiekowych 7–10, 11–13, 14–16
i 17–19 lat oraz 2 nagrody za
prace niespełniające warunków
regulaminu, ale posiadające
duże walory artystyczne. Zakwalifikowała też do udziału w
pokonkursowej wystawie prace
67 autorów. Prace nagrodzone
i wyróżnione można ogladać
na wystawie w Oświęcimskim
Centrum Kultury, które było
organizatorem przedsięwzięcia
do 10 października.
– ekt

Projekt wsparło
finansowo
Miasto Oświęcim

Partnerem przedsięwzięcia
jest Województwo
Małopolskie

Bez tytułu
Podczas jubileuszowych XXX
Mistrzostw Polski Formacji
Tanecznych, które odbywały
się 14 września br. w Radomiu
tancerze „Elity” pokazali wysoki poziom i tym samym otrzymali tytuł I Wicemistrza Polski
w kategorii powyżej 15 lat w
tańcach latynoamerykańskich.
W tegorocznych mistrzostwach
uczestniczyło 14 formacji
w czterech kategoriach – tańce
latynoamerykańskie i standardowe w przedziałach poniżej
i powyżej 15 roku życia.
Sukces na Mistrzostwach Polski zaowocował otrzymaniem
nominacji do udziału i reprezentowania Polski w grudniowych Mistrzostwach Świata
w Bremen i zaplanowanych na

maj 2014 roku Mistrzostwach
Europy w Düsseldorfie.
Oświęcimscy tancerze zaprezentowali podczas swojego występu nowy układ choreograficzny.
– Osiągnięcie wicemistrzostwa
w Radomiu to nasz największy
sukces, bowiem przygotowania
do zawodów trwały miesiąc.
To bardzo niewiele, zważając,
że inne formacje szykują się
nawet czasem dwa lata. W tak
krótkim czasie stworzyliśmy
program wraz z Andrzejem Łukomskim – choreografem, trenerem formacji Akurat z Radomia, wielokrotnym mistrzem
Polski oraz zdobywcą wicemistrzostwa świata – a także muzykę, stroje i wytrenowaliśmy

6-minutowy układ – cieszy się
Paweł Kaźnica, trener, choreograf, szef formacji „Elita”.
Formację „Elita” tworzą pary:
Martyna Chmielowska i Bartłomiej Dziędziel, Dorota
Kapusta i Adrian Pędziwiatr,
Sylwia Smętek i Paweł Sołek,
Monika Chrapczyńska i Piotr
Pawłowski, Justyna Fatyga
i Mariusz Noworyta, Agnieszka Puczka i Kamil Górecki,
Weronika Tobiasz i Mariusz
Smolarek, Justyna Kwiatkowska i Mateusz Zużałek oraz Katarzyna Mikos.
Wyjazd na mistrzostwa był możliwy dzięki finansowemu wsparciu miasta Oświęcim i Oświęcimskiego Centrum Kultury.
– In

Lek na jesienną chandrę
14 września w Oświęcimskim
Centrum Kultury podsumowana została 16 edycja tego konkursu, objętego patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim.
„Pisanie dobre na chandrę” od
wielu już lat daje młodzieży i dorosłym możliwość podzielenia
się swoimi spostrzeżeniami na
temat otaczającej rzeczywistości.
Odbywa się w cyklu dwuletnim.
W tym roku jury oceniło 207
prac – 176 w kategorii poezji i 31
w kategorii prozy. Wybrane teksty nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostały opublikowane w antologii „Pisanie dobre
na chandrę 2013”.
Podsumowaniu konkursu towarzyszył koncert Anny Szałapak w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Literatura, słowo – platforma uniesień.
Projekt został zrealizowany
przy wsparciu finansowym
Miasta Oświęcim i Starostwa
Nagrodzone utwory zostały zaprezentowane przez grupę Powiatowego w Oświęcimiu.
żywego słowa Infinitas z Oświęcimskiego Centrum Kultury
– ekt

Konkurs Literacki „Pisanie dobre na
chandrę” cieszy się dużą popularnością
wśród piszących w całej Polsce.

„Untitled/Bez tytułu/Ohne Titel” to tytuł wystawy, która ma
udokumentować 25 lat współpracy pomiędzy środowiskami artystycznymi ziemi oświęcimskiej i rejonu Dachau.
Oświęcimski artysta Paweł Warchoł dobrze pamięta początki
polsko-niemieckiej współpracy.
– Gdy pod koniec lat osiemdziesiątych podczas spotkania
grupy artystów z Dachau pojawił się pomysł na prezentację
prac w Oświęcimiu nastąpiła konsternacja i pojawiło się
wiele pytań. Wiele wątpliwości
wzbudzał aspekt historyczny, polityczny, socjologiczny,
a przede wszystkim symbol,
jaki dla świata kryje się pod nazwą Auschwitz. Wtedy pojawiło
się twierdzenie, że Oświęcim
to być może takie samo miasto
jak Dachau. Na mieście Dachau
podobnie jak na Oświęcimiu
ciąży cień historii – wspomina
wybitny rysownik.
Artyści artykułowali jednoznacznie problemy.
– Padło pytanie – kto na świecie wie, że Oświęcim to piękne,
tętniące życiem nowoczesne
miasto? Kto wie, że Dachau to
zabytkowe miasto bawarskie
o wielkich tradycjach artystycznych, które w latach 1870–1920
było największą siedzibą malarzy, poza obrębem dużych
miast niemieckich, i tradycja
ta kontynuowana jest do dzisiaj? Że spacerując uliczkami
tego miasta, napotkamy wiele
galerii, pracowni i domów artystów? Tu trzeba nadmienić,
że wynika to również z polityki
kulturalnej władz miasta oferujących artystom bardzo tanie
pracownie i mieszkania – relacjonuje Warchoł.
Decyzja zapadła. Jesienią 1988
roku artyści z Dachau nawiązali
pierwsze kontakty z Międzynarodowym Domem Spotkań
Młodzieży i Pawłem Warchołem, w następnym roku zaplanowano wystawę pt. „Artyści
z Dachau”.

– Należy pamiętać, że 1989 rok
był rokiem wielkiego przełomu, w Polsce upada komunizm,
mimo totalnego zamieszania
w gospodarce, handlu Polacy
są pełni entuzjazmu. Przy realizacji wystawy napotykaliśmy
jednak wiele trudności, przede
wszystkim administracyjnych.
RFN dla jeszcze komunistycznych władz była w dalszym
ciągu wrogiem. Jednak przy
bezwarunkowym
poparciu
władz Oświęcimia z ówczesnym
prezydentem miasta Andrzejem Telką oraz Lanratu Dachau
i starosty Hansjoerg'a Christman'a, istotnej pomocy dyrektor
Domu Kultury Uli Maj i dyrektora MDSM Zbigniewa Jekiełka
udało się wszystko doprowadzić
do szczęśliwego końca – oddaje
rys historyczny artysta.
We wrześniu 1989 roku w ówczesnym Domu Kultury Zakładów Chemicznych Oświęcim
i Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży była prezentowana z dużym ogólnopolskim sukcesem wystawa
„Artyści z Dachau”. Od tamtej
pory trwają nieoficjalne kontakty między artystami z regionu Dachau a artystami z ziemi
oświęcimskiej. Prace artystów

z Polski były kilkakrotnie pokazywane w Dachau, natomiast
prace artystów z Dachau były
prezentowane w Oświęcimiu,
Katowicach i Krakowie. Relacje artystyczne, przekładały
się również na inne kontakty
pomiędzy
społecznościami
z obu miast i regionów. Ostatnim wspólnym przedsięwzięciem była wystawa „Nowy
dwudźwięk”
prezentowana
w październiku 2009 roku
w Oświęcimskim Centrum
Kultury i Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży.
Otwarcie wystawy „Untitled/
Bez tytułu/Ohne Titel” nastąpi
8 października o godz. 17:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury, a specjalny pokaz
w Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży. Wystawa
zorganizowana jest we współpracy ze Starostwem Powiatowym Dachau i Starostwem
Powiatowym Oświęcim oraz
Urzędem Miasta Oświęcim
i PEN Studio.
Uczestnicy wystawy: Remigiusz
Dulko – rzeźba, Janusz Karbowniczek – malarstwo, Johannes
Karl – video, instalacja, Marian
Kasperczyk – malarstwo, Nico
Kiese – rzeźba, Heiko Klohn – rysunek, Florian MarschalI – rysunek, Martyna Paluchiewicz-Łabaj
– rysunek, Ada Rudyk – grafika,
Waldemar Rudyk – obiekty malarskie, Wolfgang Sand – rzeźba,
Katrin Schiirmann – instalacja,
grafika, Monika Siebmanns – ceramika, Paweł Warchoł – rysunek.
W czerwcu przyszłego roku
będzie prezentowana wystawa
„Artyści z Oświęcimia” w renomowanej galerii KVD w Dachau, organizowana przy współpracy ze Starostwem Powiatu
Oświęcim i Urzędem Miasta.
– In
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Będzie Bednarek
27 października o godz. 18:00 w ramach
sceny alternatywnej OCK wystąpi Kamil Bednarek z zespołem.

