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73 lata temu ostatnich siedem tysię-
cy więźniów KL Auschwitz zostało 
wyzwolonych przez Armię Czer-
woną. Tuż przed ucieczką Niemcy 
wysadzili ostatnie funkcjonują-
ce komory gazowe i krematoria. 
Ponad 100 000 więźniów zdołali 
na czas ewakuować w głąb Nie-
miec, by dalej wykorzystywać ich 
niewolniczą siłę roboczą. Ci, któ-
rzy przeżyli, przez całe życie nie-
śli spojrzenia tych, którzy zginęli.

Dziś nie ma już wśród nas Primo 
Leviego, nie ma Elie Wiesela, Wła-
dysława Bartoszewskiego, Israela 
Gutmana, Simone Veil, Imre Kerte-
sza i jakże wielu, wielu innych. My, 
powojenni, zostajemy coraz bar-
dziej osamotnieni z bagażem do-
świadczenia tamtych ludzi i trudno 
zaprzeczyć, że z owym ciężarem 
radzimy sobie nadal bardzo słabo. I 
nie mam na myśli faktografii. Cały 
nasz świat żyje coraz bardziej tak, 
jakby niewiele nauczył się z tragedii 
Szoa i obozów koncentracyjnych. 

A miał wszak – świat nasz cały – po 
wojnie wyglądać inaczej. Na skalę 
globalną próbowano powołać insty-

tucje dialogu i współpracy – choćby, 
na samym szczycie, Organizację 
Narodów Zjednoczonych. W dużo 
głębszej mierze, na zachodzie Eu-
ropy rozpoczęto proces zbliżania 
się państw, narodów i społeczeństw, 
które dziś znamy pod nazwą Unii 
Europejskiej – tworu powstałego 
na bazie wspólnego rynku, który 
w miejsce dawnych modeli współ-
istnienia, opartych na iluzorycznej 
równowadze sił, przyjął za główne 
fundamenty współpracę i pogłę-
biającą się współzależność państw 
członkowskich. Przyjęto nowe ramy 
prawne zbrodni przeciwko ludz-
kości, ONZ ustanowiło definicję 
zbrodni ludobójstwa. Doceniono 
rolę organizacji pozarządowych, 
których rozkwit po wojnie wzmoc-
nił wpływy społeczeństwa obywa-
telskiego na instytucje rządowe. 
Sam kształt owych samozwańczych 
struktur społecznych przestał od-
wzorowywać kulturę paramilitar-
ną, tak często obecną przed wojną 
w różnego rodzaju bractwach, kor-
poracjach i towarzystwach. Wśród 
Kościołów i organizacji religijnych 
powiało nowym duchem ekumeni-
zmu. Gdyż wydawało się po woj-

nie, że świat trzeba przemyśleć na 
nowo. Przecież ta wojna była inna 
od wszystkich, poprzez tragedię 
ludności cywilnej. Auschwitz stał 
się tego najpełniejszym symbolem. 

Na realną sprawiedliwość zabrakło 
już wówczas odwagi. Spośród około 
70.000 esesmanów pracujących w 
obozach koncentracyjnych i zagła-
dy, jedynie około 1650 zostało po 
wojnie skazanych. W większości na 
irytująco niskie kary kilkuletniego 
więzienia, często orzekane w zawie-
szeniu. Jak tu się dziwić, że wielu in-
nych czuło się później bezkarnymi…

Piotr M. A. Cywiński

Z okazji 73. rocznicy wyzwolenia nie-
mieckiego nazistowskiego obozu Au-
schwitz w europejskiej prasie ukazał 
się artykuł autorstwa dyrektora Mu-
zeum dr. Piotra M. A. Cywińskiego. 

Czytaj więcej na str.  5

Co się z nami stało?
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Oświęcimski dworzec kolejowy zostanie 
zburzony, a w miejsce starego powstanie 
nowy, mniejszy dworzec z większym par-
kingiem. Prace rozpoczną się już w 2016 
roku. Taką decyzję podjął zarząd PKP SA.

Obecny budynek dworca kolejowego 
w Oświęcimiu jest budowlą wymagającą 
generalnego remontu. Taki remont w swo-
ich planach inwestycyjnych miała spółka 
PKP, jednak termin rozpoczęcia tych prac 
był nieustannie odwlekany i przesuwany.

Dziś już wiadomo, że remont starego 
obiektu byłby droższy, niż wybudowa-
nie nowego, mniejszego. Jak informuje 
PKP SA nowy dworzec będzie tańszy 
w utrzymaniu oraz bardzo ekologiczny.

Jak informuje PKP SA w nowym, 
mniejszym dworcu miałaby znajdo-
wać się poczekalnia dla podróżnych, 
kasy biletowe i toalety. Przy dwor-

cu kolejowym zostanie rozbudowa-
ny także parking dla podróżnych.
Ciekawostką jest zbieżność planów 
inwestycyjnych PKP SA z planami Urzę-
du Miasta Oświęcim, który zamierza 
w tym samym 2016 roku wyburzyć budy-
nek hotelu Glob, który od kilkunastu lat 
straszy przyjeżdżających turystów swoją 
przestarzałą, monumentalna konstrukcją.

W miejscu hotelu Glob, Urząd Miasta pla-
nuje budowę parkingu dla osób, które koleją 
podróżują codziennie do pracy czy szkoły.

Koncepcja systemowych dworców ko-
lejowych nie jest innowacyjnym po-
mysłem. W Polsce pierwsze systemo-
we dworce kolejowe już powstały, m.in. 
w Mławie. Czy podobnie będzie wyglą-
dał nowy dworzec PKP w Oświęcimiu?

www.oswiecimonline.pl 
foto: PKP SA

Zburzą dworzec PKP i wybudują nowy

 REKLAMA W GAZECIE MIEJSKIEJ
NR TEL: 888 533 303_

Na rynku wydaw-
niczym pojawiła 
się nowa pozycja. 
Książka Piotra Stru-
czyka L.F. wnosi 
cenny wkład w sta-
rania spirytystów, 
aby społeczeństwo 
polskie wyzbyło się 
uprzedzeń i przy-
swoiło sobie praw-
dziwy obraz spiry-
tyzmu.

Autor za cel stawia sobie odrzucenie stereo-
typów na ten temat. Jego praca jest meryto-
ryczną odpowiedzią na krytykę, która dąży 
do zbagatelizowania tej dziedziny, sprowa-
dzając ją jedynie do czynności wywoływania 
duchów albo kłamliwie umieszczając spiry-
tyzm w sferze praktyk magicznych i okulty-
stycznych.

Struczyk niejako łapie za rękę autorów, 
którzy w swoich rozważaniach o świe-
cie duchowym pomijają treść kodyfika-
cji Kardeca, bądź celowo ją zakłamują. 
(fragment wstępu)

„Mój kardecjański spirytualizm” to pró-
ba odpowiedzi na pytania:

• Czym jest Duch? 
• Co dzieje się z nami po śmierci ciała? 
• Czy homoseksualizm jest niemoralny? 
• Czy mamy obowiązek kochać rodzi-
ców? 
• Czy można popełnić samobójstwo? 
• Czym jest reinkarnacja? 
• Czym jest opętanie?

