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Dwie wigilie, dwa Boże Narodzenia
Świętowanie Narodzenia Pańskiego rozciągające się na ponad dwa tygodnie, dwie
wigilie, opłatek z miodem i kutia, czyli Boże Narodzenie na Kresach Wschodnich. Święta to czas wspomnień, przypominania o tradycji, pochodzeniu, sięgania do korzeni.
Wielu z nas rodzinna historia prowadzi do
starego Lwowa, dawnej Galicji, na wschodnią Lubelszczyznę, dzisiejszą Ukrainę. Prowadzi tam, skąd przyszli nasi bliscy…
– Słodka bułka to było to, na co czekałem
przez cały rok jako dziecko. Chałka albo
bułka drożdżowa kojarzy mi się ze świętami, bo chleba było zawsze mało. Dlatego
najważniejsze w czasie Bożego Narodzenia
było, aby uroczyście przygotować wigilijny
stół. Świętowanie rozpoczynało się wraz
z pierwszą gwiazdą na niebie, a kończyło
przed pasterką. W rogu domu stał snop
pszenicy lub żyta, który zapewniał urodzaj
na następny rok. Choinka z obowiązkowym szpicem była przybrana ozdobami
własnej roboty, a do gałązek przypinaliśmy
woskowe świeczki. Prezenty były bardzo
skromne, a najczęściej nie było ich wcale. Dużo śpiewaliśmy, chodziliśmy po wsi
z kolędą i szopką – wspomina Włodzimierz Paluch, rodowity Kresowianin, który po wielu zawirowaniach historycznych
zamieszkał w Oświęcimiu, lecz nadal czuje
potrzebę podtrzymywania kultury, w jakiej
wzrastał.
Na Kresach Wschód przeplatał się z Zachodem. Odmienne obrządki religijne, różne
zwyczaje i tradycje narodowe połączyły
niezwykle barwnie dwie społeczności. Katolicy, głównie Polacy, już od 24 grudnia
składali prawosławnym sąsiadom, Ukraińcom, życzenia świąteczne. Grekokatolicy zapraszali ich na świąteczny poczęstunek 13 dni później, kiedy to, zachowując
wschodnią liturgię i niezreformowany
kalendarz juliański, siadali do wieczerzy
wigilijnej. Było wiele rodzin mieszanych
wyznaniowo. Świętowali więc podwójnie
– aż do Trzech Króli. Dwa narody łączyła
także wspólna potrawa, charakterystyczna
dla polskich Kresów, czyli kutia.
– Na zachodzie Ukrainy dzisiaj niewiele
zostało z tradycji bożonarodzeniowych.
Obchodzimy święta, ale inaczej. Jest wigilia, lecz nie wszyscy przygotowują aż
dwanaście dań. Za to każdy pamięta, żeby
zrobić kutię. Skład jest chyba taki sam
jak w Polsce, czyli pszenica, mak, miód,
Reklama

Oświęcim

bakalie. Kutią dzielą się z rodziną rodzice chrzestni. To nadal święto rodzinne,
ale bardziej przywiązani są do zwyczajów
mieszkańcy wsi, szczególnie we wschodniej
części kraju. Raczej nie śpiewamy, oglądamy programy świąteczne w telewizji albo
słuchamy kolęd. Choinkę ubieramy dopiero przez sylwestrem i wtedy dzieci dostają
zwykle jakieś prezenty – tłumaczy Mykhailo Kapustian, który przyjechał z Doniecka,
od kilkunastu miesięcy mieszka i studiuje

w Oświęcimiu. Nabożeństwa w cerkwi to
także jedna z „opcji” obchodzenie Bożego
Narodzenia dla współczesnych Ukraińców.
– Wigilię rozpoczynano opłatkiem posmarowanym miodem. Na stole czekały
postne potrawy, nie zawsze była możliwość, aby ich było aż dwanaście… Ryby
jedliśmy z pobliskiego Bugu. Na zakończenie była pyszna kutia, której wszyscy
nie mogli się doczekać. Sąsiedzi na koniec
świętowania podawali jeszcze kotleciki
mięsne i własnej roboty miód pitny albo
podpiwek, które nie były uważane za alkohol – dodaje pan Włodzimierz.
Wieczerzę prawosławną rozpoczyna dzielenie się prosforą, poświęconą w cerkwi
bułeczką na zakwasie. 19 stycznia, dwa
tygodnie po grekokatolickiej wigilii, obchodzone jest święto Jordan, czyli obrzęd
święcenia wody.
– Przez okno patrzyliśmy, jak sąsiedzi
z procesją udają się nad rzekę, robią przerębel w lodzie, by zaczerpnąć wody i poświęconą zanieść do domu – wspomina
Kresowianin.
Przeszłość z dniem dzisiejszym stara się
łączyć Klub Samborzan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Oświęcimiu. Od wielu lat,
w drugą sobotę stycznia, po świętach prawosławnych, członkowie klubu spotykają
się w hotelu „Kamieniec” na tradycyjnym
„Opłatku Kresowym”. Wspólne świętowanie w kresowej atmosferze uprzyjemniają
kulinarne rarytasy Barbary Luks, która odtwarza smaki potraw z dzieciństwa. Gości
kuszą m.in.: kutia, gołąbki z kaszą jaglaną
albo ziemniakami, karp smażony, po żydowsku, w śmietanie i wiele innych. Klubowicze częstują się również domowej roboty nalewkami. Śpiewane są kolędy, także
z pomocą „Tyligentnych Batiarów”, znanych ze swojego lwowskiego repertuaru.
Bożonarodzeniowy stół to okruchy historii, wspomnienia polskiego Lwowa, dawnej
Galicji, Kresów Wschodnich rozsiane dziś
po wielu domach ziemi oświęcimskiej, Polski i innych zakątków świata.
– Karo

W złocie
i srebrze

sport
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Mikołajkowe niespodzianki

Małe wielkie gesty

Miło jest dostać prezent, dlatego na 6 grudnia cze- Świąteczny czas częściej skłania do myślenia o osobach potrzebująkają z niecierpliwością mali i duzi.
cych. Oświęcimianie chętnie włączają się w rozmaite akcje pomocoBibliotece Publicznej i radach osiedli. we organizowane w naszym mieście.

Fot. PZ nr 4

Na oświęcimskim rynku stanął czerwony domek św. Mikołaja. Do wspólnego
zdjęcia w saniach z prawdziwymi reniferami w tle przez cały dzień ustawiały się
długie kolejki chętnych.
Mikołaj, uroczyście przywitany wierszykami i piosenkami przez dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 14, razem z maluchami zapalił światełka na miejskiej
choince.
Mikołajki odbywały się w wielu miejscach w naszym mieście, m.in.: w Oświęcimskim Centrum Kultury, Miejskiej

Uczniowie Powiatowego Zespołu nr 4
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
w Oświęcimiu zorganizowali spotkanie
z Mikołajem dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Podczas zajęć gastronomicznych przygotowali ponad
120 mufinek, którymi obdarowali dzieci.
3 grudnia na twarzach małych pacjentów przebywających w szpitalu zagościł
uśmiech, gdy otrzymali poduszeczki-przytulanki w ramach mikołajkowej akcji
„Poduszka dla maluszka”. Przedsięwzięcie
zorganizowali wolontariusze fundacji Śląskiego Centrum Chorób w Zabrzu, a włączyli się policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii z oświęcimskiej Komendy
Policji. Poduszeczki-przytulanki zebrali
uczniowie z różnych szkół specjalnie dla
dzieci zmagających się z chorobą.
– ekt

Do 20 grudnia zbierane są dary rzeczowe w ramach projektu Rodacy-Bohaterom. Długoterminowe produkty spożywcze można przynosić
do Oratorium św. Jana Bosko w Zakładzie Salezjańskim. Do paczki warto dołączyć kartkę z życzeniami świątecznymi dla naszych rodaków. Dary
zostaną przekazane do domów kombatantów, osób samotnych, a także polskich rodzin wielodzietnych
wskazanych przez związki Polaków
na Ukrainie, Litwie i Białorusi oraz
w Mołdawii. Najważniejszym celem
tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Odra-Niemen z Wrocławia jest pamięć o ludziach, którzy
walczyli za wolność naszej ojczyzny,
a poprzez zbieg różnorodnych zawirowań historycznych pozostali po

wojnie za granicą. W zeszłym roku
z Oświęcimia na Wschód pojechało
blisko 500 kg darów.
Na święta można też ofiarować
komuś cząstkę siebie, i to w sensie
dosłownym. W dniach 17–19 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicz-

nej organizowane będą Dni Dawcy
Szpiku, podczas których rejestrowani będą potencjalni dawcy szpiku
kostnego.
W tym szczególnym czasie nie zabrakło corocznego Wielkiego Świątecznego Jarmarku Bożonarodzeniowego. 13 grudnia w OCK (na
fot.) Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy zebrała ponad 16,7 tys. zł na
leczenie i rehabilitację podopiecznej
fundacji – Agnieszki Słowik.
Natomiast w ramach ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka” dary
trafiły do potrzebujących rodzin
z Oświęcimia.
Możliwości jest wiele, najważniejsze, by chcieć sprawić komuś radość
i pomóc w potrzebie.
– ekt

Liczy się każdy grosz
10 stycznia po raz 24. zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Na ulicach miasta i gminy Oświęcim będzie kwestowało 165 wolontariuszy. W całym kraju będzie ich blisko 120 tysięcy.
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Orkiestra zagra pod hasłem „Mierzymy wysoko!”. Oświęcimski sztab
będzie działał – już tradycyjnie –
w Oświęcimskim Centrum Kultury.
Od godz. 10:00 otwarty będzie sklepik z orkiestrowymi gadżetami oraz
kawiarenka oferująca domowe ciasto,
drożdżówki i ciepłe napoje. Dzieci
będą mogły pomalować twarze i spróbować szczęścia w kole fortuny. Nowe
atrakcje szykuje też Oświęcimski Klub
Modelarzy Kolejowych „Piętrusek”.
– Wraz z Beskidzką Grupą Modelarską zaprezentujemy po raz pierwszy
w Oświęcimiu szlak kolejowy dwutorowy i jednotorowy. Dla młodszych sympatyków kolei przygotujemy realistyczny symulator jazdy
pociągiem oraz makietę w skali H0
z możliwością sterowania. Będzie
też diorama makiety kolejowej przygotowana przez jednego z klubowiczów. Oczywiście dla najmłodszych
będą słodkie upominki oraz wyciReklama

nanki kartonowe – zaprasza Dariusz
Pawlica z klubu modelarskiego.
O 16:00 w sali widowiskowej zagrają
lokalne zespoły muzyczne. O godzinie 20:00 punkt kulminacyjny całodziennej akcji – happening świetlny
„Światełko do nieba”. Pieniądze zebrane w dniu Finału ze wszystkich
działań oświęcimskiego sztabu będą
przekazane w całości na rzecz Fundacji WOŚP i przeznaczone na zakup
sprzętu medycznego dla oddziałów
pediatrycznych i zapewnienie godnej
opieki medycznej seniorów.
Szczegółowy program dostępny na
plakatach i stronie internetowej OCK.
Partnerem sztabu jest Fundacja Rozwoju Oświaty, Polityki Społecznej,
Sportu i Kultury dla Gminy Oświęcim, która będzie prowadziła zbiórkę
na terenie gminy wiejskiej Oświęcim.
Już dzisiaj można włączyć się w coroczne pomaganie, wystartowały bowiem ogólnopolskie internetowe licy-

tacje. Pod adresem www.aukcje.wosp.
org.pl można znaleźć przedmioty podarowane na rzecz Orkiestry.
– Do kupienia są już m.in.: wizyta
na planie „Tańca z gwiazdami” od
Krzysztofa Ibisza, wspólny trening
sportowy z Anną Dereszowską albo
dzień spędzony ze znaną projektantką mody Gosią Baczyńską – informują organizatorzy.
Za sprawą akcji „Kup lub sprzedaj
cokolwiek” na internetową aukcję
mogą trafić nie tylko rzeczy kosztowne i wyjątkowe podarowane
przez znane osoby.
– Hasło akcji oznacza, że każdy z nas
może dołączyć się i wystawić swój
przedmiot na sprzedaż. Całkowity
dochód zostanie przekazany Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
– mówi Krzysztof Śpiewek z Allegro,
które od 16 lat organizuje charytatywne licytacje na rzecz WOŚP.
– ekt

Ogłoszenie wydawcy

Uwaga!
„Głos Ziemi Oświęcimskiej” poszukuje
osoby fizycznej lub firmy
do pozyskiwania reklam w roku 2016.
Szczegółowych informacji udziela redakcja GZO,
Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim,
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63.
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Świąteczne klimaty
Wprawdzie za oknem pogoda raczej
jesienna, ale dzięki przygotowanym
przedsięwzięciom będzie można poczuć, że święta tuż-tuż.

			

Jest taki dzień,
bardzo ciepły,
choć grudniowy
		
Dzień, zwykły dzień,
w którym gasną
wszelkie spory
			
Jest taki dzień,
w którym radość wita wszystkich
		
Dzień, który już każdy z nas
zna od kołyski.