Wydarzenia w OCK
23.09 godz. 13:00 XII
Konkurs Plastyczny „Darujmy
światu pokój” – podsumowanie
konkursu, wręczenie nagród,
otwarcie pokonkursowej
wystawy

12.10 godz. 14:30 Bal
seniora
14.10 godz. 17:00 Miejski
Dzień Edukacji Narodowej
15.10 godz. 15:30 „Wielkie
gwiazdy ekranu” – mówi Maria
Malatyńska w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
18.10 godz. 18:00 Koncert
zespołu Almost Jazz Group
w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Muzyka –
źródło skojarzeń

27.09–6.10 „Tygiel Teatralny”
– prezentacje w ramach Roku
Kultury w Oświęcimiu

Fot. mentalporn.com
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Kamil Bednarek swoje pierwsze muzyczne kroki stawiał
w formacji StarGuardMuffin. Zespół powstał w Brzegu
w 2008 roku. Od samego początku kapela dużo koncertowała, brała udział w wielu festiwalach, na których sięgała po
liczne nagrody. Medialny rozgłos StarGuardMuffin zawdzięcza frontmanowi – Kamilowi
Bednarkowi, który zdobył
II miejsce w III edycji programu „Mam talent!” w TVN.
To wydarzenie spowodowało,
iż debiutancki album zespołu
„Szanuj”, który został wydany
w listopadzie 2010 roku stał
się prawdziwym bestsellerem.
W grudniu 2010 roku osiągnął
status Złotej Płyty, a w styczniu 2011 podwójnej Platyny.
W 2012 roku działalność StarGuardMuffin została bezterminowo zawieszona, natomiast

Kamil Bednarek wraz z perkusistą Maćkiem Pilarzem,
klawiszowcem Radkiem Szyszkowskim (obaj SGM) oraz
dwoma nowymi muzykami
pracowali nad nową płytą. Wydali ją w listopadzie ubiegłego
roku pod szyldem Bednarek.
Nowy album pn. „Jestem” został wyjątkowo ciepło przyjęty
zarówno przez krytyków, jak
i publiczność. Utwory takie jak
„Jestem sobą...", „Think About
Tomorrow”, nastrojowa „Cisza”,
czy własna wersja przeboju
Marka Grechuty „Dni, których
nie znamy” stanowią muzyczną
wizytówkę wykonawcy.
Jako support przed Kamilem
Bednarkiem wystąpi Adrian
ADRO Okrzeja.
Bilety: 25 zł w przedsprzedaży,
30 zł w dniu koncertu.
– adam

Zaduszki jazzowe
Miłośników jazzowych brzmień ucieszy koncert zespołu New Bone.
17 listopada o godzinie 18:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury odbędzie się, w ramach projektu Dom otwarty
z cyklu: Muzyka – źródło skojarzeń, zaduszkowy koncert
jazowy w wykonaniu zespołu
New Bone.
Zespół New Bone został
założony w 1996 r. przez
studentów Akademii Muzycznej w Krakowie. Już rok
później grupa zdobyła I nagrodę w konkursie „Wolna
scena jazzowa”. Przełomowym
momentem w karierze zespołu było nagranie debiutanckiej
płyty „Something for now”, na

której znalazły się autorskie
kompozycje lidera zespołu Tomasza Kudyka. Płyta została
dobrze przyjęta zarówno przez
krytyków, jak i słuchaczy. Od
tego momentu zespół zaczął
występować w najważniejszych

1.10 godz. 15:30 „My przecież nie wiemy, co jest ważne.
Oświecenie i losy człowieka”
– wykład inauguracyjny roku
akademickiego 2013/2014
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
– wykład poprowadzi prof.
Tadeusz Sławek
5.10 godz. 10:00–16:00 „Słowo o słowie” – warsztaty emisji
głosu i techniki mowy w ramach projektu Dom otwarty z
cyklu: Literatura, słowo – platforma uniesień – prowadzenie
Monika Jakowczuk
5.10 godz. 17:00 „Kwartet”
Bogusława Schaeffera – spektakl w wykonaniu: Mikołaja
Grabowskiego, Andrzeja
Grabowskiego, Jana Peszka
i Jana Frycza
7.10 godz. 19:00 „Jezioro
Łabędzie” – balet w wykonaniu
Royal Russian Ballet
8.10 godz. 17:00 „Co to jest
etyka” – mówi prof. Jan Hartman w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
8.10 godz. 17:00 „Untitled/
Ohne Titel/Bez tytułu”– otwarcie wystawy artystów z regionu
Oświęcimia i Dachau

Wstęp za zaproszeniami. Zaproszenia do odbioru w Informacji OCK od 1 października
22.10 godz. 16:00 „Kobieta
w islamie” – mówi Anna Lutosławska w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
22.10 godz. 16:00–19:00
„Scenariusz filmowy” – warsztaty scenariuszopisarstwa
w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Film – fabryka marzeń – prowadzenie
Zbigniew Masternak

Czytaj poniżej

25.10 godz. 17:00 „4 pory roku Antoine'a” – projekcja filmu
produkcji francuskiej w ramach projektu Dom otwarty
z cyklu: Film – fabryka marzeń
i retrospektywy 6. Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla
Dzieci
25.10 godz. 18:00 „Pozdrowienia od Mike'a” – projekcja
filmu produkcji holenderskiej
w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Film – fabryka
marzeń i retrospektywy 6. Międzynarodowego Festiwalu
Filmów dla Dzieci

Czytaj s. 5

27.10 godz. 18:00 Koncert
Kamila Bednarka z zespołem
w ramach sceny alternatywnej
29.10 godz. 15:00 Otwarcie
wystawy grupy tkactwa artystycznego „Osnowa” z okazji
25-lecia działalności
29.10 godz. 15:30 Z cyklu
„Na drogach Europy” – „Grand
Tour – Podróże młodych Europejczyków” – mówi Dorota
Dec w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
9.11 godz. 18:00 „Baron cygański” – operetka w 3 aktach
Johanna Straussa w wykonaniu artystów Opery Śląskiej
w Bytomiu
17.11 godz. 18:00 Koncert
zespołu „New Bone” – Zaduszki jazzowe – w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu:
Muzyka – źródło skojarzeń

Czytaj obok

24.11 godz. 17:00 „Gdy
powiesz: Tak” – najnowszy
program Kabaretu Hrabi

Bilety: 15 zł w przedsprzedaży,
20 zł w dniu koncertu
29.11 godz. 18:00 Koncert
zespołu „Czerwony Tulipan”
w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Literatura,
słowo – platforma uniesień

Wstęp za zaproszeniami.
Zaproszenia do odbioru w Informacji OCK od 12 listopada

Galeria „Tyle światów”

do 4.10 „Tak żyjemy” – wystawa artystów ziemi oświęcimskiej
8–23.10 „Untitled/Ohne Titel/
Bez tytułu” – wystawa sztuki
współczesnej artystów z regionu Oświęcimia i Dachau

Wystawy

Bilety: 55 zł (parter), 45 zł
(balkon)

Czytaj s.13

miejscach dla polskiej sceny
jazzowej. W 2009 roku grupa
nagrała drugą płytę „It’s not
easy”, a w styczniu 2012 roku
zespół zarejestrował materiał
na trzeci autorski krążek zatytułowany „Destined”, nagrany z gościnnym udziałem
Tomasza Grzegorskiego na
saksofonie tenorowym i Jana
Pilcha na instrumentach perkusyjnych.
Wstęp za zaproszeniami, które
będą do odbioru w Informacji
OCK od 18 października.
– adam

28.11 godz. 19:00 Koncert
zespołu „Raggafaya” w ramach
sceny alternatywnej

26.10.2013 godz. 11:00
„Wściekły azot” – wykład
Mateusza Stockiego inaugurujący działalność Uniwersytetu
Dziecięcego w Oświęcimiu

Czytaj obok

Czytaj s. 12

28–29.09 Projekt Kulturalne cztery pory roku – Jesień
Oświęcimska (bulwary nad
Sołą)