Czytaj więcej: www.rivail.pl

Mój kardecjański spirytualizm

Władze Oświęcimia i Chełmka wystąpiły 
z propozycją nazwania nowego mostu na 
Wiśle - Mostem Niepodległości. Samorzą-
dowcy chcą w ten sposób nawiązać do ob-
chodzonej w tym roku rocznicy 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
uznając, że będzie to znaczący wkład obu 
miast w tak ważne i doniosłe wydarzenie. 

– Rocznica odzyskania niepodległości to 
święto wszystkich Polaków, niezależnie 
od poglądów, przynależności czy pocho-
dzenia. Również w Oświęcimiu i Chełmku 
będziemy w sposób szczególny obcho-
dzić to święto. Dlatego wspólnie z burmi-
strzem Chełmka wystąpiliśmy do naszych 
radnych o nazwanie nowego mostu na 
Wiśle - Mostem Niepodległości. Będzie to 
pierwszy i znaczący element naszych uro-
czystości – mówi Janusz Chwierut, prezy-
dent Oświęcimia. – Istotny wkład w jego 
powstanie mają samorządy miasta Oświę-
cim, gminy Chełmek, powiatu oświęcim-
skiego i województwa małopolskiego. To 
największa inwestycja samorządowa reali-
zowana na ziemi oświęcimskiej. Ten most 
Niepodległości jest sukcesem naszych ma-
łych ojczyzn i symbolem naszego patrioty-
zmu – wyjaśnia.

– Czasy przynoszą zawsze na myśl najlep-
sze nazwy. Tak było w przypadku pierw-

szego mostu na Wiśle w Chełmku moder-
nizowanego na wizytę papieża Benedykta 
XVI, który później otrzymał jego imię. Ta 
nazwa była zaakceptowana i powszechnie 
przyjęta. Dzisiaj jesteśmy w przededniu 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, tak naprawdę ta droga 
do niepodległości rozpoczęła się w tym 
czasie. 8 stycznia 1918 roku prezydent 
Stanów Zjednoczonych przemawiając do 
Kongresu przedstawił plan dla nowej Eu-
ropy, dla nowego porządku w świecie. I w 
tych 14 punktach ujął też kwestie Polski. 
Nazwa nasunęła się więc sama i możemy 
taki prezent dać mieszkańcom naszych 
małych ojczyzn – argumentuje Andrzej 
Saternus, burmistrz Chełmka. Podkreśla 
też znaczenie tej inwestycji dla rozwoju 
ziemi oświęcimskiej.

– Ten most łączy nasze gminy i daje pod-
stawy do kreowania mocnego lidera Ma-
łopolski zachodniej, jakim jest Oświęcim, 
a jednocześnie daje szanse na rozwój ca-
łej ziemi oświęcimskiej. Powstaną nowe 
miejsca, w które można inwestować. W 
przypadku naszej gminy jest to pond 100 
ha, które mogą być zabudowane i mogą 
powstać tam duże inwestycje – zaznacza.

UG Chełmek

Most „Niepodległości”?

W środę, 24 stycznia, w Sanktuarium Wie-
czystej Adoracji Najświętszego Sakramentu 
w Kętach odbyły się uroczystości 100-lecia 
śmierci Matki Marii Łempickiej – fundatorki 
kęckiego klasztoru i kościoła. Mszy św. prze-
wodniczył ordynariusz diecezji bielsko-ży-
wieckiej – bp Roman Pindel.

W modlitwie uczestniczyli liczni mieszkańcy, 
związani na co dzień z klasztorem, przedstawi-
ciele Gminy Kęty, m.in. I zastępca burmistrza 
– Rafał Ficoń, przedstawiciele Rady Miejskiej 
w Kętach, reprezentanci władz gminnych i 
mieszkańców z rodzinnych stron Matki Marii 
Łempickiej oraz kapłani, m.in. ks. infułat  Ma-
rek Smogorzewski - proboszcz  parafii pw. św. 
Stanisława Kostki w Rypinie, w której skład 
wchodzą Godziszewy - miejsce urodzenia 
Matki Marii, oraz ks. kan. Andrzej Krasiński  
- proboszcz  parafii pw. Trójcy Świętej w Rypi-
nie, gdzie została ona ochrzczona.

Zgromadzeni dziękowali za materialne i du-
chowe dobro, które dokonało się w życiu 
Matki Marii Łempickiej, jak również wokół 
miejsca Wieczystej Adoracji w Kętach na 
przestrzeni lat. W homilii biskup przytoczył 
słowa bł. Celiny Borzęckiej - założycielki w 
Kętach pierwszego w Polsce klasztoru zmar-
twychstanek, która znała Matkę Marię Łem-
picką: „Poznałam siostrę Marię, kapucynkę, 
kwestującą na kościół i klasztor swój. Śliczna 

dusza. Cała w Bogu i dla Boga. Pojechałam do 
Kęt, gdzie trzy dni spędziłam u Matki Łem-
pickiej i zbudowana jestem jej silną wiarą. 
Po tylu trudnościach przebytych zbudowała 
klasztor i kościół”

Modlono się również przy sarkofagu Mat-
ki Marii, w intencjach przyniesionych przez 
wiernych. 

Przygotowania do jubileuszu stanowiła dzie-
więciomiesięczna nowenna, odprawiana 
wspólnie z wiernymi, związanymi z kęckim 
klasztorem. Przygotowano również specjalne 
kazania, w których ukazana została sylwetka, 
duchowość i dzieło życia Matki Marii na tle 
epoki i dziejów polskiej historii, by umożliwić 
lepsze poznanie fundatorki klasztoru.

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji w Kę-
tach zapraszają na kolejną część uroczystości 
jubileuszowych - koncert kolęd, pt. „Skłaniaj-
my swe czoło” z udziałem sopranistki - Bo-
żeny Grudzińskiej Kubik, przy akompania-
mencie Haliny Mansarlińskiej,  przeplatany 
modlitwami Matki Marii Łempickiej. Odbę-
dzie się on w najbliższą niedzielę, 28 stycznia, 
o godz. 17.30 w kościele przy klasztorze sióstr.

Kety.pl

Matka Maria Łempicka
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W ostatnich dniach minionego roku na 
ręce starosty Zbigniewa Starca wpły-
nęła kopia pisma Ministra Sportu i Tu-
rystyki Witolda Bańki w sprawie zasad 
i warunków korzystania z Krytej Pły-
walni w Oświęcimiu. Pismo jest po-
kłosiem gwałtownego wzrostu opłat 
za korzystanie z krytej pływalni, któ-
ry dotknął przede wszystkim zawod-
ników Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
i oświęcimskich klubów sportowych.
 W piśmie Ministra Sportu i Tu-
rystyki do prezydenta Miasta Oświęcim 
czytamy „(…) do Ministerstwa Sportu i 
Turystyki doszły niepokojące informacje 
o niedotrzymaniu warunków umowy w 
sprawie preferencyjnych opłat (zwyżka 
o ponad 50%) za korzystanie z obiektu 
pływalni. Jest to niepokojące zjawisko, 
ponieważ kryta pływalnia w Oświęci-
miu jest strategicznym obiektem dla 
utrzymania i rozwoju procesu szkolenia 
w województwie małopolskim, dlate-
go umożliwienie społeczności lokalnej 
różnorodnej i atrakcyjnej cenowo ofer-
ty sportowej jest niezwykle istotne. (…) 
Musimy zrobić wszystko, by przyczynić 
się do sportowych sukcesów i budowa-
nia silnej pozycji Polski na arenie mię-
dzynarodowej. Mając na uwadze dobro 
młodych zawodników żywię nadzieję 
na poprawę sytuacji w Miejskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu”.