W bożonarodzeniowy klimat wprowadzi oświęcimian
Jarmark Świąteczny, który
w dniach 19–20 grudnia odbędzie się na Rynku Głównym.
Zakupy będzie można zrobić
w godzinach 10:00–19:00. Stoiska oferować będą dekoracje i upominki, żywe choinki,
tradycyjne wędliny, słodycze,
a także potrawy wigilijne.
Nie zabraknie też artystycznych
atrakcji: w sobotę o 11:00, 15:00
i 17:30 odbędą się pokazy rzeźbienia w blokach lodowych,
będzie można posłuchać koncertu pastorałek (godz. 17:00)
oraz zespołu Krzywa Alternatywa w świątecznych aranżacjach
(godz. 18:00). Organizatorem
Jarmarku jest Urząd Miasta
Oświęcim.
W niedzielę w godzinach
16:00–18:00 Wigilia Oświęcimska, która na stałe wpisała
się w kalendarz grudniowych

K. Dzikowski

Drodzy Mieszkańcy Oświęcimia
Święta Bożego Narodzenia
to okres oczekiwania, nadziei
i radości. Otwieramy wtedy
nasze serca na innych.
Jesteśmy pełni wiary i ufności.
Życzymy Państwu,
aby święta Bożego Narodzenia
upłynęły w atmosferze szczęścia,
miłości i wzajemnego zrozumienia.
Aby świąteczny nastrój
promieniował na wszystkie dni
nadchodzącego roku.
Zdrowych i wesołych Świąt!
Niech 2016 rok przyniesie Państwu
szczęście i mnóstwo radości,
a naszemu miastu pomyślność!
Piotr Hertig
Przewodniczący
Rady Miasta
Oświęcim

Janusz Chwierut
Prezydent
Miasta Oświęcim

Wesołych Świąt!
Znów przyjdzie czas
spokoju, szczęścia i radości.
Ogrzeje chłód serc
ciepłem swych chwil.
Niech każdy z nas
ukryje w sobie czar tej nocy,
A ona niech da ufność nam
na inne dni.
Błogosławionych
świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w 2016 roku
życzą
Dyrektor i Pracownicy
Oświęcimskiego Centrum Kultury
oraz Redakcja
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej”

Reklama

przedsięwzięć. Jak co roku organizator – Stowarzyszenie Oświęcimianie-Oświęcimianom zaprasza na Rynek Główny. Będzie
można połamać się opłatkiem,
składając życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności, a także
spróbować wigilijnych potraw.
W przedświątecznym zabieganiu przydać się może chwila
wytchnienia i reflesji, dlatego
w piątkowy wieczór, 18 grudnia warto zajrzeć do Oświęcimskiego Centrum Kultury, gdzie
o godz. 17:00 grupa żywego
słowa Infinitas zaprezentuje
program poetycki pt. „...w ten
niezwykły czas”. Na scenie będzie można zobaczyć: Kamilę Dudkiewicz, Kingę Fudali,
Paulinę Gawędę, Agnieszkę
Klimę, Martę Małecką, Natalię
Wasil, Patryka Klimę, Henryka
Piróga i Pawła Prokopowicza.
– ekt

W sobotę, 19 grudnia o 16:00 na Rynku Głównym spektakl „Korowód Królowej Śniegu” zaprezentują aktorzy na
szczudłach z Teatru Ulicznego Scena Kalejdoskop z Krakowa w pięknych bajkowych strojach

Wspólne kolędowanie
Boże Narodzenie to czas dobrych życzeń i rodzinnych spotkań, a także radosnego kolędowania.
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza mieszkańców miasta do wspólnego kolędowania
8 stycznia 2016 r. o godzinie
17:00.
– Spotkanie jest dla wszystkich,
którzy chcą, aby piękny obyczaj
kolędowania nie zaginął i by
był spotkaniem pokoleń dla zachowania najpiękniejszej polskiej tradycji – zaprasza Adam
Kuta z OCK.
Podczas spotkania pn. „Kolęda
Razem” chór złożony z młodzieży oświęcimskich szkół
wykona najpiękniejsze polskie
kolędy: Lulajże Jezuniu, Wśród
nocnej ciszy, Gdy śliczna Panna, Dzisiaj w Betlejem, Gdy się
Chrystus rodzi. Wstęp wolny.
Dzięcięce głosy małych kolędników będzie można usłyszeć
w OCK także 15 stycznia za
sprawą XI Konkursu Kolęd Polskich i Pastorałek „Hej kolęda,
kolęda”. Jury przyzna nagrody
i wyróżnienia w kategorii so-

listów oraz zespołów w trzech
grupach wiekowych (statuetka,
dyplom) oraz nagrodę główną
Grand Prix dla najlepszego wykonawcy. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są
jeszcze do 18 grudnia. Regulamin dostępny na stronie organizatora www.ock.org.pl/.
– ekt
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w skrócie

Już niedługo koniec objazdów
Dobiega końca budowa ronda
na skrzyżowaniu ulic: Nideckiego, Konarskiego i Orląt
Lwowskich. Wykonawca
planuje otworzyć pełny ruch
przed świętami.
Prace budowlane rozpoczęły
się w drugiej połowie września, i chociaż podzielone były
na etapy, to i tak utrudnienia
drogowe i objazdy dały się
kierowcom we znaki.

W ramach inwestycji powstało
rondo, wymieniona została nawierzchnia ulicy oraz chodniki,
zamontowano oświetlenie.
Z trzech stron skrzyżowanie
zostanie osłonięte ekranami.
Inwestorem budowy jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, a wykonawcą
firma Eurovia, Oddział w Bielsku-Białej.
– ekt

Do końca roku można składać
wnioski w konkursie Innovator
Małopolski, w ramach którego
zostaną nagrodzone najbardziej
innowacyjne przedsiębiorstwa.
Konkurs przeznaczony jest
dla mikro, małych i średnich
firm posiadających siedzibę na
terenie województwa małopolskiego.
– Do współzawodnictwa mogą
przystąpić firmy usługowe, produkcyjne, które mogą poszczycić się sukcesami pod kątem
nowych produktów, nowatorskich rozwiązań, unikatowych
usług i innowacyjnych metod
działania – mówi dyrektor
Centrum Transferu Technologii
Politechniki Krakowskiej –
Jakub Kruszelnicki.
Zgłoszone do konkursu produkty i technologie powinny
wpisywać się w 7 kategorii,
które odzwierciedlają inteligentne specjalizacje Małopolski, tj.: nauka o życiu, energia
zrównoważona, technologie
informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja
metali i wyrobów metalowych
oraz wyrobów z mineralnych
surowców niemetalicznych,
elektrotechnika i przemysł ma-

szynowy, przemysły kreatywne
i czasu wolnego.
Warunkiem uczestnictwa
jest wypełnienie formularza
online dostępnego na stronie
www.innovatormalopolski.pl
i przesłanie go na adres biura
konkursu.
Tytułem Innovatora Małopolski
oraz logiem konkursu laureaci
będą mogli posługiwać się
przez 2 lata.
– Przedsiębiorcy z naszego
regionu coraz mocniej stawiają
na innowacje, dlatego też
mam nadzieję, że wyróżnienie
to spotka się po raz kolejny
z zainteresowaniem oraz życzliwym przyjęciem w kręgach
mikro, małych i średnich
firm – zachęca prof. Kazimierz
Furtak, rektor Politechniki
Krakowskiej.
Innovator Małopolski organizowany jest od 10 lat przez
Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska (CTT
PK) wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim Województwa
Małopolskiego. W ubiegłym roku zgłosiło się do niego ponad
50 firm.
– ekt

Służba ponad własne interesy
Ponad sto projektów wartych około 3,7 miliona złotych to efekt dziesięciu lat działalności oświęcimskiego Rotary Club, przygotowanych we współpracy z prawie
50. klubami – głównie z Niemiec i Polski.

Dzięki rotarianom mieszkańcy
ziemi oświęcimskiej mogą korzystać m.in. ze specjalistycznego sprzętu medycznego, nowoczesnych multimediów oraz
wsparcia edukacyjnego dla najmłodszych.
jubileuszu RC wzięło udział
Studia podyplomowe od stycznia W
ponad 70 rotarian z całej Polski oraz Niemiec. Nieocenionej
Do 21 grudnia można się zaedukacja wczesnoszkolna
pomocy w utworzeniu klubu
i wychowanie przedszkolne
pisać na studia podyplomowe
w cieniu Auschwitz udzielili
w Państwowej Wyższej Szkole przygotowanych przez Instytut
przede wszystkim Richard PyPedagogiki.
Zawodowej im. rtm Witolda
ritz, ówczesny przewodniczący
Pileckiego w Oświęcimiu.
Zajęcia rozpoczną się w styczrotariańskiego Komitetu MięInstytut Zarządzania i Inżynierii niu przyszłego roku, pod
dzykrajowego Polska-Niemcy,
warunkiem, że na każdym
Produkcji zaprasza na dwuseHelmut Morlok, architekt Mięmestralne studia podyplomowe kierunku zbierze się minimaldzynarodowego Domu Spotkań
na kierunku kontrola zarządcza na grupa słuchaczy (15–20
Młodzieży i Honorowy Obywaw jednostkach sektora finanosób). Studia są płatne.
tel Miasta Oświęcim oraz Mansów publicznych oraz
Szczegółowe informacje, takie
fred Berner z RC Ratzeburg.
zintegrowane systemy zarząjak opis studiów, programy,
Przyznano im tytuły Honorodzania.
wymagane dokumenty można
Natomiast trzy semestry
znaleźć pod adresem uczelnia. wych Członków RC Oświęcim.
Podczas uroczystości gubernapotrwają studia na kierunpwsz-oswiecim.edu.pl/Studiator Barbara Pawlisz wręczyła
kach: pedagogika opiekuńcza
-podyplomowe-528.html/.
z terapią oraz zintegrowana
– ekt Zbigniewowi Bartusiowi medal
Paul Harris Fellow. Leszek Szuster otrzymał to wyróżnienie
dwa lata wcześniej, obaj pełnili
Konkurs dla przedsiębiorców
funkcję prezydenta klubu.

Reklama

rotarian z Niemiec. W ciągu 10
lat do ośrodków pomocy i opieki w powiecie oświęcimskim
trafiło ponad dwa tysiące paczek. Rotarianie zaangażowali
się też w pomoc dla Pomnika
Hospicjum Miastu Oświęcim.
Obecnie oświęcimski RC realizuje drugi grant dla Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. To warte
ponad 63 tys. dolarów Rotariańskie Centrum Dokumentacji –
w ramach projektu zakupiony
zostanie specjalistyczny sprzęt
niezbędny do realizacji oraz poszerzenia misji placówki.
Rotary Club (organizacja służebna) to ochotnicza, działająca nie dla zysku organizacja,
której członkowie spotykają
się regularnie w celu pomocy
potrzebującym osobom w lokalnych społecznościach. Jej
motto brzmi „Service Above
Self ” (Służba ponad własne
interesy). Do rotarian należeli
m.in.: Margaret Thatcher, LuGubernator Rotary International Barbara Pawlisz wręcza ciano Pavarotti i Jan Karski.
Zbigniewowi Bartusiowi medal Paul Harris Fellow
– Karo

RC Oświęcim został przyjęty do międzynarodowych
struktur Rotary 3 maja 2005
roku. Liczy obecnie szesnastu
członków. Koordynowali oni
i współorganizowali wiele akcji. Tak powstało „Rotariańskie Centrum Młodzieżowe w
Oświęcimiu”, czyli kompletnie
wyposażona – przez rotarian
– Akademia Radości Księży
Salezjanów na Zasolu.

– Dzięki temu na zapomnianym
osiedlu powstały kluby i kółka
zainteresowań, socjalna kuchnia, nauczyciele-wolontariusze
prowadzą darmowe korepetycje, a młodzi ludzie ciekawie
i pożytecznie spędzają wolny
czas – podsumowuje Wiktoria
Jaskółka z RC.
Właśnie zakończyła się akcja
wręczania paczek mikołajkowych przygotowanych przez

Gdy słowa zabijają
10 grudnia 2015 r. odbyła się w Oświęcimiu II Międzynarodowa konferencja dla
młodzieży, studentów i doktorantów o wolności i prawach człowieka. Gdy słowa
zabijają. Gościem specjalnym był Ziyad Raoof, pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce.
10 grudnia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
Obchodzony jest w rocznicę
uchwalenia Powszechnej deklaracji praw człowieka przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ
w 1948 r. Ostatnie wydarzenia
w Europie i na świecie pokazują, że trzeba rozmawiać o prawach człowieka, że temat ten
nie traci na aktualności.
Młodzi ludzie, uczniowie,
studenci i doktoranci, oraz
nauczyciele i edukatorzy spotkali się w Bibliotece Galeria
Książki na konferencji przygotowanej przez dr Alicję Bartuś

w ramach OFPC. Uczestnicy
(ok. 250 osób) mogli się zapoznać z wieloma referatami,
w ramach sesji tematycznych:
W poszukiwaniu bezpiecznego domu, Między propagandą
a ludobójstwem, Między wolnością słowa a zakazem siania nienawiści, Co to znaczy
„obcy”? Poruszono m.in. tematy: faszystowskiej propagandy,
rasizmu, antysemityzmu, roli
mediów w szerzeniu nienawiści. Odbyły się również warsztaty dla nauczycieli: Róża – co
i dlaczego widzimy naprawdę
(prowadzenie: red. Zbigniew