26.10 godz. 19:00 „Mayday 2” – spektakl komediowy
w wykonaniu artystów Teatru
Bagatela w Krakowie

do 4.10.2013 „Tak żyjemy”
– wystawa artystów ziemi
oświęcimskiej
23.09–10.10 XII Konkurs
Plastyczny „Darujmy światu
pokój” – wystawa pokonkursowa

Napisz własny scenariusz
Młodzież i dorosłych zainteresowanych literaturą i sztuką filmową zapraszamy do udziału w warsztatach
scenariuszopisarstwa.
Poprowadzi je Zbigniew Masternak – pisarz, dramaturg,
scenarzysta, autor trylogii
„Księstwo” oraz świeżo wydanej książki pt. „Nędznicy”, której premiera przewidziana jest
na Targach Książki w Krakowie
(21–27 października).
Warsztaty pn. „Scenariusz filmowy”, realizowane w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu:
Film – fabryka marzeń, odbędą się w OCK 22 października
w godzinach od 16:00 do 19:00.
Program warsztatów obejmuje:
– wprowadzenie do sztuki tworzenia scenariuszy filmowych –

konstrukcja scenariusza, czym
jest scenariusz, punkty zwrotne
w scenariuszu,
– konstrukcja głównego bohatera i bohaterów drugiego
planu, główny bohater a splot
sytuacyjny, główny bohater
a bohaterowie drugiego planu,
– dialogi, określanie bohaterów
poprzez sposób mówienia, budowanie akcji poprzez dialogi
– przygotowywanie własnych
pomysłów
scenariuszowych
w formie treatmentu (streszczenia).
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane będą w Oświęcimskim
Centrum Kultury tel. (33)84244-61, e-mail: informacja@ock.
org.pl/.
Ilość miejsc ograniczona.
– adam

kultura

Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
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GŁOŚNIK KULTURALNY

„Nasze Kino”

Oświęcimskie Centrum Kultury
„W imię...” PREMIERA
(15 l.), film produkcji polskiej z 2013 roku, reżyseria
Małgorzata Szumowska, czas
96 minut (2D)
23–26.09 godz. 18:00, 20:00
SREBRNE LWY GDAŃSKIE na
38. Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni 2013
nagrody: najlepsza reżyseria
– Małgorzata Szumowska i najlepszy aktor – Andrzej Chyra

Ireneusz Dobrowolski, czas 96
minut (2D)
8–10.10 godz. 18:00
„Kumba” PREMIERA (b.o.),
film produkcji RPA z 2013
roku, reżyseria Anthony Silverston, czas 85 minut (3D):
11–24.10
„Chce się żyć” PREMIERA
(15 l.), film produkcji polskiej
z 2013 roku, reżyseria Maciej
Pieprzyca, czas 107 minut (2D)
11–24.10
SREBRNE LWY GDAŃSKIE na
38. Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni 2013
nagroda publiczności

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Łukasza Górnickiego, Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim,
tel. 33 847 98 00, 33 843 01 65,
www.mbp-oswiecim.pl

WYSTAWA Z OKAZJI
20. OGÓLNOPOLSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ
14–31.10 Galeria Przechodnia
DO INTERNETU JEDEN
KROK. LATARNICY
2.10; 7.10; 9.10; 14.10;
16.10; 21.10; 23.10
godz. 11:00; 14:00; 16:00
Klasopracownia parter
MŁODY, OGARNIJ SIĘ!
W ramach projektu Kulturowo
i cooltowo
Nie tylko tango – warsztaty
taneczne cz. 1 i cz. 2
2.10; 9.10 godz. 17:00 Aula

„Najlepsze najgorsze wakacje” PREMIERA (15 l.),
film produkcji USA z 2013
roku, reżyseria Jim Rash, Nat
Faxon, czas 103 minuty (2D)
27.09 godz. 18:30, 20:30,
28–29.09 godz. 18:00, 20:00,
30.09–2.10 godz. 20:00

„4 pory roku Antoine'a” (3 l.),
film produkcji francuskiej
„Blue Jasmine” (15 l.), film
z 2012 roku, reżyseria G. &
produkcji USA z 2013 roku,
P. Beziat, czas 30 minut (2D)
reżyseria Woody Allen, czas 98 25.10 godz. 17:00
minut (2D)
4–6.10 godz. 20:00,
„Pozdrowienia od Mike'a”
8–10.10 godz. 20:00
(7 l.), film produkcji holender„Sierpniowe niebo. 63 dni
chwały” (12 l.), film produkcji
polskiej z 2012 roku, reżyseria

skiej z 2012 roku, reżyseria
Maria Peters, czas 93 minuty (2D)
25.10 godz. 18:00

Filmowe świadectwo
Do 9 grudnia przyjmowane będą prace na 16. Międzynarodowy Konkurs
Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać
człowieka”.
Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”
jest przedsięwzięciem kulturalnym o zasięgu międzynarodowym, organizowanym przez
Oświęcimskie Centrum Kultury. Patronat nad nim objęła
UNICA – Światowa Unia Kina
Nieprofesjonalnego afiliowana
przy UNESCO oraz Prezydent
Miasta Oświęcim.
Jest to spotkanie filmowców,
którym bliskie są sprawy człowieka, człowieka kochającego,
radosnego, twórczego, zwycięskiego, ale także człowieka walczącego, cierpiącego, przegrywającego... Festiwalowe filmy
– krótkometrażowe, fabuły, reportaże, dokumentalne – zapisują ludzkie historie. Prezentują
wielkie tragedie i małe dramaty

oraz chwile szczęścia i radości.
Wzruszają, doprowadzają do
łez i wywołują uśmiech. Niejednokrotnie niepokoją, wzbudzają emocje. Dotyczą człowieka i jego miejsca w świecie.
Są świadkiem zdarzeń społecznych, rodzinnych, osobistych
i intymnych. Wpisują zmagania
człowieka, jego walkę o życie,
w kontekst przemian zachodzących w bliższym i dalszym
otoczeniu. Próbują odkrywać
tajemnicze piękno człowieka.
Piękno ukryte w dobroci, życzliwości, szczerości, naturalności,
akceptacji, obcowaniu z drugim
człowiekiem i naturą.
Festiwal odbędzie się od 23 do
25 stycznia 2014 roku w OCK.
Regulamin festiwalu dostępny
jest na stronie www.ock.org.pl/.

7.10; 14.10; 21.10; 28.10
godz. 17:00 Aula

INFOR–NACJA
W ramach projektu Kulturowo
i cooltowo
Domowa szkoła – warsztat
poświęcony e-learningowi
i darmowym kursom online
23.10 godz. 17:00 Klasopracownia parter

SPORTOWA BIBLIOTEKA
Spotkanie z hokeistami
10.10 godz. 16:30 Aula

BiCF
23.10 godz. 17:00–20:00
Klasopracownia 1 p.

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„Słowo na ekranie” – warsztaty
komputerowe
15.10; 29.10 godz. 9:00
I gr.; 10:30 IX gr.; 12:00 II gr.;
15:00 III gr.; 18:00 IV gr.
18.10; 31.10 godz. 9:00
V gr.; 10:30 X gr.; 12:00
VI gr.; 15:00 VII gr.; 18:00
VIII gr.
Klasopracownia parter

DEMONTAŻE LITERATURY
Trzy kwadranse o tekstach.
Schulz w strumieniu czasu –
i co z tego wynika.
Prowadzi prof. dr hab. Jerzy
Jarzębski
23.10 godz. 18:00 Aula

WYDARZENIA W GALERII KSIĄŻKI
PAŹDZIERNIK 2013
WISŁA W MAŁOPOLSCE.
WYSTAWA
30.09–14.10 Wystawa plenerowa przy Bibliotece