– Tak duża podwyżka, którą wprowadzi-
ło Miasto Oświęcim jest dla nas zaska-
kująca gdyż umowa pomiędzy Polskim 
Związkiem Pływackim a Miastem Oświę-
cim wyraźnie warunkowała otrzymanie 
dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
na modernizację oświęcimskiej pływalni, 
wprowadzenie preferencyjnych opłat dla 
podmiotów zajmujących się szkoleniem 
sportowym, zwłaszcza dzieci i młodzieży, 
w tym osób niepełnosprawnych – mówi 
Starosta Oświęcimski Zbigniew Starzec. 
– Warto podkreślić, że Powiat Oświę-
cimski bezpłatnie udostępnia swoje 
obiekty dla potrzeb szkolenia sportowe-
go dzieci i młodzieży – dodaje starosta.

Powiat Oświęcimski

Minister apeluje do Prezydenta Oświęcimia
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W dniach od 25 do 27 stycznia 2018 roku 
w Oświęcimskim Centrum Kultury od-
bywał się , pod patronatem Światowej 
Unii Kina Nieprofesjonalnego UNICA i 
Prezydenta Miasta Oświęcim, 18. Mię-
dzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofe-
sjonalnych „Kochać człowieka”.

Kochać człowieka to … pokazać ulotne 
chwile, przemijający czas, biegnące my-
śli, by żyły swoim życiem. By trwały. By, 
mimo tego wszystkiego co ludzi łączy i 
co ludzi dzieli, mogły naszkicować obraz 
ludzkiej kondycji. By nie tylko „tu i te-
raz”, ale „zawsze i wszędzie” ukazywały to 
co ważne, co nigdy nie przeminie, dzięki 
czemu byliśmy, jesteśmy i będziemy.

Międzynarodowy Festiwal Filmów Nie-
profesjonalnych „Kochać człowieka” jest 
przedsięwzięciem kulturalnym, o zasię-

gu międzynarodowym, organizowanym 
przez Oświęcimskie Centrum Kultury. 
Patronat nad nim objęła Światowa Unia 
Kina Niezależnego UNICA oraz Prezy-
dent Miasta Oświęcim.

Festiwal jest spotkaniem � lmowców, któ-
rym bliskie są sprawy człowieka, człowie-
ka kochającego, radosnego, twórczego, 
zwycięskiego, ale także człowieka wal-
czącego, cierpiącego, przegrywającego… 
Festiwalowe � lmy – krótkometrażowe, 
fabuły, reportaże, dokumentalne – za-
pisują ludzkie historie. Prezentują wiel-
kie tragedie i małe dramaty oraz chwile 
szczęścia i radości. Wzruszają, doprowa-
dzają do łez i wywołują uśmiech. Niejed-
nokrotnie niepokoją, wzbudzają emocje. 
Dotyczą człowieka i jego miejsca w świe-
cie. Są świadkiem zdarzeń społecznych, 
rodzinnych, osobistych i intymnych. 

Wpisują zmagania człowieka, jego walkę 
o życie, w kontekst przemian zachodzą-
cych w bliższym i dalszym otoczeniu. 
Próbują odkrywać tajemnicze piękno 
człowieka. Piękno ukryte w dobroci, 
życzliwości, szczerości, naturalności, ak-
ceptacji, obcowaniu z drugim człowie-
kiem i naturą.

Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych 
„Kochać człowieka” jest okazją, aby 
przyjrzeć się miejscu, w którym przysta-
nął człowiek.

Do udziału w 18. Międzynarodowym 
Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych 
„Kochać człowieka” zostało nadesłanych 
185 � lmów z 22 krajów (Belgia, Brazylia, 
Burkina Faso, Dania, Finlandia, Fran-
cja, Grecja, Hiszpania, Honduras, Iran, 
Kanada, Meksyk, Niemcy, Polska, Ro-
sja, Szwajcaria, Tajlandia, Turcja, USA, 
Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie), z których do konkur-
su zakwali� kowano 54 � lmy z 17 krajów 
(jeden z � lmów zagranicznych został wy-
cofany z konkursu, przez jego twórcę, z 
powodów osobistych).

Jury 18. Międzynarodowego Festiwa-
lu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać 
człowieka” w składzie: Maria Malatyń-
ska(� lmoznawca, krytyk � lmowy), Lidia 
Duda (reżyser, dokumentalista), Jacek 
Link-Lenczowski (reżyser), Aleksander 
Dyl (operator � lmowy), Witold Kon 
(przewodniczący Federacji Niezależnych 
Twórców Filmowych w Polsce),  przy-
znało nagrody i wyróżnienia:

Grand Prix – Kryształowe Serce 

za � lm: From Hasakah with Love (Po-
zdrowienia z Hasakah) – Mohammad 
Farahani, Iran.

za krzyk rozpaczy, akt odwagi, przeciw-
stawienie się totalitaryzmowi i przemo-
cy. Choć nawet największa o� ara z życia 
może mieć swoją cenzurę… techniczną

I nagroda – Złote Serceza � lm: Julek Ci-
choboszek (Julek Cichoboszek) – Ewa 
Toboła, Bartosz Toboła, Bolechowice. 
Za akceptację, ciekawość i miłość do 
człowieka w jego odmienności dwie II 
nagrody – Srebrne Serce za � lm: Dolls 
Don’t Cry (Lalki nie płaczą) – Frédérick 
Tremblay, Kanada.

Za doskonałą plastycznie, konstrukcyjnie 
i myślowo animowaną opowieść o życiu 
i losie ludzkim za � lm: Under pressure 
(Pod presją) – Diego Fandos, Czechy. Za 
dowcip, bo to kostium tworzy człowieka, 
ale woda oczyszcza ze zbyt pochopnych 
uogólnień. Wszak natura stworzyła lu-
dzi równymi trzy III nagrody – Brązo-
we Serce. Za � lm: Kukułek (� e Cuckoo 
Man) – Daniel Zagórski, Łódź.Za wielką 
wyobraźnię autora, który przewiduje od-
rodzenie się świata wolności i różnorod-
ności poprzez sztukę i oby to się spełniło. 
Za � lm: Włosy (Hair) – Ewa Piątek, Pa-
weł Piątek, Czarmuń za piękny poetycki 
obraz, który nastrojowo opowiada o tym, 
co tworzy charakter człowieka za � lm: 
Parque (Park) – Mateo Garlo, Hiszpania.
Za przekorną świadomość, że wszystko 
może się zdarzyć, gdy zbyt dosłownie 
odczytać prawa i przywileje człowieka – 
nawet taka groteska.

OCK Oświęcim

18. Międzynarodowy Festiwal Filmów ‚Kochać człowieka’
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„27 stycznia. Co się z nami stało?