Bartuś, z „Dziennika Polskiego”) i Jak reagować na mowę
nienawiści w szkołach oraz na
przemoc w przestrzeni wirtualnej? (prowadzenie: Gerard
Bah, policjant).
Poza tym poruszono bieżący
temat wojny w Syrii. Ziyad Raoof (na fot.) powiedział, że rząd
Kurdystanu na długo przed
wybuchem konfliktu ostrzegał Irak i państwa zachodnie,
że Państwo Islamskie może
zająć Mosul, wielkie i bogate
miasto. Nie było reakcji, a 3–4
lata temu można było łatwo
opanować sytuację. Dodał, że
mozaika religijna na Bliskim
Wschodzie jest konieczna dla
utrzymania równowagi, a muzułmanie przez dziesięciolecia
żyli w zgodzie i po sąsiedzku
z chrześcijanami i jezydami.
Dopiero działalność IS doprowadziła do wygnania ludzi
z ich siedzib, a kierowana jest
nie tylko przeciw chrześcijanom, ale wszystkim, którzy
nie chcą się podporządkować
IS. Kurdowie są w dobrych relacjach z Polakami – mamy
podobne doświadczenia historyczne. Ważne jest, aby Polska
udzieliła pomocy tam, na miejscu, wsparła Kurdów (otrzymują oni znacznie mniejszą po-

moc humanitarną niż Turcja),
ponieważ udzielili schronienia
uchodźcom, którzy stamtąd
będą mogli się przenieść do
miast odbitych z rąk IS, miast
zrujnowanych, które jednak
można odbudować z pomocą
Zachodu.
– To nie jest wojna religijna.
Bojownicy IS wyganiają z miast
wszystkich – chrześcijan, muzułmanów, jezydów – powiedział Ziyad Raoof.
Komu zatem zależy, aby świat
myślał, że jest to wojna religijna? To pytanie, podobnie
jak wiele innych kwestii pozostaje do osobistej refleksji po
konferencji. Do zastanowienia
nad wydarzeniami na świecie
i postawami, jakie wobec nich
przyjmujemy.
– Kamila Drabek
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Wstrząsy na porządku dziennym

Praca doceniona

5 grudnia w MDSM odbyła się uroczy– Nie mamy kopalni, a trzęsienia ziemi stają się w Oświęcimiu codziennością – stość odznaczenia Medalami Komisji
mówi mieszkanka miasta. Nie jest osamotniona w obawach o bezpieczeństwo Edukacji Narodowej.
i dach nad głową. Choć specjaliści mówią o wstrząsach górotworu, dla zwykłych
Te najwyższe odznaczenia resortowe, przyznawaludzi skutek jest jednoznaczny – grunt usuwa się spod nóg.
ne za szczególne zasługi
Rzecznik prasowy Kompanii
Węglowej S A, Tomasz Głogowski, wyjaśnia, że aktywność
sejsmiczna w okolicy kopalni
Ziemowit związana jest z wydobyciem węgla w pokładzie
209 w ścianie 101 ze względu
na sąsiedztwo dwóch pokładów, w których wcześniejsza
eksploatacja zdeformowała górotwór.
– Mamy koncesję na wydobycie,
jest ono monitorowane i prowadzone zgodnie z planem – dodaje Tomasz Głogowski.
W materiałach opublikowanych przez Kompanię Węglową S A widnieje informacja,
że obecny plan ruchu jest zatwierdzony na lata 2014–2016.
Można zatem wnioskować,
że trzeba się przygotować na
wstrząsy podobne do tego, który miał miejsce 19 listopada br.
o godz. 4:30. Wielu oświęcimian obudził charakterystyczny dźwięk trzęsących się mebli i strach, że sufit spadnie na
głowę. Tym bardziej, że dobę
wcześniej, 18 listopada o godz.
0:30 trzęsła Oświęcimiem kopalnia Janina. Było to trzecie
wstrząśnienie po 30 września
i 20 października (późnym
wieczorem o g. 22:23).
Na brak wrażeń nie możemy tej
jesieni narzekać, choć gdzie indziej mają gorzej, na przykład
w pobliskich Żarkach. Co się
wydarzyło w Janinie? Marta
Baran, rzeczniczka prasowa
Taurona Wydobycie SA (Janina

Im wyżej położone mieszkanie, tym wstrząsy są bardziej
odczuwalne

należy do tej firmy), wyjaśnia,
że w rejonie ściany 729 w pokładzie 207 przekroczono wytrzymałość skał stropowych,
co gwałtownie wyzwoliło skumulowaną w nich energię (październikowy wstrząs). Po tym
zdarzeniu zespół badawczy,
razem ze specjalistami z Akademii
Górniczo-Hutniczej
w Krakowie oraz Głównego
Instytutu Górnictwa, podjął
decyzję o zatrzymaniu wydobycia, zabezpieczeniu ściany
i rozładowaniu energii w górotworze. Wstrząs 18 listopada
pokazał jednak, że problem nie
został rozwiązany. Ściana nadal
jest zabezpieczona, wykonano

16 otworów odprężających,
mających rozładować energię.
1 grudnia zespół specjalistów
pozytywnie ocenił wdrożone
Adresy do korespondencji:
TAURON Wydobycie SA,
ul. Grunwaldzka 37,
43-600 Jaworzno
oraz Kompania Węglowa S.A.,
ul. Powstańców 30,
40-039 Katowice.
Kompania Węglowa deklaruje,
że w większości przypadków
(ok. 96% spraw)
dochodzi do porozumienia
z poszkodowanymi
bez angażowania sądów.

13 grudnia, po blisko trzyletniej przerwie, przywrócona zostanie linia kolejowa nr 94 na trasie Kraków–Oświęcim przez
Skawinę.
Spytkowic, Zatora, Przeciszowa
i Skawiny. Dołączyły się też powiaty: oświęcimski, wadowicki
i krakowski. Naszą wspólną ofertę zaakceptowało województwo
małopolskie, które również dofinansowało linię – wyjaśnia Janusz
Chwierut prezydent Oświęcimia.

G

epikurejskie carpe diem!				

Pociągiem do Krakowa

W sprawie reaktywacji pociągów samorządy znajdujące się
wzdłuż trasy rozmawiały od
pewnego czasu. Udało się wypracować korzystne dla wszystkich porozumienie.
– Miasto Oświęcim zareagowało na propozycję Brzeźnicy,

dla oświaty i wychowania,
działania. Zaopiniował rówotrzymali przedstawiciele
nież możliwość odświeżenia
Fundacji na rzecz MDSM:
frontu ściany 729, aby ograniprzewodniczący zarządu
czyć zagrożenie pożarowe (węChristoph Heubner, wicegiel w tym miejscu należy do
przewodnicząca
zarządu
V grupy samozapalności i jest
dr
Alicja
Bartuś
oraz
dyreknajbardziej zagrożony pożator
Leszek
Szuster.
rem).
Medale nadane przez MiWstrząsy w Oświęcimiu i okonister Edukacji Narodowej
licach wywołały reakcje urzędu
uroczyście wręczył mamiasta, gminy oraz starostwa.
łopolski kurator oświaty
Zostały skierowane pisma do
Aleksander Palczewski.
władz kopalni, podjęto uchwa– oprac. ekt
ły i wezwano do wyjaśnień Fot. zbiory MDSM
oraz poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców terenów zafelieton
kamila drabek
grożonych wstrząsami. Trzeba pamiętać, że skutki szkód
Carpe diem!
górniczych nie są pokrywane
przez ubezpieczycieli. Należy
się zwrócić z wnioskiem o lirudzień nas rozpieszcza temperaturą powyżej 0
kwidację szkody do kopalni.
i słońcem od czasu do czasu. Jeśli o mnie chodzi,
Mieszkańcy Oświęcimia nie
to zima w mieście mogłaby taka zostać. Ale
są osamotnieni w działaniach
zapewne i tak nadejdzie, późno, i potrwa długo.
– poszkodowani mogą złożyć
2015 rok zaskoczył mnie nie tylko pogodą – lekką zimą,
wniosek w Urzędzie Miasta,
tropikalnym latem. Gołym okiem widać, że klimat się
skąd zostanie przesłany do włazmienia. W Paryżu odbył się szczyt klimatyczny, obrady,
ściwej kopalni. Wnioski można
negocjacje, powrót z tarczą lub na tarczy – interpretacja, jak
pobrać na stronie: https://www.
zwykle, zależy od punktu widzenia. Tak czy inaczej – klimat
kwsa.pl/pozostala_dzialalnosc/
się zmienia. A za tym idą zmiany w życiu ludzi, bo przecież
likwidacja_szkod/wnioski_do_
klimat oddziałuje nie tylko na organizm człowieka i przyrodę
pobrania.
– przekłada się na zmiany w gospodarce i polityce, na wojnę
i pokój, na migracje lub osiadły tryb życia.
Tyle na razie możemy zrobić.
Niespotykane wcześniej w Polsce zjawiska pogodowe stają
I mieć nadzieję, że niebezpieczsię normą. Naruszony górotwór wywołuje trzęsienia ziemi.
ne wstrząsy się nie powtórzą.
Polityczne wstrząsy chwieją czymś, co uznaliśmy za stałe.
Zarówno Tauron, jak Kompania
Wygląda na to, że trzeba się oswoić z myślą, że stałość stanie
Węglowa nie zaprzestaną wydosię dobrem pożądanym. Jaką cenę będziemy skłonni za nie
bycia węgla, ponieważ realizują
zapłacić?
wieloletnie plany. A już niedłuNie wiem, co przyniesie kolejny rok, ale myślę, że nie będzie
go w pobliżu zostanie uruchołatwiejszy. I żeby komuś nie przyszło do głowy, że narzekam.
miona kolejna kopalnia…
Ot – obserwacja i refleksja. W takiej sytuacji pozostaje tylko
– Kamila Drabek

Fot. Przewozy Regionalne

Gminy dopłaciły do przewozów 1,5 mln złotych, a zarząd
województwa – 3,5 mln. Prywatny przedsiębiorca z Zatora
wyłożył 200 tys. zł.
Najistotniejszą zmianą będzie przywrócenie połączenia z Oświęcimia do Krakowa
przez Skawinę. W sumie będzie
5 par pociągów – informują
krakowskie Przewozy Regionalne, które będą jeździć od
godzin porannych do popołudniowych. Część z nich będzie
kursować codziennie, inne od
poniedziałku do piątku. Kilka
będzie tylko do Krakowa-Płaszowa. Przewozy Regionalne
Oddział Małopolski zachęcają
do zapoznania się z rozkładem
jazdy i podróżowania pociągami, tym bardziej że oferują bilety w dobrej cenie. Za kurs na
linii Oświęcim–Kraków trzeba
będzie zapłacić 8,50 zł. A tani

bilet na trasie Oświęcim–Skawina kosztuje 5 zł. Niższe będą
też ceny biletów miesięcznych.
13 grudnia przewoźnik zaprasza na bezpłatną podróż do
Krakowa.
– To dobry przykład porozumienia pomiędzy samorządami, ale bardzo ważne jest,
że inicjatywa wyszła od gmin
najbardziej zainteresowanych –
mówi prezydent.
– Z punktu widzenia Oświęcimia kluczowe jest połączenie
z Krakowem poprzez Trzebinię
i Krzeszowice, bo jest to kierunek najbliższy i najszybszy.
Oczywiście wymaga to działań
ze strony PKP, związanych z remontem linii pomiędzy Trzebinią a Oświęcimiem. Nowe
połączenie daje nadzieję na poprawę jakości podróżowania,
jak i czasu dojazdu do Krakowa. Skorzystają nie tylko studenci, ale też osoby dojeżdżające do pracy i turyści – dodaje.
Do stolicy Małopolski będzie
teraz kilkanaście kursów. Tymczasem od 13 grudnia Koleje
Śląskie skracają połączenia na
linii Katowice–Oświęcim–Czechowice-Dziedzice. Pociągi zakończą trasę w Oświęcimiu.
– sr

z miasta

ANDRZEJ WINOGRODZKI

O życzeniach

W

poprzednim felietonie pisałem, że listopad nie
musi być paskudnym listopadem, a może być
miłym listopadkiem. Bywało z tym różnie!
Co do grudnia – wszyscy są „za”, głównie
z dwóch powodów: Mikołajowego i świątecznego! A najbardziej „za” jest handel – i ten drobnosklepikowy i hipermarketowy, bo to na ten miesiąc przypada zakupowe tsunami
i handlowy boom! Niektórych cieszy jeszcze grudzień,
a dokładnie ostatni jego dzień, z powodów sylwestrowych,
czego do końca nie rozumiem. Bo jak można szaleć z radości,
wiwatować i wznosić toasty z powodu... przemijania czasu,
upływu lat i coraz bliższej... starości, choć i ta może być
piękna! Ale w zbiorowym myśleniu i działaniu nie musi pojawiać się logika, a musi – emocja i tradycyjna obrzędowość!
Nieposkromiony zabawowy imperatyw!
Po zagajeniu pora i na moje życzenia świąteczno-noworoczne!
Świąt Wesołych Wszystkim! Koleżance nade mną z felietonowego sąsiedztwa, całej „stopce redakcyjnej” „Głosu”, a więc
i samemu sobie! „Stopce redakcyjnej” miasta, to jest jego
Radzie z Redaktorem Prowadzącym układ miejskich spraw
– Prezydentem Miasta! Mieszkańcom naszego grodu i Czytelnikom „Głosu”!
Jeśli chodzi o moje w nim teksty – znam dwóch ich czytelników, może jest kilku więcej... Nie zasypują mnie listami
czy elektronicznym przekazem, nie proszą o więcej, częściej
i obszerniej. Nie oczekują też – mam nadzieję – na „wygaszanie” mojego felietonowego przedsięwzięcia.
Grono do objęcia świątecznym życzeniowym słowem i dobrą
intencją jest ogromne, więc obejmuję je mocno i do końca
w całości! 					

wieści z ratusza
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu
informacja
dla mieszkańców

W Wigilię, 24 grudnia 2015
roku, Urząd Miasta będzie
zamknięty. Wolne dla pracowników wynika z rozliczenia czasu pracy. Dyżurować
będzie jednak Urząd Stanu
Cywilnego przy ul. Jagiełły 25.
W godzinach od 10:00 do
12:00 będzie można załatwić
rejestrację aktów zgonów.
31 grudnia 2015 r. Urząd
Miasta będzie czynny do
godziny 14:00. Urząd Stanu
Cywilnego będzie miał dyżur
w sobotę, 2 stycznia 2016
roku, od 9:00 do 11:00.

