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Szpital Powiatowy im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu liczy już pięćdziesiąt lat.
Okrągła rocznica była okazją do zaprezentowania zmian, osiągnięć i wręczenia
odznaczeń państwowych dla osób związanych z placówką.

Fot. M. Wilk

Podstawowym celem działania
szpitala jest świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego i diagnostyki oraz szeroko
rozumianej profilaktyki i edukacji prozdrowotnej.
– Codziennie pracownicy naszego szpitala niosą pomoc
chorym, są z nimi w trudnych
chwilach. Ale także w chwilach
radości, przywracają im zdrowie
i są z pacjentami, gdy rodzi się
nowe życie. Jestem im wdzięczna za codzienny trud, wdrażanie
nowoczesnych metod leczenia,
podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności, przywracanie
zdrowia i dawanie nadziei chorym – mówi dyrektor szpitala.
Historię oświęcimskiej placówki tworzą codziennie zarówno
pracownicy, jak i instytucje
państwowe i samorządy lokalne,
z którymi szpital współpracuje,
a także wiele instytucji pozarządowych, które wspierają jego
działalność.
– Staramy się rozwijać i modernizować nasz szpital dla
mieszkańców powiatu. W ciągu

piętnastu lat samorządy wsparły nas niebagatelną kwotą blisko 19 mln zł. Powstał pawilon
centrum rehabilitacji i oddziału
płucnego, oddział neurologii
i udarowy, oddział intensywnej
opieki medycznej i wiele innych
inwestycji. Samorządy wspierają wiele wspólnych projektów,
takich jak zakup mammografów, karetek pogotowia i innych
sprzętów – wylicza Sabina Bigos-Jaworowska.
– Od wejścia Polski do Unii
Europejskiej przed szpitalem
otworzyły się nowe możliwości.
Bez środków z Unii Europejskiej nie udałoby się wykonać
wielu niezbędnych inwestycji,
na które pozyskaliśmy kwotę
blisko 14 mln zł. Dzięki nim
zmodernizowano wiele oddziałów szpitalnych, powstał
nowoczesny blok operacyjny,
zinformatyzowano pogotowie
szpitala – dodaje.
Oświęcimski szpital czekają
nowe wyzwania, jednak, jak
podkreśla dyrektor, z obecną załogą uda się sprostać im
wszystkim oraz działać na rzecz
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Szpital w Oświęcimiu jest
jednym z większych i nowocześniejszych w Małopolsce
Zachodniej. Posiada specjalistyczną bazę zabiegowo-diagnostyczną. Obecnie w placówce znajduje się szesnaście
oddziałów, a w nich czterysta
osiemdziesiąt łóżek. W szpitalu działają też dwadzieścia
trzy poradnie specjalistyczne,
cztery pracownie specjalistyczne oraz zakłady diagnostyczne.
Jest pomocny średnio w roku
osiemnastu tysiącom pacjentów.
Są to nie tylko mieszkańcy ziemi oświęcimskiej i sąsiednich
powiatów, ale także turyści odwiedzający Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
– Nasz szpital tylko z nazwy jest
powiatowy, gdyż świadczymy
usługi o szerokim zakresie także dla pacjentów pochodzących
spoza oświęcimskiego powiatu.
Wysokie umiejętności naszego
personelu, a także systematyczna modernizacja pozwalają nam
pozyskiwać pacjentów, którzy
wybierają właśnie nasz szpital. Nie byłoby to możliwe bez
inwestycji, których wykonano
w ostatnich latach za kwotę ponad 53 mln zł – zaznacza Sabina Bigos-Jaworowska, dyrektor
Szpitala Powiatowego im. św.
Maksymiliana w Oświęcimiu.
Placówka dysponuje nowoczesną aparaturą medyczną,
wykonując szeroki wachlarz
badań laboratoryjnych, radiologicznych (RTG, Mammografia, Doppler, USG narządowe),
neurologicznych (EEG, EMG,
Doppler tętnic szyjnych), gastrologicznych (gastroskopia, kolonoskopia i rektoskopia) i kardiologicznych (EKG, UKG, EKG
metodą Holtera, 24-godzinne
monitorowanie RR metoda Holtera, EKG wysiłkowe).

Oświęcim

dalszego rozwoju dla dobra pacjentów.
Podczas jubileuszowych uroczystości, które miały miejsce
w Oświęcimskim Centrum
Kultury wręczono odznaki i wyróżnienia osobom o wybitnych
zasługach.
Za zasługi w działalności na
rzecz społeczności lokalnej Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został Andrzej Dziędziel
– ratownik medyczny w Pogotowiu Ratunkowym, członek
zarządu Maltańskiej Służby Medycznej i założyciel Oddziału
Maltańskiej Służby Medycznej
w Oświęcimiu oraz inicjator
wielu akcji społecznych.
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczony został
Andrzej Jakubowski – ordynator
Oddziału Chirurgii Dziecięcej
i zastępca dyrektora ds. lecznictwa, Stanisław Jankowski
– lekarz, wieloletni ordynator
Oddziału Rehabilitacji, Anna
Ochmańska – diagnosta laboratoryjny, kierownik laboratorium
mikrobiologicznego,
Ryszarda
Odrobińska-Babicz – pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chorób
Płuc i Gruźlicy, Piotr Smreczyński
– lekarz anestezjolog, wieloletni
kierownik bloku operacyjnego,
Anna Szłapa-Zalewska – lekarz
kierujący Oddziałem Psychosomatyki i Psychiatrii, wieloletni
ordynator oddziału, Anna Szyjka
– pielęgniarka, przewodnicząca
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Weronika
Wilczak – pielęgniarka w Oddziale Dziecięcym oraz Andrzej
Wojdyło – lekarz anestezjolog,
ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
– Marzena Wilk
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felieton

kamila drabek

Pani od polskiego
Pamięci Janiny Bartosz

Z

bliża się listopad, miesiąc wspomnień o tych,
którzy odeszli. Jesienne liście usychają i spadają
z drzew na dowód, że przemijanie i umieranie
wpisane jest w rytm przyrody, której my, ludzie,
jesteśmy częścią, choć w codziennym zabieganiu rzadko
sobie to uświadamiamy.
Ten felieton jest o Pani od polskiego – Janinie
Bartosz. Nie byłoby moich dzisiejszych tekstów, gdyby nie
spotkanie z Polonistką, która poświęciła czas na szlifowanie
piór swych wychowanków, na żmudne ćwiczenia językowe
i kształtowanie stylu. Zachowałam zeszyty ze szkolnych lat.
Bruliony w brązowych okładkach. Widzę w nich poprawione
na czerwono błędy – nie było łatwo zapracować na piątkę
z wypracowania u Pani Bartosz. Pamiętam swoje wzruszenie,
gdy dostałam ją pierwszy raz. Po latach, już jako studentka
filologii polskiej, w pełni zrozumiałam, jak solidny fundament
otrzymałam w oświęcimskiej jedenastce. Ośmioklasowa szkoła podstawowa była początkiem drogi, którą teraz podążam.
Miałam szczęście do nauczycieli, w gronie których była Pani
Bartosz – dziś nie ma Jej już z nami, podobnie jak niektórych
Jej Koleżanek i Kolegów. Jeśli istnieje inny świat, to może
spotykają się przy kawie i z uśmiechem przyglądają się swoim wychowankom, którzy jeszcze się tu trudzą…
W ostatnich latach widywałyśmy się od czasu
do czasu, rozmawiając o codziennych sprawach, o pracy,
o polityce i literaturze. Cieszyła się, że uczę języka polskiego,
że piszę i publikuję, czytała Głos Ziemi Oświęcimskiej, do
którego powołania w 1991 r. przyczyniła się jako radna I kadencji. Zapamiętam Jej mądre oczy, z niesłabnącym błyskiem
zainteresowania światem, ludźmi, życiem.
					

z miasta

Docenili rzetelność i oddanie
Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego – jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
14 października w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła
się uroczysta akademia, w której
wzięli udział nauczyciele z oświęcimskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
– Dzisiejsze święto to okazja,
aby złożyć wyrazy szacunku dla
pracy wszystkich nauczycieli,
dla waszej codzienności, rzetelności i oddania, z jakim wykonujecie swoje obowiązki – mówiła podczas spotkania Elżbieta
Kowalczyk dyrektor Delegatury
Kuratorium Oświaty w Wadowicach.
– Jestem niezmiernie wdzięczna, że potraficie odkrywać
przed uczniami nowe tajniki
wiedzy. Że mobilizujecie ich
i wspieracie w podejmowaniu
różnorodnych działań – dodała.
Podczas spotkania wręczone zostały nagrody przyznane przez Prezydenta Miasta

Oświęcim, a także wyróżnienia
nadane nauczycielom przez dyrektorów szkół.
Nagrody Prezydenta Miasta
Oświęcim otrzymali: Zuzanna
Tarnawa ze Szkoły Podstawowej
nr 1, Urszula Hanuszkiewicz
i Helena Różycka z SP 4, Wanda Wasztyl i Marcin Barciak
z SP 5, Marta Rabenda i Urszula Zemła z SP 9, Joanna Kotlarczyk i Izabela Krzanak z SP 11,
Dorota Dudek-Szpara, Iwona
Turza, Elżbieta Wasiela i Monika Wojtulewicz z Zespołu Szkół
nr 1, Żaneta Kajdas, Berta Bilisęga, Ewa Majkut i Magdalena
Soboń z Gimnazjum Miejskiego nr 2, Grzegorz Olszewski
z GM 3, Monika Rabe z GM 4
oraz Danuta Żmuda z Miejskiego Przedszkola nr 14.
Prezydent nagrodził też dyrektorów placówek: Elżbietę Alencynowicz z MP 14, Joannę Kuź-

mę z SP 4, Danutę Skrzypecką
z SP 11 i Elżbietę Majer z ZS 1.
– To że uczestniczycie w dzisiejszej uroczystości świadczy
o tym, że należycie do grona
wspaniałych nauczycieli o szczególnych predyspozycjach osobowościowych, a w życiu swoich
uczniów pełnicie rolę autorytetów i przewodników – gratulowała Elżbieta Kowalczyk.
Przed zebranymi uroczyste ślubowanie złożyły osoby, które
odebrały awans na stopień nauczyciela mianowanego: Edyta Bukowska z GM 3, Joanna
Laszczak i Dagmara Koczur
z SP 9, Katarzyna Socha z SP 4,
Edyta Smętek z MP 7 i Izabela
Jarosz z MP 14.
Spotkanie było też okazją do
złożenia gratulacji nauczycielom, którzy w minionym roku
szkolnym zdobyli najwyższy
stopień awansu zawodowego

– tytuł nauczyciela dyplomowanego. Byli to: Monika Kotfis
z GM 4, Lucyna Skrzypiec, Katarzyna Tyran, Monika Przesór-Bułat z MP 14, Natalia Gąsior
i Renata Romańska z SP 5, Sabina Złahoda z ZS 1, Marta Miler
z GM 2 i Barbara Szal z SP 11.
Z okazji święta oświaty Minister
Edukacji Narodowej przyznaje
nauczycielom złote, srebrne,
brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej
oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze.
Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Agata Gromada (siostra Małgorzata) z SP 1,
Piotr Kazanowski i Katarzyna
Malarczuk z SP 9 oraz Celina
Miernik i Iwona Turza z ZS 1.
Medale będą wręczone 19 października podczas uroczystego
spotkania w Zatorze.
Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w naszym kraju
14 października w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej.
– ekt

ANDRZEJ WINOGRODZKI

O „Lalce”

N

iedawno cała Polska czytała – z różnym efektem
i skutkiem – „Lalkę” Aleksandra Głowackiego
/sic!/. Ja w swoim czasie podczas nauki gimnazjalnej w latach 50. minionego wieku „Lalkę”...
przepisywałem! Z powodu bardzo brzydkiego i nieczytelnego
charakteru pisma, którym dysponowałem, mój profesor od
języka polskiego – bardzo ostry i wymagający – aby skorygować tę moją karygodną pisemną usterkę – zalecił mi
przepisywanie codziennie jednej strony – w sposób estetyczny
i kaligraficzny – jakiegoś tekstu! Taka była ówczesna szkolna
pragmatyka i pedagogika! Wybrałem do przepisywania „Lalkę”, ale przepisywałem ją w sposób specyficzny i oryginalny:
zamieniałem kolejność zdań, szyk wyrazów w zdaniach, interpunkcję.... w mojej „redakcji” była to wciąż ta sama „Lalka”,
ale nie całkiem taka sama! Dlaczego to robiłem? Doprawdy
nie wiem – dzisiaj, może wówczas wiedziałem! Z powodu
własnych zapędów twórczych, jakiejś przewrotnej kreatywności, ze złośliwości pod adresem nie tyle autora „Lalki”,
co profesora, który zadał mi tak wątpliwej jakości zadanie!
Postępowałem wówczas tak, dokonując wspomnianych kompozycyjnych i stylistycznych ingerencji, jak obecnie postępują
inscenizatorzy teatralni w prezentowanych spektaklach:
mieszając sceny i wątki, dialogi i postaci, z kilku utworów
jednego autora robiąc jedno przedstawienie lub z jednego
kilka! A wszystko w ramach swojej artystycznej wolności, dowolności, wizji i inwencji! Byłem więc ich – o wiele lat wcześniej – przepisywaczem-prekursorem! Profesor sprawdzał co
pewien czas moją robotę przepisywacza pod kątem jakości
i „ładności” pisma, a nie dosłownej zgodności z oryginałem.
Czy ów szkolny korekcyjny eksperyment poprawił jakość
mojego odręcznego pisma? Nie sądzę, aby tak było, a jeśli już
– to w mikroskali!					

Nagrodzeni przez Prezydenta Miasta Oświęcim nauczyciele i dyrektorzy szkół

w skrócie

O wolności i prawach człowieka
W Międzynarodowym Dniu
Praw Człowieka – 10 grudnia 2015 r. – odbędzie się
II Międzynarodowa konferencja dla młodzieży, studentów
i doktorantów pt. „O wolności
i prawach człowieka. Gdy
słowa zabijają”.
Organizatorami konferencji
są: miasto Oświęcim, Miejska
Biblioteka Publiczna Galeria
Książki w Oświęcimiu, Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży

oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego.
Tematem konferencji będzie
rola propagandy i mowy
nienawiści w kształtowaniu
wizerunku innego człowieka
(obcego lub wroga).
Prelekcje, prezentacje i warsztaty będą dotyczyły roli propagandy podczas ludobójstw,
w systemach totalitarnych
XX i XXI w., różnych aspektów mowy nienawiści oraz jej
obecności w przestrzeni pu-

blicznej i w Internecie. Celem
konferencji jest pobudzenie
młodych ludzi do dyskusji nad
przedstawioną problematyką oraz do działań na rzecz
poszanowania praw człowieka.
Udział jest bezpłatny – należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać organizatorom
do listopada 2015 r.
Formularz, program i inne
szczegóły dostępne są
na stronie www.ofpc.pl
(dział: Gdy słowa zabijają).
– K. D.

Zmiana siedziby
lokalu wyborczego
Zmieniła się siedziba lokalu
wyborczego nr 17. Mieszkańcy, którzy do tej pory głosowali
w Miejskim Gimnazjum nr 2
w najbliższych wyborach parlamentarnych 25 października
będą mogli oddać swój głos
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dotyczy to osób z ulic:
3 Maja, Matejki, Nojego,
Pilata, Zaborskiej (numery nieparzyste 23–29), Zawidzkiego
(numery nieparzyste). O usytuowanie lokalu w bibliotece
wnioskowali mieszkańcy tej
części osiedla.

Ogłoszenie płatne

Serdecznie dziękujemy tym,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal
oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej

śp. Janiny Bartosz
Państwa obecność i współczucie
były dla nas ważnym wsparciem w tych trudnych chwilach.
Za okazaną Zmarłej pamięć, za modlitwę i wiązanki kwiatów
dziękujemy
Albert Bartosz z żoną Moniką i synami

Podziękowanie
Serdeczne podziękowanie w imieniu swoim i moich najbliższych składam Wicestaroście Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu Panu
Jarosławowi Jurzakowi i Dyrektorowi Szpitala Powiatowego im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu Pani Sabinie Bigos-Jaworowskiej
za wysłuchanie mnie w trudnej dla mnie chwili, okazaną pomoc i wsparcie, które spowodowało, że moja żona Alicja Handzlik-Repeta,
trawiona ciężką, nieuleczalną chorobą mogła zakończyć życie w godnych warunkach w Fundacji „Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim”,
a nie w wieloosobowej sali szpitala oddziału wewnętrznego.
Uniżony pokłon dziękczynny i wyrazy głębokiego szacunku składam wszystkim pracownikom Hospicjum – Pani Dyrektor Helenie Wiśle,
Państwu Lekarzom, a szczególnie Pani Ordynator Dorocie Niegowskiej, Paniom Pielęgniarkom, Wolontariuszom i wszystkim tym,
u których mój ból znalazł zrozumienie. Dziękuję gorąco jeszcze raz za delikatność i okazaną empatię.
Rownocześnie kieruję apel do wszystkich władz szpitala i Starosty Powiatowego w Oświęcimiu, aby szpital mógł dysponować salami,
gdzie ciężko chorzy, umierający będą mogli znaleźć spokój i zachować godność w ostatnich chwilach życia.
Z wyrazami szacunku Jerzy Repeta

wiadomości 3
PAŹDZIERNIK 2015

Seniorzy na parkiecie

Propozycje
nie do odrzucenia

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych seniorzy licznie bawili
się w Oświęcimskim Centrum Kultury podczas ósmego Wielkiego Balu
Do końca roku trwa projekt „Przepis na akSeniorów pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim.
tywnego seniora” przeznaczony dla seniorów
Wielki Bal Seniorów jest największą immuzycznym Bieruńskie Bajery, która
w wieku 60+ z powiatu oświęcimskiego.
prezą na terenie powiatu oświęcimskietrwała do późnych godzin wieczorgo integrującą środowisko osób starszych. W tym roku wzięło w nim udział
dwustu sześćdziesięciu seniorów.
Wydarzenie rozpoczęło się częścią
oficjalną, podczas której prezydent
Oświęcimia Janusz Chwierut wraz
z dyrektor Dziennego Domu Pomocy
w Oświęcimiu Agatą Lorek wręczyli statuetkę Super Seniora 2015 Zofii
Bajdak. Lauretka była tak zaskoczona
wyróżnieniem, że oprócz podziękowań nie była w stanie nic powiedzieć.
Tegoroczna superseniorka z wykształcenia jest inżynierem chemii. Od kilkudziesięciu lat związana z oświęcimskimi organizacjami pozarządowymi.
Zofia Bajdak jest współzałożycielką
Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia
Psychicznego „Nadzieja”, wieloletnią
przodowniczką turystyki związaną
z PTTK Oświęcim. Wspomaga też
swoją działalnością społeczną Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich Klub Samborzan w Oświęcimiu. Laureatka po
zakończeniu pracy zawodowej jest
bardzo aktywna na płaszczyźnie lokalnych organizacji pozarządowych,
dodatkowo angażuje się w działalność
oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Współpracownicy podkreślają, że jest osobą niezwykle pracowitą, rzetelną, na której zawsze można
polegać, a przy tym bardzo skromną.
Przed balem odbył się koncert w wykonaniu artystów sceny operetko-

wej – Krystyny Tyburowskiej i Jana
Zakrzewskiego, którzy zaśpiewali największe przeboje musicalowe
i operetkowe. Później był już tylko
czas na zabawę taneczną przy zespole

nych i liczne konkursy z nagrodami.
Bal, w którym udział jest bezpłatny,
jest doskonałą okazją do spotkań,
wspólnego spędzania czasu, wymiany doświadczeń i informacji ważnych
dla osób w jesieni życia. Inicjatywa ta
sprzyja także przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób starszych.
Organizatorem Wielkiego Balu Seniorów był Dzienny Dom Pomocy
w Oświęcimiu i Stowarzyszenie „Pokolenia” działające przy DDP oraz
Oświęcimskie Centrum Kultury.
W realizacji przedsięwzięcia pomocni
byli wolontariusze z Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Oświęcimiu, którzy pomagając, jednocześnie integrowali się
z pokoleniem swoich dziadków.
– In

Fundusz na studencki start
Tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu po raz szesnasty zostały wręczone stypendia z Funduszu im. Stanisława i Marii Neumannów.
W tym roku kapituła funduszu
w składzie: Leszek Szuster – dyrektor
MDSM, dr Alicja Bartuś – przewodnicząca Zarządu Fundacji MDSM,
Janusz Toczek – polonista, nauczyciel
LO im. ks. S. Konarskiego w Oświęcimiu i Waldemar Rudyk – artysta,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chełmku postanowiła przyznać stypendium trzem
osobom. Laureatkami zostały uczennice Liceum Ogólnokształcącego im.
ks. S. Konarskiego w Oświęcimiu: Karolina Twardy, Kamila Małysiak i Adrianna Klawińska.