Z okazji 73. rocznicy wyzwolenia 
niemieckiego nazistowskiego obo-
zu Auschwitz w europejskiej pra-
sie ukazał się artykuł autorstwa 
dyrektora Muzeum dr. Piotra M. 
A. Cywińskiego. Tekst opubliko-
wany został jednocześnie, w wy-
daniu tradycyjnym lub/i online, w 
następujących gazetach: „Le Soir” 
(Belgia), „Hospodárské noviny” 
(Czechy), „Le Monde” (Francja), 
„El Pais” (Hiszpania), „Haaretz” 
(Izrael), „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung” (Niemcy), „Gazeta Wy-
borcza” (Polska), „Kommiersant” 
(Rosja), „SME” (Słowacja), „La 
Liberté” (Szwajcaria), „Népszava” 
(Węgry), „La Repubblica” (Wło-
chy).

73 lata temu ostatnich siedem tysięcy 
więźniów KL Auschwitz zostało wy-
zwolonych przez Armię Czerwoną. 
Tuż przed ucieczką Niemcy wysa-
dzili ostatnie funkcjonujące komory 
gazowe i krematoria. Ponad 100 000 
więźniów zdołali na czas ewakuować 
w głąb Niemiec, by dalej wykorzysty-
wać ich niewolniczą siłę roboczą. Ci, 
którzy przeżyli, przez całe życie nieśli 
spojrzenia tych, którzy zginęli.

Dziś nie ma już wśród nas Primo Le-
viego, nie ma Elie Wiesela, Włady-
sława Bartoszewskiego, Israela Gut-
mana, Simone Veil, Imre Kertesza i 
jakże wielu, wielu innych. My, powo-
jenni, zostajemy coraz bardziej osa-
motnieni z bagażem doświadczenia 
tamtych ludzi i trudno zaprzeczyć, że 
z owym ciężarem radzimy sobie na-
dal bardzo słabo. I nie mam na my-
śli faktografii. Cały nasz świat żyje 
coraz bardziej tak, jakby niewiele 
nauczył się z tragedii Szoa i obozów 
koncentracyjnych. 

A miał wszak – świat nasz cały – po 
wojnie wyglądać inaczej. Na skalę 
globalną próbowano powołać insty-
tucje dialogu i współpracy – choćby, 
na samym szczycie, Organizację Na-
rodów Zjednoczonych. W dużo głęb-
szej mierze, na zachodzie Europy roz-
poczęto proces zbliżania się państw, 
narodów i społeczeństw, które dziś 
znamy pod nazwą Unii Europejskiej 
– tworu powstałego na bazie wspól-
nego rynku, który w miejsce dawnych 

modeli współistnienia, opartych na 
iluzorycznej równowadze sił, przy-
jął za główne fundamenty współpra-
cę i pogłębiającą się współzależność 
państw członkowskich. Przyjęto nowe 
ramy prawne zbrodni przeciwko 
ludzkości, ONZ ustanowiło definicję 
zbrodni ludobójstwa. Doceniono rolę 
organizacji pozarządowych, których 
rozkwit po wojnie wzmocnił wpływy 
społeczeństwa obywatelskiego na in-
stytucje rządowe. Sam kształt owych 
samozwańczych struktur społecznych 
przestał odwzorowywać kulturę pa-
ramilitarną, tak często obecną przed 
wojną w różnego rodzaju bractwach, 
korporacjach i towarzystwach. 
Wśród Kościołów i organizacji re-
ligijnych powiało nowym duchem 
ekumenizmu. Gdyż wydawało się po 
wojnie, że świat trzeba przemyśleć na 
nowo. Przecież ta wojna była inna od 
wszystkich, poprzez tragedię ludności 
cywilnej. Auschwitz stał się tego naj-
pełniejszym symbolem.

Na realną sprawiedliwość zabrakło 
już wówczas odwagi. Spośród oko-
ło 70.000 esesmanów pracujących w 
obozach koncentracyjnych i zagłady, 
jedynie około 1650 zostało po wojnie 
skazanych. W większości na irytują-
co niskie kary kilkuletniego więzie-
nia, często orzekane w zawieszeniu. 
Jak tu się dziwić, że wielu innych czu-
ło się później bezkarnymi…

Dziś widzimy, jak bardzo te powo-
jenne wysiłki – jakby nie były słusz-
ne i przemyślane – nie wytrzymują 
próby czasu. Na kolejne odsłony lu-
dobójczego szaleństwa nie potrafimy 
reagować skutecznie. Głód i śmierć 
wywoływane przez niekończące się 
walki różnych ugrupowań w środ-
kowej Afryce nie są priorytetami 
naszych rządów. Handel bronią i 
wyzysk niemalże darmowej siły ro-
boczej pogrąża najbiedniejsze rejony 
świata. Organizacja Narodów Zjed-
noczonych przestała spełniać jaką-
kolwiek nadzieję. Unię Europejską 
trawi wewnętrzna apatia. W tym 
samym czasie nasze demokracje cho-
rują na wzrost populizmu, egotyzmu 
narodowego, nowych form skrajnej 
mowy nienawiści. Remilitaryzacja 
stosunków międzyludzkich bezcześci 
nasze ulice i miasta. Czyżbyśmy się 

tak bardzo zmienili w ciągu zaledwie 
dwóch-trzech pokoleń?

Zanim spotkamy się za dwa lata, przy 
75 rocznicy wyzwolenia Auschwitz, 
będącej kulminacyjnym wydarze-
niem kolejnego, piętnastego już Mię-
dzynarodowego Dnia Pamięci o Ofia-
rach Holokaustu, powinniśmy zadać 
sobie kilka pytań – aby dzień ten nie 
stał się jeszcze jedną uroczystością, z 
powracającymi tymi samymi słowa-
mi, przybierającymi postać sloganów 
tkliwie usadzonych w znanych nam 
ujęciach zarysów architektury obozo-
wej.

Co się dzieje z naszym światem? Co 
się dzieje z nami samymi? Czy pamięć 
naprawdę nie niesie zobowiązania? A 
jeśli to nadzieja umiera ostatnia, to 
w czymże ma ona być zakorzenio-
na, jeśli nie właśnie w pamięci? Czy 
naprawdę musimy narzekać na brak 
wizji, by uzasadniać naszą miałkość 
we wzmacnianiu tego, co dobre? Czy 
brak autorytetów uzasadnia promo-
wanie marności? Czy brak mężów 
Stanu ma dawać pole do popisu gło-

som niedojrzałym do własnej odpo-
wiedzialności? Czy słupki sondażowe 
i memy z portali społecznościowych 
stały się na trwale dyktatem naszych 
wyborów? Czy rynek naprawdę po-
trzebuje jedynie ludzi przekonanych, 
że mają niezbywalne prawo do wy-
gody, nie pomnych, że mają też – i 
to nie zawsze wygodne – obowiązki? 
Czy siedząc spokojnie za drzwiami 
naszej „niemożności zrobienia czego-
kolwiek” nawet wobec największych 
dramatów, aż tak skutecznie potra-
fimy stłamsić poczucie naszej obiek-
tywnej i namacalnej odpowiedzial-
ności?

Czy w kulturze, która stara się żyć 
bez świadomości śmierci jest jeszcze 
miejsce dla pamięci o ofiarach? Czy 
kakofonia indywidualnych i na równi 
stawianych opowieści – do których, 
owszem, każdy ma naturalne prawo 
– niesie w sobie jeszcze wyzwalający 
przekaz moralny? Czy suma ludz-
kiego samozadowolenia jest najsen-
sowniejszym miernikiem dobra tego 
świata?