AMAZONKI
ZAPRASZAJĄ

Stowarzyszenie Amazonek z Brzeszcz pełni dyżur
w Oświęcimiu. W pierwszy
i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 10 do 12, a w drugi i czwarty czwartek miesiąca
w godzinach od 15:30 do
18:00 w siedzibie przy ul.
Sienkiewicza 2 spotkać można
osoby, które udzielają porad
i wsparcia paniom po leczeniu
raka piersi.

Oświęcim ma projekt budżetu
na przyszły rok
Znany jest już projekt budżetu miasta na 2016 rok. Dokument, który pozwala
na sprawne zarządzanie finansami miasta został przekazany do komisji Rady
Miasta. Głosowanie nad jego przyjęciem odbędzie się 23 grudnia.
W przyszłym roku dochody
planowane są w wysokości
ponad 158 milionów złotych,
a wydatki na poziomie ponad
169 milionów złotych.
– Przyszłoroczny budżet, podobnie jak w ostatnich latach,
jest prorozwojowy. To będzie

dobry czas dla Oświęcimia –
ocenia Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.
– Zakładamy większe wpływy podatku od nieruchomości z tych inwestycji, które w
tym roku powstały w Firmie
Chemicznej Synthos. Dlatego

możemy zaplanować większe wydatki. Pozyskaliśmy też
znaczne pieniądze zewnętrzne,
które pozwolą wykonać więcej
inwestycji – wyjaśnia.
A te w przyszłym roku będą na
rekordowym poziomie i wyniosą 35,5 mln zł.

– Kluczową inwestycją będzie
przebudowa pływalni. Mamy
na to 18 mln zł, co stanowi połowę planowanych środków na
inwestycje. Na obwodnicę północną, którą realizuje Zarząd
Dróg Wojewódzkich zaplanowaliśmy ponad 2,7 mln zł.

dyżur
rady seniorów

Członkowie
Oświęcimskiej Rady Seniorów
dyżurują w siedzibie
Dziennego Domu Pomocy
w każdą drugą środę miesiąca
w godzinach 10:00–11:00.

Hala sportowa. Wizualizacja

Rozświetlone
place i ulice
Od wielu lat przed świętami Bożego
Narodzenia miasto dekorowane jest
świetlnymi gwiazdkami, bombkami
i innymi motywami.
Nie inaczej jest w tym roku.
Pięknie prezentuje się rynek,
gdzie obok roziskrzonej kolorowym światłem choinki stanęła
też świetlna fontanna. Iluminacją nawiązującą do spadających
sopli udekorowano drzewa
przed Urzędem Skarbowym.
Świąteczne dekoracje zdobią też
główne ulice miasta, place i ronda na Niwie oraz przy dworcu
PKP. Nie zabraknie ich również
na osiedlowych ulicach. Dekoracje mają różne wzory, większość utrzymana jest w jednolitej kolorystyce.
Świąteczną atmosferę podkreślają też choinki na wzgórzu zamkowym, przed Oświęcimskim
Centrum Kultury i w Miejskiej
Bibliotece Publicznej.

Pływalnia po przebudowie. Wizualizacja

Strażnicy miejscy zachęcali
do noszenia odblasków

Przebudowy drogi doczekają
się mieszkańcy z ul. Krzywej
na Zasolu. W tej części miasta powstanie park na niezagospodarowanym do tej pory
terenie tzw. trójkąta bermudzkiego. Na tę inwestycję mamy
pieniądze z budżetu państwa
w ramach Oświęcimskiego
Strategicznego Programu Rządowego – wylicza prezydent.
Rozpocznie się też budowa ulicy Zajazdowej.
W przyszłym roku ruszy budowa hali przy Zespole Szkół
nr 1, która zakończy się w
2018 roku. Na temat tej inwestycji mówiło się od dawna w środowisku sportowym
i szkolnym. Miasto dołoży
się też do przebudowy dróg
powiatowych. W 2016 roku
wyremontowana zostanie ul.
Szpitalna, rozpocznie się też
modernizacja ul. Słowackiego, a zakończy w 2017 roku.
Zaplanowane zostały też inne
inwestycje, jak przebudowa
chodników wewnątrz osiedli,
altan śmietnikowych czy wiat
przystankowych.
Budżet na 2016 rok zabezpiecza też wszystkie inne wydatki,
które samorząd jest zobowiązany zapewnić do sprawnego
zarządzania miastem. Są więc
pieniądze na utrzymanie miasta związane z zapewnieniem
porządku i czystości, na pomoc społeczną, oświatę, gospodarkę mieszkaniową, sport,
kulturę i zdrowie. 		

na niego światło reflektorów
i kierowca szybciej zobaczy
osobę na drodze. Odblaski należy zawsze nosić po tej stronie
ciała, która jest bardziej wiz ulicy – tłumaczy.
Strażnicy miejscy, podczas wizyty św. Mikołaja na oświę- doczna
Wyjaśnia też, że kierowca ma
cimskim rynku, rozdawali elementy odblaskowe. Dla malu- szansę zauważyć nieoświetlopieszego dopiero wtedy,
chów mieli kolorowe misie, a dla starszych dzieci worki na nego
gdy reflektory odbijają się od
postaci pieszego, czyli z odleobuwie i opaski.
głości 20–30 metrów. Jeśli zaś
Zwracali w ten sposób uwa- muszą nosić po zmierzchu ele- Komendant oświęcimskiej Stra- pieszy będzie miał na sobie
gę mieszkańców Oświęcimia, menty odblaskowe. Dotyczy to ży Miejskiej przypomina też, jak odblask, to kierowca zauważy
go już z odległości 130–150
również tych najmłodszych, także tych osób, które prowadzą prawidłowo nosić odblaski.
na zasady bezpiecznego za- poboczem rower, skuter, moto- – Im niżej znajduje się taki metrów. 			
chowania na drodze, zwłasz- cykl czy wózek – podkreśla.
element, tym szybciej padnie
cza w okresie jesienno-zimowym. Pieszym i rowerzystom
przypominali, aby dbając
o swoje bezpieczeństwo, zakładali kamizelki lub elementy odblaskowe.
– Teraz szybko robi się ciemno, dlatego piesi na drogach
stają się mniej widoczni, a to
przecież oni są najczęściej ofiarami wypadków drogowych –
zwraca uwagę Joanna Brania
komendant Straży Miejskiej
w Oświęcimiu.
– Piesi, bez względu na wiek,
poza obszarem zabudowanym

wieści z ratusza
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Remonty budynków
miejskich
1,4 mln złotych kosztowały modernizacje budynków komunalnych, administrowanych przez Zarząd Budynków
Mieszkalnych.
Większość z nich wymagała
pilnego remontu. Jeden, znajdujący się przy ulicy Górnickiego 17, został wyburzony. W
tym roku udało się wyremontować sześć budynków, w tym
pięć w Starym Mieście: przy
ul. Zamkowej, Jagiełły 22 i 26,
Solnej i Krasickiego oraz przy
ul. Prusa na Zasolu. Prace
obejmowały głównie wymianę
pokrycia dachowego, okien
i drzwi oraz termomodernizację budynków.
Zarząd Budynków Mieszkalnych oddał niedawno kilkanaście mieszkań socjalnych
w wyremontowanym budynku przy ulicy Stara Droga.
Przebudowuje też budynek
dawnego ratusza przy Rynku
Głównym 2, gdzie znajdzie
się filia Muzeum Zamek oraz
Punkt Informacji Turystycznej. ZBM administruje1152
lokalami oraz 27 budynkami.
			

Wyznaczono kolejny obszar rewitalizacyjny, który obejmuje tereny kolejowe.
W wyniku przeprowadzonych
konsultacji społecznych dotyczących obszarów rewitalizacji
miasta w ramach Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta
Oświęcim na lata 2015–2025
wyznaczono kolejny obszar rewitalizacyjny, który obejmuje
tereny kolejowe.
Do 30 grudnia prowadzone są
konsultacje społeczne dotyczące tego obszaru w następujących formach:

a) ankieta elektroniczna, która
dostępna jest na stronie Urzędu
Miasta Oświęcim
b) zbieranie uwag ustnych lub
na piśmie w punkcie konsultacyjnym, który zlokalizowany
jest w Biurze Rozwoju Miasta
Urzędu Miasta przy ul. Zaborskiej 2, pokój 27 i 28. Uwagi
można też przesłać na adres
e-mail: brm@um.oswiecim.pl
			

Obywatel.gov.pl
Pod koniec lipca tego roku została uruchomiona inicjatywa „Obywatel”.

Ulgi dla seniorów
Zainteresowanie Oświęcimską Kartą Seniora, która została
wprowadzona w październiku tego roku, jest bardzo duże.
Z dnia na dzień rośnie liczba złożonych wniosków.

Dokument wielkości karty
kredytowej uprawnia do ulg
i zniżek, a odebrało go już 250
mieszkańców
Oświęcimia,
którzy skończyli 60 lat. Osoby
starsze mogą liczyć na 50-procentową bonifikatę na seanse
filmowe i zniżkę na wydarzenia
specjalne (retransmisje spektakli, baletów) w Naszym Kinie Oświęcimskiego Centrum
Kultury oraz tańsze bilety do
Muzeum Zamek.
– Nasze społeczeństwo jest coraz starsze, żyjemy coraz dłużej
przez to, że jesteśmy zdrowsi. Seniorzy chcą uczestniczyć
w życiu miasta, nie chcą siedzieć w domach. Mamy więc
dla nich ciekawe propozycje
– mówi Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.

Czwarty obszar do LPR

Władze miasta zapraszają też
przedsiębiorców, by zechcieli
przyłączyć się do programu
i zaoferowali seniorom bonifikatę na swoje usługi. Na
apel odpowiedziało kilka firm
z różnych branż.
– Są to gabinety kosmetyczne,
rehabilitacyjne, a nawet sanatoria w Ustroniu – mówi Maria
Fijałkowska naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM.
– Liczymy też na inne branże,
np. farmaceutyczne czy gastro-

nomiczne. Te ulgi są ważne dla
seniorów, których budżet jest
często ograniczony – dodaje.
W Oświęcimiu seniorzy nie
mogą narzekać na nudę. Ciekawą i atrakcyjną ofertę ma
dla nich Dzienny Dom Pomocy wraz ze Stowarzyszeniem
„Pokolenia”. Osoby, które
ukończyły 60. rok życia korzystają bezpłatnie z wyjazdów
do teatru, opery czy różnych
form aktywności sportowej.
Co roku organizowany jest
Bal Seniora. Osoby w wieku
senioralnym mogą spotkać
się na kawie za symboliczną
„złotówkę”. Z kolei Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający przy Oświęcimskim
Centrum Kultury, nie ustaje
w pomysłach wykorzystania
potencjału swoich studentów,
organizując kursy tańca, wykłady, zajęcia nordic walking,
a nawet kabaret. 		

Na stronie www.obywatel.gov.
pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód,
paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego. Ile to kosztuje,
jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić.
Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych,
lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według
typowych zdarzeń życiowych.
Wiarygodność opisów usług
została zagwarantowana poprzez współpracę z meryto-

rycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych.
Cechą wyróżniającą stronę jest
zrozumiały, prosty język.
System informacji telefonicznej
to rozwiązanie dla tych osób,
które nie korzystają z Internetu.
Dzwoniąc pod numer: 222 500
115 dowiedzą się, gdzie mogą
załatwić swoją sprawę. System
działa na poziomie Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów (infolinia centralna), a także na poziomie resortowym (33 osobne numery w ministerstwach
i urzędach wojewódzkich).
			

Cykliczne spotkania
w radach osiedli
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HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY
MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 33 842 94 33
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig

wtorek w godz. 16:00–17:00

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos
poniedziałek
w godz. 14:30–15:30

13.01.2016 r.
w godz. 13:00–15:00
Sylwia Żak
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
20.01.2016 r.
w godz. 13:00–15:00
Janina Barcik
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Rewizyjna

SESJA RADY MIASTA
25 listopada odbyła się sesja
Rady Miasta. Treść uchwał
dostępna na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl
w zakładce Samorząd/Rada
Miasta. Również w tej zakładce znajdują się nagrania video
z sesji Rady Miasta.