FUN ENGLISH W BIBLIOTECE
2.10 gr. I godz. 16:00, gr. II
godz. 17:00, gr. III godz. 18:00
7.10 gr. I godz. 16:00, gr. II
godz. 17:00, gr. III godz. 18:00
9.10 gr. I godz. 16:00, gr. II
godz. 17:00, gr. III godz. 18:00
14.10 gr. I godz. 16:00, gr. II
godz. 17:00, gr. III godz. 18:00
16.10 gr. I godz. 16:00, gr. II
godz. 17:00, gr. III godz. 18:00
Test Unit 1 (Klasopracownia
120)
21.10 gr. I godz. 16:00, gr. II
godz. 17:00, gr. III godz. 18:00
23.10 gr. I godz. 16:00, gr. II
godz. 17:00, gr. III godz. 18:00
28.10 gr. I godz. 16:00, gr. II
godz. 17:00, gr. III godz. 18:00
30.10 gr. I godz. 16:00, gr. II
godz. 17:00, gr. III godz. 18:00
Multimedia
DRAMA CLUB „CIRCLE
OF FRIENDS”
2.10; 9.10; 16.10; 23.10;
30.10 godz. 17:00 Aula
UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
3.10 Człowiek w szczegółach
– spotkanie z fizjoterapeutą.
Zajęcia w ramach ogólnopolskiej nagrody literackiej
10.10 Spotkanie ze sportowcem
17.10 Ciekawostki ze świata
sportu
24.10 Miniolimpiada – gry
i zabawy sportowe
31.10 Przygodowo na co
dzień. Prowadzi dr Małgorzata
Wójcik-Dudek.
Zajęcia w ramach ogólnopolskiej nagrody literackiej
Zajęcia UBŻ odbywają się
o godz. 16:30 Klasopracownia
1 p.
RODZINNE KINO W MIKROŚWIECIE ZABAWY
4.10 godz. 17:00 Multimedia
TEATRZYK KUKIEŁKOWY
„ROZWESOŁEK”
Zajęcia teatralne dla dzieci

23.10 godz. 17:00 dzieci 3–4
lata, 17:30 dzieci 5–7 lat,
CLD

PANEL DYSKUSYJNY
Czy kultura może być cool
W ramach projektu Kulturowo
i cooltowo
16.10 godz.11:00 Aula

ŚWIĘTO KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ
17.10 godz. 9:00 Informatorium
UROCZYSTA GALA WRĘCZENIA 20. OGÓLNOPOLSKIEJ
NAGRODY LITERACKIEJ
im. Kornela Makuszyńskiego
17.10 godz. 11:00 Informatorium; wg oddz. harmonogramu

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
Dawno temu w naszym mieście – spotkania z historią
24.10 godz. 10:00 Aula
DZIECIAKI NA KRAŃCU
ŚWIATA
Polska moja ojczyzna
24.10 godz. 16:30 Aula
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla młodzieży
25.10 godz. 16.00 Klasopracownia I p.
CZYTAĆ TAK, ALE JAK?
Zajęcia plastyczne, edukacyjne, ruchowe na podstawie
przeczytanego tekstu.
25.10 godz. 17:30 Aula
CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym
29.10 godz. 14:00
OŚWIĘCIMSKI SENIOR
„W STARYM KINIE”
Projekcja filmu „Czy Lucyna to
dziewczyna”
30.10 godz. 16:30 Aula

FILMOTEKA SZKOLNA
22.10 godz. 14:00 Aula
KLUB CZYTAJĄCYCH RODZIN
22.10 godz. 17:00 Aula
AKADEMIA RODZICA
Zajęcia językowe dla dzieci
prowadzi Akademia Języka
Zajęcia na zapisy

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
31.10 godz. 17:30 Sala Konferencyjna

Muzeum Zamek
w Oświęcimiu (w organizacji)
ul. Zamkowa 1, Oświęcim,
tel. 33 842 44 27,
www.muzeum-zamek.pl

Na tropach
jaskiniowców
Muzeum Zamek zaprasza do
uczestnictwa w warsztatach
historycznych pn. „Prehistoria
– na tropach jaskiniowców”,
podczas których przeniesiemy
się w czasy prehistoryczne,
będziemy zdobywać wiedzę
oraz sprawności pradawnych
mieszkańców ziemi.
Warsztaty trwać będą od 7–18
października 2013 br. Skierowane są do uczniów klas II–IV
szkół podstawowych.
Prehistoria to okres w dziejach, który wciąż kryje wiele
tajemnic i nas fascynuje. To,
co już wiemy, to poznaliśmy
na podstawie znalezisk archeologicznych i geologicznych.
Wciąż zadajemy sobie pytanie,
jaki wówczas był człowiek, co
myślał i jak żył.
Podczas warsztatów zapoznamy dzieci z dwoma głównymi
okresami prehistorii – paleolitem i neolitem. Ewolucję
praczłowieka oraz jego historię
przybliży ciekawa prezentacja
oraz warsztaty plastyczne.
W części merytorycznej poznamy ślady człowieka pozostawione w jaskiniach – naskalne
malowidła, pierwotne naczynia
i narzędzia i sposoby zdobywania pożywienia.
W ramach zajęć uczestnicy nie
tylko zapoznają się z tajnikami
życia pierwszych ludzi, ale też
sami się w nich przeistoczą.
Szczególną atrakcją będzie
„przebieranka jaskiniowca”,
czyli wszyscy uczestnicy wcielą się w człowieka kamienia
łupanego, aby poczuć klimat
tamtych czasów i lepiej je
zrozumieć.
W drugiej części zajęć odbędą
się warsztaty plastyczne,
podczas których uczniowie
wykonywać będą malunek na
kamieniu, maczugę i ozdoby
strojów.
Dodatkową atrakcją zajęć
będzie malowidło na ścianie,
każda klasa pozostawi swój
prehistoryczny ślad.
Zgłoszenia klas przyjmowane
będą od 11 do 30 września
w sekretariacie muzeum
(tel. 33 842 44 27).
W zajęciach przewidziano
uczestnictwo tylko 20 grup
– decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt warsztatów 3 zł od
dziecka.

kultura
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oświęcim na starej fotografii
ze zbiorów tadeusza firczyka

Oświęcimski
dworzec
kolejowy

Widok na dworzec PKP od strony peronów, 1902 r.

pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Wybryki natury

D

alecy przodkowie lubili czytać o wszelkiego rodzaju zjawiskach
odbiegających od przyjętego porządku rzeczy na ziemi i niebie. Stąd XIX-wieczna
prasa szeroko rozpisywała się
o różnych fenomenach, biorąc
pod uwagę zarówno naturę, jak
i osobliwe wydarzenia w rodzaju niezwykłych przypadków,
jakie przytrafiały się ludziom,
zjawisk dziś określanych jako
parapsychiczne – wówczas
metafizyczne. Po prawie 150
latach z niejakim zainteresowaniem można czytać te doniesienia na pożółkłych kartach galicyjskiego „Czasu”, „Tygodnika
Ilustrowanego” czy „Kuriera
Warszawskiego”.

szatach, które lecą przez powietrzne przestworza ku ziemi
z pochodniami w ręku.
Upadki większych meteorytów odnotowywano w prasie.
We wrześniu 1890 roku na lasy
niedaleko Andrychowa spadła
wielka ognista kula. Słychać
było huk przypominający armatni wystrzał, a w miejscu,
gdzie „przybysz z nieba” zarył
się w ziemię powstała wielka jama, z której przez kilka
dni unosił się dym o zapachu
przypominającym opary przy
wytopie żelaza. Później wydobywano tam srebrzyste bryłki
– kilka odesłano do katedry historii naturalnej Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Częściej niż dziś widoczne
były też zorze polarne zwane „światłami na niebie” czy
„nocną tęczą” – opisywano je
jako świetliste „fale w kolorach
rozmaitych, drżące na nieboskłonie”. Pomiędzy rokiem
1850 a 1900 te zjawiska można
było podziwiać nad imperium
austriackim aż 19-krotnie –
nad Wiedniem, Zagrzebiem,
Debreczynem, Brnem, a także
Krakowem i Oświęcimiem…
Przesądni uważali je za zapowiedź wojen i kataklizmów,
a że zbrojne starcia toczyły się
na terenie Krymu, Turcji, Bośni i Hercegowiny – przemijając i znowu wybuchając – obawy były uzasadnione.