– Wyróżniliśmy je jako obiecujące,
zdolne i zmotywowane do działania osoby. Laureatki cechuje przede
wszystkim obowiązkowość, pracowitość i samodzielność, co pozwala im
z sukcesami poszerzać swoją wiedzę
i umiejętności oraz realizować wyznaczone cele. Na szczególną uwagę
zasługuje fakt, że potrafią łączyć naukę w szkole ze społeczną aktywnością i wolontariackim wspieraniem
lokalnych inicjatyw – podkreśla Leszek Szuster, dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu.

Adrianna Klawińska, Kamila Małysiak i Karolina Twardy
Fot. zbiory organizatora

Karolina Twardy podjęła studia
na Uniwersytecie Pedagogicznym
w Krakowie na kierunku administracja, starając się łączyć naukę z pasją,
jaką jest śpiew. Kamila Małysiak,
która już w momencie rozpoczęcia
nauki w gimnazjum widziała swoją
przyszłość zawodową jako nauczycielka języka polskiego, rozpocznie
studia licencjackie na Uniwersytecie
Jagiellońskim na kierunku polonistyka-komparatystyka. W toku studiów magisterskich uzupełniających
planuje wybrać specjalność nauczycielską. Adrianna Klawińska wybrała
kierunek zarządzanie na Uniwersytecie Jagiellońskim. W przyszłości
zamierza kształcić się też w kierunku
prawa i edytorstwa.
Celem funduszu jest wspieranie
młodzieży ziemi oświęcimskiej –
uczniów szkół średnich o ponadprzeciętnych uzdolnieniach, pragnących
podjąć naukę na wyższych uczelniach, a którym sytuacja finansowa
uniemożliwia kontynuowanie edukacji. Ma charakter konkursowy, a stypendia przyznawane są jednorazowo
i mają charakter rocznej pomocy bezzwrotnej.
– In

Jest to propozycja przygotowana
przez Stowarzyszenie „Pokolenia”
przy Dziennym Domu Pomocy
w Oświęcimiu. Osoby starsze mogą
brać udział w cyklicznych zajęciach komputerowych, ruchowych,
twórczych, kulinarnych oraz z samoobrony. W każdą środę i piątek
w godz. od 16:00 do 19:00 czynna
jest świetlica seniora, w której przy
kawie, bieżącej prasie, grach stolikowych czy rozmowach można ciekawie spędzać popołudnia.
– Co miesiąc proponujemy także
pulę biletów, które można zrealizować w „Naszym Kinie” w Oświęcimskim Centrum Kultury na dowolnie
wybrany film. Ponadto zapraszamy
seniorów na spektakle teatralne
i operetkowe. Już 23 października
pięćdziesięcioosobowa grupa obejrzy klasykę operetkową „Księżniczkę czardasza” w Teatrze Muzycznym
w Gliwicach, a 7 listopada pięćdziesiąt osób może zobaczyć operetkę
„Wesoła wdówka” w Oświęcimskim
Centrum Kultury – zapowiada Agata Lorek, dyrektor Dziennego Domu
Pomocy w Oświęcimiu.
Stowarzyszenie proponuje także
grudniowe wyjazdy do teatrów,
w tym do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na „Noce i dnie” oraz
do Teatru im. Słowackiego w Krakowie na „Romea i Julię”.

Oprócz artystycznych wrażeń
„Przepis na aktywnego seniora”
zakłada też spotkania międzypokoleniowe. Seniorzy biorą udział
w sportowych i twórczych zmaganiach z przedszkolakami i gimnazjalistami. Jeszcze w październiku
odbędą się spotkania kulinarne,
a w listopadzie kulturalne.
– Amatorów gier stolikowych zapraszamy do wzięcia udziału w drugim Turnieju Gier Stolikowych,
który odbędzie się 20 października
w Oświęcimskim Centrum Kultury. Rozgrywki toczyć się będą
w czterech konkurencjach: remik,
warcaby, chińczyk, tysiąc – dodaje
dyrektor.
Wszystkie osoby biorące udział
w turnieju otrzymają upominki,
a zwycięzcy atrakcyjne nagrody.
Graczy mogą zgłaszać organizacje
seniorskie, ale chętni mogą się też
zgłaszać indywidualnie.
Projekt jest realizowany od kwietnia do grudnia 2015 roku przez
stowarzyszenie w partnerstwie
z Dziennym Domem Pomocy przy
współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu
ASOS 2014–2020.
– In
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Certyfikat dla MG 4

Fot. KPP w Oświęcimiu

30 września w Krakowie odbyło się
wręczenie Certyfikatów Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

Certyfikat został przyznany 33 małopolskim szkołom,
wśród których znalazły się dwie
placówki z powiatu oświęcimskiego: Miejskie Gimnazjum
nr 4 w Oświęcimiu oraz Gminne Gimnazjum nr 1 w Rajsku.
Szkoły otrzymały maksymalną
liczbę punktów za działania
i inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa uczniów.
Z rąk Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
oraz Małopolskiego Kuratora
Oświaty Certyfikat dla MG 4
odebrali: dyrektor placówki
Iwona Kolasa, psycholog szkolny Monika Rabe oraz przedstawiciel uczniów Mikołaj Madej.
– ekt

Niesamowite spotkania
Wykładem „Turnieje rycerskie i jarmarki” został zainaugurowany trzeci rok akademicki Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Otwarcie kolejnego roku nauki ogłosił także
po raz czwarty Uniwersytet Bibliotecznych Żaków.

Fot. MBP w Oświęcimiu

Nauka to prawdziwa przygoda
i zabawa, dlatego mali miłośnicy wiedzy bardzo chętnie ślubują godnie uczestniczyć w życiu społeczności akademickiej,
by od października do czerwca zbierać wpisy do indeksu.
Interaktywne wykłady, przygotowane specjalnie z myślą
o młodych pasjonatach nauki,
dotyczą nauk przyrodniczych,
humanistycznych, społecznych,
ścisłych i pozwalają rozwijać
pasje pod okiem wybitnych naukowców i specjalistów. Dzieci mają możliwość aktywnego
uczestnictwa w zajęciach oraz
zadawania prowadzącym pytań.
Wykładowcy potrafią interesująco i zrozumiale przybliżać
młodym słuchaczom trudne
zagadnienia. Nauka, kultura, świat – ukazywane są poprzez niezwykłe zjawiska i doświadczenia, angażując dzieci
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Nauka w każdym wieku
Blisko 300 słuchaczy w wieku od 55 do 88 lat rozpoczęło
nowy rok akademicki w Oświęcimskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Wykład inaugurujący „O nadziei” wygłosił prof. Tadeusz
Sławek, były rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
ceniony poeta, tłumacz, eseista
i znawca literatury, szczególnie
anglojęzycznej.
Słuchacze uczestniczyć będą
również w wykładach z historii sztuki, profilaktyki zdrowia,
filozofii, psychologii oraz w zajęciach ruchowych, takich jak:
nordic walking, qigong, pilates.
W planie są koncerty, wycieczki
i zwiedzanie ciekawych miejsc.
Jest też nauka języka angielskiego i niemieckiego, poznawanie komputera, Internetu
oraz szansa, by rozwijać talenty malarskie czy twórcze pasje
w grupie tkactwa artystycznego
„Osnowa”. Wiele prac słuchaczy brało udział w wystawach
plastycznych. Sukcesy na koncie ma także zespół taneczny
„Pretty Woman”, który w kategorii open 25+ zajął II miejsce
w konkursie „The Best Dance
Contest”. Wyróżnienie dostał
natomiast podczas I Oświęcimskich Spotkań Artystycznych
Seniorów. Pierwszą nagrodę
i Grand Prix OSAS w kategorii
kabaret wywalczył słynny już

Karolina Domider i prof. Tadeusz Sławek podczas inauguracji roku akademickiego 2015/2016
Fot. facebook.com

kabaret oświęcimskich seniorów „Czarna Rękawiczka”.
Studenci-seniorzy przychodzą
na zajęcia, bo chcą realizować
się w czymś, na co wcześniej
brakowało im czasu. Udowadniają, że wiek 50+ to świetny
moment na naukę i poznawanie nowych ludzi. Ćwiczą
umysł i ciało, współpracują
i rywalizują ze słuchaczami
UTW w całej Polsce. Spotkania
są dla nich przyjemnością, która motywuje do podejmowania
wyzwań każdego dnia.

Oświęcimski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w Oświęcimskim Centrum Kultury od
18 lat. Pierwszy rok akademicki
został zainaugurowany wykładem „Trzeci wiek odkryty na
nowo” poprowadzonym przez
prof. Jacka Wodza. Indeksy
odebrało wtedy niemal stu studentów. Od 2006 roku patronat
naukowy nad UTW sprawuje
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego
w Oświęcimiu.
– Karo

Jubileuszowy rok akademicki
w konkretne działania oraz
zapewniając im wartościowe
spędzanie wolnego czasu.
Uniwersytet Dziecięcy w Oświęcimiu działa przy Oświęcimskim
Centrum Kultury, współorganizatorem spotkań jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. rtm. Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu, a patronat hono-

rowy nad nim objął Prezydent
Miasta Oświęcim. Uniwersytet
Bibliotecznych Żaków powstał
z myślą o najmłodszych użytkownikach Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Oświęcimiu.
Pierwsze spotkanie uniwersytetu dziecięcego poprowadził
w oświęcimskiej uczelni Tomasz Konopka, który barwnie opowiadał o tym, jak to
bawiono się w średniowieczu.
Natomiast dlaczego detektyw
pracuje w rękawiczkach, wyjaśniali żakom w „Galerii Książki” specjaliści z Fabryki Kreatywności w Kętach.
Uniwersytety dla dzieci to pasjonująca naukowa przygoda.
Wykłady i warsztaty – z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, eksperymentów i eksponatów – w przystępny i atrakcyjny
sposób rozbudzają w najmłodszych ciekawość świata.
– Karo

248 absolwentów odebrało dyplomy ukończenia studiów
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, która świętuje 10-lecie istnienia.
Sale wykładowe zajęli już kolejni żacy, którzy chcą zdobyć tytuł
inżyniera, licencjata lub magistra oświęcimskiej uczelni.
– Po pierwszych zajęciach
byliśmy przerażeni ogromem
wiedzy, który musieliśmy
przyswoić, aby przystąpić do
egzaminu. Z dnia na dzień
było jednak coraz lepiej i to
nie tylko pod względem dydaktyki, ale także atmosfery
tutaj panującej. Trzy lata spędzone w uczelni były czasem
wytężonej nauki, ale też nawiązywania przyjaźni. Zżyliśmy się z sobą, zdobyliśmy

wiedzę i doświadczenie, które,
jestem przekonana, zaowocują
w przyszłości – wspomina Karolina Bernacik, absolwentka
pielęgniarstwa.
Jubileuszowy, dziesiąty rok
akademicki rozpoczęło ponad 570 nowych studentów.
Najbardziej oblegany okazał
się kierunek pielęgniarski –
studia w trybie stacjonarnym
pierwszego stopnia rozpoczęło
60 osób, na studia magisterskie zgłosiło się 50 chętnych,
a w trybie zaocznym 18. Dużym powodzeniem cieszy się
również politologia.

– Mamy dwa kierunki studiów
magisterskich: politologię i pielęgniarstwo, nowe studia licencjackie na kierunku praca socjalna, uruchomiliśmy również
pierwsze studia inżynierskie
na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, a od października będziemy kształcić
inżynierów na nowo otwartym
kierunku informatyka. To wielki sukces władz uczelni i całej
społeczności akademickiej –
podkreśla prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, rektor oświęcimskiej PWSZ.
– Karo
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Pożar ugaszony

Laury dla miasta

Odgłos kamienia, który spadł z serc ki- Miasto Oświęcim zostało laureatem
biców słychać było daleko poza grani- V edycji ogólnopolskiego programu Sacami miasta nad Sołą.
morząd, który wspiera MŚP.
Otwarty list skierowany przez
klubowych działaczy Unii
Oświęcim do Prezydenta Janusza Chwieruta i Rady Miasta
miał zatrważający ton. Nad hokejowym zespołem seniorów
zawisły czarne chmury i pojawiła się nawet realna groźba
wycofania pierwszej drużyny
z rozgrywek ekstraligi. O losach ośmiokrotnych mistrzów
Polski przyszło zatem decydować oświęcimskim rajcom
podczas sesji Rady Miasta.
Ostatecznie skończyło się po
myśli wszystkich tych, którzy
dobrze życzą hokeistom Unii.
Radni przyjęli uchwałę skierowaną przez Janusza Chwieruta o przystąpieniu do spółki

Oświęcimski Sport, która prowadzi hokejową drużynę Unii.
Za uchwałą opowiedziało się
17 radnych. Jeden wstrzymał
się od głosu, a trzech innych
nie wzięło udziału w głosowaniu. Miasto wniesie do spółki
300 tysięcy złotych na pokrycie
trzech tysięcy akcji o wartości
100-złotowej każda. To zaś stanowi 75 procent kapitału zakładowego.
Przyjęty z uczuciem dużej ulgi
wynik głosowania sprawia, że
biało-niebiescy mogą się teraz
skupić wyłącznie nad walką
o ligowe punkty.
– mac

W wyniku analizy wniosków
i ankiet nadesłanych przez
uczestników kapituła wyłoniła laureatów, którzy otrzymali
certyfikaty, tytuł oraz prawo
do posługiwania się logo promocyjnym „Samorząd, który
wspiera MŚP”. Obok Oświęcimia w gronie samorządów docenionych za wspieranie małych
i średnich firm znalazły się również: Koszalin, Suwałki, Legnica, Rydułtowy i Brodnica.
Laureatów uhonorowano 12 października w Katowicach podczas
sesji Sejmiku Województwa
Śląskiego zorganizowanej w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wręczono też
wyróżnienia dla powiatów
i gmin wiejskich oraz nagrody
honorowe.
– Ogólnopolski program „Samorząd, który wspiera MŚP”
jest przedsięwzięciem towarzyszącym
Europejskiemu
Kongresowi Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, a organizuje
go Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Program
jest skierowany do samorządów szczebla wojewódzkiego,
powiatowego i lokalnego. Promuje te, które stwarzają małym
i średnim przedsiębiorstwom
Prezydent Oświęcimia i Rada Miasta podali hokeistom dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarUnii pomocną dłoń
czej oraz w szczególny sposób
Fot. mac

Przywracanie radości życia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Oświęcimiu i działające przy nim Stowarzyszenie Bratnich Serc jak co roku obchodziło Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.
Z tej okazji w Oświęcimskim
Centrum Kultury 9 października odbyło się spotkanie pod hasłem „W rytmie zdrowia”. Dzień
wcześniej w siedzibie ośrodka
zorganizowano w ramach Dnia
Otwartego lekcję tolerancji dla
młodzieży szkół średnich.
Głównym celem corocznych
obchodów jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego i motywowanie do podejmowania działań
na rzecz zdrowia psychicznego.
Stwarza to okazję do tego, by
nie tylko promować, ale celebrować zdrowie – wartość
najwyższą. Tegoroczne spotkanie miało szczególny charakter, ponieważ nawiązywało do
piętnastolecia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy i działającego przy nim
Stowarzyszenia Bratnich Serc.
Podczas obchodów wyświetlono film pt. „Magiczny dom”,
w którym wystąpili uczestnicy
i członkowie stowarzyszenia.
– Bratnie Serca to nie tylko nazwa stowarzyszenia – to przede

wszystkim zasada działania
naszej społeczności. Każdego
dnia ta świadomość buduje
naszą wrażliwość, wzajemność
i przypomina, że trzeba dbać
o ludzi, przywracać ich światu,
po prostu pomagać – podkre-

śla Sabina Studzińska, prezez
Stowarzyszenia Bratnich Serc
w Oświęcimiu.
– Działamy na wielu płaszczyznach. Edukujemy, aktywizujemy, poprzez wycieczki oswajamy ze światem, pomagamy