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

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym roku, prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut spotkał się z radaWieści z Oświęcimia
mi osiedli.
Podczas rozmów z przedstawicielami mieszkańców w 12
osiedlach prezydent przedstawiał główne założenia projektu
budżetu miasta na 2016 rok.
Najwięcej miejsca poświęcono planowanym w mieście inwestycjom. Rozmawiano też

o potrzebach i problemach poszczególnych dzielnic miasta.
Omawiano remonty i drobne
inwestycje, które rady zgłosiły do programu Społecznych
Inicjatyw Rad Osiedli, a także
rozmawiano o codziennych
problemach mieszkańców.

w lokalnej TV

Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
w każdy piątek o godzinie
18:00. Wiadomości są powtarzane przez cały weekend, co
trzy godziny. Możecie się więc
Państwo dowiedzieć o nowych
inwestycjach, o tym, co ciekawego słychać w kulturze,
oświęcimskim sporcie, a także,
a może nawet przede wszystkim o aktywności samych
oświęcimian.
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
oraz www.um.oswiecim.pl

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień

kultura
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pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Między wigilią a pasterką

B

yły to z pewnością
najczęściej opisywane
w pamiętnikach i listach godziny wspólnego świętowania stanowiące
wstęp do wielu radosnych chwil
związanych z obchodzeniem
Bożego Narodzenia. Uroczysty nastrój wspólnej wieczerzy,
składania życzeń i wspominania
nieobecnych – zarówno oddalonych, jak i znajdujących się poza
granicami życia – ustępował radości z wzajemnej bliskości.
Na stole, z którego zebrano
ostatki wigilijnych dań pojawiały
się tace z makową struclą i piernikami, misy z czerwonymi jabłkami i dorodnymi orzechami. Były
bakalie i – w zasobnych domach
– mandarynki lub pomarańcze.
Pachniało jedliną, woskowymi
świecami i świątecznym ciastem.
Teraz wszyscy syci i zadowoleni starali się jak najprzyjemniej spędzić wspólnie czas
dzielący wigilijną wieczerzę od
wyjścia na tradycyjną mszę pasterską o północy, na którą zabierano nawet paroletnie ciepło
otulone dzieci.
Zaczynano od wigilijnych
wróżb – młodzi i starsi wyciągali spod obrusa źdźbła siana.
Długie i zielone zapowiadało
zdrowie i życiowe powodzenie,
a osobom wolnego stanu – ślub
lub bodaj zaręczyny. Najlepszym
znakiem było wyciągnięcie trawy z kłoskiem bądź zasuszonym
kwiatkiem – można było wówczas spodziewać się szczęścia we
wszystkim – spełnienia marzeń,
upragnionej fortuny, a małżonkom – zdrowego potomka.
Sięgano też do misy z orzechami, wybierając okazy dorodne i rozłupując skorupki. Cieszono się, jeśli trafił się orzech
o jasnym, zdrowym wnętrzu –
była to dobra wróżba na następny rok. Przezorne panie domu,
wybierając wcześniej orzechy na

nagłaśniamy

świąteczny stół starały się zresztą znaleźć duże, o czystej. ładnego koloru skorupce – odrzucając
ciemne, ze śladami pleśni, odpowiadające na stuknięcie palcem
– głuchym odgłosem. Każdy
przecież powinien w wigilijny
wieczór otrzymać zapowiedź
dobrego losu…
Kiedy już każdy dowiedział
się, jakie też niespodzianki
oczekują go podczas najbliższych 12 miesięcy, przystępowano do uświęconych domową
tradycją zajęć. Tam, gdzie rodzina była liczna i mieszkająca
w odległych stronach pani lub
pan domu sięgali po otrzymane niedawno listy z życzeniami,
w których krewni i przyjaciele
przekazywali też nowiny o samopoczuciu, życiowym powodzeniu i wszystkim, co wydarzyło się w ostatnim czasie.
Niektórzy pisywali tego rodzaju
listy tylko na święta, było więc
czym się cieszyć, niekiedy martwić, a zawsze – komentować.
Teraz nadchodził czas na
bardzo ongiś ulubione opowieści
wigilijne. Nieraz przekazywane
w rodzinie z pokolenia na pokolenie i co roku – chętnie powtarzane, tudzież słuchane. Niektóre
nawiązywały do wydarzeń, jakie
miały miejsce podczas wigilii
i świąt sprzed lat – spędzonych
z dala od domu, w szczególnych
okolicznościach. Na wojnie, na
zesłaniu, w podróży.
Opowiadano je nawet wówczas, gdy dotyczyły nieżyjących
przodków, były przecież cząstką zarówno wielkiej historii, jak
i familijnej tradycji.
Jeśli w rodzinie, w dzień wigilijny nastąpiły kiedyś istotne
wydarzenia – ktoś przyszedł na
świat, jakaś para postanowiła
się pobrać albo przyszli małżonkowie zobaczyli się po raz
pierwszy w ten świąteczny czas,
wspominano o tym przez lat

wiele… Stąd w rodzinie Mickiewiczów przywoływano okoliczności narodzin wieszcza Adama, który urodził się o drugiej
po północy, właśnie w Wigilię,
gdy jego rodzice przyjechali do
krewnych na Boże Narodzenie.
Podobny przypadek wspominali też Wereszczakowie
i Puttkamerowie – późniejsza
młodzieńcza muza poety Marianna Ewa, zwana Marylą, również urodziła się w Wigilię, tyle
że w dwa lata później. Opowieści wigilijne niekiedy nawiązywały do tradycyjnych w ten
dzień – wśród właścicieli dworów i dworków – polowań na
zające czy kuropatwy. Panowie
z dorastającymi synami chętnie opuszczali domowe pielesze, gdzie zirytowane niewiasty
miotały się w ferworze ostatnich
przygotowań do świąt. Wracali
wczesnym popołudniem ze zdobyczą, ciesząc się, że myśliwskie
szczęście w ten dzień zapowiada powodzenie w łowach przez
cały rok. A że każde polowanie dostarczało tematów do
rozmów – mężczyźni chętnie
wspominali celne i chybione
strzały nawet po latach.
Mówiono też nieraz o niewytłumaczalnych i osobliwych
przypadkach – cudownych ocaleniach, zbiegach okoliczności,
sprawdzających się snach czy
interwencji z zaświatów. Wszyscy słuchali tych dobrze znanych historii, by po latach przy
podobnych okazjach opowiedzieć je młodszemu pokoleniu.
A później ktoś siadał do
pianina, brał gitarę czy mandolinę – będące ongiś popularnymi instrumentami służącymi
domowemu muzykowaniu i zaczynano śpiewać kolędy. Aby
przypomnieć sobie te dobrze
znane melodie i słowa zanim
wszyscy dołączą się do chóru
podczas mszy o północy.

kamila drabek

W labiryncie rzeczywistości

C

zytelnicy Głosu Ziemi Oświęcimskiej,
którym podobał się
zbiór opowiadań
Justyny Towarek pt. „Porcelanowe portrety” mają okazję
sięgnąć po inną książkę tej
autorki. Jest to „Bohater Gombrowicza i Lema wobec chaosu
rzeczywistości”.
Justyna Towarek zestawiła
powieści Witolda Gombrowicza „Kosmos” i Stanisława
Lema „Śledztwo”, poszukując
prawdy o człowieku. Książka
składa się z trzech rozdziałów.
W pierwszym autorka prezentuje sylwetki Witolda Gombrowicza i Stanisława Lema
oraz ich dorobek literacki.
W drugim analizuje działania
Witolda, bohatera „Kosmosu”,
przygląda się strukturze powieści i zabiegom pisarskim
Gombrowicza, odnosi się do
kontekstu filozoficznego i sfery

J. Towarek, Bohater Gombrowicza i Lema wobec chaosu rzeczywistości, Novae
Res, Gdynia 2015

wistości, którą charakteryzuje
nadmiar. Płaszczyzna interpretacyjna przyjęta przez Justynę
Towarek jest dość ciekawa, dotyka bowiem aspektów charakterystycznych dla współczesnej
rzeczywistości. Nie mogę się
oprzeć wrażeniu, że stwierdzenie autorki: „Bohater Lema to
człowiek poddany antropologicznemu eksperymentowi,
który polega na zbadaniu jego
postępowania w nieznanych
mu dotąd okolicznościach
[…]” świetnie charakteryzuje
nas – ludzi tu i teraz (a Polaków
w szczególności).
Prezentowana
książka
spodoba się wielbicielom prozy
Gombrowicza i Lema, ale też
maturzystom i studentom. Jest
swoistym studium człowieka w
labiryncie świata.

czytelniczego odbioru dzieła.
Trzeci rozdział jest poświęcony
postawom bohaterów powieści
S. Lema „Śledztwo”, poszuku- Blog Justyny Towarek:
jącym zasad, ładu w rzeczy- www.blacklady.blogujaca.pl/.

Plastyczne sukcesy
Ostatnie miesiące roku przyniosły rozstrzygnięcia konkursów, w których doceniono prace podopiecznych Władysławy Kapcińskiej z sekcji plastycznej OCK.
i miejsca historyczne. Najmłodsze dzieci malowały sceny
inspirowane polskimi baśniami i legendami – mówi Władysława Kapcińska instruktor
z Oświęcimskiego Centrum
Kultury.
Natomiast Julia Królikowska
zdobyła nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Dzieci i Młodzieży
„Tęczowy Kalendarz”. Wyróżnienia uzyskały: Oliwia Lizoniak, Mariola Żmuda, Zuzanna Matejko i Kaja Patrzyk.
Organizator – Młodzieżowy
Dom Kultury nr 2 w Tychach
– już po raz trzynasty zaprosił
młodych twórców do wspólnego stworzenia kalendarza. Na
tegoroczną edycję napłynęło
568 prac z Polski, Indonezji,
Serbii, Bułgarii, Białorusi. Ich
tematyka obrazować miała
przygody i przeżycia związane
ze zmianami pór roku. Zwycięska praca Julii Królikowskiej zilustruje jeden z miesięcy w Tęczowym Kalendarzu na
rok 2016.
Utalentowane plastycznie Julia Martyka i Julia Królikowska
– ekt
tworzące w sekcji plastycznej OCK

W X Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Z chlubnych kart i
miejsc narodowej historii” nagrodę zdobyła Julia Martyka.
Wyróżniona została Agnieszka
Hodur, a prace Pauliny Kały,
Julii Konopki, Moniki Marsowicz i Patrycji Meus otrzymały
kwalifikację do wystawy. Organizatorem przedsięwzięcia był
Młodzieżowy Dom Kultury
w Tychach.

– Tematyka konkursu zwiazana była z rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Przyjmowane były prace inspirowane patriotyczną twórczością artystów rodu Kossaków:
Juliusza, Wojciecha, Jerzego
i Karola Kossaków, Zofi Kossak, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny
Samozwaniec oraz rysunki obrazujące osiągnięcia wielkich
Polaków, ważne wydarzenia

Bajkowe zmagania
Ruszył turniej dla przedszkolaków, które podczas comiesięcznych spotkań w Oświęcimskim Centrum Kultury będą
brały udział w konkurencjach związanych z bajkowymi postaciami.
W wesołych zmaganiach pn.
„Bajkowy przedszkolak” biorą
udział dzieci z dziesięciu placówek – przedszkoli miejskich
nr: 7, 14, 16, 17, 18 i przedszkoli niepublicznych: „Przygoda”,
„Smyk”, „Bajkowy Dworek”,
„Promyczek” i „Bajka”.
Dotychczas odbyły się dwa
spotkania cyklu – tematem
grudniowego był Rudolf czerwononosy renifer, a w listopadzie dzieci spotkały się z Kubusiem Puchatkiem.

Przedszkolaki
odpowiadają
na pytania dotyczące bajek,
rozwiązują zagadki, układają
rozsypanki, uczestniczą w rysunkowych i zręcznościowych
konkurencjach. Trzyosobowe
ekipy, reprezentujące na scenie każde z przedszkoli, głośno i energicznie dopingowane
są przez koleżanki i kolegów
z grupy zasiadających w sali widowiskowej OCK. W kolejnych
miesiącach dzieci czekają konkurencje związane z Królewną

Śnieżką, Pinokiem, Bolkiem
i Lolkiem, Jasiem i Małgosią.
W maju przyda się wiedza na
temat Smerfów, a czerwcowe
zadania będą bazowały na baśniach Braci Grimm.
Najważniejsza jest dobra zabawa, dlatego na zakończenie
turnieju w czerwcu przyszłego
roku, niezależnie od zdobytego
miejsca w ogólnej punktacji,
każde z przedszkoli otrzyma
taki sam upominek.
– ekt

kultura
Święto życia, pokoju i muzyki
Podczas siódmej edycji Life Festival Oświęcim wystąpi legenda światowej sceny muzycznej – brytyjski wokalista,
kompozytor i pianista – sir Elton John.
www.lifefestival.pl

ambasadora aż 23 organizacji
charytatywnych, w tym International AIDS Vaccine Initiative, Terrence Higgins Trust,
The Globe Centre, The Old Vic,
The Rainforest Foundation czy
Amnesty International (partnera LFO).
Life Festival Oświęcim odbędzie się w dniach 16–19 czerwca przyszłego roku. 7. edycja
będzie się różniła od poprzednich, ponieważ wydarzenia
muzyczne zaplanowano tym
razem na cały weekend. Już
niedługo poznamy gwiazdę
niedzielnego koncertu.
Sportowe akcje odbywające się
w ramach LFO – biegi, nordic
walking – przewidziano także
na niedzielę. Organizatorzy deklarują, że nie zabraknie sztuki
teatralnej i koncertu muzyki klasycznej. Ważne miejsce
w programie zajmą działania
edukacyjne, nawiązujące do pokojowego przesłania festiwalu,
organizowane wspólnie z m.in.
Amnesty International.
Kolejne tygodnie i miesiące
będą przynosić nowe informacje zwiazane z festiwalem,
na bieżąco można je śledzić
na stronie internetowej oraz
fanpage’u. Bilety i karnety na
LFO2016 do kupienia na stronach www.lifefestival.pl i www.
eventim.pl oraz w kasie OCK.
– oprac. ekt
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Kobiece pasje
Można się jeszcze zapisać na styczniowe spotkania zorganizowane w ramach
cyklu warsztatów dla pań pt. „Być kobietą, być kobietą”.
18 stycznia w sali kameralnej
OCK odbędą się zajęcia pn.
„Moje spa”. Kosmetolog oraz
fryzjer udzielą porad, jak dbać
o skórę i włosy oraz dobiorą
odpowiedni makijaż i fryzurę.
Natomiast 11 stycznia rusza
projekt „Mała czarna”. Każda
z pań będzie mogła zaprojektować i uszyć dla siebie sukienkę,
korzystając z rad i pomocy doświadczonych ekspertek.
Projekt zakończy się 8 marca
pokazem mody, podczas którego panie zaprezentują własnoręcznie stworzone kreacje.
W ramach cyklu „Być kobietą,
być kobietą” odbyło się już pięć
spotkań. Panie dyskutowały
o roli kobiety w społeczeństwie, postrzeganiu siebie, spełnianiu oczekiwań, pielęgnowa-

niu pasji i talentów, spotkały się
z dietetyczką i instruktorką fitness, a także wykonywały świąteczne dekoracje i kartki.
– Przychodzę tu, bo chcę się
czegoś nowego nauczyć, dowiedzieć. Wykorzystuję wszelkie kursy i warsztaty, żeby się
rozwijać i spotykać z ciekawymi ludźmi. Czujemy się tu
wszystkie świetnie, atmosfera
jest fantastyczna – mówi Grażyna Dziedzic, która uczestniczy w warsztatach od początku.
Zapisy przyjmowane są do
ostatniego dnia przed terminem planowanych zajęć.
Uczestniczki mogą zapisać się
na cały cykl spotkań bądź też
na wybrane przez siebie pojedyncze spotkanie.
– ekt