Deszcze gwiazd i światła na
niebie
W latach 1890 – 1900 częste
były obserwowane zarówno w Europie, jak i Stanach
Zjednoczonych deszcze meteorytów w nasileniu znacznie
przekraczającym sierpniowe
meteoryty spadające z nocnego nieba. Zjawisko to budziło
niezmienne zainteresowanie
obserwatorów – większość ludzi nie obawiała się już końca
świata, zniszczenia powierzchni ziemi ani zapowiedzi innych
katastrofalnych zdarzeń. Raczej
uważano widok nocnego nieba, z którego sypały się srebrne
iskry za pełen uroku. Malarze
z tamtej epoki przedstawiali Niezwykłe rośliny i zwierzęta
spadające gwiazdy w postaci Interesowano się też wielce
młodych kobiet w rozwianych pojawieniem się roślinnych

hybryd i zwierząt osobliwych
kształtów. Te wydarzenia znajdowały swe odbicie w prasowych notatkach.
W stadninie Esterhazych w pobliżu Sopron na Węgrzech w latach 60. XIX stulecia, częściej
niż w innych hodowlach przychodziły na świat bliźniacze
źrebaki, a raz nawet zdarzyły
się końskie trojaczki, co było
prawdziwym fenomenem. Ten
nieodnotowany dotąd w przyrodzie koński miot – o dziwo
przeżył – tyle, że dwa konie
i klaczka – nie osiągnęły nigdy
wzrostu koni węgierskiej rasy,
przypominały kucyki.
W ogrodzie pewnego obywatela Dubrownika na drzewie
jabłoni samoistnie zaszczepiła się… brzoskwinia, wydając
kilka dorodnych owoców zdobiących drzewo obok jabłek.
Zapisywano też wszelkie przypadki zakwitnięcia w ogrodach
botanicznych odmian agawy
olbrzymiej, której kwiat rozwijał się z pąka – „z hukiem wystrzału z pistoletu”. W Wiedniu
i w Pradze publiczność gromadziła się tłumnie, czekając na
ten fenomen nawet kilkanaście
godzin – dyrekcja zapewniała
płatny poczęstunek.
Osobliwe przypadki i zbiegi
okoliczności
Opisy takich sytuacji wypełniały strony dodatków niedzielnych czasopism. Lubiano
czytać o niezwykłych zbiegach
okoliczności – np. o rodzinie
z Górnej Austrii nazwiskiem

Schratt, gdzie wszyscy obchodzili urodziny tego samego
dnia – matka, ojciec i czwórka dzieci w różnym wieku –
przyszli na świat 23 września
w pierwszy dzień jesieni…
Albo historię o pewnej damie
z Wiednia, która w podróży
poślubnej w Abacji, nad Adriatykiem zgubiła na plaży ślubny
pierścionek. Pomimo usilnych
poszukiwań i przesiewania
piasku w tym miejscu, obrączka zaginęła. Zasmucona tym
wydarzeniem młoda mężatka
spodziewała się rozczarowań
w małżeństwie. Tymczasem
żyła szczęśliwie w związku i kiedy – by uczcić 25. rocznicę ślubu – przyjechała z mężem do
Abacji, nieoczekiwanie znalazła
na plaży… swoją obrączkę zagubioną przed ćwierćwiekiem…
Były i osobliwe tragiczne przypadki, jak dzieje pewnej familii
z Debreczyna, w której podczas dwóch pokoleń wszyscy
zginęli tragicznie: od upadku
z konia, w pojedynku, wskutek
przypadkowego otrucia, w nurtach Cisy, pod gruzami ściany
w sypialni. Młody mężczyzna
został zastrzelony na polowaniu, a staruszka i małe dziecko
zaczadzili się od źle domkniętego pieca. Ostatnia z rodziny,
w kwiecie lat 25, szczęśliwa
żona i matka rocznego dziecka,
zmarła nagle, ukąszona przez
szerszenia, kiedy ścinała róże w
ogrodzie.
Mąż jej kazał po śmierci żony
zburzyć dom rodzinny dotknięty tyloma nieszczęściami,
a w tym miejscu zasiać trawę.
W środku dawnego podworca wystawił granitowy obelisk
z krzyżem i tablicą, na której
wyryto imiona wszystkich
tragicznie zmarłych, prosząc
o modlitwę za ich dusze.

Widok na budynek dworca od strony hotelu Zator, 1903 r.

wspominamy

Władysław Foltyn

O
Dworzec PKP w Oświęcimiu, karta pocztowa z 1980 r.

Poczekalnia dworcowa i kasy biletowe, karta z 1967 r.

dszedł
niezwykły świadek historii Władysław
Foltyn. Mieszkał
w Oświęcimiu w pobliżu Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Władysław Foltyn urodził się
23 listopada 1923 roku w Dworach koło Oświęcimia. Podczas
okupacji niemieckiej wraz ze
swoim krewnym Józefem Fol-

tynem był przymusowo zatrudniony na terenie przyobozowym, jako pracownik cywilnej
niemieckiej firmy „Kluge”.
22 listopada 1940 roku,
w przeddzień siedemnastych
urodzin, Władysław Foltyn
był świadkiem rozstrzelania
w położonej tuż obok obozu
Auschwitz żwirowni czterdziestu Polaków w odwecie za dzia-

łalność ruchu oporu na Śląsku.
Ofiary przywieziono z Katowic.
Wydarzenie to zapoczątkowało
masowe rozstrzeliwania w KL
Auschwitz.
Rodzina Władysława Foltyna
była zaangażowana w akcję
niesienia pomocy więźniom.
On sam także starał się pomagać uwięzionym w KL
Auschwitz,
pośredniczył
w nielegalnej korespondencji
więźniów. Na przełomie 1942
i 1943 roku za kontakty z więźniami został aresztowany i osadzony w areszcie obozowym
w bloku nr 11. Był więziony
w celi nr 18, w której wcześniej śmiercią głodową zginął
Ojciec Maksymilian Kolbe. Po
kilkutygodniowym śledztwie
zwolniono go z obozu i został
wysłany na przymusowe roboty wgłąb Rzeszy.
Po wyzwoleniu, gdy wrócił do
Oświęcimia, sowieccy żołnierze zamknęli go na krótko w tej
samej celi, w której w latach
Ausweis, czyli dokument tożsamości Władysława Foltyna wojny więziło go obozowe gestapo.
z czasów II wojny światowej

Swoje wspomnienia z lat okupacji przekazywał młodzieży,
na spotkaniach organizowanych przez pracowników Muzeum Auschwitz-Birkenau. Był
członkiem Oddziału Miejskiego Towarzystwa Opieki nad
Oświęcimiem w Oświęcimiu.
Władysław Foltyn za zasługi
w ratowaniu życia ludzkiego
i niesieniu pomocy więźniom
kompleksu obozowego Auschwitz był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Miał osiemdziesiąt dziewięć
lat. Zmarł 30 sierpnia, a jego
pogrzeb odbył się 3 września
2013 roku w Oświęcimiu.
– na podst. materiału
Adama Cyry oprac. ekt
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Horoskop
Baran 21.03–20.04

Sprawianie sobie przyjemności, udane zabawy, nowe kontakty towarzyskie to teraz Twój
żywioł. Rób to, na co masz
ochotę, ale kartę kredytową lepiej zostaw w domu. Spokoju
raczej nie będzie – przeciwnie
– mogą Cię ponosić emocje.
Byk 21.04–21.05

Stąpasz twardo po ziemi, ale
teraz uwierz w spełnienie marzeń. Niech Cię nie zdziwią
niespodziewane zyski, szczęśliwe zakończenie ciągnących
się od dawna spraw, podpisanie
korzystnej umowy i dobrze rokujące relacje partnerskie.
Bliźnięta 22.05–22.06

Spójrz na świat z większym
optymizmem. Nie obawiaj się
nowych wyzwań, jeśli otrzymasz interesującą propozycję,
to przyjmij ją bez obaw. Warto
się dokształcać, bo się to opłaci. Uczuciowe rozterki zostaw
na później.
Rak 23.06–22.07

Możesz teraz trafić na okazję
zrobienia dobrego interesu
lub spotkać osobę, która wiele
wniesie do Twojego życia. Chodzi tu zarówno o sprawy zawodowe, jak i osobiste. W każdym
aspekcie masz szansę stworzyć
satysfakcjonujące relacje. Doceń uśmiech losu.

Lew 23.07–23.08

Otworzą się przed Tobą nowe
możliwości i postaraj się dobrze wykorzystać sytuację, bo
losowi trzeba pomóc i trochę
popracować. Rozwiążesz problemy finansowe, które wcześniej Ci mocno doskwierały.
Będzie Ci dopisywać dobre samopoczucie.