Certyfikat odebrał Andrzej Bojarski, zastępca prezydenta miasta Oświęcim
Fot. zbiory organizatora

wspierają rozwój tego sektora
– informują organizatorzy.
– Znalezienie się w gronie laureatów to nie tylko wzmocnienie
wizerunku urzędu w otoczeniu,
ale także potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój małych
i średnich firm. Otrzymanie tak
prestiżowego tytułu z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym sygnałem, że podejmowane działania w zakresie ich
wspierania są skuteczne i mają
charakter trwały – podkreślała
kapituła programu.
Zgodnie z regulaminem programu otrzymanie certyfikatu
jest równoznaczne z przyznaniem włodarzom nagrodzonych samorządów tytułu i statuetki Lidera, który wspiera
MŚP.
– ekt
w powrocie do pracy i zdobywaniu jej. Poprzez szeroką
gamę działań terapeutycznych
przywracamy radość życia.
A ponad wszystko tworzymy
wspólnotę – dodaje prezes.
Spotkanie zostało zorganizowane
przez Stowarzyszenie „Bratnich
Serc” we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego, Środowiskowym
Domem Samopomocy w Oświęcimiu, Urzędem Miasta Oświęcim, Starostwem Powiatowym
w Oświęcimiu i Oświęcimskim
Centrum Kultury.
– Marzena Wilk

Świętowanie Niepodległości
Z okazji Święta Niepodległości przygotowano w naszym mieście wiele różnorodnych przedsięwzięć.
11 LISTOPADA:
9:00 – złożenie kwiatów pod Ścianą Śmierci w KL Auschwitz.
9:30 – „Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych” – przedsięwzięcie realizowane z udziałem młodzieży oświęcimskich szkół
w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych Księży
Salezjanów.
10:00 – msza święta za Ojczyznę od mieszkańców miasta
Oświęcim w SMBWW.
11:00 – uformowanie parady patriotycznej, która przejdzie ulicami Starego Miasta w kierunku pl. Kościuszki.
Ok. 11:45 – uroczystość główna na placu Tadeusza Kościuszki
przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
Ok. 12:30 złożenie kwiatów pod pomnikami żołnierzy na cmentarzu parafialnym.
Od 9:00 do 12:00 na Rynku Głównym zostanie otwarte miejskie stoisko „Strefa biało-czerwona”, na którym będzie można
pomalować twarz w barwy narodowe, otrzymać papierową
chorągiewkę i okolicznościową naklejkę, a także wziąć udział
w akcji Mamy Niepodległą! Osoby w najbardziej oryginalnych
biało-czerwonych strojach, które zgłoszą się do „Strefy biało-czerwonej” otrzymają polską flagę (liczba flag ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń).
AKCJE SPECJALNE:
Urząd Miasta Oświęcim zaprasza do udziału w III edycji ogólnopolskiej akcji społecznej „Mamy Niepodległą!”, która polega
na bezpłatnym wysyłaniu przez obywateli Rzeczypospolitej okolicznościowych życzeń do bliskich i znajomych z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Autorem projektu jest Marek Sayan
Skwarski, a organizatorem akcji Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku. Partnerem jest Poczta Polska. Więcej o akcji oraz
informacje, jak odebrać kartkę na www.um.oswiecim.pl/.
Zachęcamy też mieszkańców do wywieszenia flagi narodowej
na balkonie, w oknie mieszkania, domu w ramach akcji
„Wywieś flagę”.
IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
8.11 o godz. 16:00 „Spotkanie patriotyczne przy mauzoleum
rodziny Hallerów w Dworach” – spotkanie dla mieszkańców
z udziałem chóru Auxilium oraz dzieci z Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego w Dworach. Wstęp wolny (Oświęcim –
Dwory, ul. Zwycięstwa przy mauzoleum rodziny Hallerów).
Organizator: Miasto Oświęcim i Koło Gospodyń w Dworach.
10.11 o godz. 12:00 „Wspólne śpiewanie” – przedsięwzięcie
realizowane z udziałem młodzieży z oświęcimskich szkół. Wstęp
wolny (Oświęcimskie Centrum Kultury, sala widowiskowa).
Organizator: Oświęcimskie Centrum Kultury, Miasto Oświęcim.
10.11 o godz. 13:00 „Niepodległościowe spotkanie patriotyczne” dla przedstawicieli Związku Inwalidów Wojennych
RP – Oddziału Oświęcim, Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych – Koło Miejskie Oświęcim, Związku Sybiraków – Koło Oświęcim, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
oraz służb mundurowych. Wstęp za zaproszeniami (OCK, sala
konferencyjna).
Organizator: Miasto Oświęcim.
11.11 w godz. 9:00–17:00 Turniej Tenisa Stołowego z okazji
Święta Niepodległości. Wpisowe 10 zł, Miejskie Gimnazjum
nr 2, ul. Olszewskiego 2a.
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
11.11 o godz. 14:00 „V Bieg Niepodległościowy Jedenastka
na 11 listopada” – 11-kilometrowy bieg po bulwarach, start
z Rynku Głównego w Oświęcimiu. Wiecej informacji na
www.zadyszka.org.pl/.
Organizator: Oświęcimski Klub Biegacza „Zadyszka”, Zespół
Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. Współorganizator: Miasto Oświęcim.
11.11 w godz. 11:00–15:00 Muzeum Zamek będzie czynne
dla zwiedzających. Osoby z biało-czerwonym elementem w tym
dniu mogą zwiedzić muzeum bezpłatnie.
14.11 „Amatorski turniej piłki nożnej halowej z okazji Święta
Niepodległości”, PZ2SOMSiT ul. Bema – w razie zmiany miejsca informacje na www.nasza-amatorka.pl).
Organizator: Oświęcimskie Stowarzyszenie Sportu Amatorskiego
OSSA, współorganizator: Miasto Oświęcim.
VII Puchar Niepodległości w Piłce Nożnej. Eliminacje – boisko
Orlik ul. Bema – 24.10 i 31.10 w godz. 9:00 –13.00. Finały –
hala sportowa PZ2SOMSiT ul. Bema (w zależności od pogody)
w sobotę 7.11 w godz. 9:00 –13.00.
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Dobry czas dla Oświęcimia
Z prezydentem Oświęcimia Januszem Chwierutem rozmawiamy o nowych inwestycjach i zmianach, jakie zachodzą
w naszym mieście.

nictwa Społecznego buduje drugi już blok na Starych Stawach,
w systemie odroczonej własności, gdzie w przyszłym roku zamieszka 26 rodzin. Jest to bardzo korzystna oferta, bowiem
osoby, które z różnych względów nie mogą dostać kredytu
na zakup mieszkania, mogą
mieć stosunkowo szybko własne lokum, a po pewnym cza-

Powstaje nowa galeria handlowa

miasta wymaga więc też do- na lata 2015–2022. Nie ukrybrych dróg i rozwiązań wy- wam, że mocno o to zabieprowadzających ciężki tonaż galiśmy. Inwestor [GDDKiA
z miasta. Czym tutaj możemy – przyp. red.] złożył wniosek
o decyzję środowiskową dla odsię pochwalić?
Korki, utrudnienia w poru- cinka S1 wraz z budową mostu
szaniu się po mieście mamy na Sole. Obwodnica i przepraHotel Olecki w rozbudowie od dawna. Teraz nowe
podmioty zwiększą nam Są pieniądze na S 1
dodatkowo ruch w mie- wraz z obwodnicą Oświęcimia
Minęło trochę czasu i mamy
ście. Projektujemy więc
wiele projektów, które wtedy
nowe rozwiązania wewnątrz wa mostowa na Sole są kluczobyły na etapie dokumentacyjmiasta. Dbamy, aby główne we dla usprawnienia ruchu sanym czy projektowym, a dziciągi komunikacyjne, jak droga mochodowego w Oświęcimiu.
siaj są już zakończone. Tak jak
krajowa 44, były remontowaoddana przez spółkę Synthos,
ne. Pierwszy etap w ramach ul. Nie wszystko jednak zależy wynowoczesna linia kauczuków za Gdybyśmy to podsumowali,
Chemików i ul. Zatorskiej jest łącznie od miasta. Czy może
ponad 560 mln zł, gdzie pracę ile miejsc pracy powstanie
na ukończeniu, w przyszłym Pan liczyć na pomoc i współznalazło 150 osób, a kolejnych w Oświęcimiu?
roku czeka nas kolejny etap, pracę parlamentarzystów?
60 w ośrodku badawczo-roz- Na pewno trzeba poczekać na W tym hotelu powstaną nowe sie mogą go wykupić. Jest duże czyli remont ul. Legionów i Ko- Mamy koniec kadencji i możemy
wojowym. Oczywiście na tym rozpoczęcie działalności. Liczy- miejsca pracy. W Oświęcimiu prawdopodobieństwo budowy narskiego. W ostatnich dniach pokusić się o ocenę działalnonie koniec, bowiem firma zapo- my, że w wyniku tych inwesty- przy ul. Królowej Jadwigi po- kolejnego bloku jeszcze w tym na „krajówce”: przy skrzyżowa- ści parlamentarzystów. Jednak
wiada kolejne inwestycje w 2017 cji zatrudnienie znajdzie około wstaje galeria handlowa. W no- roku, o ile uda się nam załatwić niu ul. Konarskiego–Nideckie- chciałbym najpierw podkreślić,
jak wiele dla Oświęcimia zrobił
roku. W ostatnich dniach in- 500 osób. Mamy świadomość wym obiekcie o powierzchni
marszałek Marek Sowa. Dzięki
westycję przy ul. Fabrycznej wielu trudności na rynku pracy 8 tys. m kw. będzie około 25 lo- Budynek OTBS pnie się w górę
przychylności marszałka i środrozpoczęła firma Alupol Films i na pewno nowe przedsięwzię- kali handlowych i usługowych.
kom unijnym z województwa
z Grupy Kęty na terenie, gdzie cia pomogą osobom poszukują- W Oświęcimiu, co na pewwybudowaliśmy między innymi
infrastrukturę techniczną wraz cym pracy. W ostatnim okresie, no dla wielu będzie sporym
Galerię Książki, poszerzyliśmy
z drogą serwisową przygotowało z miesiąca na miesiąc sytuacja zaskoczeniem, budowane są
Miejską Strefę Gospodarczą
miasto, w ramach strefy goapartamentowce. Jeden przy
Nowe Dwory, rozpoczniemy
spodarczej Nowe Dwory. W nowych zakładach i firmach ul. Bulwary, gdzie w pierwszym
budowę obwodnicy północnej,
Firma planuje na począ- pracę znajdzie ok. 500 osób
etapie powstanie 40 mieszkań,
modernizowane są oddziatek wybudowanie dwóch
a położenie przy Sole czyni go
ły oświęcimskiego szpitala.
budynków o pow. 18 tys. m kw., się poprawia. Spada wskaźnik na pewno bardzo atrakcyjnym.
Wspierała nas poseł Dorota
a docelowo zagospodaruje 5 ha, bezrobocia. Na koniec sierpnia Inny deweloper przy ul. ChopiNiedziela, obecnie wiceminiktóre ma do dyspozycji. Inwe- dla powiatu oświęcimskiego, bo na buduje mieszkania dla 26 rostycja to koszt rzędu 150 mln zł. tylko tak jest mierzony, wynosił dzin. Obecnie w mieście są in- wszystkie kwestie dokumenta- go– Orląt Lwowskich rozpoczęła ster środowiska, w zabezpieczeNa początek spółka zatrudni 9,8 proc., podczas gdy w całym westowane ogromne pieniądze cyjno-formalne. Jeszcze w tym się budowa ronda. Mieszkańcy niu pieniędzy na remont drogi
ok. 100 osób, a docelowo ponad kraju było to 10 proc. Jesteśmy pod produkcję czy usługi rzędu roku do budynku socjalnego czekają też na obwodnicę pół- krajowej 44 i budowę ronda.
200. To ważne i duże przedsię- więc poniżej wskaźnika.
nocną, która połączy ul. Che- Poseł Ireneusz Raś przewodkilku, a w przypadku Prywatny kapitał
wzięcie dla Oświęcimia, które
mików z drogą wojewódzką 933 niczący Komisji Sportu i TuAlupolu czy Synthosu inwestuje w Oświęcimiu
będzie generowało lokowanie Chodząc po mieście widzi- kilkuset milionów złow Bobrku. Wybudowany zosta- rystyki pomógł w pozyskaniu
się kolejnych przedsięwzięć my, że nie tylko w rejonie ul. tych, co na pewno bę- kilkaset milionów złotych
nie pięciokilometrowy odcinek z ministerstwa 22 mln zł na
i rozwój tej części miasta. Widać Fabrycznej, ale również w in- dzie miało odzwierciedlenie we przy ul. Stara Droga wprowadzi drogi, chodnik i ścieżka rowe- pływalnię. Jednak nie wszywięc, że jest to dobry czas dla nych miejscach coś się dzieje. wpływach do budżetu miasta. się 16 rodzin.
rowa, most na Wiśle wraz z wia- scy parlamentarzyści wspieranaszego miasta. W wielu miej- Jakich nowych inwestycji mo- Cieszy mnie fakt, że jest to kaduktem kolejowym oraz pięć ją Oświęcim. Pani poseł Beata
scach prowadzone są inwestycje żemy się spodziewać ?
pitał prywatny. To dowód na to, Chyba największym projektem, rond, w tym dwa w Oświęcimiu. Szydło przez cztery lata nie znai możemy je już zobaczyć.
Właściwie w każdej części mia- że Oświęcim jest dobrym miej- na niespotykaną dotąd skalę Została podpisana umowa z wy- lazła czasu, aby się ze mną sposta coś się buduje. Nowe inwe- scem do inwestowania.
jest przebudowa krytej pływalni. konawcą w systemie „zapro- tkać, porozmawiać o sprawach
Wzdłuż ulicy Fabrycznej two- stycje zmienią przestrzeń pod
To przedsięwzięcia strategiczne jektuj i wybuduj” na 95 mln zł. i problemach miasta. A wręcz
rzy się nowy obszar gospodar- względem architektonicznym. To dobre informacje. A miasto? dla miasta ze względu na koszt, Prace projektowe trwają, a bu- przeciwnie, w swoich wypowieczy. Powstają nowe obiekty. Mają też wpływ na rozwój sfe- Czy również inwestuje?
jak i zakres. Przypomnę, że to dowa ruszy w przyszłym
Jakie firmy tu inwestują?
ry turystycznej, mieszkaniowej Oczywiście, że prowadzimy kilka inwestycja za blisko 50 mln zł, roku. Ten układ znacznie Obwodnica północna
Niedawno oddaliśmy kolejny czy rynku pracy. Rozbudowa ważnych przedsięwzięć. Oświę- z czego 22 mln dołożyło nam zmieni ruch w kierun- będzie gotowa w 2018 r.
inkubator przedsiębiorczości, hotelu „Olecki” zwiększy ilość cimskie Towarzystwo Budow- Ministerstwo Sportu i Turysty- ku Krakowa i Śląska, ale
w którym działa około 20 podki. Wybudujemy dodatkowo też odciąży ruch samochodowy dziach o Oświęcimiu sugeromiotów gospodarczych. Ale W firmie Lubasohn ruszy produkcja styropianu
25-metrowy basen treningowy, związany z tranzytem i obsługą wała, że miasto się zwija. Myślę,
powstają też nowe firmy. Jedną
który był wymogiem dofinan- obszaru gospodarczego w rejo- że to, co dzieje się w naszym
mieście, a mieszkańcy też przez nich jest Arco System, która
sowania. Mieszkańcy będą na nie firmy chemicznej.
cież to widzą, świadczy o tym,
w budynku o powierzchni popewno zadowoleni ze strefy
nad 4 tys. m kw., obecnie budorekreacyjnej ze zjeżdżalniami, A co z obwodnicą Oświęcimia że Oświęcim się rozwija. Mam
nadzieję, że posłowie, którzy
wanym, będzie miała pomieszsaunami i salami do ćwiczeń.
w ramach S 1?
czenia biurowe i magazynowe.
Myślę, że wszystko jest na do- zostaną wybrani do nowego
Inwestycja zakończy się w roku
Mówimy wiele o inwestycjach brej drodze. Są już decyzje parlamentu będą chcieli współprzyszłym. Jest też kilka innych,
gospodarczych, ale oznacza rządu w kwestii finansowania pracować i wspierać Oświęcim.
które są na etapie projektowato przecież zwiększenie ru- inwestycji, zapisane w Progrania lub inwestorzy złożyli wniochu samochodowego. Rozwój mie Budowy Dróg Krajowych Dziękuję za rozmowę.
Podczas naszej ostatniej rozmowy mówił Pan o gospodarce, o kończącej się rozbudowie
Miejskiej Strefy Gospodarczej
i inwestorach, którzy planują
wejść z produkcją do miasta.
Jak to wygląda dzisiaj z perspektywy blisko 8 miesięcy?

ski o pozwolenie na budowę,
a więc w kolejnych latach utworzą nowe miejsca pracy. Wiemy
o trzech takich przedsięwzięciach. Z kolei w rejonie ul. Zwycięstwa inwestycję rozpoczęła
firma Lubasohn, która będzie
produkowała styropian na bazie produktów firmy Synthos.
To budynek o powierzchni prawie 5 tys. m kw. Lubasohn zatrudni 40 osób. Budowa zakończy się w tym roku, a produkcja
ruszy w roku przyszłym.