– Nie nastawialiśmy się na – Szczególnie obawialiśmy się
zwycięstwo, żeby nie zape- o ustawienia. Na próbie nie
szyć. Chcieliśmy po prostu wszystko nam wychodziło,
dobrze się zaprezentować więc zaczęliśmy się denerwoprzed publicznością. Ale jed- wać i pojawiły się myśli „a co,
nak w każdym z nas był cień jeżeli nie wykręcimy?”, „a jeżeli
Do
Wiednia
pojechały się stresowaliśmy, bo z tą cho- pierwsze duże zawody formacji nadziei na podium – wspo- wózki nie będą równo?”. Ale to
z Oświęcimia aż trzy formacje. reografią pracujemy dopiero – mówi instruktor i choreograf mina Jakub Pawłowski z Elita nas zmotywowało do jeszcze
New Team.
większych starań. Przed pierwElita New Team reprezentująca od kwietnia. Poza tym były to Paweł Kaźnica.
Oświęcimskie Centrum Kultury zajęła I miejsce w kategorii
Hobbyliga. Dwa medale zdobyli tancerze ze Szkoły Tańca
Prestiż: formacja Efekt pokonała konkurentów w kategorii
2 Liga, a formacja Happy zwyciężyła w kategorii Hobby Liga
Dziecięca.
W turnieju w kategoriach
standard i tańce latynoamerykańskie brały udział łącznie
32 formacje z Austrii, Niemiec,
Czech, Węgier i Polski. Jurorzy oceniali m.in. technikę taneczną, synchronizację grupy,
a także wizerunek artystyczny.
Tancerze podkreślali, że atmosfera zawodów była wspaniała,
a oświęcimskie formacje dopingowały siebie nawzajem.
Elita New Team to nowa formacja działająca w OCK. Powstała w październiku ubiegłego roku, a występ w Wiedniu
był ich debiutem.
– W przygotowanie do turnieju
włożyliśmy dużo wysiłku i czasu, treningi zajmują łącznie poTancerze z Oświęcimskiego Centrum Kultury i Szkoły Tańca Prestiż podczas Międzynarodowego Turnieju Formacji
nad 7 godzin tygodniowo. Ale Tanecznych „Donau-Cup”
przed zawodami i tak bardzo Fot. zbiory prywatne Elita New Team

szym występem staraliśmy się
zachować spokój, jednak nie
było to łatwe, ponieważ rozpierała nas energia. Gdy układ
wyszedł, tak jak chcieliśmy,
emocje trochę opadły, dzięki
temu w finale zatańczyliśmy
jeszcze lepiej – opowiada Jakub
Pawłowski.
Dla tancerzy z formacji Efekt
ze Szkoły Tańca Prestiż występ
w Wiedniu był „rozgrzewką”
przed Mistrzostwami Świata
Formacji Tanecznych Latynoamerykańskich WDSF.
12 grudnia zmierzyło się 20
najlepszych grup z Austrii,
Niemiec, Holandii, Białorusi,
Czech, Rosji, Węgier, Rumunii,
Serbii, Polski oraz Mongolii.
Oświęcimscy tancerze uplasowali się na 11 miejscu. Trenerem formacji jest Roma Makarewicz, a autorem choreografii
Szymon Gniadkowski.
Podczas Mistrzostw formacje
prezentują układ choreograficzny, w skład którego wchodzą co najmniej cztery z pięciu
tańców latynoamerykańskich:
samba, cha-cha, jive, paso doble, rumba. Sędziowie oceniają:
takt i ukształtowanie rytmiczne, wykonanie choreografii,
wykonanie taneczne i taneczne
ruchy. Całość trwa sześć minut,
a wymaga wielu miesięcy ciężkich ćwiczeń i treningów.
Nominację do reprezentowania naszego kraju Efekt zdobył,
zwyciężając na Mistrzostwach
Polski FTS w Bydgoszczy we
wrześniu tego roku.
– ekt

– Z radością przyjąłem zaproszenie na Life Festival
Oświęcim. Przyświecająca festiwalowi idea pokoju, którego
świat tak bardzo potrzebuje
w dzisiejszych czasach, jest mi
szczególnie bliska. Jak każdy
byłem zszokowany niedawnymi atakami terrorystycznymi
w Paryżu i innych miejscach.
W czerwcu w Oświęcimiu będziemy celebrować życie, pokój

i muzykę – powiedział Elton
John organizatorom LFO.
Wokalista planuje w lutym
przyszłego roku wydać kolejny
album pt. „Wonderful Crazy
Night”. Będzie to już 32. płyta
w jego dorobku artystycznym.
Podczas trasy promocyjnej wystąpi w Polsce tylko raz – w sobotę 18 czerwca – na stadionie
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Oświęcimiu.

Organizatorzy podkreślają, że
biografia, wrażliwość i zaangażowanie społeczne artysty doskonale wpisują się w antydyskryminacyjne idee festiwalu.
Elton John od lat działa na rzecz
osób LGBT, wspiera demokrację, sprzeciwia się wykluczeniu
społecznemu i niesprawiedliwości. W 1992 roku założył
Elton John AIDS Foundation,
a dodatkowo pełni funkcję

Złoci reprezentanci miasta
Aż trzy złote medale zdobyli oświęcimscy tancerze podczas
Międzynarodowego Turnieju Formacji Tanecznych „Donau-Cup”
2015, który odbył się 28 listopada.

kultura
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GŁOŚNIK KULTURALNY
Muzeum Zamek
w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, Oświęcim,
tel. 33 842 44 27,
www.muzeum-zamek.pl

Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, Oświęcim,
tel./fax: 33 842 25 75
www.ock.org.pl,
ock@ock.org.pl

Uroczysty koncert

Krakowskie szopki
je miniaturowe figury postaci
świętych i zwierząt.
Krakowska szopka ma służyć
za godne miejsce przedstawienia momentu narodzin Syna
Bożego.
Muzeum będzie nieczynne dla
zwiedzających w dniach 24
– 26 grudnia oraz 1 stycznia
2016 r.

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

KALENDARZ WYDARZEŃ W bibliotece
GALERIA KSIĄŻKI na styczeń
OŚWIĘCIM OSIEDLE. ŁUKASZ SZYMAŃSKI. WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
1–17.01 Galeria Przechodnia
KOBIETY W AUSCHWITZ.
WYSTAWA PAŃSTWOWEGO
MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU
18.01–15.02 Galeria Przechodnia
KONWERSACJE W JĘZYKU
ANGIELSKIM
4.01; 11.01; 18.01; 25.01
godz. 17:00
Klasopracownia I p.
PLASTUSIOWY ŚWIAT
Zajęcia plastyczne dla dzieci
do 7 lat
4.01; 7.01; 11.01; 14.01;
18.01; 21.01; 25.01; 28.01
godz. 17:30 Mikroświat
Zabawy
INFOGENERACJA. KURSY
KOMPUTEROWE
Grupa 1 Agnieszka Tracz
5.01; 19.01 godz. 8:00
Klasopracownia parter

UNIWERSYTET
BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
7.01; 14.01 godz. 17.00
Aula,
Z ekologią na Ty – EkoPaka

TEATRZYK ROZWESOŁEK
Zajęcia teatralne dla dzieci
6–12 lat
8.01 godz. 16:30 Klasopracownia I p.
13.01 godz. 16:15 Aula
Występ pt. „Hipermarket,
czyli współczesna opowieść
wigilijna”
CZYTAM SOBIE
W BIBLIOTECE
zajęcia edukacyjne dla dzieci
5–7 lat
zajęcia na zapisy w Mikroświecie Zabawy osobiście lub
telefonicznie 33 847 98 13
11.01 godz. 16:30 Klasopracownia Ip.
CZYTANIE UZDRAWIA
12.01 godz. 14:00 Szpital
GIMNASTYKA DLA CIAŁA
I JĘZYKA
zajęcia ruchowe z elementami
j. angielskiego
Grupa zamknięta
12.01; 26.01 godz. 17:00
Klasopracownia I p.
TACTIC POPOŁUDNIE
Z PLANSZÓWKĄ
13.01; 20.01; 27.01
godz. 17:00 Informatorium
Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
13.01 godz. 17:00 Multimedia
DEMONTAŻE LITERATURY
Trzy kwadranse o tekstach
13.01 godz. 18:00 Aula
ZABOOKOWANI
Dyskusyjny Klub Książki dla
Młodzieży
15.01 godz. 17:00 Klasopracownia I p.
TURNIEJ PLAYSTATION 4
o Puchar NHL 16
18–21.01 godz. 12:00 –16:00
Multimedia
Zapisy do 11.01
Wiek zawodników 5–16 lat

FERIE W BIBLIOTECE
19.01 godz. 11:00–13:00
Informatorium
Detektywi na tropie. Zajęcia
na podstawie książki Grzegorza Kasdepke „Detektyw
Pozytywka”
20.01 godz. 11:00–13:00 VIP
Turniej X-Box „Winter Stars”
21.01 godz. 11:00–13:00
Informatorium
Na tropie przygód. Zajęcia na
podstawie serii książek o Mikołajku – Sempe Gościnny
26.01 godz. 11:00–13:00
Informatorium
Sposoby na nudę – zajęcia
na podstawie książki Renaty
Piątkowskiej „Nie ma nudnych
dni”
28.01 godz. 11:00–13:00
Informatorium
Sportowe sposoby na nudę –
zajęcia na podstawie książki
Grażyny Bąkiewicz „1:0 dla
Korniszonka”
29.01 godz.17:00 Aula
Spotkanie autorskie z Jakubem
Danowskim oraz Bartoszem
Danowskim, autorami książki
„Minecraft: crafting, czary
i świetna zabawa”
29.01 godz.17:00 Aula
Rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-technicznego „Minecraftowa budowla”
Konkurs polega na wykonaniu
pracy konkursowej – wymyślenie i zbudowanie budowli
Minecraft i przesłanie jej
zdjęcia do Biblioteki Młodych.
Można zrobić zdjęcie z ekranu
komputera, X-Boxa, PlayStation, ułożyć z klocków lub
narysować.
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„To tak jak w kinie” – spotkania z adaptacją filmową
21.01 godz. 10:00 Multimedia
OŚWIĘCIMSKI FESTIWAL
GIER – EDYCJA ZIMOWA
27.01 godz. 17:00
Informatorium
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
28.01 godz. 17:30 Sala Konferencyjna
KAMPANIA ZACZYTANI
Zbiórka książek dla dzieci
przebywających na Oddziale
Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu

Orkiestra Kameralna Polskiego
Radia „Amadeus” została założona przez Agnieszkę Duczmal w 1968 roku w Poznaniu.
„Amadeus” nagrał dla Polskiego Radia ponad 10000 minut
muzyki obejmującej repertuar
od baroku do współczesności i wykonał setki koncertów
transmitowanych przez Polskie
Radio. W dorobku artystycznym zespołu znajduje się wiele
prawykonań, w tym pierwsze
światowe nagranie Wariacji
Goldbergowskich J. S. Bacha

w opracowaniu J. Kofflera na
orkiestrę kameralną.
W Oświęcimiu usłyszymy
m.in.: finał uwertury do opery
„Wilhelm Tell” G. Rossiniego,
walc z Serenady C dur op. 48
P. Czajkowskiego, walce z filmów „Ziemia obiecana” i „Trędowata” W. Kilara, walc z baletu „Maskarada” oraz taniec
węgierski nr 5 J. Brahmsa.
Koncert odbędzie się w ramach
projektu Kultura 50/50, bilety
w cenie 30 zł i 25 zł.
– ekt

Spotkanie miłośników filmu
Koncertem muzyki filmowej w wykonaniu Orkiestry Alla
Vienna zainaugurowany zostanie 17. Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”.
Koncert pt. „Ale kino! z Alla
Vienna” odbędzie się 28 stycznia 2016 r. o godz. 18:00 podczas uroczystej gali festiwalowej
w Oświęcimskim Centrum Kultury. Wstęp na galę za zaproszeniami, które będą do odbioru od
25 stycznia.
Podczas festiwalu, który potrwa
do 30 stycznia zaprezentowane zostaną filmy przygotowane
przez twórców nieprofesjonalnych z kraju i zagranicy. Szczegóły na plakatach, stronie OCK
oraz w kolejnym numerze GZO.
„Kochać człowieka” odbywa
się pod patronatem UNICA –
Światowej Unii Kina Nieprofesjonalnego i Prezydenta Miasta
Oświęcim.
– ekt

Pianista wszechstronny
Zapraszamy na wyjątkowy recital chopinowski pt. „Nokturn” jednego z najbardziej wszechstronnych polskich muzyków – Pawła Kowalskiego.
Fot. Andrzej Świetlik

Grupa 2 Jonasz Brzeźniak
5.01; 19.01 godz. 10:00
Klasopracownia parter
Grupa 3 Mariola Drosd
5.01; 19.01 godz. 12:00
Klasopracownia parter
Grupa 4 Mariusz Fik
5.01; 19.01 godz. 14:00
Klasopracownia parter
Grupa 5 Marek Kamiński
7.01; 21.01 godz. 10:00
Klasopracownia parter
Grupa 6 Urszula Kuś
7.01; 21.01 godz. 12:00
Klasopracownia parter
Grupa 7 Agnieszka Jakubowska
7.01; 21.01 godz. 14:00
Klasopracownia parter