Uporządkuj sprawy finansowe,
zbilansuj dochody i wydatki –
absolutnie nie myśl o kredycie,
raczej poszukaj dodatkowej
pracy. Zadbaj o swoje zdrowie,
bo życie w stresie wyrządza
wiele szkód. Bardzo ucieszy Cię Koziorożec 22.12–20.01
pewna niespodzianka.
Nadchodzący czas upłynie
Panna 24.08–23.09
pod znakiem relacji z ludźmi.
Ktoś w ukryciu próbuje Ci Na gruncie zawodowym osiązaszkodzić, ale poradzisz so- gniesz największy sukces, stabie, dzięki pomocy uczciwego wiając na współpracę. Jeśli poznajomego. Mogą się pojawić szukujesz drugiej połówki, to
problemy zdrowotne w okoli- właśnie masz szansę ją poznać,
cy splotu słonecznego, zadbaj chyba że jak zwykle za bardzo
więc o swój układ trawienny, pochłonie Cię praca.
nie obciążaj organizmu nie- Wodnik 21.01–19.02
zdrowym jedzeniem.
Wytężony wysiłek przyniesie
Waga 24.09–23.10
efekty – możesz liczyć na dobrą
Będziesz emanować seksapi- zapłatę za swoją pracę. Twój
lem, a urok osobisty pozwoli nowatorski pomysł może być
Ci załatwić wiele spraw, choć doceniony i wdrożony w firnie przełoży się to bezpośred- mie. Niespodziewany gość,
nio na zyski. Kwestia pienię- miłe spotkanie po latach spradzy może obecnie powodować wi, że powrócą wspomnienia
wiele nieporozumień. W re- i dawne uczucia.
lacjach osobistych rozstania Ryby 20.02–20.03
i powroty.
Bardziej optymistycznie spojSkorpion 24.10–22.11
rzysz na świat, a dzięki temu
Pochłania Cię życie zawodowe, wzrośnie Twoja atrakcyjność.
ambicja każe osiągać kolejne Masz szansę stworzyć nowy,
cele. Panuj nad tym, bo łatwo dobry związek lub wzmocnić
się uzależnić. Natomiast uczuć ten, w którym jesteś. W pracy
nie uda Ci się kontrolować i na nie zawadzi więcej ostrożności,
pewno przeżyjesz niejedną bu- ponieważ ktoś chętnie wykorzę z piorunami. Na szczęście rzysta Twoją dobroduszność.
po burzy przychodzi spokój.
– Selene

KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” 21.10.2013 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL
Reklama

Krzyżówka 9/2013

Strzelec 23.11–20.12

KUPON
„GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ”

krzyżówka
9/2013
Litery uporządkowane
od 1 do 20 utworzą
rozwiązanie, które wraz
z kuponem nr 9 naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć do
16 października 2013 r.
do redakcji GZO,
Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania czeka nagroda.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
nr 8/2013 brzmi „Błędy
to droga do prawdy”.
Nagrodę – podwójne zaproszenie do
„Naszego Kina”
otrzymuje p. Marcin
Gawęda z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Klub z Mediolanu;
2. Maksyma, sentencja;
* Przeciwieństwo eleganta;
3. Na środku brzucha;
4. Zboże siane jesienią;
* Japoński rycerz;
5. Prymitywny pług;
6. Tarte buraczki z chrzanem;
* Choroba oczu;
7. Usunięcie usterki;
8. Dramat Szekspira;
* Oktawa, strofa ośmiowierszowa;
9. Długowieczna bylina, dzięcielina;
10. Chiński kuter;
* Warsztat kowala;
11. 1/4 meczu koszykówki;
12. Flamaster, pisak;
13. W ręku A. Radwańskiej ;
14. Jezioro koło Augustowa;
15. Ksiądz Robak przed włożeniem
habitu;
16. Naczynie na kwiaty;
17. Grzyb jadalny rosnący na drzewie;

Pionowo:
A) Premiowana znakiem Q;
* Heroizm, waleczność;
B) Kokarda;
C) Atena lub Nike;
* Karczma, gospoda;
D) Zamorskie terytorium;
E) Gwałtowny przejaw sił przyrody;
* Warsztat tkacki;
F) Eskimoski skafander;
G) Sytuacja bez wyjścia;
* Ziemniaczane żniwa;
H) Słaby punkt Achillesa;
I) Odnowi wersalkę;
* Wąski, skórzany pasek;
J) Krewny w linii męskiej;
K) Pola aktorka;
* Sąsiadujący z Florydą stan USA;
L) Carska danina na Syberii;
Ł) Dolegliwość mizeraków;
M) Osad z kryształków lodu;
N) Warzywo na mizerię;
O) Nina, dyktatorka mody;
P) Sztywny kołnierzyk.

ogłoszeniA DROBNE
POSADZKI ŻYWICZNE, RENOWACJE
TARASÓW, BALKONÓW
FHU. AWANT, TEL: 798304600
DOCIEPLANIA BUDYNKÓW,
SUCHE TYNKI, TYNKI MOZAIKOWE
FHU. AWANT, TEL: 798304600

3.08.13 r. zaginęła biała, puszysta kotka z ciemnym ogonem i dwiema łatkami na głowie.
Na znalazcę czeka nagroda.
Tel. 730-315-877

Optima S.A. – finanse dla domu – zatrudni
PRZEDSTAWICIELI w Oświęcimiu i okolicach. Atrakcyjna prowizja, praca dodatkowa, również dla emerytów! Tel. 58-554-8080 lub 801-800-200

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ
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Hokeiści oświęcimskiej Aksam Unii zakończyli okres przygo- zawodnicy ks Soła dobrze sprawują się w jesiennych rozgrywkach trzeciej ligi
towawczy przed nowym sezonem

Ostatni test przed ligą
W ostatnim sparingu ulegli na
własnym lodzie mistrzom Polski z Krakowa 4:7.
– Dobrze, że to tylko sparing –
odetchnął Jewgienij Lebiediew,
trener Aksam Unii.
– Przez dwie tercje i 8 minut
trzeciej graliśmy dobry hokej.
Rzecz w tym, że mecz trwa 60
minut. Końcówka w naszym
wykonaniu była dramatyczna.
Jeszcze raz dały o sobie znać
poważne braki w defensywie –
dodaje Lebiediew.
Wynik meczu otworzył najskuteczniejszy zawodnik Aksam
Unii w meczach kontrolnych
– Marcin Jaros. Napastnik gospodarzy rzucił „gumę” backhandem idealnie w okienko.
Oświęcimianie grali wówczas
w liczebnej przewadze.
Ten sam zawodnik na początku
drugiej odsłony podwyższył na
2:0. „Pasy” złapały kontakt za
sprawą Michała Piotrowskiego,
ale później kapitalnym strzałem z „niebieskiej” popisał się
Michał Kasperczyk. Krążek po
odbiciu się od poprzeczki wylądował w siatce.
Wszystko – jak za dotknięciem
magicznej różdżki – zmieniło
się w ostatniej partii. Najpierw

trafił Daniel Laszkiewicz. Goście poszli za ciosem i podczas
gry w przewadze (na ławce Mateusz Wardecki) wyrównał Jarosław Kłys. Na pierwsze prowadzenie wyprowadził Cracovię
Sebastian Kowalówka.
Wprawdzie po raz drugi na listę strzelców wpisał się Michał
Kaperczyk (4:4), ale później na
lodzie był już tylko jeden zespół. Cracovia rządziła i dzieliła.
Okrasą spotkania był piąty gol,
kiedy po podaniach z pierwszego krążka goście mijali oświęcimian jak tyczki. Kończący zabawę Aron Chmielewski strzelał
już do pustej bramki.
– Ubytki kadrowe powodują, że
zmieniamy styl – nie kryje Rudolf Rohacek, trener Cracovii.
– Musimy eliminować mocne
strony danego przeciwnika.
Mamy prostymi sposobami
przedostawać się w pobliże
bramki rywala, unikać błędów
i grać odpowiedzialnie. To są
elementarne rzeczy. W meczu
w Oświęcimiu wyglądaliśmy
bardzo dobrze pod względem
fizycznym. To cieszy. Dawno
nie wygraliśmy ostatniej tercji
w takich rozmiarach – powiedział trener Cracovii.