miejsc noclegowych o 240.
Będzie to największy hotel
w Oświęcimiu. Plany właściciela
świadczą o tym, jak duży potencjał turystyczny ma Oświęcim.
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Park miejski. Część II
Projektanci z firmy Pas Projekt pokazali mieszkańcom plan zagospodarowania
miasteczka komunikacyjnego i zaniedbanego, mocno zadrzewionego terenu zielonego na osiedlu Chemików pomiędzy al. Słowackiego, ul. Chemików, ul. Dąbrowskiego i ul. Olszewskiego.
Spotkanie w bibliotece zorganizował prezydent Janusz Chwierut, by poznać zdanie mieszkańców. Blisko 26 ha obszar
zostanie urządzony pod kątem
rekreacji i wypoczynku rodzin.
Przecinająca go od zachodu na
wschód ulica Tysiąclecia zostanie przebudowana i zawężona,
tak aby powstało 100 miejsc
parkingowych, w tym dla osób
niepełnosprawnych oraz ścieżka rowerowa.
Część rekreacyjna z alejkami
i ścieżkami dla miłośników rowerów, biegania i nordic wal-

kingu oraz miejscami na piknik rodzinny planowana jest
w miejscu tzw. małpiego gaju.
W centralnym punkcie znajdzie się plac, do którego będą
się schodzić inne ścieżki i alejki. Tu również powstaną boiska
sportowe i korty tenisowe.
Jak już informowaliśmy w poprzednim wydaniu „GZO”
w miejscu obecnego miasteczka
komunikacyjnego ma powstać
strefa zabaw z nowoczesnymi
urządzeniami dla maluchów.
W pobliżu powstanie część rekreacyjna dla dzieci starszych

i parkour, czyli plac z przeszkodami do ćwiczeń dla młodzieży.
Młodzi będą mogli uczyć się jazdy na rowerze na torze rowerowym z przeszkodami. Największą atrakcją dla najmłodszych
będzie jednak statek piracki.
Strefa zabaw ma być całoroczna. Dlatego w okresie zimowym można będzie skorzystać
z górki, na której obok ścieżki
będzie zjazd saneczkowy. Urozmaiceniem tej części będzie też
staw z ruchomą fontanną. Całość parku zostanie wkomponowana w drzewostan, a nowe

aranżacje zieleni, kwiatów i roślinności nadadzą mu nowy
wygląd. W sumie nasadzonych
zostanie ponad 47 tys. sztuk:
w tym drzewa, krzewy, byliny
i żywopłoty.
Teren zostanie ogrodzony siatką,
która z czasem zostanie porośnięta żywopłotem. Wejścia będą
przez 4 bramy główne i około 20
furtek. Park będzie zamykany na
noc. Dodatkowo będzie zainstalowany monitoring.
Projekt miał wielu zwolenników. Niektórzy obawiali się jednak zbyt dużej ingerencji w wy-
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HARMONOGRAM
cinkę drzew. Na blisko 5,5 tys.
drzew usunięcia wymaga 1612 DYŻURÓW RADNYCH
drzew z uwagi na ich stan fitosanitarny. Są to głównie drzeBIURO RADY
wa zacieniające i deformujące
MIASTA oświęcim,
inne, pozbawiając ich dostępu
UL. JAGIEŁŁY 25,
do światła, a przede wszysttel. 33 842 94 33
kim stwarzające zagrożenie dla
bezpieczeństwa. Jak przekonywał Andrzej Bojarski zastępca
Przewodniczący
prezydenta Oświęcimia z tych
Rady Miasta
właśnie powodów powinny
Piotr Hertig
zostać usunięte bez względu
wtorek
w
godz. 16:00–17:00
na to, czy park powstanie. Zagospodarowanie tego miejsca
Wiceprzewodnicząca
według wstępnego szacunku
Rady Miasta
będzie kosztować 24 mln zł,
Elżbieta Kos
z czego 18 mln zł miasto może
poniedziałek
pozyskać z pieniędzy unijnych.
w godz. 14:30–15:30
Jak podkreślał prezydent Janusz
Chwierut jest to niepowtarzalna okazja, by skorzystać z takiej 4.11 w godz. 13:00–15:00
Piotr Kućka
możliwości i zagospodarować
Komisja
Ochrony
Zdrowia, Śrotę przestrzeń, zachowując kompromis pomiędzy jej walorami dowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Oświaty, Kultury,
przyrodniczymi a funkcją reSportu i Rekreacji
kreacyjną.		
18.11 w godz. 13:00–15:00
Waldemar Łoziński
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

SESJA RADY MIASTA
30 września 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.

KONSULTACJE
DLA MIESZKAŃCÓW
Urząd Miasta Oświęcim
przystąpił do opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) Miasta Oświęcim
na lata 2015–2025.
Dokument będzie zawierał
diagnozę stanu badanych obszarów, które mają być rewitalizowane i umożliwi pozyskanie
środków unijnych.
Prezydent Oświęcimia Janusz
Chwierut zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach
społecznych na temat
obszarów planowanych do
rewitalizacji: Chemików, Stare
Miasto, Kamieniec–Pileckiego.
Konsultacje trwają od 15 października do 5 listopada br.
i są prowadzone za pomocą
ankiety, która znajduje się na
stronie internetowej Urzędu
Miasta: um.oswiecim.pl/.
Swoje uwagi można też
zgłaszać w Biurze Rozwoju
Miasta (Oświęcim,
ul. Zaborska 2, pokój 27, 28).
Zachęcamy Państwa
do wyrażenia swoich opinii!

dyżur
rady seniorów
Członkowie
Oświęcimskiej Rady Seniorów
dyżurują w siedzibie
Dziennego Domu Pomocy
w każdą drugą środę miesiąca
w godzinach od 10 do 11.

Alupol Films
zaczyna budowę

Na początek
basen treningowy

W ubiegłym tygodniu w rejonie Miejskiej Strefy Gospodarczej Nowe Dwory
w Oświęcimiu, na działce należącej do
spółki Alupol Films rozpoczęły się prace.

Trwa przebudowa oświęcimskiej krytej
pływalni. Robotnicy pracują przy budowie basenu rozgrzewkowego o długości
25 metrów.
Cała inwestycja, która obejmuje też wyremontowanie
50-metrowej niecki basenowej,
trybun i dachu oraz przygotowanie części rekreacyjnej wraz
z brodzikiem, strefą odnowy
biologicznej oraz zjeżdżalniami zewnętrznymi, salami
do rekreacji kosztuje blisko

Na obszarze ponad 5 ha, znajdującym się w podstrefie
krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, powstanie
nowy zakład, którego podstawową działalnością będzie
produkcja i uszlachetnianie
folii z tworzyw sztucznych oraz
produkcja narzędzi wykorzystywanych w procesie druku
opakowań giętkich. W hali
produkcyjnej
zainstalowana
zostanie nowoczesna i bardzo
wydajna linia do produkcji folii
polipropylenowej BOPP. Równocześnie wybudowana zostanie część magazynowa i socjalno-biurowa. Budowa zakładu

produkcyjnego będzie kosztować około 150 mln zł, a zatrudnienie znajdzie w nim w fazie
początkowej 100 osób. Spółka
planuje uruchomić produkcję
w drugim półroczu 2016 roku.
Jak mówi prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut „inwestycja jest możliwa dzięki rozbudowie strefy gospodarczej
wraz z drogą serwisową, która
otworzyła ponad 20-hektarowy
teren pod inwestycje”.
Spółka Alupol Films jest podmiotem zależnym od Alupol
Packaging S.A. i należy do Grupy Kęty.			

informacje na
www.um.oswiecim.pl
Strona miasta Oświęcim
www.um.oswiecim.pl znajduje
się na portalach społecznościowych Nasza Klasa i Facebook.

50 mln zł. To największa in- Wieści z Oświęcimia
westycja w Oświęcimiu, która
w lokalnej TV
została dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki
kwotą ponad 22 mln. Efekty Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
modernizacji ponad 40-letniew każdy piątek o godzinie
go obiektu mieszkańcy będą
18:00. Wiadomości są powtamogli zobaczyć w 2017 roku.
rzane 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.
Wiadomości można oglądać
na portalu internetowym www.
faktyoswiecim.pl i www.oswiecimonline.pl/.
„Wieści z Ratusza” są też
dostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl
raz www.um.oswiecim.pl

wieści z oświęcimskiego ratusza
przygotowała katarzyna kwiecień

kultura
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Zgniłobrody, czyli przybysz
z przyszłości
Aż 68 pozycji walczyło o tytuł najlepszej książki dla dzieci roku 2014. Do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego ostatecznie nominowano dziesięć tytułów, a statuetkę Koziołka Matołka zdobył Rafał Witek
za utwór „Zgniłobrody i luneta przeznaczenia”.

W 22. edycji konkursu, organizowanego przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu, wyróżniono Dorotę
Combrzyńską-Nogalę za „Syberyjskie przygody Chmurki”
(Literatura), doceniono je za
zawarty w nich ważny historycznie i wychowawczo temat,
przez lata wykreślany ze świadomości młodych pokoleń,
a także z uwagi na zachowanie
pogodnego tonu, mimo dramatyzmu opisywanych doświadczeń. Wyróżnienie otrzymała również Tina Oziewicz
za książkę „Dzicy lokatorzy”

(Czerwony Konik) i stworzenie
oryginalnej przestrzeni baśni
oraz zawarcie w tej „bajce z życia robaczków” sporego potencjału myślowego, odniesień
kulturowych, jak i żartobliwej
refleksji nad współczesnością.
„Koziołek” powędrował do rąk
Rafała Witka za powieść młodzieżową „Zgniłobrody i luneta
przeznaczenia” z cyklu Bzik &
Makówka przedstawiają. Opublikowana przez wydawnictwo
Nasza Księgarnia, zabawna
historia łączy humorystycznie
ukazane realia szkoły z wizytą
gościa z dalekiej przeszłości,

z dwoma świetnymi, doskonale zróżnicowanymi bohaterami dziecięcymi, którzy
przypadkiem stają się opiekunami przybysza. Jury uznało
również, że książka doskonale wpisuje się w „słoneczny”
charakter nagrody, a także jest
idealną lekturą dla dzieci, które
stawiają pierwsze kroki w literackim świecie.
Nagroda im. Kornela Makuszyńskiego została ustanowiona w 1994 roku (za książkę
wydaną w 1993 roku) przez
Fundację „Książka dla Dziecka” i redakcję czasopisma

o książce dla dziecka „Guliwer”.
Jest przyznawana co rok żyjącemu polskiemu autorowi za
wyróżniającą się podobnymi
cechami książkę literacką dla
dzieci młodszych, opublikowaną po raz pierwszy w roku
poprzedzającym kolejną edycję
nagrody. Tegoroczny projekt
otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
– Oprócz wyłonienia najlepszej polskiej książki dla dzieci
napisanej w 2014 roku, obecna edycja „Koziołka” skupiona
jest wokół hasła „interpretacje
i eksperymenty”, w myśl którego lektura, oprócz śledzenia
czarnych znaczków na kartce
papieru, to także ćwiczenie
wyobraźni, podróż w głąb siebie, a przede wszystkim dobra
zabawa. Jednym z elementów
projektu są kolorowe animowane historyjki z czytaniem i interpretowaniem w roli głównej,
przygotowane przez Laboratorium EE. Poza tym wśród
działań znalazły się: webinaria, warsztaty, akcje literackie,
konkurs na najlepszą cyfrową
interpretację oraz oczywiście
sama gala wręczenia „Koziołka” i podsumowania projektu – informują organizatorzy
konkursu.

Projekt nagrody literackiej ma
promować wartościową polską
literaturę dla dzieci i pozwalać
spoglądać na bibliotekę nie tylko z pozycji miejsca gromadzącego skarby kultury narodowej
i regionalnej, ale także organizatora wydarzenia literackiego.
W trakcie wakacji „Koziołek”
gościł na Oświęcimskim Festiwalu Gier, uczestniczył w literackim pikniku podróżniczym,
pojawi się jeszcze na kolejnych webinariach, animacjach
i warsztatach w bibliotecznej
„Galerii Książki”.
Książki do konkursu mogą
zgłaszać wydawcy, czytelnicy,
a także biblioteki i inne zainteresowane instytucje. O przyznaniu nagrody decyduje jury
powoływane przez organizatora. Nagroda jest pieniężna,
laureaci otrzymują statuetkę
Koziołka Matołka z brązu,
wykonaną przez znakomitego
rzeźbiarza Andrzeja Renesa,
twórcę pomnika Kornela Makuszyńskiego z Koziołkiem
Matołkiem w Zakopanem
przed willą „Opolanka”, gdzie
znajduje się muzeum patrona.
– Nagrodę im. Kornela Makuszyńskiego ustanowiliśmy, pragnąc, by nazwiska najlepszych
współczesnych polskich autorów piszących dla dzieci znane
były wszystkim i aby nie ginęły
w zapomnieniu wśród stosów
kolorowych „disneyek” – przypomina prof. Joanna Papuzińska, pisarka, autorka wielu
książek dla najmłodszych czytelników.
– Karo

Bycie pisarzem to „zawód”
trochę inny niż wszystkie.
Wielu znanych pisarzy ma
swoje nawyki i szczególny

plan dnia – jak to wygląda
u Pana?
Mój rytm dnia jest podobny do tego, jaki obowiązuje
w większości rodzin. Jedynym
wyjątkiem jest to, że czasami –
najczęściej w piątki – wsiadam
w auto i jadę na drugi koniec
Polski na spotkania autorskie.
Bardzo te wyjazdy lubię, bo pozwalają mi przełamać codzienną rutynę i poznać dzieci, których „normalnie” nie miałbym
szansy spotkać.
Czy związuje się Pan emocjonalnie ze swoimi książkami
i bohaterami? Ma Pan swoich
ulubionych? I również – czy
zdarzyło się Panu, że napisał
Pan jakiegoś bohatera, a potem przestał go lubić?
Jestem bardzo emocjonalnie
zaangażowany w moje książki
w trakcie ich tworzenia. Za to
kiedy skończę, szybko o nich
zapominam. Oczywiście nadal
lubię moich bohaterów, ale po
zakończeniu pracy nad książką
oni stają się dla mnie postacia-

mi z przeszłości – wspominam
ich tak, jak się wspomina osoby
spotkane w podróży, na koloniach czy wycieczce.
Czy „Koziołek 2015” to Pańska pierwsza nagroda? Jak na
Pana wpływają tego typu wyróżnienia?
Otrzymywałem wcześniej nagrody na konkursach literackich,
natomiast „Koziołek 2015” jest
pierwszą nagrodą, którą otrzymałem za książkę już wydaną.
Bardzo się z tego powodu cieszę, wszyscy lubimy, kiedy nas
chwalą, wszyscy lubimy otrzymywać sygnały, że nasza praca
jest potrzebna.
Czy do Pańskich książek
przedostaje się wiele z Pana
codziennego życia – sytuacji,
obrazów, postaci, zainteresowań, fascynacji?
Tak było w przypadku moich
wcześniejszych książek. Pisząc
Plażę tajemnic czy Julkę Kulkę…, w dużej mierze bazowałem na notatkach, zapiskach,

KORNEL MAKUSZYŃSKI
– polski prozaik, poeta,
felietonista, krytyk teatralny
i publicysta, członek Polskiej
Akademii Literatury. Przed
drugą wojną światową był
jednym z najpoczytniejszych
pisarzy, autor cyklu książek
dla dzieci o Koziołku Matołku
i małpce Fiki-Miki oraz powieści dla młodzieży takich
jak: „Awantura o Basię”,
„Szatan z siódmej klasy”,
„Panna z mokrą głową”,
„Szaleństwa panny Ewy”.

ci, którzy naprawdę mają zostać pisarzami, na pewno nimi
zostaną i wszystkie niezbędne
cechy mają już w sobie.

O docenianiu potrzebnej pracy, światów równoległych i wariactwie rozmawiamy z laureatem 22. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej Rafałem Witkiem.
Pisanie książek dla dzieci jest
chyba najtrudniejszym rodzajem pisania – gusta dorosłych
czytelników możemy przewidywać, ponieważ sami jesteśmy dorośli. A dzieci? Czy ma
Pan jakiś sposób na śledzenie
dziecięcych gustów i trafianie
w nie?
Dzieci rzeczywiście bywają
nieprzewidywalne, ale w tym
akurat są dość podobne do dorosłych. Nie stanowią jakiegoś
„odrębnego gatunku”, nie wychowują się przecież w próżni.
Ich światopogląd i preferencje
estetyczne są kształtowane przez
osoby, z którymi przebywają –
rodziców, opiekunów, nauczycieli… Dlatego – jako pisarz
– nie próbuję trafiać w niczyje
gusta oprócz swojego własnego.
Te dzieci, którym moja optyka
i sposób opowiadania są bliskie,
stają się moimi czytelnikami.

Do ubiegania się o nagrodę
jury pod przewodnictwem
Joanny Papuzińskiej w składzie: Małgorzata Chrobak,
Anna Maria Krajewska, Jerzy
Kumiega, Grażyna Lewandowicz-Nosal, Stanisława
Niedziela, Aneta Satława,
Ewa Świerżewska nominowało dziesięć tytułów:
1. Combrzyńska-Nogala Dorota, „Syberyjskie przygody
Chmurki”, Literatura
2. Gawryluk Barbara, Czarna, „Klifka i tajemnice z dna
morza”, Literatura
3. Ginko Agnieszka, „Podróż
srebrnego”, Wilga
4. Kiereś Emilia, „Rzeka”,
Akapit Press
5. Kosmowska Barbara, „Kolorowy szalik”, Literatura
6. Masłowska Dorota, „Jak
zostałam wiedźmą”, Wydawnictwo Literackie
7. Orlińska Zuzanna, „Cierpienia sięciolatka”, Literatura
8. Oziewicz Tina, „Dzicy
lokatorzy”, Czerwony Konik
9. Suwalska Dorota,
„Piegowate niebo”, Nasza
Księgarnia
10. Witek Rafał, „Bzik &
Makówka przedstawiają:
Zgniłobrody i luneta przeznaczenia”, Nasza Księgarnia

Rafał Witek (ur. 1971), autor
powieści, opowiadań, słuchowisk i wierszy dla dzieci.
Napisał m. in. książki takie
jak: Plaża tajemnic (1. nagroda w konkursie wydawnictwa
Znak), Julka Kulka, Fioletka
i ja (wyróżnienie w konkursie
„IBBY Książka Roku 2009”),
Maja na tropie jaja czy Klub
latających ciotek (2. nagroda
w konkursie Fundacji „Cała
Polska Czyta Dzieciom”).
Współpracuje z magazynem
„Świerszczyk”, z portalem qlturka.pl i chórem dziecięcym
Mille Voci. Mieszka i pracuje
w Warszawie.

z ich specyficznym językiem
i katalogiem postaci. Przykładami takich książek są Dzieciaki kontra FOBIA, Szczurki,
czy choćby nagrodzony przez
Państwa Zgniłobrody…

Gdyby ktoś z naszych czytelników pomyślał sobie właśnie
„O kurczę! To ja też chcę zostać pisarzem!” – jakie rady
miałby Pan dla niego? Czy są
jakieś cechy, które pisarz powinien niezbędnie posiadać?
To w ogóle nie działa na zasadzie chcenia lub niechcenia.
Każdy z nas ma jakiś talent –
coś, ku czemu się skłania – i zawsze ostatecznie właśnie tym
spostrzeżeniach… Ostatnio zaś się w życiu zajmuje. Nawet, jeśli
bardziej pociąga mnie stwarza- wcześniej zdarza mu się robić
nie światów równoległych wraz coś zupełnie innego. Tak więc