16 stycznia o godz. 18:00 w OCK odbędzie się Koncert Noworoczny w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego
Radia „Amadeus” pod dyrekcją Agnieszki Duczmal.
Fot. OKPR, K. Babka

Do 21 lutego 2016 r.
w Muzeum Zamek w Oświęcimiu można oglądać wystawę
krakowskich szopek.
Prezentowane eksponaty
kształtami nawiązują do
zabytków Krakowa. Są bogato
zdobione, o wielopoziomowej,
wieżowej architekturze. Wykonane są z lekkich, delikatnych materiałów, dopełniają

Artysta wystąpi w OCK 28 lutego o godzinie 18:00. Koncert
odbędzie się w ramach projektu Dom otwarty z cyklu: Muzyka – źródło skojarzeń.
Paweł Kowalski w swoim repertuarze ma ponad czterdzieści
utworów na fortepian i orkiestrę
– od Mozarta i Chopina do Panufnika, Kilara i Góreckiego. Gra
muzykę kameralną, filmową oraz
jazz. Koncertował z orkiestrą
Sinfonia Varsovia pod dyrekcją

Yehudi Menuhina, z orkiestrami
radiowymi w Berlinie, Oslo, Zagrzebiu, Katowicach i Warszawie
oraz z orkiestrami filharmonicznymi w Europie. Był jurorem
sześciu międzynarodowych konkursów pianistycznych. Ostatnio
komentował dla TVP Kultura
XVII Międzynarodowy Konkurs
Chopinowski.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia
w OCK.
– ekt
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16.01 godz. 18:00 Koncert
Noworoczny w wykonaniu
Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” pod
dyrekcją Agnieszki Duczmal
z udziałem skrzypka Jarosława Żołnierczyka, w ramach
projektu Kultura 50/50
czytaj obok

diowy w wykonaniu aktorów
Teatru Bagatela w Krakowie
28–30.01 17. Międzynarodowy Festiwal Filmów
Nieprofesjonalnych „Kochać
człowieka”
czytaj obok

Oświęcim jest jednym z 17 miast zimowej trasy koncertowej Maćka Balcara – wokalisty legendarnej grupy „Dżem”,
z którym występuje już od przeszło dekady.

W OCK Maciek Balcar zagra
17 lutego 2016 roku o godzinie
19:00 w ramach projektu Kultura 50/50.
Artysta będzie promował swój
najnowszy krążek pt. „Ruletka”.
12.02 godz. 17:00 „L!VE” –
Towarzyszyć mu będą doskoprogram Kabaretu Skeczów
nali muzycy: Piotr „Quentin”
Męczących
Wojtanowski, na co dzień grają14.02 godz. 18:00 „Pokrecy z Renatą Przemyk, Krzysztof
wieństwo dusz” – spektakl
„Flipper” Krupa, grający na perw wykonaniu Marii Pakulnis,
Małgorzaty Pieczyńskiej i Anto- kusji u Ani Wyszkoni, uznany
niego Pawlickiego
multiinstrumentalista Jan Gałach, grający gościnnie z zespo17.02 godz. 19:00 Maciek
łem „Dżem” i w swoim autorBalcar akustycznie – koncert
skim zespole Jan Gałach Band
Maćka Balcara z zespołem
oraz Maciej Mąka z zespołu
w ramach projektu Kultura
50/50
czytaj obok
28.02 godz. 18:00 Nokturn –
recital chopinowski Pawła Kowalskiego w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu Muzyka:
źródło skojarzeń
czytaj obok
6.03 godz. 18:00 „Di, Viv
i Rose” – spektakl w wykonaniu Joanny Brodzik, Darii Widawskiej, Małgorzaty Lipmann
8.03 godz. 18:00 „Mindbowing” – muzyczno-komediowe
show w wykonaniu zespołu
The ThreeX w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu Muzyka:
źródło skojarzeń

Chemia, zespołu Agnieszki
Chylińskiej, a także Ryszarda
Rynkowskiego,
Maciek Balcar to nieszablonowy
wokalista, autor tekstów, kompozytor, a także aktor teatralny i filmowy. Podczas zimowej
trasy koncertowej powraca do
akustycznego grania. Utwory
zaprezentowane w pierwotnych
aranżacjach pozwolą publiczności na poznanie twórczości artysty w subtelniejszej i bardziej
nastrojowej formie.
Bilety w cenie 25 zł do nabycia
w OCK.
– adam

Poezja w męskim wydaniu
Utwory zespołu Raz, Dwa, Trzy od lat urzekają szczególnym
połączeniem zdystansowanej, współczesnej poezji Adama
Nowaka i rockowo-bluesowych brzmień.
Zespół został założony w lutym
1990 roku przez studentów
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze: Adama
Nowaka, Grzegorza Szwałka,
Jacka Olejarza i Jacka Ograbka,
a już trzy miesiące później wygrał Festiwal Piosenki Studenc-

kiej w Krakowie. Niewiele grup
może pochwalić się tak bogatą
historią wspólnego grania. Razem przeszli długą drogę przez
wiele nurtów i stylistyk – od
jarocińskiej sceny po Studio
im. Agnieszki Osieckiej. Stale
imponują wrażliwością, spo-

strzegawczością i dystansem.
Są uniwersalni bez względu na
wiek – swój czy odbiorcy.
Zespół wystąpi w Oświęcimskim Centrum Kultury 12 marca 2016 roku, o godzinie 18:00.
Bilety: 65 zł, 55 zł, 45 zł.
– adam

12.03 godz. 18:00 Koncert
zespołu Raz, Dwa, Trzy
czytaj obok

Galeria „Tyle światów”
do 28.12 „bez pośpiechu” –
wystawa malarstwa Bożeny
Formas-Mądry
31.12–23.01 XV Łemkowskie Jeruzalem „Autoportret
potrójny”

Wystawy

Bluesowo wieczorową porą

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

Najpopularniejszy polski wykonawca bluesa – Sławek
Wierzcholski i założona przez niego grupa Nocna Zmiana
Bluesa zagrają w naszym mieście.

18.12–10.01 Wystawa
malarstwa i rysunku Katarzyny
Saternus

15.12.2015 godz. 13:30
Spotkanie opłatkowe
15.12.2015 godz. 14:00
„Człowiek w Biblii i w Kościele” – wykład ojca Wacława
Oszajcy
5.01.2016 r. godz.14:00 „Jak
18–27.01 Ferie zimowe
pomagać skutecznie?” – wyz Oświęcimskim Centrum
kład prof. Małgorzaty Dudy
Kultury
12.01.2016 r. godz.14:00
czytaj obok „Kultura Inflant polskich” – wykład prof. Krzysztofa Zajasa
18.01 godz. 17:00 „Moje
19.01.2016 r. godz.14:00
SPA” – spotkanie 6. w ramach „Prawo i moralność” – wykład
projektu pn. „Być kobietą, być prof. Jana Woleńskiego
kobietą...”
26.01.2016 r. godz.14:00
21.01 godz. 18:00 Koncert
„Od impresjonizmu do art deEleni
co” – wykład Janusza Wałka
24.01 godz. 17:00 „Prawda...
o zdradzie” – spektakl kome-

Ferie zimowe
w OCK
18 i 20. 01 w godz. 10:00–12:00
„Bałwanki – zimowe niespodzianki” – zajęcia plastyczne.
Dzieci będą wykonywać zimowe ozdoby i dekoracje.
19.01 godz. 10:00–11:30 „Zimowe Igrzyska” – zajęcia sportowe.
21–22.01 godz. 10:00–11:30
„Śladami Sherlocka Holmesa”.
Mali detektywi podążą śladami Sherlocka Holmesa, by rozwikłać niezwykłe tajemnice.
25.01 godz. 10:00– 12:00 „Lodowa Kraina” – zajęcia plastyczne. Dzieci przy użyciu
kartonów i farb stworzą niesamowite lodowe miasteczko.
26–27.01 w godz. 10:00–12:00
„Bal Maskowy”. Pierwszego
dnia dzieci wykonają maski,
a drugiego wezmą udział w pełnym konkursów, zabaw i niespodzianek balu.
Zajęcia są bezpłatne, przeznaczone dla dzieci w wieku 6–12
lat. Zapisy przyjmowane są
w Informacji OCK od 11 stycznia 2016 r., ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność
zgłoszeń.
25.01 godz. 16:00 „Pokaz magii i iluzji” – niebanalne i pełne
energii przedstawienie przeniesie widzów w niezwykły
świat czarodziejskich sztuczek.
Dzieci będą mogły zobaczyć,
jak lewituje stolik, a zegarek
zamienia się w żywego chomika. Wstęp wolny.
„Nasze Kino” zaprasza na feryjne seanse filmowe w godzinach przedpołudniowych.

Fot. Sławek Przerwa

15.12 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
18.12 godz. 17:00 „...w ten
niezwykły czas” – program
poetycki w wykonaniu grupy
żywego słowa Infinitas
19.12 godz. 17:00 Otwarcie
wystawy malarstwa i rysunku
Katarzyny Saternus
31.12 Sylwestrowy pokaz
sztucznych ogni
8.01 godz. 10:00 „Bajkowy przedszkolak” – turniej
przedszkoli – spotkanie trzecie
– „Królewna Śnieżka”
8.01 godz. 17:00 „Kolęda Razem” – wspólne kolędowanie
w wykonaniu chóru złożonego
z młodzieży oświęcimskich
szkół i mieszkańców miasta
9.01 godz. 10:00 „Gdzie
lądują spadające gwiazdy?
Co Księżyc ma wspólnego
z serem” (grupa wiekowa
10–12 lat) – wykład w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego prowadzą
pracownicy Uniwersytetu
Rozwoju w Chorzowie (PWSZ,
ul. Kolbego 8)
9.01 godz. 11:30 „Gdzie
lądują spadające gwiazdy?
Co Księżyc ma wspólnego
z serem” (grupa wiekowa
6–9 lat) – wykład w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego prowadzą
pracownicy Uniwersytetu
Rozwoju w Chorzowie (OCK,
ul. Śniadeckiego 24)
10.01 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
11.01 godz. 17:00 „Projekt
mała czarna” – spotkanie 4.
w ramach projektu pn. „Być
kobietą, być kobietą...”
12.01 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
12.01 godz. 17:00 „Projekt
mała czarna” – spotkanie 5.
w ramach projektu pn. „Być
kobietą, być kobietą...”
15.01 XI Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek „Hej kolęda,
kolęda”

Maciek Balcar akustycznie

Fot. Jarek Balcar

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury

Zespołu Nocna Zmiana Bluesa będzie można posłuchać
22 kwietnia o godz. 19:00
w OCK w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Muzyka
– źródło skojarzeń.
W ciągu 30 lat nieprzerwanej
działalności osiągnęli sukcesy,
którymi można by obdzielić
znacznie większe grono artystów. Siedemnaście wydanych
płyt, nagrania z amerykańskimi gwiazdami bluesa m.in.
Charlie Musselwhite, Louisiana Red, koncerty supportujące gwiazdy bluesa światowego
formatu: B.B.King (Warszawa
1996), „Blues Brothers” (No-

rymberga 1989). Kilka tysięcy
koncertów w Polsce i w całej
Europie, a nawet w Zimbabwe!
Choć zaczynali jako ortodoksyjni bluesmani, w trakcie
ćwierćwiecza działalności Sławek i jego zespół wykreowali
własny, niepowtarzalny styl
bazujący na akustycznym instrumentarium, a będący fuzją
bluesa, folku, jazzu i piosenki
autorskiej. Sławek jest autorem
całego repertuaru grupy i kilku
prawdziwych przebojów, jak
„Szósta zero dwie” czy „Chory
na bluesa”.
Bilety: 10 zł.
– adam

Ferie
z fantastyką
Jak co roku, zimową porą,
Oświęcimski Klub Fantastyki i Oświęcimski Klub Anime
zapraszają do OCK na „Ferie
z Fantastyką”. Tym razem odbędzie się m.in. turniej gry
bitewnej Warhammer 40.000,
tematyczne spotkanie poświęcone Star Wars i twórczości
J.R.R. Tolkiena, a także kolejna odsłona „eRPeG – owego
Maratonu” (23.01), czyli coś
dla miłośników gier fabularnych – sesje, prelekcje, konkursy dla każdego. W wybrane
dni tygodnia będzie można
skorzystać z klubowych zasobów gier planszowych, karcianych i bitewnych, wziąć udział
w konkursach i posłuchać fantastycznych prelekcji. „Feriom
z Fantastyką” towarzyszyć będzie wystawa dedykowana filmowym Gwiezdnym Wojnom.
Szczegółowy program znajdzie
się na stronie Oświęcimskiego Centrum Kultury (ock.org.
pl) i Oświęcimskiego Klubu
Fantastyki (kf-oswiecim.net).
Wstęp na spotkania bezpłatny
i przeznaczony dla młodzieży
powyżej 13 roku życia.
– P. Lach

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

Doborowy repertuar
W nadchodzących miesiącach na deskach Oświęcimskiego
Centrum Kultury będzie można podziwiać znane gwiazdy
teatru i nowe talenty sceny muzycznej.
Fot. Piotr Kubic

„Prawda... o zdradzie”

24 stycznia o godzinie 17:00 aktorzy z Teatru
Bagatela w Krakowie zaprezentują spektakl
komediowy w reżyserii Henryka Jacka Schoena pt. „Prawda... o zdradzie”.
Ta błyskotliwa komedia cieszy się niesłabnącą
popularnością od czasu swojej paryskiej premiery w 2011 roku. Jej autorem jest Florian
Zeller, uznawany za jeden z najgorętszych
talentów literackich we Francji. Podsuwa on
niezwykle przewrotne odpowiedzi na pytanie
o sensowność wszelkiej zdrady. Gdyby z dnia
na dzień ludzie przestali się okłamywać, nie
ostałaby się na Ziemi ani jedna para.
Bilety: 65 zł, 55 zł, 45 zł.