Widząc jak na dłoni absurdalne nie-
przystawanie edukacji do wyzwań 
współczesności, dlaczego nie potrafi-
liśmy odmienić jej sensu? Czy propor-
cja choćby godzin nauki matematyki 
względem takich zajęć jak etyka, jak 
nauka rozumnego korzystania z mass 
mediów, jak wiedza o społeczeństwie 
i jego wewnętrznych zagrożeniach, 
jak zdolność organizowania sprzeci-
wu obywatelskiego, jak umiejętność 
tworzenia projektów pomocowych – 
jest na poważnie uzasadniona? Czy 
aż tak bardzo właśnie na całkach 
chcemy zbudować nasze jutro? Cze-
mu wykładana historia pozostaje 
jedynie bezpieczną na każdą stro-
nę nauką o przeszłości, bez żadnych 
wyraźnie wskazanych powiązań z 
dniem dzisiejszym i coraz bardziej 
niepewnym jutrem?

Nie chcemy na te pytania sobie same-
mu odpowiadać, więc łatwiej je od-
dalić, wyśmiać lub zdyskredytować. 
I nie ważne, co się dzieje w Kongo, 
w Birmie lub na sąsiednim osiedlu 
czy pobliskim stadionie. Nie zmieni 
to faktu, że nasze dzieci – przyszłość 

wszystkiego, na czym zdawałoby się 
powinno nam zależeć – więcej do-
wiadują się o poświęceniu, godności, 
odpowiedzialności i ideowości z ko-
lejnych części „Gwiezdnych Wojen”, 
niż od nas samych lub naszych szkół. 
Apatia nas ogarnęła nie dlatego, że 
nie widzimy wielkich wizji na przy-
szłość, ale dlatego, że zawoalowa-
liśmy sobie obraz naszej wspólnej, 
zbiorowej – nawet najbliższej – prze-
szłości.

Apatia tak głęboka, że dziś już – po 
raz pierwszy być może w dziejach 
ludzkości – oceniając rozwój wyda-
rzeń w tak licznych miejscach – dale-
kich i bliskich – tak trudno nam roz-
graniczyć to, co jest jeszcze pokojem, 
od tego, co już jest wojną. Pamięć i 
odpowiedzialność przestały się łą-
czyć. Oto cała cywilizacja na własne 
życzenie pozbawiona zostaje swojego 
własnego doświadczenia. Czy pozwo-
limy, by Auschwitz przeszło do histo-
rii? Czy może od razu do matematy-
ki?”

Piotr M. A. Cywiński 
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Stary leśniczy skończył służbę i przyszedł do 
pana aby ten przydzielił mu z lasu drewna na 
wybudowanie skromnego domu, gdzie do-
kończył by żywota. Pan jednak oświadczył 
mu: jeśli ty tak dbałeś o moje interesy jak o 
swoje, to ja ci dziękuję i żadnego drzewa nie 
dam.
 PRL jako państwo powszechnie 
uznawane przez międzynarodową społecz-
ność, bez względu na jego proweniencję, jak 
każde państwo z de� nicji-dysponowało apa-
ratem , w tym także – przymusu.
 Jeśli przyjąć za jedną z opcji ide-
ologię wyznawaną przez aktualnych „wła-
ścicieli” Rzeczypospolitej, że PRL było pań-
stwem opresyjnym, którego służby siłowe 
dopuszczały się licznych przestępstw, a tak-
że – zbrodni, to od 1990 r. było dostatecznie 
dużo czasu, aby zbrodnie ujawnić, a winnych 
ukarać.
 Trzeba jednak pamiętać, o czym 
Urząd  d/s Historii i dyżurni kronikarze za-
pominają, że większość współczesnych pro-
minentów wywodzi się z rodzin aktywnie 
wspierających państwo socjalistyczne, a i oni 
sami zajmowali posady opłacane przez so-
cjalistyczne państwo z podatków płaconych 
przez plebs.
 Polska Rzeczpospolita Ludowa nie 
funkcjonowała w próżni społecznej i poli-
tycznej. Przez 40 lat, niemal 40 mln Polaków 
pracowało, uczyło się, zakładało rodziny, 
planowało życie w państwie takim, jakie ono 
było.
 Oczywiście, podobnie jak to ma 
miejsce i dzisiaj,  niemałe grupy Polaków nie 
akceptowały zastanej rzeczywistości i podej-
mowały walkę o zreformowanie Państwa, 
którego system z latami przejawiał coraz wy-
raźniejszą niewydolność.
 Zdawały sobie z tego sprawę władze 
rządzącej partii, ale też możliwości dokona-
nia głębszych reform ograniczała zależność 
od potężnego sąsiada, wobec którego Polskę 
wiązały zobowiązania polityczne, gospodar-
cze i militarne. Pomimo tego w Polsce dzię-
ki zachowaniu narodowych tradycji, silnego 
przywiązania do religii chrześcijańskiej i 
Kościoła – w październiku 1956 r. doszło do 
przesilenia i złagodzenia kursu jaki panował 
w krajach Związku Radzieckiego. O wyzwo-
leniu się spod dominacji  radzieckiej w ów-
czesnych realiach nie mogło być mowy. Ci  
dyżurni � lozofowie historii którzy twierdzą, 
że zależność Polski opierała się na służalczym 
stosunku rządzącej partii PZPR do ZSRR, że 
gdyby nie Partia, to Polska mogłaby być pań-
stwem suwerennym  – = ignorują ówczesną 
sytuację na świecie .Trwała zimna wojna. 
Obowiązywała doktryna „ Żelaznej Kurty-
ny”. Podjęta na Węgrzech próba odzyskania 
niepodległości skończyła się krwawą rzezią i 
inaczej być nie mogło, tym bardziej, że Wę-
gry przegrały wojnę jako sojusznik Hitlera i 