Chciałabym jeszcze zapytać
o książkę, która dała Panu
zwycięstwo w tegorocznej edycji ONL im. K. Makuszyńskiego – gdyby miał Pan ją określić
jednym słowem – jaka ona jest
dla Pana? I oczywiście dlaczego właśnie to to słowo?
Zgniłobrody… to kompletne wariactwo. Dwójka dzieci
przysposabia groźnego pirata, przebiera go we współczesne ciuchy, uzależnia od coli
i swata z przyjaciółką mamy…
Sądzę, że Luis Buňuel byłby ze
mnie dumny!
I ostatnie pytanie – co Pan
ostatnio czytał? Jeśli oczywiście możemy wiedzieć.
Właśnie skończyłem czytać
zbiór korespondencji Astrid
Lindgren z jej młodą czytelniczką, Sarą Ljungcrantz. Wcześniej czytałem reportaż Stefano
Libertiego Podróże rozpaczy,
a jeszcze wcześniej również reportaż Samotność Portugalczyka Izy Klementowskiej.
– Rozmawiała Mariola Talewicz

kultura
Utrwalanie wartości
historycznych

Podczas uroczystości upamiętniającej powstanie „Solidarności” w Oświęcimskim Centrum Kultury poznaliśmy młodych laureatów Powiatowego Konkursu Historyczno-Artystycznego „Solidarni”.
Przedsięwzięcie obejmowało
trzy obszary, które były odrębnie oceniane – konkurs
wiedzy historycznej, plastyczny i konkurs na krótką formę
multimedialną. Mogła do niego przystąpić młodzież ze szkół
ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu oświęcimskiego.
– Tematem przewodnim konkursu było powstanie i znaczenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”. Zależało nam na
utrwalaniu ponadczasowych
wartości historycznych i kulturowych oraz prezentacji i popularyzacji twórczości młodzieży
– informuje Bogumiła Goryczka, dyrektor Młodzieżowego
Domu Kultury w Oświęcimiu,
współorganizator konkursu.
Najlepszy w tej dziedzinie wiedzy okazał się Józef Dylik, drugi
był Kamil Przybycień, a trzecia
Kornelia Jędrusik. W konkursie
plastycznym komisję ujęła najbardziej praca Martyny Łysoń,
drugie miejsce przyznano Kornelii Jędrusik, a trzecie Wojciechowi Siarkowi. Rywalizację na
krótką formę multimedialną
wygrał zespół – Klaudia Blacha,
Michał Dźwigoń i Wojciech Ku-

blin, drugie miejsce zajęła Klaudia Raźnia, a trzecie Agnieszka
Księżarczyk i Karolina Bugajska. Oprócz nagród rzeczowych
trzydziestu dwóch najlepszych
uczestników zostało zakwalifikowanych na trzydniową wycieczkę do Warszawy.
Podczas uroczystości w OCK
zaprezentowano pokonkursową wystawę plakatów, goście
zobaczyli też widowisko teatralne pt. „Drogi do Solidarności”, którego reżyserami są
Janusz Toczek i Donata Wój-

cik-Bąbska. Na scenie wystąpiła młodzież Teatru „Na Stronie” z LO im. Konarskiego
w Oświęcimiu oraz Teatru
„Minus Jeden” z LO im. Dąbrowskiej w Kętach.
Organizatorami imprezy byli
Powiat Oświęcim i Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, a patronat honorowy
nad konkursem objął Instytut
Pamięci Narodowej i NSZZ
„Solidarność”.
– In

Jubileuszowe wydarzenia
Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury „Grupa na
Zamku” obchodziło w tym roku jubileusz 30-lecia istnienia.
Z tej okazji grupa przygotowała szereg wydarzeń.
Kulminacją obchodów była retrospektywna wystawa prac malarskich prezentująca premierowy oraz archiwalny dorobek
twórczy artystów skupionych
w oświęcimskim RSTK. Można
ją było oglądać w Oświęcimskim Centrum Kultury. Wcze-

śniej w holu OCK na wystawie
gościło malarstwo „W siedmiu
odsłonach” prezesa „Grupy na
Zamku” Jerzego Demskiego.
Członkowie
stowarzyszenia
uczcili jubileusz, m.in. organizując w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książ-

ki w Oświęcimiu wystawę
historyczną
dokumentującą
działalność „Grupy na Zamku”, podczas której odbyło się
też podsumowanie konkursu
plastycznego „Zamek Oświęcimski i jego wzgórze w wyobraźni dziecka” ogłoszonego dla oświęcimskich szkół.
Na Rynku Głównym odbyły
się okolicznościowe wystawy
podczas tegorocznego Jarmarku Kasztelańskiego i X Pikniku
Organizacji Pozarządowych.
W Lipowej artyści z „Grupy na
Zamku” zorganizowali ogólnopolski plener malarski, którego
efekty można było podziwiać
w OCK podczas poplenerowej
wystawy.
Jednak to nie jedyne działania
– w ramach obchodów 30-lecia zarchiwizowano na płytach
CD dziewięć kronik dokumentujących historię organizacji,
powstały także wydawnictwa
Finisaż retrospektywnej wystawy prezentującej premie- katalogowe.
– In
rowy oraz archiwalny dorobek artystów skupionych w RSTK
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Fotografia bez granic
Do 2 listopada w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży można oglądać prace oświęcimianina Dominika
Smolarka pt. „(Nie)rzeczywistości”.
Wystawę tworzy osiem niezwykłych fotografii, które stanowią pracę dyplomową autora.
Zdjęcia zbudowane są z klatek,
a każdy fragment tworzy większą kompozycję. Przedstawione
pojedyncze ujęcia sfotografowane są prosto albo pod kątem.
Całość nie jest wynikiem powszechnej we współczesnej fotografii obróbki cyfrowej, tylko
dokładnie zaplanowanej, ciężkiej, wielogodzinnej pracy.
– Na każde z wybranych miejsc
musiałem się udać wielokrotnie, wyposażony w aparat ze
standardowym
obiektywem
i statywem, żeby znaleźć punkt,
z którego mogę sfotografować
budynek. Takie próbne zdjęcie
drukowałem później w domu
na kartce A4 i przeliczałem,
w jaki sposób chciałbym ten
obiekt podzielić wedle swojego pomysłu. Następnie nakładałem na tę fotografię siatkę
kadrów – najmniejsza prezentowana na wystawie praca zbudowana jest z 98 takich elementów, największa – z 260. Gdy
już plan był gotowy, wracałem
na miejsce z teleobiektywem,
który umożliwia wychwycenie
dużej ilości szczegółów i fotografowałem każdą klatkę oddzielnie – tłumaczy Dominik
Smolarek.
– Największa trudność polega na tym, że efekty końcowe
w fazie projektu mogę sobie
tylko wyobrazić. Przewidzieć,
jak mniej więcej finalna praca
będzie wyglądała na podstawie
szkicu i tego, pod jakim kątem
planuję obrócić każdy z ele-

mentów budujących obraz. Ale
na sto procent nigdy nie wiem,
co wyjdzie. I to jest coś, co pozwala się cieszyć takim rodzajem fotografii – dodaje.
Sposób pracy, którego używa
Dominik Smolarek bazuje na
starej jak fotografia analogowa
technice stykowej. Ale zdjęcia nie są wiernym oddaniem
tego, co możemy zobaczyć
w Krakowie.
– Budynki, które są opatrzone,
wielokrotnie fotografowane tak
samo, pokazuję w inny sposób.
Zatomizowana rzeczywistość –
jakby druga strona tego, z czym
mamy zazwyczaj do czynienia.
W pewnym sensie świat realny
opiera się na cienkiej krawędzi abstrakcji przetworzonego
świata, do którego chciałem
przeniknąć – mówi Dominik
Smolarek.
– Zanim trafiłem do szkoły fotograficznej w Krakowie
zajmowałem się głównie robieniem zdjęć reportażowych.
Nauka w niej sprawiła, że
poznałem i otworzyłem się

na wiele dziedzin, zainteresowałem się architekturą. Robiąc reportaż, „łapałem” kadry
najważniejsze dla danej chwili. W tych ośmiu pracach jest
inaczej, nie ma tutaj żadnego
epizodu. Każda klatka została
zaplanowana, wcześniej narysowana, oddzielnie sfotografowana. Granice architektury
zostały zatarte, na nowo je
stworzyłem, dysponując ich
elementami. Pokochałem taką
fotografię, nad którą mam kontrolę, bo lubię być dokładny
i skrupulatny. Myślę, że w tych
pracach to widać. Jeśli coś na
nich wygląda na przypadkowe,
to na pewno nie jest – podkreśla Dominik Smolarek.
Młody fotograf planuje swój
projekt rozbudować w stronę
przestrzenną, robiąc zdjęcia
nie tylko z jednej płaszczyzny.
Bo przecież – jak mówi z błyskiem w oku – fotografia nie
zna granic, ona jest początkiem tego, co w niej chcemy
odnaleźć.
– ekt

Prawdziwe twarze
Od 13 września do 18 października w Norymberdze prezentowana była wystawa prac Pawła Warchoła i Beli Farago pt.
„Entfremdung / Wyobcowanie”.

Fot. zbiory organizatora

pod patronatem gzo

PAŹDZIERNIK 2015

– Na ekspozycji można było
zobaczyć symboliczne, wielkoformatowe obrazy oraz
portrety Beli Farago zestawione z monochromatycznymi
rysunkami tuszem z cyklu
„Warchoły”,
„Holzmachiny”
i „Całuny” mojego autorstwa.
Przedstawiliśmy nasze prace
jako odautorski komentarz do
problematyki wyobcowania –
informuje Paweł Warchoł.

Biorący udział w wernisażu
w zamku Almoshof wysłuchali
m.in. komentarza do wystawy
autorstwa Joachima Russka,
dyrektora Centrum Kultury
Żydowskiej w Krakowie.
– Dzisiejsza cywilizacja nie
lubi prawdziwych twarzy. Ludzie muszą być piękni. Kult
uniwersalnego „piękna” stał
się ogromnym biznesem, medycyna i farmacja to jedne

z najważniejszych filarów światowej gospodarki. Kosmetyki,
siłownie i fitness kluby rzeźbią nasze ciała, coraz częściej
wręcz karykaturalnie. Zwykły,
zwłaszcza dojrzały lub starszy
człowiek, nawet nie z wadami, ale ze swą „codziennością”
wyglądu, zaczyna czuć się odrzucony. Przecież takich twarzy
nie ma w mediach. Są twarze
„plastikowo piękne” lub twarze
zmęczone czy okrutne, przerysowane tłem wojny i głodu –
napisał Joachim Russek.
Wystawa była wynikiem
współpracy miasta Norymberga, galerii Destillarta
z Buchschwabach, Międzynarodowego Domu Spotkań
Młodzieży i Fundacji Judaica
Centrum Kultury Żydowskiej
z Krakowa.
– ekt

kultura
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GŁOŚNIK KULTURALNY
Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, Oświęcim,
tel./fax: 33 842 25 75
www.ock.org.pl,
ock@ock.org.pl
Muzeum Zamek
w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, Oświęcim,
tel. 33 842 44 27,
www.muzeum-zamek.pl

Zaduszki jazzowe

Podczas zaduszkowego koncertu bęSkarby lokalnych dzie można usłyszeć Lorę Szafran – jeden z najciekawszych głosów polskiej
kolekcjonerów
sceny jazzowej.
Do 22 listopada w Muzeum
Zamek w Oświęcimiu można
oglądać wystawę kolekcjonerską „Na strychu znalezione”.

Fot. Beata Wielgosz

To ekspozycja różnorodnych,
bezcennych i niecodziennych
obiektów, pamiątek z przeszłości, gromadzonych przez lokalnych kolekcjonerów, m.in.:
Tadeusza Firczyka, Roberta
Fermentowicza, Adama Leśniaka, Łukasza Szymańskiego,
Andrzeja Jekiełka, Katarzynę
Sołtysik, Eugeniusza Hnatyszyna i Leszka Stolarza.
Wystawa czynna w godzinach
Koncert odbędzie się 13 listopaotwarcia muzeum.
da o godzinie 19:00 w ramach
Zaduszek jazzowych oraz realizowanego przez Oświęcimskie Centrum Kultury projektu
Dom otwarty z cyklu: Muzyka
– źródło skojarzeń.
Artystce towarzyszyć będzie zespół w składzie: Miłosz Wośko
(fortepian, instrumenty klawiszowe, akordeon), Sebastian
Stanny (saksofony, vocal), Piotr
Aleksandrowicz (gitary), Dariusz Szymańczak (bas), Sebastian Frankiewicz (perkusja).

Na program koncertu składają
się utwory z płyt „Sekrety życia według Leonarda Cohena”
i „Nad ranem”.
Lora Szafran współpracowała
z formacjami Walk Away, New
Presentation, Swing Orchestra
Cracow, Big Warsaw Band,
zespołami Jana Ptaszyna Wróblewskiego i Włodzimierza Nahornego oraz orkiestrami symfonicznymi. Podbijała serca
i zdobywała nagrody od Opola
i Sopotu po Los Angeles.
Najnowsza płyta wokalistki
nosi tytuł „Nad ranem”. Znalazły się na niej kompozycje Seweryna Krajewskiego i Michała Urbaniaka, a także nowych
polskich talentów – Miłosza
Wośko oraz Tomka Krawczyka
(Bisquit, Zakopower). Na krążku ułyszeć można blues, swing,
soul, funk, latino, tango, a nawet echa country i reggae.
Wstęp za zaproszeniami, które
można będzie odebrać w OCK
od 26 października.
– adam

Wydarzenia w Oświęcimskim Centrum Kultury
19.10 godz. 17:00 „Jesteśmy
na wczasach, czyli coś dla
duszy, coś dla ciała” – program
w wykonaniu Kabaretu Czarna
Rękawiczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Oświęcimskiego
Centrum Kultury w ramach
„III Tygla Teatralnego”
21.10 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
22.10 godz. 8:30, 10:00
„Królowa Śniegu” – spektakl
dla dzieci (bilety w placówkach
oświatowych)
22.10 godz. 17:00 „Poeta
odejść nie może” – program
w wykonaniu grupy żywego
słowa Infinitas z Oświęcimskiego Centrum Kultury w ramach
„III Tygla Teatralnego”
23.10 godz. 17:00 „Prometeusz"” i „Dziób w dziób”
– spektakle w wykonaniu klas
teatralnych z Zespołu Szkół
nr 1 w Oświęcimiu w ramach
„III Tygla Teatralnego”
23.10 godz. 18:30 „Malarstwo” – otwarcie wystawy
malarstwa Ryszarda Karchuta

26.10 godz. 16:30 „Wciąż
mam ten sam szalik” – spektakl w wykonaniu Teatru
Na Stronie z Powiatowego
Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława
Konarskiego w Oświęcimiu
w ramach „III Tygla Teatralnego”
27.10 godz. 18:00 AsGuests
Quartet featuring Anka Kozieł –
koncert w wykonaniu formacji
AsGuests Quartet z Holandii
z udziałem wokalistki Anki
Kozieł w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Muzyka –
źródło skojarzeń
30.10 godz. 19:00 „Jeszcze
Polska Muzyka” – koncert
Natomiast Jurki to przedsta- w wykonaniu Orkiestry Akawiciel tradycyjnego kabaretu. demii Beethovenowskiej pod
Na ich program składają się dyrekcją Jacka Kaspszyka

57. Krakowski
Salon Poezji
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
zaprasza na 57. Krakowski
Salon Poezji pt. „Świat jest teatrem, aktorami ludzie”, który
odbędzie się 25 października
o godzinie 19:00.
Fragmenty dramatów i wybrane sonety Wiliama Szekspira
zaprezentują Małgorzata Kochan i Katarzyna Tlałka, aktorki Teatru Ludowego w Krakowie. Akompaniować im będzie
Piotr Kudełka.
Projekt współfinansowany ze
środków Urzędu Miasta Oświęcim, Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu, Banku Pekao,
Drukarni Dimograf, Cukierni
Orlicki oraz Joachima S. Russka.