Krążek na lód! Zaczynamy nowy sezon hokejowy
Fot. mac
Reklama

Beniaminek liderem

AKSAM UNIA Oświęcim – COMARCH CRACOVIA 4:7 (1:0, 2:1,
1:6)
Bramki: 1:0 Jaros (Ciura) 11.57, 2:0
Jaros (Tabacek) 22.02, 2:1 Piotrowski (Dvorak) 34.00, 3:1 Kasperczyk
(Kalinowski) 36.46, 3:2 D. Laszkiewicz (Dvorak) 41.10, 3:3 Kłys (D.
Laszkiewicz, Piotrowski) 46.25, 3:4
S. Kowalówka (Witowski, Chmielewski) 47.58, 4:4 Kasperczyk (Różański) 49.37, 4:5 Chmielewski (S.
Kowalówka) 52.24, 4:6 Kozłowski
(D. Laszkiewicz), 4:7 Piotrowski
(Kozłowski, S. Kowalówka) 58.84.
Kadra Aksam Unii na sezon
2013/14:
Bramkarze – Michał Fikrt, Przemysław Witek, Bartłomiej Manista.
Obrońcy – Jerzy Gabryś, Michał
Kasperczyk, Tomasz Połącarz,
Grzegorz Piekarski, Bartosz Ciura,
Szymon Urbańczyk, Adam Żogała,
Mateusz Wardecki, Jakub Nowotarski. Napastnicy – Peter Tabacek,
Kirył Nikulin, Kamil Kalinowski,
Wojciech Stachura, Jarosław Różański, Marcin Jaros, Wojciech
Wojtarowicz, Damian Piotrowicz,
Filip Komorski, Marek Modrzejewski, Mateusz Adamus, Siarhiej
Chomko, Tomasz Kwadrans, Paweł
Fiedor, Patryk Malicki, Arkadiusz
Klaja.
Przybyli: Kamil Kalinowski, Filip Komorski, Szymon Urbańczyk
(wszyscy z HC GKS Katowice),
Bartosz Ciura (GKS Tychy), Mateusz Wardecki (Legia Warszawa),
Siarhiej Chomko (Mietałłurg Żłobin), Kirył Nikulin (HK Lida), Jakub Nowotarski, Patryk Malicki,
Arkadiusz Klaja (UKH Unia), Jewgienij Lebiediew, Ireneusz Jarosz
(trenerzy).
Ubyli: Jarosław Rzeszutko (GKS
Tychy), Piotr Sarnik (SMS Sosnowiec w roli trenera), Mariusz Jakubik (zakończył karierę), Sławomir Hrinia (MsHK Żylina), Angel
Nikolov (koniec kariery), Gleb
Łucznikow (Polonia Bytom), Dalibor Sedlarz (Sheffield Steeldogs),
Tomasz Piątek i Waldemar Klisiak
(trenerzy).

– mac

Oświęcimscy solarze debiutują na trzecioligowych boiskach
i w połowie rundy jesiennej są
prawdziwą rewelacją tych rozgrywek. Podopieczni Sebastiana
Stemplewskiego zajmują pierwsze miejsce po ośmiu kolejkach!
Ich dorobek to sześć zwycięstw
i dwa remisy. Ciągle zachowują
miano niepokonanych.
Ostatni mecz z Granatem Skarżysko-Kamienna w Oświęcimiu na długo zapadnie kibicom w pamięci. Na 20 minut
przed końcem oświęcimianie
przegrywali aż 1:4. Pogoń solarzy była szalona i skuteczna.
Skończyło się na 4:4. Soła ma
charakterny zespół.
Kibice wychodzący ze stadionu
z niedowierzaniem kręcili głowami. Soła zremisowała przegrany mecz.
– Ten wynik odbieram jako porażkę – nie krył rozżalenia Ireneusz Pietrzykowski, trener gości.
– Strzelamy cztery gole na
trudnym terenie. Mało tego.
Na pół godziny przed końcem
jest trzybramkowa zaliczka
i kontrola na boisku. Tymczasem przychodzi nam wracać
do domu z zaledwie jednym
punktem – dodaje.
Wynik spotkania otworzył Bartłomiej Sałapatek, który głową
zamienił na gola dośrodkowanie Pawła Cygnara.
– Ten gol nas uśpił – twierdzi
Sebastian Stemplewski, trener
oświęcimian.
– Zagraliśmy bardzo słabe 45
minut. Motywowaliśmy się
wzajemnie w przerwie, ale drugą połowę znowu zaczęliśmy
źle – ocenia.
Przy stanie 1:2 dla przyjezdnych, kapitalną okazję miał
Dawid Dynarek, ale przegrał
pojedynek jeden na jeden z
bramkarzem. Zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy na

Solarze zachowują miano niepokonanego beniaminka
Fot. mac

1:3 podwyższył Mateusz Fryc
i wydawało się, że jest to kluczowy moment. Gdy płaskim
uderzeniem przy „długim
słupku” czwartego gola strzelił Radosław Mikołajek, wszyscy zgromadzeni na stadionie
już wiedzieli, że Soła ten mecz
przegra. Nic z tego.
– Momentem zwrotnym była
czerwona kartka pokazana
bramkarzowi rywali i rzut karny – ocenia niekwestionowany
lider solarzy, Paweł Cygnar.
– Mówi się często o tym, że gra
się do końca. Ale potrzebny jest
także bodziec. Była nim wykorzystana „jedenastka” i możliwość gry w liczebnej przewadze. Kontaktowy gol dał nam
jeszcze większego „kopa”.
Trzecie trafienie dla Soły to
efekt drugiej „jedenastki”, którą
ponownie wykorzystał Paweł
Cygnar. Goście denerwowali
się coraz bardziej, a oświęcimianie jeszcze bardziej podkręcili tempo. I wreszcie w doliczonym czasie głową piłkę do
siatki posłał Dawid Wadas.
– Takie mecze kształtują charakter zespołu – ocenia Bartłomiej Jasiński. – Walecznością
i sercem wydarliśmy ten remis.

Zachowujemy miano niepokonanej drużyny i niech tak już
zostanie – kończy zawodnik
Soły.
W kolejnym spotkaniu solarze
wygrali na wyjeździe z Bochnią
1:0. Jedynego gola zdobył po
zmianie stron Paweł Cygnar.
Dzięki temu oświęcimianie są
samodzielnym liderem III ligi.
SOŁA Oświęcim – GRANAT Skarżysko-Kamienna 4:4 (1:2)
Bramki: Cygnar 60, 64 (obie z karnych), Sałapatek 9, Wadas 90+2
– Malinowski 15, Bosąg 22, Fryc
48, Mikołajek 58. Sędziował: Kolak
(Nowy Sącz). Żółte kartki: Chrzanowski, Styczyński, Basąg, Borgensztajn. Czerwona: Gieroń (60
min, faul ratunkowy). Widzów: 600.
SOŁA: K. Talaga – G. Talaga, Stanek, Sałapatek (47. Wadas), Skrzypek – Dynarek (56. Stemplewski),
Czarnik (50. Jasiński), Ząbek, Gleń
– Janeczko (80. Knapik), Cygnar.
BKS Bochnia – SOŁA Oświęcim
0:1 (0:0)
Bramka: Cygnar 65. Sędziował:
Kuś (Tarnów). Żółte kartki: Zubel,
Lewicki, Kret – Dynarek, Czarnik,
Janeczko, Jasiński.
SOŁA: Talaga – Jamróz, Wadas,
Skrzypek, Ząbek – Stanek, (73.
Stróżak), Dynarek (60. Czarnik),
Cygnar, Gleń – Jasiński, Janeczko.

– mac
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Trzecia edycja zawodów o „Puchar im. Krystyny Mydlarz" W Kruszwicy rozegrano szóstą już edycję memoriału im.
Pawła Cieślaka
otworzyła łyżwiarski sezon

Drugie miejsce kadetów

Łyżwiarska inauguracja

Na starcie stanęło 46 zawodniczek i zawodników z siedmiu
klubów. Najliczniejszą reprezentację wystawili gospodarze
– UKŁF Unia Oświęcim, prowadzeni przez Iwonę Mydlarz-Chruścińską i Ewę Lofek.
Do grodu nad Sołą przyjechali łyżwiarze z Warszawy (Euro
6, Figure Skating Academy),
Katowic (Spin), Łodzi (MKŁ),
Elbląga (Szóstka) i Torunia
(Axel). O medale walczono
w podziale na grupy seniorów
(soliści, pary sportowe), juniorów (solistki, soliści) i novice
(solistki, soliści).
W kategorii seniorów na starcie stanął jeden solista – Kamil
Białas oraz jedna para sportowa – Magdalena Klatka i Radosław Chruściński (wszyscy
UKŁF Unia Oświęcim). Wobec
braku rywali, liczył się dla nich
wyłącznie wynik sportowy.
Kamil Białas w programie krótkim nie ustrzegł się błędów, ale
w dowolnym bardzo dobrze
wykonał wszystkie elementy
skokowe. Z kolei dla pary sportowej było to przetarcie przed
zbliżającymi się kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich
w Soczi. Są one planowane na
koniec września w niemieckim
Oberstdorfie.
W pozostałych kategoriach toczyła się walka o miejsca na po-