do tysięcy poległych pod Stalingradem do-
szły o� ary powstania.
 Z zakończeniem wojny Polska by-
najmniej nie odzyskała pokoju. W kraju 
trwały walki  rozmaitych ugrupowań zbroj-
nych działających  pod rozkazami tzw. Rzą-
du Londyńskiego jak i rodzimych watażków 
którym roiło się dojście do władzy, ale także 
zwyczajnych bandytów rabujących i mor-
dujących Polaków pod szczytnymi hasłami  
walki o wyzwolenie Polski spod radzieckiej 
okupacji.
 Grasowały też bandy szabrowni-
ków, którzy korzystali z tymczasowej sytu-
acji, dalekiej od  pokoju jakiego spodziewała 
się większość Polaków  po zakończenie dzia-
łań wojennych. 
Do tego doszła 
intensywna wal-
ka zbrojnych  i 
licznych oddzia-
łów UPA  któ-
re w ówczesnej 
zawierusze ,nie 
godząc się z usta-
leniami jałtań-
skimi  zmierzały 
do „wyzwolenia” 
tzw. Kraju Za-
kierzońskiego na 
obszarze przyznanym Polsce.
 W tej sytuacji polskie władze mu-
siały dla zapewnienia pokoju warunkującego 
odbudowę zniszczonego wojną kraju podjąć 
działania zbrojne. Po ogłoszeniu amnestii  
wobec żołnierzy AK  walki wewnętrzne nieco 
osłabły, ale nasiliły się działania UPA i OUN 
na terenie województw wschodnich. Prze-
prowadzona w ramach  akcji „Wisła” pacy� -
kacja  i przesiedlenie  na ziemie odzyskane 
Ukraińców, Łemków , pozbawiło UPO-wców 
zaplecza logistycznego i źródeł  zaopatrzenia 
i sytuacja chociaż w sposób bolesny  dla au-
tochtonicznej ludności – została uspokojona.
 Polska pojałtańska w latach powo-
jennych to kraj niemal jednolity narodowo 
i religijnie, ale potwornie zniszczony, po-
zbawiony fachowej siły roboczej, inteligencji 
twórczej wyniszczonej przez wrogów, znisz-
czonych miast, zakładów pracy. Po czasach  
przedwojennych  odziedziczyliśmy miliony 
analfabetów ,zacofane rolnictwo . Pierwszym 
zadaniem jakie podjęło ówczesne państwo 
polskie – była odbudowa zgliszcz i zapewnie-
nie spokoju warunkującego  odbudowę kraju 
i  przeprowadzenie reform zapowiedzianych 
w dekrecie PKWN-u – w tym reformy rol-
nej przez likwidację wielkiej własności ziem-
skiej i przydzielanie ziemi bezrolnym i ma-
łorolnym czego mimo obietnic nie dokonały 
rządy przedwojenne, oraz uprzemysłowienie 
kraju.
 Wg ustaleń aliantów i realnej sy-
tuacji Polska znalazła się w sferze wpływów 

radzieckich i nie mogła korzystać z takiej po-
mocy państw zachodnich jak choćby Niem-
cy z planu Marshalla. Zresztą tak było i jest 
mimo że  dzisiaj jesteśmy jako bezpośredni 
sąsiad Federacji Rosyjskiej ważnym przy-
czółkiem militarnym USA, to jesteśmy trak-
towani jako naiwny klient któremu za ciężkie 
pieniądze można sprzedać przestarzałe ba-
dziewie i łaskawie pozwalać za niemałą opła-
tą na wjazd do „Imperium Demokracji”,
 Szczególne warunki jakie panowały 
w powojennym świecie i na obszarze Polski 
gdzie ścierały się wpływy Wschodu i Zachodu 
, gdzie b. prominenci Polski przedwrześnio-
wej  liczący na powrót do dawnych wpływów 
i władzy usiłowali zdestabilizować kształtu-

jącą się nową 
rzeczywistość 
w s p i e r a j ą c 
wrogie no-
wej władzy 
siły, także 
ugrupowania 
wojskowe – 
powodowały 
z przeciwnej 
strony two-
rzenie forma-
cji wojskowo-
-policyjnych 

które zwalczały wrogie nowemu państwu 
działania i struktury. Ich ideologia najczę-
ściej oblekana w patriotyczne hasła nie miała 
praktycznego znaczenia, ponieważ o� arami 
padali często zwykli ludzie, geodeci  dokonu-
jący pomiarów ziemi, sołtysi, chłopi których 
rabowano. W otwartych walkach uczestni-
czyło wojsko, w tym także żołnierze radziec-
cy, polskie formacje wojsk wewnętrznych, 
Milicje Obywatelskiej  a także funkcjonariu-
sze Służby Bezpieczeństwa.
 Od 1952 r, Polska przyjęła Konsty-
tucję i nazwę Polska Rzeczpospolita Ludowa. 
W miarę umacniania się nowej władzy i wy-
gaszania zmagań zbrojnych malała rola for-
macji zbrojnych o charakterze wojskowym, a 
rozwijały się  tajne formacje policyjne prze-
znaczone do zwalczania opozycyjnej działal-
ności podziemnej, wyłamującej się spod pań-
stwowej cenzury, inwigilujące niespokojne 
środowiska kontestujące panujący w Polsce 
system i zależność od Związku Radzieckiego.
 Po upadku PRL  znaczną część apa-
ratu  po wery� kacji przejęło nowe państwo 
do nowych formacji zbrojnych i policyjnych 
gwarantując obowiązujące zasady dot. wa-
runków pracy i wynagradzania.
 Przyjęte po 1990 roku  w prakty-
ce  postępowania zasady działania służb 
publicznych i państwowych cechuje brak 
jakichkolwiek zasad. Mienie publiczne trak-
towane było jako bezdziedziczny spadek  „po 
komunie”, Budowane wysiłkiem całego naro-
du  huty, stocznie  całe kombinaty wraz z ty-

siącami hektarów uzbrojonych w infrastruk-
turę gruntów, instytucje � nansowe, fabryki  
były rzekomo w imię transformacji ustrojo-
wej – zwyczajnie rozkradane  Polacy otrzy-
mali jako prawowici spadkobiercy po PRL-u 
tzw. świadectwa udziałowe, których wartość 
rynkowa wynosiła ca 140 zł. Powstawały jak 
grzyby po deszczu  tysiące fortun pochodzą-
cych przede wszystkim ze złodziejstwa ładnie 
nazywanego – spekulacjami giełdowymi.
 Wszystkie rządy po 99r. solidarnie 
dbały o to, aby nie badać pochodzenia więk-
szości wielkich fortun których posiadacze  
zazwyczaj � nansowali wybory. 25-lecie rzą-
dów po PRL-owskich  to okres bezpreceden-
sowej demoralizacji państwa. Nawet służby 
wojskowe które przez wieki były wzorem 
poświęcenia Ojczyźnie ,  słynące z wysokiego 
morale – nie oparły się fali demoralizacji.

Mimo sutych apanaży jakie  sobie  wypłacali 
rządzący Polską, nagminnie kwitnie  korup-
cja a współczesne rządy których działania 
wskazują na szczere pragnienie uporządko-
wania Rzeczypospolitej – ujawniają zapewne 
tylko niewielką część procederu jaki dopro-
wadził do pauperyzacji znacznej grupy, jeśli 
nie większości społeczeństwa – generując 
exodus milionów Polaków w poszukiwaniu 
chleba i godnych warunków życia.

W sytuacji pogarszającego się dostępu do 
specjalistycznej pomocy lekarskiej, drożeją-
cych leków, wzrastających podatków i nakła-
dania coraz to innych opłat Państwo  funduje 
igrzyska z polowaniami na czarownice. W 
imię dekomunizacji burzy się pomniki, zmie-
nia tablice z nazwami ulic, usiłuje wymazać z 
pamięci narodowej osoby zasłużone jak np. 
Jerzy Ziętek  czy w Oświęcimiu – Ignacego 
Fika – literata, komunisty zamordowanego 
wraz z żoną przez hitlerowców za działalność 
antyfaszystowską. W ramach „deubekizacji” 
odebrano emerytury i renty nawet tym, któ-
rzy po wery� kacji lojalnie służyli nowej wła-
dzy.

Nic więc dziwnego, że „gajowi” nie ufają 
współczesnej władzy i korzystają z każdej 
okazji aby sobie poza Panem ubrać nieco 
drzewa, aby po odsunięciu od koryta jemu i 
rodzinie nie zabrakło.