Każdy miłośnik dobrego humoru powinien to zobaczyć, co się stanie, gdy dwa
świetne kabarety połączą siły.
19 listopada o godzinie 18:00
w OCK we wspólnym programie pt. „Aktorem w płot” wystąpią Kabaret Hrabi i Kabaret
Jurki.
Kabaretu Hrabi nie trzeba
oświęcimskiej
publiczności
przedstawiać. Ich cechą charakterystyczną są bardzo starannie
przygotowane teksty i popisy
doskonałej gry aktorskiej.

skecze, monologi i piosenki
o różnorodnej tematyce obyczajowo-społecznej. Jurki pozwalają sobie na improwizowanie, dzięki czemu występ jest za
każdym razem nieco inny.
Bilety: 65 zł, 55 zł, 45 zł
– adam

Tym razem publiczność będzie miała okazję posłuchać
kapel obracających się w różnych stylistykach metalowych
– nie zabraknie zatem mocnych i szybkich gitarowych
riffów. Na scenie sali kameralnej wystąpią: Lacrime Dei
z Bielska-Białej, Rust Belt
z Oświęcimia i Bastet z Krakowa i Wstęp 5 zł

5.11 godz. 18:00 „Wieczór
sowich piosenek” – Grzegorz
Turnau & Jacek Królik –
koncert

23.11 godz. 19:00 „Wake
Up. Be Yourself!” – koncert
zespołu GypsyFingers w składzie: Victoria Coghlan i Luke
Oldfield w ramach projektu
„Kultura 50/50”
czytaj obok
27.11 godz. 18:00 „Czy jest
w domu kakao?” – program
Kabaretu Smile

7.11 godz. 18:00 „Wesoła
wdówka” – operetka Franza
Lehára w wykonaniu artystów
Opery Śląskiej w Bytomiu

24.10 godz. 9:00 II Oświęcimskie Spotkania Artystyczne
Seniorów OSAS 2015
czytaj s. 12

Podwójna zabawa
Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu
ul. Legionów 11,
32-600 Oświęcim
tel. 338432107, 338431211
www.mdsm.pl

6.11 godz. 18:00 Dobre rockowania – koncert zespołów
muzycznych

10.11 godz. 12:00 „Wspólne
śpiewanie” w 97. rocznicę
odzyskania niepodległości
przez Polskę
13.11 godz. 19:00 „Sekrety życia według Leonarda
Cohena” i „Nad ranem”
– zaduszkowy koncert Lory
Szafran w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Muzyka
– źródło skojarzeń
czytaj obok
14.11 godz. 10:00 „Operacja-segregacja” (grupa wiekowa
10–12 lat) – wykład w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego prowadzą
pracownicy Uniwersytetu
Rozwoju w Chorzowie (PWSZ,
ul. Kolbego 8)
14.11 godz. 11:30 „O miotle,
która służy nie tylko do latania”
(grupa wiekowa 6–9 lat) – wykład w ramach Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego
prowadzą pracownicy Uniwersytetu Rozwoju w Chorzowie
(OCK, ul. Śniadeckiego 24)
19.11 godz. 18:00 „Aktorem
w płot” – program Kabaretu
Hrabi i Kabaretu Jurki
czytaj obok
21.11 godz. 18:00 „Miłość
Nie/Poważna” – koncert musicalowy w wykonaniu Barbary
Brody-Malon i Rafała Supińskiego w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Muzyka
– źródło skojarzeń
czytaj obok
21.11 godz. 17:00 „Malarstwo” – finisaż wystawy malarstwa Ewy Jędryk-Czarnoty

Program „Czy jest w domu
kakao?” jest kompilacją najnowszych skeczy Kabaretu
Smile z Lublina, które robią
furorę wśród publiczności
w każdym wieku. W programie zobaczyć można przeróżne postacie, od słynnego
kierowcy TIR-a Stanisława,
przez szambiarza, mistrza
baletu, po rabusia na „tacierzyńskim”.
Bilety: 55 zł, 45 zł, 35 zł
28.11 godz. 17:00 „Malarstwo” – otwarcie wystawy
malarstwa Bożeny Formas-Mądry
5.12 godz. 17:00, 20:00
„Intryga” – spektakl z Teatru
Kamienica w Warszawie
w wykonaniu: Joanny Koroniewskiej, Beaty Ścibakówny,
Szymona Bobrowskiego, Tomasza Stockingera i Zbigniewa
Zamachowskiego
12.12 godz. 17:00 „Skurcz”
– program Kabaretu Ani Mru-Mru

Galeria „Tyle światów”
23.10–22.11 „Malarstwo”
– wystawa malarstwa Ewy
Jędryk Czarnoty
26.11–28.12 „Malarstwo” –
wystawa malarstwa Bożeny
Formas-Mądry

Wystawy

23.10–15.11 „Malarstwo” –
wystawa malarstwa Ryszarda
Karchuta
23.10 15.11 „Ogrody Ameii”
– wystawa malarstwa

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

20.10 godz. 16:00 „Prawo
a moralność” – wykład prof.
Jana Woleńskiego
24.10 godz. 9:00 II Oświęcimskie Spotkania Artystyczne
Seniorów
27.10 godz. 15:30 „Od impresjonizmu do art deco. Sztuka
przełomu XIX i XX wieku”, cz. I
– wykład Janusza Wałka

kultura
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GŁOŚNIK KULTURALNY
Folk-pop dobranych połówek
GypsyFingers to wschodząca gwiazda brytyjskiej sceny
muzycznej. Wyjątkowy duet tworzą: Victoria Coghlan oraz
Luke Oldfield, syn legendarnego multiinstrumentalisty Mike’a Oldfielda.
Ci niezwykle sympatyczni
i skromni artyści zarówno
w życiu zawodowym, jak
i prywatnym są dla siebie
idealnie dobranymi połówkami. Ich koncertu pt.
„Wake Up. Be Yourself!” będzie można posłuchać 23 listopada o godzinie 19:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Koncert odbędzie
się w ramach projektu „Kultura 50/50”.
Luke Oldfield jest nie tylko
utalentowanym
gitarzystą,
multiinstrumentalistą i kompozytorem, ale również
uznanym producentem muzycznym. Victoria Coghlan ma
wykształcenie muzyczne, gra
na fortepianie i gitarze, a także
pisze większość tekstów GypsyFingers, będąc jednocześnie
„dobrym duszkiem” zespołu,
zasilając go swoim ciepłem
i tworząc zeń zjawisko przyjazne dla serca.
Wspólne kompozycje Victorii
i Luke’a, określane przez samych muzyków jako „romantyczny, nowoczesny folk-pop”,
opowiadają o codziennych

biegunach życia: o radościach
i problemach, wzlotach i upadkach, miłości i nienawiści. Dlatego w ich twórczości przeplatają się zarówno nostalgiczne,
„wyrywające serce” ballady,
jak i utwory pełne energii i literackiej swobody. Muzyka
GypsyFingers jest świeża, niepowtarzalna, a przede wszystkim swoista w nastrojowości
i przestrzennej, hipnotycznej
i perfekcyjnie skomponowanej
strukturze. Dzięki temu, debiu-

tancki album „Circus Life”
zdobył mnóstwo doskonałych recenzji w brytyjskiej
prasie muzycznej.
Trasa koncertowa GypsyFingers po Polsce jest pierwszą
poza Wielką Brytanią. Zagrają w 18 miastach w całym
kraju. Zespół wybrał Polskę
na pierwsze, europejskie tournée z bardzo prostej przyczyny. Rok temu zagrali jako
support przed występem James’a Blunta w Warszawie...
i zakochali się w polskiej publiczności, która przyjęła ich
nadzwyczaj ciepło. Mają też
licznych przyjaciół – Polaków, a przez to naturalnie czują
wielką sympatię do wszystkiego
co polskie. GypsyFingers zaprezentują polskiej widowni nie
tylko utwory z debiutanckiego
albumu, ale także kilka nowych
piosenek przygotowywanych na
drugą płytę. Duetowi towarzyszyć będą: znakomity basista
Simon Hedges i perkusista, klawiszowiec Patrick Kenneally.
Bilety w cenie 20 zł do nabycia
w OCK.
– adam

Nowe oblicza miłości
Koncert musicalowy „Miłość Nie/Poważna” to kolaż pełnych energii utworów musicalowych traktujących o miłości.
Nowe aranżacje piosenek odkrywają kolejne, często nietuzinkowe znaczenia słowa miłość...
Koncert w wykonaniu Barbary
Brody-Malon i Rafała Supińskiego odbędzie się 21 listopada
o godzinie 18:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury. Wokaliści wystąpią w towarzystwie
zespołu w składzie: Tomasz Pala
(piano), Sebastian Kret (gitara),
Bartłomiej Stuchlik (bas), Łukasz Walczak (perkusja).
Barbara Broda-Malon jest wokalistką, aktorką, absolwentką
Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest też certyfikowanym pedagogiem wokalnym
Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuki Wokalnej „Natural Voice Perfection”.
Zdobyła wiele nagród na festiwalach piosenki poetyckiej
i aktorskiej, m.in. Festiwalu
„Tańczące Eurydyki” im. Anny
German w Zielonej Górze czy
XXXVII Spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”
w Olsztynie. Jest finalistką
46. Studenckiego Festiwalu
Piosenki w Krakowie w 2010
roku, półfinalistką Przeglądu
Piosenki Aktorskiej we Wro-

cławiu w 2011 roku. Współpracuje m.in. z Ryszardem
Poznakowskim,
Orkiestrą
Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego z Zamościa czy
Teatrem Plejada w Krakowie.
Rafał Supiński jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego
w Krakowie. Edukację kontynuował w Czechach na Janáčkova Akademie Múzických
Umění w Brnie. Jest dwukrotnym stypendystą Małopolskiej
Fundacji „Sapere Auso”. Zagrał

„Nasze Kino” Oświęcimskie Centrum Kultury
„Intruz” PREMIERA (15 l.),
prod. Polska, Szwecja, Francja
2015, reż. Magnus von Horn,
102 minut
19.10 godz. 20:00,
20.10 godz. 17:00, 19:00,
21.10 godz. 20:00,
22.10 godz. 18:00, 20:00

„Performer” (13 l.), prod.
Polska 2015, reż. Maciej Sobieszczański, Łukasz Ronduda,
63 minuty
2–4.11 godz. 17:00,
5.11 godz. 11:00
„45 lat” (15 l.), prod. Wielka
Brytania 2015, reż. Andrew
Haigh, 93 minuty
2–4.11 godz. 18:15,
5.11 godz. 12:15
„Taxi-Teheran” (15 l.), prod.
Iran 2015, reż. Jafar Panahi,
82 minuty
2–5.11 godz. 20:00
„Czarodziejska góra” (13 l.),
prod. Polska, Rumunia, Francja
2015, reż. Anca Damian,
80 minut
6.11 godz. 11:00,
8–12.11 godz. 17:00

„Burza” – retransmisja z Teatru
Szekspirowskiego Globe w Londynie: 21.10 godz. 17:00

„11 minut” (15 l.), prod. Polska, Irlandia 2015, reż. Jerzy
Skolimowski, 82 minuty
6.11 godz. 12:30,
8–12.11 godz. 18:30

„Demon” PREMIERA (15 l.),
prod. Polska, Izrael 2015, reż.
Marcin Wrona, 100 minut
23.10 godz. 18:00, 20:00,
24.10 godz. 20:00,
25.10 godz. 15:00, 20:00,
26.10 godz. 18:00, 20:00,
27.10 godz. 20:00,
28–29.10 godz. 18:00, 20:00

„Chemia” (15 l.), prod. Polska
2015, reż. Bartosz Prokopowicz, 105 minut
6.11 godz. 14:00,
8–12.11 godz. 20:00

„Mama Tina” (13 l.), prod.
Wielka Brytania, Wietnam
2014, reż. Stephen Bradley,
100 minut
8.11 godz. 15:00,
15.11 godz. 14:00
„Moja matka” PREMIERA
(13 l.), prod. Włochy, Francja
2015, reż. Nanni Moretti,
107 minut
13–19.11

„Piotruś. Wyprawa do Nibylandii 3D” (6 l.), prod. USA
2015, reż. Joe Wright, 111
minut (3D)
14–18.11
„Hotel Transylwania 2 3D”
(b.o.), prod. USA 2015, reż.
Genndy Tartakovsky, 90 minut
(3D)
20–26.11
„The Walk. Sięgając chmur
3D” (13 l.), prod. USA 2015,
reż. Robert Zemeckis, 123
minuty (3D)
20–26.11
„Sufrażystka” (15 l.), prod.
Wielka Brytania 2015,
reż Sarah Gavron, 106 minut
20–26.11

„Strategia gołych kawalerów”
– retransmisja spektaklu z Królewskiego Teatru Narodowego
w Londynie z cyklu National
Theatre Live
25.10 godz. 17:00

„Zakazany Bóg” (13 l.), prod.
Hiszpania 2013, reż. Pablo
Moreno, 139 minut
22.11 i 29.11

Trylogia Marcina Wrony

31 października w Naszym
Kinie zostanie zaprezentowana Trylogia Marcina Wrony
składająca się z filmów: „Moja
m.in. w polskiej prapremie- krew”
(2009),
„Chrzest”
rze farso-wodewilu „Pińska (2010) i „Demon” (2015).
szlachta” w reżyserii M. Pinihina w Teatrze Rampa w Warsza- Zmarły niedawno Marcin
wie, w światowej prapremierze Wrona (1973–2015) był reżysemusicalu „Mały Lord” S. Mar- rem teatralnym, telewizyjnym
kwicka w reżyserii J. Szydłow- i filmowym, absolwentem filskiego w Operze Krakowskiej moznawstwa na Uniwersytei w słuchowisku Radia Kra- cie Jagiellońskim w Krakowie
ków „Wesele” S. Wyspiańskie- i reżyserii na Wydziale Radia
go w reżyserii A. Seweryna. i Telewizji Uniwersytetu ŚląWystąpił ponadto w spektaklu skiego w Katowicach. Ukończył
muzyczno-tanecznym „Tango Mistrzowską Szkołę Reżyserii
Piazzolla” w reżyserii W. Ma- Andrzeja Wajdy oraz Binger
zurkiewicza i R. Talarczyka Film Institute w Amsterdamie
oraz musicalu „Awantura o Ba- (2005). Od 2006 roku wykładał
się” w reżyserii C. Domagały reżyserię na Wydziale Radia
w Teatrze Rampa w Warszawie. i Telewizji Uniwersytetu ŚląskieJest aktorem-śpiewakiem Ope- go. Ze swoim studenckim filry i Filharmonii Podlaskiej.
mem „Człowiek magnes”
Koncert „Miłość Nie/Poważna” (2001) Marcin Wrona
miał swoją premierę w marcu odwiedził około 100 miębr. w Teatrze Ludowym w Kra- dzynarodowych festiwali.
kowie na Scenie pod Ratuszem. Na wielu z nich film zdoW
Oświęcimiu
odbędzie był uznanie, m.in. zwysię w ramach projektu Dom ciężył na Tribeca Film
otwarty z cyklu: Muzyka – źró- Festiwal,
organizowadło skojarzeń. Wstęp za zapro- nym przez Roberta De
szeniami, które będą do odbio- Niro i Martina Scorsese
ru w OCK od 2 listopada.
w Nowym Jorku, w ka– adam tegorii Najlepszy Film

Studencki. Kolejny film w jego
reżyserii – krótkometrażowy
„Telefono” (2004) – został doceniony przez Pedro Almodovara i dołączony do hiszpańskiego wydania kolekcji DVD
tego reżysera.
W 2007 roku za scenariusz
„Mojej krwi” zdobył Grand
Prix polskiej edycji konkursu
scenariuszowego Hartley-Merrill, a także zajął trzecie miejsce
w międzynarodowym finale
tego konkursu w Cannes. „Moją
krew” zrealizował w 2009 roku
i zdobył tym debiutanckim filmem Nagrodę Dziennikarzy
oraz Nagrodę za Scenariusz na
Festiwalu Debiutów Młodzi
i Film w Koszalinie (2009).
„Chrzest” był nagrodzony na
wielu międzynarodowych festiwalach, m.in: w Toronto,

San Sebastian, Rejkjawiku oraz
został laureatem Srebrnych
Lwów 35. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni (2010).
„Demon” to trzecia fabuła –
pokazana w Konkursie Głównym 40. Festiwalu Filmowego
w Gdyni (2015) i uhonorowana, m.in. nagrodą dla najlepszego filmu w kategorii „Horror Features” na 11. Festiwalu
Fantastic Fest w Austin w USA.
Fantastic Fest to impreza dla
wielbicieli fantastyki, horroru
i kina łamiącego schematy.
– adam
godz. 17:03 „Moja krew”
godz. 18:43 „Chrzest”
godz. 20:23 „Demon”
bilety: 15 zł (normalny),
13 zł (ulgowy), 10 zł (przy
zakupie biletów na trzy filmy
z Trylogii Marcina Wrony)
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Spotkania artystyczne seniorów
24 października w Oświęcimskim Centrum Kultury spotkają się obdarzeni talentami wokalnymi, teatralnymi i tanecznymi seniorzy z całej Polski w ramach II Oświęcimskich Spotkań Artystycznych Seniorów.
program:
godz. 9:00–12:30 prezentacje
konkursowe, cz. 1
– kategoria: małe formy
teatralne
– kategoria: taniec
– kategoria: chóry i zespoły
wokalne
godz. 12:30–13:30 przerwa
godz. 13:30–17:00 prezentacje konkursowe, cz. 2
– kategoria: chóry i zespoły
wokalne
– kategoria: kabaret
godz. 18:00 ogłoszenie
wyników, wręczenie nagród

W spotkaniu wezmą udział
33 grupy i zespoły artystyczne
działające w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku z: Będzina, Bytomia, Chrzanowa,
Częstochowy, Jaworzna, Jeleniej Góry, Kłaja, Łańcuta, Miechowa, Oświęcimia, Pszczyny, Rudy Śląskiej, Sosnowca,
Świątnik Górnych, Tarnowskich Gór i Wolbromia.
Prezentacje odbędą się w czterech kategoriach: małe formy
teatralne, kabaret, taniec, chóry
i zespoły wokalne.
Występy oceni jury w składzie:
Włodzimierz Jasiński (aktor,
pedagog), Janusz Toczek (poeta, teatrolog, pedagog), Jakub
Połącarz (muzyk), Joanna Kasperek-Szymonik (wokalistka,
pedagog wokalny), Sławomir
Kurzak (instruktor tańca),

KALENDARZ WYDARZEŃ W bibliotece
GALERIA KSIĄŻKI na LISTOPAD
HORYZONTY MARZEŃ.
POKONKURSOWA WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
2–30.11 Galeria Przechodnia

MUZYKA W OBOZIE.
które wyróżni uczestników WYSTAWA PAŃSTWOWEGO
w każdej kategorii oraz przyzna MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU
Grand Prix.
Organizacji spotkań przyświe- 12– 30.11 Informatorium

ca kilka celów, w tym: popularyzacja twórczości artystycznej
jako atrakcyjnej formy aktywnego stylu życia, prezentacja
dokonań twórczych, wymiana
doświadczeń
artystycznych,
integracja twórczych grup seniorów oraz promocja miasta
Oświęcim.
Organizatorem II Oświęcimskich Spotkań Artystycznych
Seniorów jest oświęcimski
Uniwersytet Trzeciego Wieku
i Oświęcimskie Centrum Kultury. Przedsięwzięcie odbywa
się pod patronatem Prezydenta
Miasta Oświęcim.
– ekt

Sponsorzy:
Projekt jest
realizowany
przy wsparciu
finansowym
Miasta
Oświęcim

Oświęcimianie na scenie
Trwający III Tygiel Teatralny to doskonała okazja do obejrzenia dokonań lokalnych grup teatralnych zaprezentowanych pod wspólnym tytułem.
Jeszcze do 26 października
oglądać można spektakle przygotowane przez oświęcimskie
grupy teatralne w ramach
III Tygla Teatralnego, zorganizowanego przez Oświęcimskie
Centrum Kultury.
Na scenie zaprezentują się:
– 19.10 o godz. 17:00 Kabaret
Czarna Rękawiczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Oświęcimskiego Centrum Kultury
w programie „Jesteśmy na
wczasach, czyli coś dla duszy,
coś dla ciała” (wstęp wolny),
– 22.10 o godz. 17:00 Grupa Żywego Słowa Infinitas z Oświęcimskiego Centrum Kultury
w programie „Poeta odejść nie
może” (wstęp wolny),
– 23.10 o godz. 17:00 klasy teatralne z Zespołu Szkół nr 1
w Oświęcimiu w spektaklach
„Prometeusz” i „Dziób w dziób”
(wstęp wolny),
– 26.10 o godz. 16:30 Teatr Na
Stronie z Powiatowego Zespołu

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

nr 1 Szkół Ogólnokształcących
im. Stanisława Konarskiego
w Oświęcimiu w spektaklu
„Wciąż mam ten sam szalik”
(wstęp wolny).
Dodatkową atrakcją Tygla jest
możliwość obejrzenia w „Naszym
Kinie”
retransmisji
spektakli: 21.10 o godz. 17:00
„Burza” – z Teatru Szekspirowskiego Globe w Londynie z cyklu Globe on Screen (wstęp za
biletami), a 25.10 o godz. 17:00
– „Strategia gołych kawalerów”
z Królewskiego Teatru Narodowego w Londynie z cyklu
National Theatre Live (wstęp za
biletami).
Teatralne spotkania zainaugurowała 5 października komediowa opowieść z piosenkami
w klimacie międzywojennych
kabaretów pt. „Sekret panny
Kazimiery” w wykonaniu Beaty Malczewskiej z Teatru Loch
Camelot w Krakowie.
– ekt

KONWERSACJE W JĘZYKU
ANGIELSKIM
2.11; 9.11; 16.11; 23.11;
30.11
godz. 17:00
Klasopracownia I p.
PLASTUSIOWY ŚWIAT
Zajęcia plastyczne dla dzieci
do 7 lat
2.11; 5.11; 9.11; 12.11;
16.11; 19.11; 23.11; 26.11;
30.11
godz. 17:30
Mikroświat Zabawy
INFOGENERACJA.
KURSY KOMPUTEROWE
Grupa 1 Agnieszka Tracz
3.11; 17.11 godz. 8:00
Klasopracownia parter
Grupa 2 Jonasz Brzeźniak
3.11; 17.11 godz. 10:00
Klasopracownia parter
Grupa 3 Anna Krawczyk
3.11; 17.11 godz. 12:00
Klasopracownia parter
Grupa 4 Mariusz Fik
3.11; 17.11 godz. 14:00
Klasopracownia parter
Grupa 5 Marek Kamiński
5.11; 19.11 godz. 10:00
Klasopracownia parter
Grupa 6 Urszula Kuś
5.11; 19.11 godz. 12:00
Klasopracownia parter
Grupa 7 Agnieszka Jakubowska
5.11; 19.11 godz. 14:00
Klasopracownia parter
CZYTAM SOBIE
W BIBLIOTECE
zajęcia edukacyjne dla dzieci
5–7 lat
zajęcia na zapisy w Mikroświecie Zabawy osobiście lub
telefonicznie 33 847 98 13
3.11 godz. 16:30
Klasopracownia I p.