Oświęcimskie
solistki
– Ada Wawrzyk (z lewej)
i Anna Zając
Fot. mac

dium oraz o uzyskanie kwalifikacji do ISU Junior Grand Prix,
które odbędzie się w Gdańsku.
Najciekawiej było w juniorskiej
grupie solistek. Po programie
krótkim prowadziła Ada Wawrzyk (UKŁF Unia), przed Weroniką Kasprzak z toruńskiego
Axla. W dowolnym oświęcimianka nie wykonała wszystkich elementów technicznych
i ostatecznie musiała się zamienić miejscami z łyżwiarką
z Torunia. Ada Wawrzyk w
programie dowolnym jako jedyna w zawodach wykonała
dwa podwójne axle.
Awans po shorcie zanotowała
zawodniczka Unii – Elżbieta
Gabryszak, która po dobrze
wykonanym programie dowol-

nym awansowała z siódmego
na trzecie miejsce.
Wśród solistów o pierwsze
miejsce walczył reprezentant
Unii – Kamil Dymowski oraz
Krzysztof Gała z MKŁ Łódź. Po
programie krótkim ten pierwszy posiadał znaczną przewagę
nad swoim rywalem i pozwoliło mu to wygrać całe zawody.
Program dowolny lepiej wykonał bowiem zawodnik MKŁ
Łódź. Krzysztof Gała wykonał
potrójnego axla, czyli skok,
którego brakuje w programie
Dymowskiego.
W kategorii novice solistek
zwyciężyła zawodniczka Euro
6 Warszawa – Olga Zacharewicz, wyprzedzając Annę Zając
z UKŁF Unii. Anna Zając po
programie krótkim zajmowała
piąte miejsce. Dobrze wykonany program dowolny awansował ją na drugą pozycję. Trzecie miejsce zajęła zawodniczka
Spinu Katowice – Eryka Nersesyan.
W grupie novice solistów
triumfował zawodnik Axla Toruń - Jakub Rudolf. Drugi był
Michał Doliński z warszawskiego Euro 6. Trzecie miejsce
zajął reprezentant UKŁF Unii
– Szymon Szarek. Dokładnie
taką samą kolejność odnotowano po programie krótkim.

Iskra Brzezinka nie sprostała Górnikowi Brzeszcze w
ligowych derbach oświęcimskiego powiatu

Górnik zgasił Iskrę
Podopieczni Grzegorza Pławnego po siedmiu kolejkach zajmują dwunaste miejsce w tabeli.
Jako pierwsi powinni trafić
gospodarze. Rymek wypatrzył
w polu karnym Rysia, który
miał przed sobą już tylko bramkarza. Zamiast uderzyć płasko
przy słupku, podał Czmokowi
piłkę prosto do rąk.
W 32. minucie po olbrzymim
zamieszaniu w polu karnym
Iskry głową strzelał Widuch, ale
Chowaniec był na posterunku.
Końcówka pierwszej połowy
należała już zdecydowanie do
zespołu gości. Jeszcze w 38. minucie minimalnie pomylił się
K. Jędrusik, ale chwilę później
było już 0:1. Po dośrodkowaniu
z rzutu wolnego futbolówkę do
siatki posłał Widuch.
– Znowu tracimy gola po stałym fragmencie – rozkładał po
meczu bezradnie ręce Grzegorz
Pławny, trener Iskry Brzezinka.
– I to w najgorszym momencie,
bo dostajemy „gola do szatni”.
Po zmianie stron w dalszym
ciągu na boisku dominują przyjezdni. Tego efektem
jest drugi gol dla Górnika.
Dośrodkowanie R. Jędrusika
głową na gola zamienia pozostawiony całkowicie bez krycia
Wojnar.

Kadeci Niwy zajęli drugie miejsce w Kruszwicy
Fot. zbiory klubu

Cztery zwycięstwa i jedna porażka – to bilans kadetów oświęcimskiej Niwy podczas turnieju
w Kruszwicy. Podopieczni Wojciecha Porębskiego zostali sklasyfikowani na drugim miejscu
w gronie pięciu drużyn. Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy Basket 2010
Kruszwica.
Niwa rozpoczęła turniej od
zwycięstwa nad TKM Włocławek 76:61. Później przyszła wy– mac soka wygrana nad OSiR Trójką
Żyrardów 92:45. W trzecim
piąto- meczu oświęcimianie pokonali
gospodarzy – UKS Basket 2010
Kruszwica 75:61, a kolejną

ofiarą rozpędzonej Niwy padł
Mikst Międzychód (76:69).
– Doznaliśmy tylko jednej porażki z SKS Kasprowicz Inowrocław 80:93 – informuje
Wojciech Porębski, trener kadetów Niwy Oświęcim.
– Do wyłonienia pierwszej
trójki turnieju potrzebna była
mała tabela, ponieważ każda
drużyna miała na swoim koncie przynajmniej jedną porażkę. W ostatecznym rozrachunku zajęliśmy drugą lokatę. Do
zwycięstwa w turnieju zabrakło
nam zaledwie trzech małych
punktów – dodaje trener Porębski.

Najskuteczniejszym zawodnikiem turnieju został Sebastian
Bożenko z Niwy Oświęcim.
Jego klubowy kolega – Oliver
Copik został wyróżniony i wybrany przez organizatorów do
pierwszej piątki turnieju.
Ostatecznie pierwsze miejsce
zajęła drużyna z Inowrocławia – SKS Kasprowicz (9 pkt),
która wyprzedziła Niwę Oświęcim (9 pkt) i TKM Włocławek
(9 pkt). Na pozostałych pozycjach sklasyfikowano odpowiednio UKS Basket 2010
Kruszwica (7 pkt), UKS Mikst
Międzychód (6 pkt) i OSIR
Trójkę Żyrardów (5 pkt).
– mac

Podopieczni Jakuba Korby mozolnie przesuwają się w górę
tabeli

Unia kryzys ma za sobą

Iskra (zielono-czerwone stroje) przegrała z Górnikiem 1:2
Fot. mac

– Tego gola ma na sumieniu nasz
bramkarz Jakub Chowaniec do
spółki z Mateuszem Malickim –
mówi Grzegorz Pławny.
Kiedy drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką
ukarany zostaje Łukasz Herma wydaje się, że brzeszczanie
spokojnie dowiozą zwycięstwo
do końca. Tymczasem w ostatniej minucie kontaktowego
gola strzela Bartłomiej Mika.
Jest jednak za późno, aby gospodarze mogli jeszcze myśleć
o remisie...
– Zabrakło trochę szczęścia
i dojrzałości. W naszej grze
było zdecydowanie zbyt dużo

niechlujności. Naliczyłem całą
masę niedokładnych podań.
Wygrał Górnik, bo był o tego
jednego gola lepszy – zakończył Grzegorz Pławny.
ISKRA BRZEZINKA – GÓRNIK
Brzeszcze 1:2 (0:1)
Bramki: B. Mika 90 – Widuch 44,
Wojnar 78. Sędziował: Maciej Lochert (Wadowice). Żółte kartki:
Herma, Maciesza – K. Jędrusik,
R. Jędrusik. Czerwona: Herma (85
min, druga żółta). Widzów: 150.
ISKRA: Chowaniec – Szewczuk
(77. Kołodziej), Malicki, Maciesza,
Herma – Ryś, Rymek, Nowak, Bieda – B. Mika, Szpiegla.

– mac

Biało-niebiescy fatalnie wystartowali w tym sezonie. D&R
Unia na szczęście powoli wychodzi z kryzysu i nadrabia
stracony na początku dystans
do rywali.
Oświęcimianie do ostatnich
sekund drżeli o wynik meczu z
Nadwiślaninem Gromiec. Taką
sytuację determinował wynik
i zdekompletowany skład gospodarzy. W 60. minucie drugą
żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Tomasz Kocoń.
Ten właśnie zawodnik zdobył
jedynego gola w tym spotkaniu. Po dokładnym dograniu Domżała z prawej strony,
Kocoń przymierzył z okolic
„szesnastki” pod poprzeczkę.
Wcześniej miał mniej szczęścia
w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Po lobie Koconia futbolówka zatrzymała się na
słupku. W pierwszej połowie
od straty gola słupek uratował
także biało-niebieskich.
– Chcemy wszyscy zapomnieć
o punktowych stratach na początku sezonu, a w szczególno-

ści o meczu ze Skawą w Wadowicach – mówi Jakub Korba,
grający trener D&R Unii.
– Mamy młody, mocno przebudowany zespół. Jestem przekonany, że czas będzie działał
na naszą korzyść – dodaje Jakub Korba.
D&R UNIA Oświęcim – NADWIŚLANIN Gromiec 1:0 (1:0)
Bramka: T. Kocoń 23. Sędziował:
Maciej Michniak (Wadowice).

Żółte kartki: T. Kocoń, Korba,
Nowotarski, Boba. Czerwona:
T. Kocoń (60 min, druga żółta).
Widzów: 100.
D&R UNIA: Kubas – Domżał,
Kabara, Wiertel (69. Włoch), Głowacki – Korba (80. Boba), Semik
(90+3. Zawadzki), Jończyk, Nowotarski (88. Pater) – T. Kocoń,
Chojnowski.
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D&R Unia przedziera się w górę tabeli okręgówki, na której czele znajduje się Górnik Brzeszcze
Fot. mac
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