Józef Figura

PUBLICYSTYKA. Służ Panu wiernie to on Ci pie…

REKLAMA

Nowe czujniki smogu
W Oświęcimiu zwiększono 
dostęp do informacji o jakości 
powietrza, dzięki kolejnemu 
czujnikowi smogu. W pla-
cówce eurobanku przy ulicy 
Rynek Główny 11, zainstalo-
wano sensor powietrza mie-
rzący poziom stężenia pyłów 
zawieszonych PM2.5 i PM10 
oraz ciśnienie atmosferyczne, 
temperaturę i wilgotność po-
wietrza. 

Ponadto na terenie Gminy 
Zator zainstalowano pierw-
szy sensor jakości powietrza. 
Urządzenie zostało zainstalo-
wane na budynku Centrum 
Aktywizacji Zawodowej przy 
ul. Juliusza Słowackiego 15 w 

widocznym miejscu, tak aby 
przechodnie bez dostępu do 
Internetu również byli świado-
mi poziomu zanieczyszczeń.

Wyniki pomiaru dostępne są 
na stronie www.airly.pl 

OświęcimOnline.pl



DWA LISTY GOŃCZE
W dniu 23 stycznia 2018  w jednej z miejscowo-
ści Gminy Kęty,  policjanci ogniwa patrolowego- 
interwencyjnego Komisariatu Policji w Kętach,  
zatrzymali poszukiwanego listem gończym 45 
– letniego  mieszkańca Katowic. Mężczyzna był 
od czterech lat poszukiwany przez katowicki oraz 
krakowski sąd za przestępstwa kryminalne.
Do zdarzenia 
doszło tuż 
przed godzi-
ną 13.00, kie-
dy policjanci 
p at ro lu j ą c y 
teren miejsco-
wości Malec,  
na jednej z 
ulic, zauważy-
li mężczyznę 
p a s u j ą c e g o 
do rysopisu 
p o s z u k i w a -
nego listem 
gończym.  W 
związku z 
p ow y ż s z y m  
funkcjonariusze wylegitymowali go, a następnie 
za pośrednictwem policyjnej bazy osób poszuki-
wanych,  potwierdzili  że 45 - latek jest poszukiwa-
ny dwoma listami gończymi przez sądy: w Kato-
wicach i Krakowie. Mężczyzna  został zatrzymany, 
a następnie trafił do jednego z zakładów karnych, 
gdzie spędzi najbliższych kilka lat.

PIJANY KIEROWCA 
21 stycznia 2018 małżeństwo z Polanki Wielkiej pow. 
oświęcimski,  dokonało obywatelskiego ujęcia nietrzeź-
wego kierowcy.  Pijany 50 - latek nie bacząc na zagroże-
nie, które stwarzał, a także grożące konsekwencje karne, 
wsiadł do swojego auta mając w organizmie blisko 3,5 
promila alkoholu. 
Do zdarzenia doszło w niedzielę tuż po godzinie 14.00  w 
Polance Wielkiej. Jadący ulicą Kasztanową wraz z żoną,  
27 – letni mieszkaniec Polanki Wielkiej zauważył, że 
znajdujący się przed nim samochód marki fiat, którym 
podróżowało dwóch mężczyzn,  jedzie slalomem.  Mał-
żeństwo nie zlekceważyło zagrożenia które stwarzał kie-
rowca i natychmiast powiadomiło Policję. Następnie 27 
– latek użył klaksonu, co spowodowało, że kierowca fiata 
zjechał na pobocze, gdzie się zatrzymał. Za nim zatrzy-
mał się również 27 - latek, podbiegł do fiata, potwierdził 
podejrzenia, że kierujący jest nietrzeźwy i wyjął kluczyki 
ze stacyjki. Dodatkowo uniemożliwił kierowcy ucieczkę 
pieszą. Policjanci w kilka chwil byli na miejscu, zatrzyma-
li nietrzeźwego, którym okazał się 50 – letni mieszkaniec 
Polanki Wielkiej. Badanie jego stanu trzeźwości wykaza-
ło 3,44 promile alkoholu. Równie nietrzeźwy był również 
podróżujący jako pasażer, brat zatrzymanego.
Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara pozba-
wienia wolności do lat 2 oraz zakaz prowadzenia pojaz-
dów nie mniejszy niż trzy lata. Ponadto osoba kierująca 
pojazdem w stanie nietrzeźwości musi się liczyć z kon-
sekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej 
kary, sąd  obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne, w 
wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.
Na duże wyróżnienie i szczególne podziękowania zasłu-
guje małżeństwo z Polanki Wielkiej.  Widząc zagrożenie 
ze strony nietrzeźwego kierowcy, błyskawicznie zareago-
wali  nie dopuszczając, aby ten kontynuując jazdę,  do-
prowadził do tragedii.

WRĘCZYŁ ŁAPÓWKĘ
W dniu 19 stycznia 2018, policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego oświęcimskiej komendy Policji, zatrzymali 
56 - letniego mieszkańca powiatu wadowickiego, który 
chcąc uniknąć odpowiedzialności za wykroczenia, zwią-
zane z nieodpowiednim stanem technicznym swojego 
pojazdu, proponował policjantom przyjęcie korzyści ma-
jątkowej. W powyższy sposób dopuścił się przestępstwa.
Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w Ba-
bicach gm. Oświęcim,  na ulicy Śląskiej, gdzie funkcjo-
nariusze pilnowali bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Tuż przed godziną 23.00 do kontroli drogowej zatrzyma-
li samochód marki Renault, który posiadał niesprawne 
oświetlenie. Podczas dalszej kontroli policjanci ujawnili 
wycieki płynów eksploatacyjnych z silnika, a dodatkowo 
pojazd na wyposażeniu nie posiadał gaśnicy samochodo-
wej. W związku z powyższym policjanci poinformowali 
kierowcę o nałożeniu  kilkuset złotowego mandatu kar-
nego. Na powyższy fakt 56 – latek stwierdził, że przecież 
„mogą się jakoś dogadać”.   Policjant pouczył mężczyznę, 
że tego rodzaju propozycja stanowi przestępstwo i kon-
tynuował czynności. Kiedy mężczyzna ponowił propo-
zycję, wkładając do dowodu rejestracyjnego pieniądze w 
kwocie 200 zł, został natychmiast powiadomiony tym, że 
próba wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszo-
wi , w celu odstąpienia od dalszych czynności stanowi 

przestępstwo. W związku z powyższym  56 – latek został 
zatrzymany i trafił do oświęcimskiej komendy Policji.  
Przypominamy, że próba wręczenia korzyści mająt-
kowej funkcjonariuszowi jest przestępstwem, za któ-
re grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat
.   STANISŁAW WALUŚ
Policjanci i strażacy nadal poszukują Stanisława 
Waluś, 80 – letniego mieszkańca Oświęcimia. W 

dniu 18 
s t y c z n i a 
br. rodzi-
na zgłosiła 
jego za-
g i n i ę c i e . 
Mężczyzna 
w dniu 17 
s t y c z n i a 
br. wyszedł 
ze swoje-
go miejsca 
z a m i e s z -
kania, z 
zamiarem 
pójścia na 
d z i a ł k ę , 

znajdującą się w miejscowości Zaborze. Niestety od 
chwili opuszczenia domu senior nie nawiązał kon-
taktu z rodziną.