CZYTANIE UZDRAWIA
10.11; 24.11 godz. 14:00
Szpital
GIMNASTYKA DLA CIAŁA
I JĘZYKA
zajęcia ruchowe z elementami
j. angielskiego
zajęcia na zapisy w Mikroświecie Zabawy osobiście lub
telefonicznie 33 847 98 13
10.11; 24.11 godz. 17:00
Klasopracownia I p.
UNIWERSYTET
BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
12.11 godz. 17.00
Aula/Klasopr. I p. Gr. 1,
Dlaczego wyginęły dinozaury
19.11 godz. 17.00
Aula/Klasopr. I p., Gr. 2,
Dlaczego wyginęły dinozaury
26.11 godz. 17.00 Aula
gr. 1 i gr. 2,
Śladami świata starożytnego,
czyli, jak żył neandertalczyk
i pierwszy homo sapiens
SPOTKANIE AUTORSKIE
ZE SŁAWOMIREM KOPEREM
12.11 godz. 18:00
Aula

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z JAKUBEM DANOWSKIM
I BARTOSZEM DANOWSKIM
SPOTKANIE DLA WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW GRY
MINECRAFT
13.11 godz. 17:00
Aula św. Wawrzyńca

Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
18.11 godz. 17:00
Multimedia
DEMONTAŻE LITERATURY
Trzy kwadranse o tekstach
18.11 godz. 18:00
Aula
SŁOWO DAJĘ
Rozważania o wierze
19.11 godz. 18:30
Aula
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„To tak jak w kinie” –
spotkania z adaptacją filmową
26.11 godz. 10:00
Multimedia
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
26.11 godz. 17:30
Sala Konferencyjna
MAGICZNA NOC Z HARRYM
POTTEREM
Dla dzieci w wieku 8–12 lat,
zapisy do 20.11 w Bibliotece Młodych do wyczerpania
miejsc.
27.11 godz. 20:00 – 28.11
godz. 6:00
Biblioteka

Ósma płyta
23 października o godz.
17:00 Miejska Biblioteka
Publiczna Galeria Książki
w Oświęcimiu zaprasza na
kolejną, ósmą już odsłonę
w oświęcimskiej Alei Pisarzy. Tym razem dedykowana
będzie Hannie Krall.
Po odsłonięciu płyty w bibliotecznej auli odbędzie się
spotkanie autorskie z pisarką.
Poprowadzi je prof. Krzysztof
Zajas z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest także
przewodniczącym kapituły
wybierającej uhonorowanych
do Alei Pisarzy. Będzie czas
na zadawanie pytań, możliwość zakupu książek pisarki,
a także otrzymania po spotkaniu pamiątkowego autografu.

TEATRZYK ROZWESOŁEK
Zajęcia teatralne dla dzieci
6–12 lat
4.11; 18.11; 25.11
godz. 16:30
Klasopracownia Ip.
TACTIC POPOŁUDNIE
Z PLANSZÓWKĄ
4.11; 25.11 godz. 17:00
Informatorium
BAJKOWE KINO
6.11; 13.11; 20.11; 27.11
godz. 17:30
Multimedia

BUDŻET UJARZMIONY
W ramach cyklu „Perspektywa
dla ambitnych”
17.11 godz. 17:00
Aula

Hanna Krall to dziennikarka, redaktorka i pisarka.
Szeroką sławę przyniósł jej
wywiad z Markiem Edelmanem w „Zdążyć przed Panem
Bogiem” – to lektura dobrze
wszystkim znana z czasów
szkolnych.

kultura
pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Teatralne wzruszenia

U

chodziły za ukoronowanie rozrywek kulturalnych,
jakie
oferowała
tamta epoka. Teatr
nie mógł się przecież równać
z koncertem orkiestry wojskowej czy amatorskiej albo wieczorem salonowej deklamacji.
Był uczestniczeniem w sztuce
wyższej rangi, przenosił w świat
odległy od codziennej szarzyzny, pozwalał zapomnieć bodaj
na chwilę – o prozie życia.
Nic więc dziwnego, że XIX-wieczne pamiętniki pełne są
wzmianek o wieczorach w teatrze, kunszcie scenicznym
aktorów, urodzie artystek.
Chwalono – rzadziej ganiono – fabuły scenicznych dzieł,
a niektóre kostiumy oglądane
w historycznych sztukach kopiowano, by wystąpić w podobnych ubiorach na karnawałowych balach maskowych...
Wizyty w teatrach nie były
bynajmniej rozrywką przeznaczoną tylko dla środowisk
lepiej sytuowanych i oświeconych. Miejsca stojące na galerii
tłumnie wypełniali terminatorzy rzemieślniczy, dziewczęta
z pracowni krawieckich czy bieliźniarskich, pokojówki z bogatszych domów. To właśnie oni,
wspierani przez gimnazjalistów
i akademików, najbardziej żywiołowo okazywali aplauz dla
aktorów i sztuki, a kiedy – co
zdarzało się jednakże rzadko –
spektakl nie przypadł do gustu
– tupali i gwizdali.
Mieszkający w większych miastach czy bodaj miejscowościach, gdzie dawały występy
wędrowne trupy – stykali się
z teatrem już w dzieciństwie.
Rodzice prowadzili dzieci na
jasełka, a w drugi dzień świąt
Wielkanocy czy w rocznicę
Konstytucji 3 maja na „Kościuszkę pod Racławicami”.
Ta patriotyczna sztuka pióra
Władysława Anczyca utrzymywała się w repertuarze galicyj-

nagłaśniamy

skich teatrów przez długie lata,
aby ją obejrzeć w Krakowie
czy Lwowie z prowincji przyjeżdżały wycieczki młodzieży,
rzemieślników, chłopów. Dla
wielu był to pierwszy kontakt
z prawdziwym teatrem…
Teatry w Krakowie dostosowywały godziny spektakli do
rozkładów jazdy pociągów –
tak aby miłośnicy sceny mieszkający w Bochni, Oświęcimiu,
Krzeszowicach albo Suchej
mogli po obejrzeniu przedstawienia zdążyć do domu,
nie szukając noclegu w krakowskich hotelach.
Można było też nie wyjeżdżając
ze swego miasta, parokrotnie
w ciągu roku obejrzeć przedstawienia objazdowych trup
teatralnych, których trasa prowadziła szlakiem galicyjskich
miasteczek. W każdej nieco
większej miejscowości była
sala, gdzie można było ustawić
dekoracje i krzesła dla widzów,
odsłonić kurtynę i przez dwie
godziny wzruszać, rozśmieszać
czy przerażać wdzięczną publiczność.
W 1865 roku, jesienią, jeden
z takich objazdowych teatrów,
prowadzony przez wdowę po
znanym w połowie XIX stulecia aktorze Konstantym Łobojko, zawitał do Oświęcimia.
Relację o tym cieszącym mieszkańców miasta wydarzeniu
zamieścił w listach do narzeczonej malarz Artur Grottger
będący gościem rodziny Bobrowskich, właścicieli majątku
Poręba. Wincenty i Ludwina
z Jordanów Bobrowscy byli
wielkimi miłośnikami sztuki
– chętnie przyjmowali u siebie
artystów, pan domu miał talenta literackie, żona uzdolnienia
plastyczne, a ich młody wówczas syn – Ignacy wyrosnąć
miał na znanego dramaturga.
Wędrowne grupy teatralne
wiedziały, że rodzina Bobrowskich wesprze aktorów, kupując wiele biletów, które później

Podróże oświęcimskich harcerzy
1932 r.

Na biwaku

Jeleśnia.
Postój na stacji
kolejowej

Grzechynia.
Podczas obiadu

Na piastowskim szlaku
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prezentuje Łukasz szymański

rozprowadzano po okolicznych
dworach. Można więc było nie Fotografie pochodzą ze zbiorów śp. Katarzyny Pawlak
martwić się frekwencją podczas kilku przedstawień. Tak
było i tym razem.
Do dworu w Porębie przyjechała z biletami dyrektorka
zespołu pani Antonina Łobojko ze swą urodziwą córką
Moniką Królikowską, która
w trupie grała rolę amantek
i aktorem Juliuszem Markowskim. Młody człowiek zakochał
się w pannie Monice i porzucił
pracę rzeźbiarza, przyłączając
się do zespołu. Zapraszali na
przedstawienie do Oświęcimia,
oferując bilety na dwie sztuki –
popularnej na scenach doczesnej Galicji komedii Anczyca
„Chłopi arystokraci” i francuBabia Góra.
skiego melodramatu „Adam
Przed schroniskiem
i Ewa”.
„Meran”
Nie zawiedli się na hojności
państwa Bobrowskich, którzy
zakupili kilkadziesiąt biletów,
płacąc sumę wyższą od podanej przez Antoninę Łobojko
i zapraszając aktorów na kolację, co w tamtych czasach nie
było oczywiste wobec ludzi tej
profesji.
Trupa pani Łobojko występowała z dużym sukcesem,
przy pełnej sali przez dni kilka
w Oświęcimiu – o czym donosił narzeczonej Artur Grottger.
Tuż przed wyjazdem w gronie
aktorów wybuchł skandal – Juliusz Markowski usiłował uprowadzić pannę Monikę, czemu
ostro sprzeciwiła się matka –
nie chcąc stracić córki i pierwszej aktorki zespołu w jednej
osobie… Markowski musiał
szybko opuścić trupę, rezygnując z gaży i za pożyczone od
Grottgera 6 florenów wyjechać
do rodzinnego Lwowa. Powrócił potem do profesji rzeźbiarza
i zdobył pewien rozgłos jako
twórca popiersi sławnych Polaków i licznych nagrobnych
pomników.		

kamila drabek

eginald Lanca Ster
to pseudonim Stanisława
Pierzynowskiego, autora
cyklu pt. „Szlak
Piastów”. Cztery opowieści:
„Zaranie”, „Świt”, „Wschód”
i „Ranek” traktują o wydarzeniach z pogranicza przygody
i historii. Opowieści właśnie, bo
– jak pisze autor – na opowiadanie czy nowelę zbyt obszerne, a na powieść zbyt rozległe
w czasie.
„Ranek” sięga czasów średniowiecza, przedstawia Polskę
Mieszka I. Na tle wydarzeń
historycznych poznajemy codzienność bohaterów, którzy,
choć oddaleni od nas o ponad
Reginald Lanca Ster, „Ramilenium, borykają się z po- nek”, Novae Res, Gdynia 2014

PAŹDZIERNIK 2015

dobnymi do współczesnych
problemami. Rywalizacja, walka o byt, troska o przyszłość są
uniwersalnymi aspektami ludzkiego życia. Zdaniem pisarza
państwo Mieszka I było dobrze
zorganizowane i silniejsze od
sąsiednich Niemiec, co władca
osiągnął bez wojen, w przeciwieństwie na przykład do Bolesława Chrobrego.
Autor zastosował stylizację językową, aby lepiej oddać ducha
tamtych czasów. Tekst jest jednak zrozumiały i dobrze się go
czyta. Szczególnie się spodoba
czytelnikom lubiącym słowiańskie wyrażenia, imiona, nazwy.
A teraz oddajmy głos wieszczycowi, który przybył do osady
z nakazem księcia…

„Harcerki z Oświęcimia spędziły wakacje
w Grzechyni pod Makowem i stamtąd przesyła
nam pani Irka Ptaszyńska garść wspomnień:
»Byłyśmy w Grzechyni.
Jest to wieś zabita deskami i ciekawie zabudowana, bo ciągnie się
na przestrzeni kilku
kilometrów wzdłuż drogi, mając domy tylko
po obu stronach drogi,
ani jednego zaś głębiej.
Mieszkałyśmy w szkole.
Gimnastyka, kąpiel, gry na wolnym powietrzu, wykłady i praktyczne zajęcia wypełniały nam cały dzień,
a nie rzadko i część nocy, gdy nas zbudziła trąbka alarmowa komendantki. Ile wtedy było zamieszania,
pośpiechu i strachu, aby nie być ostatnią! A jeszcze więcej radości, gdy wszystko dobrze poszło. Ten
alarm wisiał zawsze nad nami jak bicz boży, ale i tak kochałyśmy naszą komendantkę, druhnę Rysię,
całym sercem!
Najmilsze były wieczory przy ognisku. Bucha wesoły ogień. Śpiewamy, odgrywamy krótkie komedyjki,
a cała wieś podziwia nasze popisy i prosi o więcej. A najbardziej wzruszająca chwila, gdy niespodziewanie zawitała do nas wyższa „szarża” z Krakowa. Alarm około północy, podchody i tropy i pełne niewypowiedzianego czaru ślubowanie przy ognisku. Z prawdziwym żalem opuszczamy po pięciu tygodniach
ten uroczy zakątek naszej pięknej Polski, żegnając wakacje...«”
Ilustrowany Kurier Codzienny 1932 r., pisownia oryginalna
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Druga drużyna Soły otwiera tabelę okręgówki, a Unia planuje szybki skok na podium

Rewelacyjne rezerwy
Znakomicie w tym sezonie
w piątoligowych rozgrywkach
spisują się rezerwy oświęcimskiej Soły. Po dziesięciu seriach
gier drużyna prowadzona przez
Pawła Cygnara prowadzi w tabeli. Ma punkt więcej od Zagórzanki i dwa „oczka” przewagi

Fundatorem nagrody
jest Wydawnictwo

KUPON
krzyżówka 10/2015
Litery uporządkowane od
1 do 23 utworzą rozwiązanie
– aforyzm Ramona Gomeza
de la Serny, które wraz
z kuponem nr 10 naklejonym na kartę pocztową
należy dostarczyć do
10 listopada 2015 r. do redakcji GZO, Oświęcimskie
Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 9/2015
brzmi: „Gdzie wiele
rąk tam łatwa praca”.
Nagrodę książkową
ufundowaną przez
Wydawnictwo
Novae Res otrzymuje
p. Grażyna Ludwin
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Wrzątek;
2. Banał, frazes, komunał;
* Projektor;
3. Między kostką a kolanem;
4. Owoc dodawany do herbaty;
* Efekt nagłych skurczów przepony;
5. Rodzaj włóczni;
6. Przeszkoda na bieżni;
* Dolna koło Rabki;
7. Prześladowca, siepacz;
8. Odwagą nie grzeszy;
* Wielki bukiet kwiatów;
9. Grecki igrek;
10. Niezwykłe osiągnięcie;
* Przyjemny zapach;
11. Potoczna nazwa grochodrzewu;
12. Poetycko o żęciu zboża;
13. Między lekcjami;
14. Sąsiad Boliwii;
15. Sportowe obuwie;
16. Gra z jajowatą piłką;
17. Grubsza od żyły;

Pionowo:
A) Kawał, żart;
* Sieć do połowu raków i ryb;
B) Dawniej używane do oświetlania;
C) Czczone przez pogan;
* Bryk;
D) Atrybut Neptuna;
E) Wyspy na Karaibach;
* Rośnie w miarę jedzenia;
F) Mięso rogatego zwierzęcia;
G) Słoneczny lub krwionośny;
* Zarys sylwetki;
H) Rządzili nią carowie;
I) Bardzo żyzna gleba;
* Kukurydziana przekąska;
J) Strzał z powietrza;
K) Podobno uszlachetnia;
* Badanie problemu;
L) Jadło z nieba;
Ł) Jasnoniebieski kamień ozdobny;
M) Bohater w czarnej masce;
N) Ekspert;
O) Naród;
P) Omasta.

ogłoszeniA DROBNE
Nagrobki z montażem.
Napisy w kamieniu.
Oświęcim, ul. Jagiełły 75A.
Tel. 33 842 70 03, 504 923 169
lub 504 873 975
Niemiecki od podstaw
Tel. 513 606 778

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Pracuj jako Opiekun/ka osób
starszych w Niemczech.
Masz doświadczenie w Opiece?
Zgłoś się do nas.
Zarób do 3000 euro za wyjazd
do Niemiec.
Promedica24
kontakt 506 289 107
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nad beniaminkiem z Ryczowa.
Tuż za podium czają się biało-niebiescy...
Unia gra w „kratkę” i nie potrafi złapać właściwego rytmu.
Zwycięstwa (3:1 na wyjeździe
z Brzeziną Osiek, 2:1 z Chełmkiem i Jałowcem Stryszawa

u siebie), przeplata bezbramkowymi remisami na obcych
stadionach (z Sokołem w Przytkowicach oraz Sołą w Łękach).
Tylko punkt wywalczony w Łękach to nie jest zdobycz, o jakiej
marzyli biało-niebiescy.
– Bardzo słaba w naszym wykonaniu była przede wszystkim
pierwsza odsłona – nie kryje
Sławomir Frączek, trener Unii.
– Można nawet powiedzieć,
że zespół przeszedł obok gry.
Konieczna była zatem „męska
rozmowa” w szatni. Po zmianie
stron wypracowaliśmy sobie
kilka bramkowych okazji, ale
zabrakło wykończenia – dodaje
Sławomir Frączek.
Tempa nie zwalnia za to druga
drużyna Soły. W dziesiątej serii
gier oświęcimianie rozbili na wyjeździe wadowicką Skawę aż 3:0.
W ścisłym czubie tabeli jest jednak bardzo ciasno i w ostatniej
fazie rundy jesiennej może dojść
Rezerwy Soły i D&R Unia plasują się w piątoligowej czo- jeszcze do wielu przetasowań.
łówce
– mac
Fot. mac

Cztery mecze bez wygranej zespołu prowadzonego przez
Sebastiana Stemplewskiego

Zadyszka solarzy
Po bardzo udanym początku
sezonu, oświęcimskich solarzy
ewidentnie dopadła zadyszka.
W czterech ostatnich meczach
drużyna z Plant wywalczyła zaledwie dwa punkty. Szybko znalazło to odzwierciedlenie w trzecioligowej tabeli. Soła jeszcze
nie tak dawno była wiceliderem,
a teraz ma zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową.
W pierwszych siedmiu grach
podopieczni Sebastiana Stemplewskiego zdobyli aż 18 „oczek”.
Więcej miał tylko KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Wszystko
zmieniło się podczas ósmej kolejki, gdzie Soła została rozbita
w Bodzentynie przez miejscową
Łysicę aż 5:0. Później oświęcimianie dwukrotnie remisowali na swoim stadionie 2:2.
Najpierw po bardzo dobrym
spotkaniu z Garbarnią Kraków,
a później po zdecydowanie
słabszym z Popradem. W starciu z muszynianami gospodarze dwukrotnie obejmowali
prowadzenie, ale tyle samo razy
skutecznie odpowiadali goście.
Spotkanie rozpoczęło się po
myśli Soły. Za zagranie ręką
sędzia podyktował karnego,
którego na gola zamienił Paweł
Cygnar. Poprad odpowiedział
po kapitalnym uderzeniu Piotra
Saratowicza. Zawodnik Popradu przymierzył zza pola karnego z woleja i futbolówka trafiła
idealnie w „okienko”. Gol z cyklu stadiony świata! Krótko po
zmianie stron solarze odzyskali
prowadzenie.
Prostopadłym
podaniem popisał się wprowadzony w przerwie Wojciech
Jamróz i Jakub Snadny płaskim

Solarze muszą szybko przerwać serię spotkań bez zwycięstwa
Fot. mac

strzałem po ziemi pokonał golkipera muszynian. Soła cieszyła
się z prowadzenia tylko przez
niespełna 5 minut. W obrębie
„szesnastki” niepotrzebnie faulował Dawid Wadas, zaś Wojciech Janur nie miał problemów
z wykorzystaniem karnego.
– Szkoda tego meczu, bo powinien być wygrany – ocenia Sebastian Stemplewski, trener oświęcimian. – Rozdaliśmy zbyt dużo
prezentów. Inna sprawa, że przy
stanie 2:2 sędzia nie podyktował
dla nas ewidentnego karnego –
podsumował trener Soły.
Później jego zespół pojechał
do Nowego Targu, by... wrócić
z pustymi rękami. Zaczęło się
znakomicie dla przyjezdnych,
którzy objęli prowadzenie po
rzucie karnym. „Jedenastkę” wykorzystał niezawodny Paweł Cygnar. Jak się później miało okazać były to przysłowiowe miłe
złego początki. Jeszcze przed

przerwą górale trzykrotnie trafili do oświęcimskiej bramki.
Mobilizacja w szatni solarzy
sprawiła, że ci krótko po przerwie zdobyli kontaktowego gola.
Soła do końca ambitnie szukała
wyrównującego trafienia, ale nie
miała pod Tatrami najwyraźniej
szczęścia. Już w doliczonym
czasie gry Podhale za sprawą
Bartłomieja Pająka postawiło
pieczęć na zwycięstwie.
SOŁA OŚWIĘCIM – Poprad
Muszyna 2:2 (1:1)
Bramki: 1:0 Cygnar 5 (karny),
1:1 Saratowicz 35, 2:1 Snadny
47, 2:2 Janur 51 (karny)
Podhale Nowy Targ – SOŁA
OŚWIĘCIM 4:2 (3:1)
Bramki: 0:1 Cygnar 7 (karny),
1:1 Waksmundzki 15, 2:1 Fałowski 30, 3:1 Fałowski 41, 3:2
Dynarek 48, 4:2 Pająk 90.
– mac
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Biało-niebieska seria, czyli komplet zwycięstw Unii w drugiej rundzie hokejo- Piłkarze Soły zdobyli Puchar Polski na
wych rozgrywek ekstraligi
szczeblu oświęcimskiego podokręgu

Na dobrej drodze do celu

Miejsce w pierwszej „szóstce”
– taki cel przyświeca oświęcimskim hokeistom po pierwszej fazie rozgrywek ekstraligi.
Podopieczni Josefa Dobosza są
na najlepszej drodze do jego realizacji. W rundzie rewanżowej
wygrywają mecz za meczem!
Co też niezwykle istotne, z bezpośrednimi rywalami walczącymi o grupę „silniejszą”.
Unia rozpoczęła drugą rundę
od zwycięstwa w Opolu. Później przyszedł komplet punktów w starciu z Naprzodem
Janów w Oświęcimiu, aż wreszcie niezwykle cenna wygrana
w Bytomiu nad Polonią. To zaś
oznacza, że biało-niebiescy
mają już sześć punktów zapasu
nad kreską dzielącą ligę na pół.
Najpierw oświęcimianie zdali trudny egzamin, pokonując
Orlika 3:1. Kiedy do końca
otwierającej tercji brakowało
zaledwie sekundy, Jan Danecek
pokonał golkipera gospodarzy.
Sędziowie sprawdzili jeszcze
zapis wideo i po analizie uznali trafienie. Ten sam zawodnik
podwyższył na 0:2, ale szybko
kontaktowym golem odpowiedział Orlik. Decydujący cios
zadał Maciej Szewczyk, gdy
goście grali w liczebnej przewadze. Po golu na 1:3 podopieczni
Jacka Szopińskiego już nie zdołali się podnieść.
– To był niezwykle ważny mecz
w kontekście walki o pierwszą
„szóstkę” – mówi Josef Dobosz,
trener Unii Oświęcim. – Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z jego stawki. Cieszę się, że
drużyna udźwignęła ten ciężar. Graliśmy konsekwentnie
i w klasyczny sposób wypunktowaliśmy rywala – dodaje.
Później Unia ograła na własnym
lodzie zespół z Janowa. Naprzód
naszpikowany
wychowanka-

Faworyt
nie zawiódł

Oświęcimska Unia męczyła się z Naprzodem, ale swój cel osiągnęła
Fot. mac

mi klubu z Oświęcimia długo
dzielnie dotrzymywał gospodarzom kroku. Pierwsza tercja
nie przyniosła goli, choć jedni
i drudzy mieli swoje okazje.
Bardzo dobrze między słupkami spisywali się obaj bramkarze – Przemysław Witek (Unia)
i Michał Elżbieciak (Naprzód).
Dopiero w połowie meczu wynik otworzył Mateusz Adamus,
który wykorzystał sytuację jeden na jeden. Przy tym trafieniu
efektownym, prostopadłym podaniem popisał się Jerzy Gabryś.
W trzeciej tercji podczas gry
w przewadze wyrównał weteran
polskich lodowisk, czyli Marek
Pohl (przed laty zawodnik Unii).
Niespełna 2 minuty później unici ponownie objęli prowadzenie. Jan Danecek uderzeniem
z najbliższej odległości pokonał
Michała Elżbieciaka. Kiedy na
3:1 w przewadze podwyższył
Sebastian Kowalówka, wszystko
w tym pojedynku stało się jasne.
– Janowianie sercem i ambicją
niwelowali hokejowe braki –
ocenia Josef Dobosz. – Do końca walczyli o korzystny wynik
i trudno ich było złamać. Goście bardzo dobrze radzili sobie

w destrukcji. Musieliśmy solidnie zapracować na trzy punkty
– mówi.
Trzecia kolejka drugiej rundy
przyniosła trzecie zwycięstwo.
Mecz w Bytomiu bardzo dobrze
rozpoczął się dla zespołu gości.
Unia już po niespełna trzech
minutach objęła prowadzenie za
sprawą Sebastiana Kowalówki,
który z bliska pokonał golkipera Polonii. Oświęcimianie poszli
za ciosem. Na 0:2 podwyższył
Radim Haas. Czeski środkowy
popisał się kapitalną, indywidualną akcją. Po ograniu dwóch
obrońców, „położył” bramkarza
i posłał krążek do siatki. Druga
tercja zakończyła się remisem,
bo na trafienie Artura Budzowskiego odpowiedział podczas
gry w przewadze Kamil Falkenhagen. Obrońca Polonii
zaskoczył Przemysława Witka
niesygnalizowanym strzałem
z „niebieskiej”. Kontaktowy gol
autorstwa Błażeja Salamona zapowiadał spore emocje. Tymczasem odpowiedź Unii była
piorująca. Zaledwie 12 sekund
później idealnie w „okienko”
przymierzył Wojciech Wojtarowicz. Biało-niebiescy potrafili

umiejętnie „dobić” przeciwnika.
Po kolejnej minucie całkowicie
rozklepali bytomską defensywę
i Janowi Daneckowi pozostało
tylko wrzucenie „gumy” do pustej bramki.

Oświęcimianie z powodzeniem startowali w ogólnopolskich
zawodach w Żninie

zawodnicy zajęli miejsca na
podium – informuje shihan
Przemysław Wiśniewski. – Sędziowie surowo oceniali wykonywane prezentacje kata i wyłapywali nawet drobne błędy.
Zawody były bardzo dobrze
przygotowane i sprawnie przeprowadzone. Shihan Eugeniusz
Rzymszykiewicz wszystkiego
dopilnował. Udział sprawił
nam dużo radości i satysfakcji
– podkreśla shihan Wiśniewski.
W zawodach w Żninie w konkurencji Nihon Kobudo Kata zwyciężyła Zuzanna Michałek (kategoria młodzik). Drugie miejsce
zajął Miłosz Michałek. Wśród
kadetów na drugim miejscu
podium stanął Grzegorz Wójcicki, a w grupie juniorów bezkonkurencyjny okazał się Damian Godyń. W konkurencji
Kata Kenjutsu seniorów (klasa
mistrzowska) triumfował Rafał
Wójcicki. Na ostatnim stopniu
podium stanął Marek Musiał.
Wszyscy reprezentują klub Stowarzyszenia Japońskich Sztuk
Walki w Oświęcimiu.
– mac

Fot. zbiory klubu

Ostatni sprawdzian

Zawodami w Żninie (miasto
w woj. kujawsko-pomorskim)
zamknęli tegoroczny sezon startowy reprezentanci klubu Stowarzyszenia Japońskich Sztuk
Walki w Oświęcimiu. Podczas
turnieju sztuk walki „Sport
Kenjutsu Kobudo i Iaido” podopieczni shihana Przemysła-

wa Wiśniewskiego pokazali się
z bardzo dobrej strony. W sumie
wywalczyli sześć medali.
Dla oświęcimian był to ostatni
start w tym roku. Wiosną 2016
czeka ich występ w Pucharze
Polski, a później w krajowym
championacie. Udział w tych
ostatnich zawodach będzie au-

tomatycznie walką o kwalifikację do kadry Polski na Mistrzostwa Europy. Przypomnijmy, iż
w oświęcimskim klubie trenuje
dwoje aktualnych mistrzów Europy, którzy chcą bronić swoich
tytułów.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo w Żninie wszyscy nasi

ORLIK Opole – UNIA Oświęcim 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Bramki: 0:1 Danecek 19.59, 0:2
Danecek (S. Kowalówka, Piotrowicz) 37.02, 1:2 Cichy 39.15,
1:3 Szewczyk (Gabryś ) 51.49.
UNIA Oświęcim – NAPRZÓD
Janów 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Bramki: 1:0 Adamus (Gabryś)
30.27, 1:1 Pohl (Radwan, Bibrzycki) 47.22, 2:1 Danecek
(Piotrowicz, S. Kowalówka)
49.04, 3:1 S. Kowalówka (Danecek, Vosatko) 51.22.
POLONIA Bytom – UNIA
Oświęcim 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Bramki: 0:1 S. Kowalówka (Danecek) 2.59, 0:2 Haas 17.21, 0:3
Budzowski (Wanat) 24.20, 1:3
Falkenhagen (Frączek) 28.54,
2:3 Salamon (Cunik, Słodczyk)
48.41, 2:4 Wojtarowicz (Danecek, S. Kowalówka) 48.53, 2:5
Danecek (Wojtarowicz, S. Kowalówka) 49.56.
– mac

Nie było niespodzianki w finale Pucharu Polski na szczeblu
oświęcimskiego
podokręgu.
Trzecioligowa Soła pokonała
na wyjeździe dwie klasy niżej
notowaną Niwę Nowa Wieś.
Trener oświęcimian dał odpocząć kilku zawodnikom z podstawowego składu, ale nie przeszkodziło to drużynie z Plant
w odniesieniu zwycięstwa. Soła
obroniła zatem trofeum wywalczone przed rokiem.
W poprzednim sezonie oświęcimianie pokonali w finale
Niwę 3:1. Teraz wynik był identyczny. Przyjezdni objęli prowadzenie po kwadransie gry.
Po dośrodkowaniu z kornera
piłkę sprytnie „przebił” Marcin
Drzymont, zaś Mateusz Wowra posłał ją do siatki. Krótko
po zmianie stron podopieczni
Kamila Żmudy doprowadzili
do remisu. Na listę strzelców

wpisał się Adam Żmuda, a asystę przy tym trafieniu zapisał
na swoim koncie Bartłomiej
Michałek.
Solarze momentalnie odzyskali prowadzenie. Raz jeszcze po
wznowieniu gry z kornera dośrodkowanie przedłużył Drzymont, a Damiana Pałamarczuka
pokonał Dawid Skiernik. Bezpośrednim uderzeniem z rzutu
wolnego końcowy rezultat ustalił Łukasz Ząbek.
Niwa Nowa Wieś – Soła Oświęcim 1:3 (0:1)
Bramki: 0:1 Wowra 15, 1:1
A. Żmuda 47, 1:2 Skiernik 48,
1:3 Ząbek 88.
Sędziował: Przemysław Greń
(Kozy). Żółte kartki: Góral –
Drzymont, Knapik.
Widzów: 100.
– mac

Koszykarze oświęcimskiego Kadeta
udanie rozpoczęli nowy sezon

Strącili koronę
Przekonujące zwycięstwo na
inaugurację rozgrywek małopolskiej ligi odnieśli koszykarze oświęcimskiego Kadeta.
Podopieczni Wojciecha Porębskiego pewnie wygrali z Koroną Kraków 72:51.
Od początku meczu na parkiecie warunki dyktował zespół
z Oświęcimia. Ambitni krakowianie mieli spore problemy
z pokonaniem dobrze funkcjonującej ekipy Kadeta. Wygrana pierwsza kwarta przez
oświęcimian 18:9 „ustawiła” to
spotkanie i pozwoliła uczniom
Miejskiego Gimnazjum nr 2
kontrolować wydarzenia na
boisku do ostatniego gwizdka
sędziego.
– Na szczególne słowa uznania zasłużył Krystian Rokowski, który rzucił 17 punktów
– podkreśla Wojciech Porębski
– Trzeba także pochwalić Jakuba Gunię. To młody rozgrywający, który pewnie prowadził
grę – dodaje trener UKS Kadet
Oświęcim.
W meczu z krakowską Koroną
dla Kadeta punktowali: Rokowski (17 pkt), Mikos (11 pkt),
Zapała (9 pkt), Gunia (9 pkt),
Niedziela (8 pkt), Hnatyszyn
(5 pkt), Stawowczyk (5 pkt),
Frydel (5 pkt), Duda (2 pkt),
Bratek (1 pkt).
Natomiast w czwartym meczu
rozgrywek ligi śląskiej młodzicy oświęcimskiego Kadeta
pokonali na wyjeździe MCKiS
Jaworzno 48:52 (9:10, 13:14,
8:18, 18:10). Wcześniej koszykarze z miasta nad Sołą musieli
uznać wyższość MKS-u Dąbro-

wa Górnicza, Pogoni Ruda Śląska i MKKS-u Rybnik.
Na parkiecie w Jaworznie spotkały się drużyny o podobnym
potencjale sportowym. Młodzi
adepci koszykarskiego rzemiosła trenujący w oświęcimskim
klubie rozpoczęli mecz bardzo skoncentrowani. Pierwszą
i drugą kwartę wygrali jednym
punktem. Wyniki tych odsłon
najlepiej świadczą, że pojedynek był niezwykle wyrównany
i zacięty.
Po zmianie stron UKS Kadet
zagrał zdecydowanie skuteczniej zarówno w ataku, jak
i w obronie. Po trzeciej kwarcie
goście objęli prowadzenie różnicą 12 punktów. W ostatniej
ćwiartce gospodarze rzucili się
do odrabiania strat. W oświęcimskie szeregi wkradła się
nerwowość, a co za tym idzie
brak skuteczności. Na szczęście na wysokości zadania stanął Sebastian Zasadni, który
dwukrotnie przechwycił piłkę
i swoje akcje zamienił na cztery
punkty. To podcięło skrzydła
ambitnie walczącym Ślązakom.
– Brawa należą się całemu naszemu zespołowi – podkreśla trener młodzików Kadeta
Oświęcim, Wojciech Porębski.
– Chłopaki pokazały charakter i wolę walki. Trzeba zwrócić uwagę, że do zwycięstwa
przyczynił się każdy zawodnik przebywający na boisku.
Świadczy o tym fakt bardzo
równego rozłożenia zdobytych
punktów.
– mac
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