ZAGINIONA GOTÓWKA
W dniu 11 stycznia 2018 oświęcimski dzielnico-
wy, przekazał 70 – letniemu mieszkańcowi Oświę-
cimia tysiąc złotych, które pozostały w jednym 
z oświęcimskich bankomatów, a które znalazła 
i przekazała Policji mieszkanka Oświęcimia.    
W ubiegłym tygodniu  27 – letnia mieszkan-
ka Oświęcimia przekazała dzielnicowemu plik 
banknotów wraz z potwierdzeniem wypłaty, któ-
re znalazła w jednym z bankomatów na terenie 
Oświęcimia.  Kobieta oświadczyła, że pieniądze 
pozostawiła osoba, która tuż przed nią korzystała 
z bankomatu.  Dzielnicowy sporządził odpowied-
nią dokumentację, a następnie zabezpieczył pie-
niądze i wydruk. Jeszcze tego samego dnia, posia-
dając początkowe numery karty bankomatowej, 
które wskazują bank który wydał kartę, skontak-
tował się z jego pracownikami, gdzie pozostawił 
informację dla właściciela gotówki o możliwości 
jej odbioru w oświęcimskiej komendzie Policji.
Wczoraj do komendy zgłosił się 70 – let-
ni mieszkaniec Oświęcimia, który w rozmo-
wie z dzielnicowym potwierdził, iż znale-
zione w bankomacie pieniądze należały do 
niego. Jak się okazało  mężczyzna odszedł 
od bankomatu, po tym, gdy ten  wydał mu kar-
tę i przez dłuższą chwilę nie wydawał gotówki. 
Sądząc więc, że bankomat się zepsuł, nie czekał 
dłużej. Nie był świadomy tego, że kilka chwil 
później bankomat wysunął gotówkę. Dodatkowo 
okazało się, że przez ostatnie dni nie sprawdzał 
stanu swojego konta. Dzielnicowy dokładnie wy-
jaśnił seniorowi,  w jaki sposób pieniądze trafiły 
na Policję. Szczęśliwy 70 – latek, odbierając pie-
niądze  nie krył wzruszenia. Dziękując za udzie-
loną pomoc, przekazał też podziękowania dla 
znalazczyni, której jak sądzi podziękuje osobiście.

AGRESOR I PIROMAN
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego, 
wobec 50 – letniego mieszkańca  Oświęcimia, któ-
ry podczas awantury domowej podpalił kosz na 
śmieci, groził 70 – letniej matce, a następnie pod-

palił warte kilka tysięcy złotych łóżko szpitalne.
W sobotę przed południem, dyżurny oświęcimskiej ko-
mendy Policji został powiadomiony przez mieszkańców 
Osiedla Błonie w Oświęcimiu, o awanturze do której 
doszło w jednym z mieszkań. Pod wskazany adres  na-
tychmiast został wysłany patrol. Na miejscu okazało się, 
że interweniowali również strażacy, ponieważ 50 - latek 
podpalił jeden z koszy znajdujących się w mieszka-
niu. W trakcie interwencji policjanci zauważyli dziwne 
zachowanie sprawcy awantury, który na dodatek za-
czął uskarżać się na zawroty głowy. W związku tym na 
miejsce zostało wezwane Pogotowie Ratunkowe, które 
przewiozło go do szpitala. W trakcie pobytu na SOR 
mężczyzna, wykorzystał chwilę nieuwagi personelu i 
podpalił transportowe łóżko szpitalne.  Ogień natych-
miast został ugaszony przez jednego z pracowników. Po 
badaniach lekarskich 50 – latek trafił do pomieszczeń 
dla osób zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji.
Na podstawie zebranych materiałów zatrzymanemu 
zostały przedstawione zarzuty gróźb karalnych  wo-
bec matki oraz zniszczenia mienia szpitalnego poprzez 
podpalenie.  W dniu 8 stycznia  br. Sąd Rejonowy w 
Oświęcimiu, na wniosek Prokuratury,  zastosował wobec 
podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci aresz-
tu tymczasowego. W tej sprawie prowadzone są dalsze 
czynności gdyż policjanci ustalili,  że mężczyzna był 
również agresywny wobec innych mieszkańców bloku.

NOWE SAMOCHODY
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu  
otrzymali dwa nowe radiowozy marki VW Transporter. 
Będą one wykorzystywane przez funkcjonariuszy ogni-
wa patrolowo – interwencyjnego,  w codziennej służbie 
patrolowej oraz do przewożenia osób zatrzymanych.  W 
zakupie jednego z nich Policję  wsparły władze powiatu 
oświęcimskiego,  natomiast  drugi, identyczny wóz prze-
kazany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, 
zakupiony został z budżetu Policji,  w ramach Programu 
Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017-2020.
W piątek 5 stycznia br. o godzinie 14.00  w Komendzie 
Powiatowej Policji w Oświęcimiu odbyło się   przekaza-
nie dwóch nowych radiowozów oznakowanych mar-
ki VW Transporter. Na uroczystość przybyli Starosta 
Oświęcimski Zbigniew Starzec, Wiecestarosta Jarosław 
Jurzak, Radni Powiatowi oraz przedstawiciele mediów.  

Gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Oświę-
cimiu insp. Robert Chowaniec, który podziękował 
przedstawicielom władz samorządowych za wsparcie. 
Podkreślił, że  w efekcie bardzo dobrej współpracy z 
samorządem lokalnym, który czuje się współodpowie-
dzialny za utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeń-
stwa w powiecie, było możliwe sfinansowanie  zakupu 
dużego, wartego blisko 170 tysięcy zł,  oznakowanego 
radiowozu.   Komendant zaznaczył, iż policjanci na  te-
renie powiatu oświęcimskiego, codziennie podejmują 
kilkadziesiąt interwencji. W każdej chwili są gotowi, 
aby nieść pomoc mieszkańcom, a nowoczesny sprzęt 
transportowy, w znacznej mierze usprawni ich  służbę.
Z kolei Starosta   podkreślił, że dla samorządów od 
wielu lat, bezpieczeństwo mieszkańców jest niezwy-
kle ważne, a  żeby utrzymać wysoki jego poziom,  
policjanci powinni dysponować nowoczesnym i 
niezawodnym sprzętem.   Następnie Starosta oraz 
Komendant wręczyli kluczyki do radiowozów poli-
cjantom ogniwa patrolowo – interwencyjnego. Funk-
cjonariusze, zaprosili do obejrzenia wnętrza nowych 
wozów i z satysfakcją opowiedzieli o ich wyposażeniu.
Wartość obu nowych wozów to blisko 340 tysięcy zło-
tych  Zakup pierwszego z furgonów był możliwy dzięki 
wsparciu Starostwa oraz Rady Powiatu, który  zdecydo-
wał się na sfinansowanie połowy jego wartości. Druga 
połowa kwoty pochodziła z budżetu Policji. Wyjątkową 
niespodzianką okazał się jednak fakt, iż Komendant 
Wojewódzki Policji w Krakowie, zdecydował o przeka-
zaniu do Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu  
drugiego, tego samego typu radiowozu.  Dwa duże i 
nowoczesne wozy z całą pewnością usprawnią poli-
cyjną służbę, co bezpośrednio przełoży się na sposób i 
jakość  realizowanych zadań na rzecz bezpieczeństwa.

KPP Oświęcim
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