„Nasze Kino”
Oświęcimskie Centrum Kultury

„Makbet” (12 l.), prod. Wielka
Brytania, Francja, USA 2015,
reż. Justin Kurzel, 113 minut
14–17.12 godz. 17:45

„Listy do M. 2” (12 l.), prod.
Polska 2015, reż. Maciej Dejczer, 103 minuty
18–23.12 godz. 20:00

„Bella i Sebastian 2” (7 l.),
prod. Francja 2015, reż.
Christian Duguay, 98 minut
15–21.01

„Czerwony pająk” (15 l.),
prod. Polska 2015, reż. Marcin
Koszałka, 95 minut
14–17.12 godz. 20:00

„Hamlet” – retransmisja
spektaklu z Barbican Theatre
w Londynie, z cyklu National
Theatre Live, 210 minut
20.12 godz. 16:00

„Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy 3D” (10 l.), prod.
USA, Wielka Brytania 2015,
reż. J. J. Abrams, 136 minut
15–21.01

„Magiczne święta Kacpra
i Emmy” (4 l.), prod. Norwegia
2014, reż. Arne Lindtner Nass,
75 minut
18–19.12 godz. 16:30,
20.12 godz. 12:30,
21-–23.12 godz. 16:30
„Kochajmy się od święta”
(12 l.), prod. USA 2015, reż.
Jessie Nelson, 107 minut
18–19.12 godz. 18:00,
20.12 godz. 14:00,
21–23.12 godz. 18:00

„Pokrewieństwo dusz”

Kabaretowe
improwizacje

„Zupełnie Nowy Testament”
PREMIERA (15 l.), prod.
Belgia, Francja, Luksemburg
2015, reż. Jaco Van Dormael,
113 minut
1–7.01
„Franciszek. Módlcie się za
mnie” (12 l.), prod. Argentyna,
Hiszpania, Włochy 2015, reż.
Beda Docampo Feijóo, 104
minuty
3 i 6.01
„Córki dancingu” (13 l.), prod.
Polska 2015, reż. Agnieszka Smoczyńska, 92 minuty
8–14.01
„Stare grzechy mają długie
cienie” (15 l.), prod. Hiszpania
2014, reż. Alberto Rodríguez,
105 minut
8–14.01

„Słaba płeć?” (13 l.), prod. Polska 2015, reż. Krzysztof Lang
15–21.01
„Operacja Arktyka” (6 l.), prod.
Norwegia 2014, reż. Grethe
Boe-Waal, 87 minut
22–28.01
„Syn Szawła” PREMIERA
(15 l.), prod. Węgry 2015,
reż. László Nemes, 107 minut
22–28.01

Wielkie dzieła baletowe
Oświęcimskie Centrum
Kultury zaprasza do Naszego
Kina na retransmisje baletów
z jednej z najbardziej znanych
scen świata – Teatru Bolszoj
w Moskwie.
Bolszoj oznacza najwyższą
jakość, mistrzostwo techniczne oraz niespotykane piękno
baletu i opery. Teatr rzadko
występuje poza siedzibą, dlatego coroczny cykl retransmisji
najpiękniejszych przedstawień
baletowych stał się prawdziwą
gratką dla widowni całego
świata.
7 lutego „Dama kameliowa” – balet w trzech aktach
z prologiem do muzyki Fryderyka Chopina.
13 marca będzie można
zobaczyć „Poskromienie
złośnicy”. To nowość
w repertuarze Bolszoj – pre-

miera odbyła się w 2014 r.,
a spektakl i jego wykonawców
nagrodzono prestiżową Złotą
Maską.
3 kwietnia spektakl, który
jest wizytówką stylu Bolszoj
– „Spartakus”. Historię
Spartakusa na język tańca
przełożył Jurij Grigorowicz
– jeden z najważniejszych
choreografów baletu Bolszoj
i jego długoletni dyrektor.
Widzowie kochają baletowe
komedie, a najbardziej „Don
Kichota”, którego oświęcimska publiczność będzie mogła
zobaczyć 9 maja.
Początek retransmisji o godz.
17:00. Bilety w cenie: 30 zł
(normalny), 25 zł (ulgowy),
20 zł (z Oświęcimską Kartą
Rodziny i Oświęcimską Kartą
Seniora). Przy zakupie biletów
na cztery spektakle – cena
biletu: 20 zł.
„Don Kichot”

To swobodna adaptacja „Fedry" J. Racine’a
– opowieść o związku młodego mężczyzny
i dojrzałej kobiety. Spektakl z Teatru Scena
Prezentacje w Warszawie w reżyserii Romualda Szejdy będzie można zobaczyć w OCK
14 lutego 2016 roku o godzinie 18:00. W sztuce wystąpią gwiazdy polskiej sceny teatralnej:
Maria Pakulnis i Małgorzata Pieczyńska w towarzystwie młodego, ale znanego i rozpoznawalnego już aktora Antoniego Pawlickiego.
On – młody chłopak zafascynowany swoją
szefową. Ona – żona i matka, która odkrywa
w sobie dawno pogrzebane i zapomniane pokłady namiętności i uczuć. Swoimi przeżyciami dzieli się z najlepszą przyjaciółką, matką
ukochanego jedynaka.
Kabaret Skeczów Męczących
Bilety: 75 zł, 65 zł, 55 zł.
– pod tą kontrowersyjną nazwą kryje się jeden z najpopularniejszych polskich ka„Di, Viv i Rose”
6 marca o godzinie 18:00 na deskach OCK baretów znany również jako
wystąpią aktorki doskonale znane szerokiej KSM. Oświęcimskiej publiczpubliczności. Joanna Brodzik, Małgorzata Lip- ności w programie pt. „L!VE”
mann i Daria Widawska zaprezentują spektakl zaprezentuje się 12 lutego
z Teatru Capitol w Warszawie w reżyserii Ma- o godz. 17:00 w OCK.
cieja Kowalewskiego pt. „Di, Viv i Rose”.
Przedstawienie daje wyjątkową okazję, aby
zerknąć „od kuchni” na relacje pokrewnych
dusz. Kobiet nieprzeciętnych, zabawnych
i ciekawych życia. Codzienność, ale bez rutyny. Historie pełne śmiechu i wzruszeń. Poruszający, zabawny i bogaty w emocje spektakl
Kabaret podbił serca Polaków
o towarzyszkach życia na dobre i złe.
charakterystycznymi postaciaBilety: 75 zł, 65 zł, 55 zł.
mi, skeczami zaangażowanymi
społecznie i politycznie, luzem
KONCert „Mindbowing”
W Dzień Kobiet o godzinie 18:00 w OCK od- scenicznym i umiejętnością
będzie się muzyczno-komediowe show w wy- rozbawienia każdej publicznokonaniu zespołu kameralnego The ThreeX. ści. „L!VE” ujawnia najwiękProgram wzbogacony o swoisty żart muzycz- szy talent KSM – niesamowity
ny łączy instrumentalną wirtuozerię, taniec, wręcz kontakt z publicznością
oraz naturalną i niepohamowaśpiew i sztukę cyrkową.
Zespół tworzą absolwenci renomowanego ną skłonność do improwizacji.
uniwersytetu muzycznego w Wiedniu, któ- Program jest inny za każdym
rzy współpracują z największymi nazwiskami razem, za każdym razem jest
branży muzycznej. Różnorodność charakte- śmieszny, za każdym razem
rów, świetny warsztat, obycie sceniczne i profesjonalizm sytuuje The ThreeX w światowej czołówce wzbogacony o komentarz aktuzespołów kameralnych tego typu, czego dowodem jest zdobycie złotego medalu na prestiżowym alnych wydarzeń społeczno-politycznych. Nie da się dwa razy
konkursie muzyki kameralnej w Japonii w 2014 roku.
Trio już w szkole średniej zaczęło aranżować utwory na swój sposób. Początkowo sięgało tylko do wejść do tej samej rzeki i nie da
różnych stylów i gatunków muzycznych, by w końcu pójść o krok dalej, wykorzystując inne formy się dwa razy obejrzeć takiego samego występu KSM.
sztuki, które wpisały się na stałe w repertuar zespołu.
Koncert w ramach projektu Dom otwarty z cyklu: Muzyka – źródło skojarzeń, bilety w cenie 10 zł. Bilety w cenie 55 zł, 45 zł, 35 zł.
– adam
– adam

„Dobry dinozaur 3D” (b.o.),
prod. USA 2015, reż. Bob
Peterson, 101 minut (3D)
1–7.01
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prezentuje Łukasz szymański

Rocznica powstania
fabryki samochodów
W 1930 roku w prasie pojawił artykuł pt. „Najmłodsza polska placówka samochodowa
»Oświęcim«”.

Fundatorem nagrody
jest Wydawnictwo

KUPON
krzyżówka 12/2015

Fotografie
przedstawiają
pierwsze ekipy
pracowników
w roku 1930.
Zdjęcia pochodzą
ze zbiorów rodziny
Stanisława Kowalika,
byłego pracownika
Oświęcim-Pragi

Litery uporządkowane od
1 do 15 utworzą rozwiązanie – przysłowie ludowe,
które wraz z kuponem nr 12
naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć do
13 stycznia 2016 r. do redakcji GZO, Oświęcimskie
Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr
11/2015 brzmi: „Grosze
to piechota fortuny”.
Nagrodę książkową
ufundowaną przez
Wydawnictwo
Novae Res otrzymuje
p. Antoni Wąsik
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Mazgaj, płaksa;
2. Oddział chorób wewnętrznych;
* Steruje pracą silnika;
3. Góralskie skrzypce;
4. Mebel do spania;
* Nowy, gorliwy wyznawca;
5. Zawsze sprawiedliwa;
6. Krasnal, gnom;
* Patetyczne uniesienie;
7. Roztwór, mieszanina substancji
chemicznych;
8. Dreszcze, mrowie;
* Paul (1895–1952), poeta francuski;
9. Specjalny służbowy strój;
10. Indiański szałas;
* Krzew owocowy z kolcami;
11. Dawny władca Egiptu;
12. Nadzienie;
13. 60 minut;
14. Typ nadwozia samochodu;
15. Scena dla piosenkarzy;
16. Herbowy ptak;
17. Ruchoma zasłona teatralna;

ogłoszeniA DROBNE
Kompleksowe przeprowadzki. Najtańszy transport. Tel. 730 690 923
Skup samochodów. Płacimy najlepiej. Tel. 730 690 923
3-pokojowe mieszkanie Os. Chemików. Tanio sprzedam.
Tel. 606 643 912 po 16:00
Aby zamieścić reklamę lub ogłoszenie drobne należy skontaktować się z redakcją GZO. Koszt ogłoszenia drobnego 60 gr za słowo.
Ekipa warsztatów
samochodowych,
rok 1937

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

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

Pionowo:
A) Smaczna ryba jak cukierek;
* Moc filtra do opalania;
B) Szpital szkolący lekarzy;
C) Sportowy czasomierz;
* Siedziba strażaków;
D) Smerf kawalarz;
E) Proces niszczenia skał;
* Tumult, wrzawa;
F) Okazałe zwycięstwo;
G) Moczary, grzęzawisko;
* Wojskowy sędzia;
H) Kolekcja;
I) Szkielet, układ kostny;
* Sportowe buty.;
J) Metal na ślubne obrączki;
K) Scena dla klauna;
* Wodospad na granicy USA
i Kanady;
L) Lewatywa;
Ł) Burza na morzu;
M) F dla chemika;
N) Przednia straż;
O) Kontur, szkic;
P) Męstwo.

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
18.01.2016 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
dostępny NA
WWW.OCK.ORG.PL
Biuro reklamy:
toPROMO Grupa Reklamowa
ul. Parkowa 2, 32-600 Oświęcim
tel. 33 487 05 40, 788 71 77 57
www.topromo.pl
e-mail: biuro@topromo.pl

Miesięcznik powołany w 1991 roku przez Radę Miasta Oświęcim
Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury Dyrektor: Apolonia Maj
Redaktor naczelna: Ewelina Kostaś, sekretarz redakcji: red. Marzena Wilk, korekta: Jadwiga Ząbroń, projekt graficzny: Paweł Adamus. Stale współpracują: Kamila Drabek, Marzena Kiryjczuk, Bogna Wernichowska, Adam Kuta,
Krzysztof Szostak, Łukasz Szymański, Andrzej Winogrodzki.
Wieści z Oświęcimskiego Ratusza redaguje Katarzyna Kwiecień.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania dostarczonych tekstów,
nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Sosnowiec-Milowice, ul. Baczyńskiego 25 a

sport

GRUDZIEŃ 2015

14

Trzecia edycja „Jesiennego Turnieju MiniHokeja” w gro- Oświęcimski Klub Karate świętuje 30-lecie swego istnienia
dzie nad Sołą

Narybek ma się dobrze
Najmłodsi adepci oświęcimskiego klubu byli gospodarzami „Jesiennego Turnieju Minihokeja”. To już trzecia edycja
tej imprezy. Oprócz UKH Unii
na tafli zaprezentowały się zespoły MMKS-u Nowy Targ,
Zagłębia Sosnowiec i Naprzodu Janów. Kolejny turniej
zaplanowano na 20 grudnia.
Tego dnia odbędzie się także
impreza sportowa „Hokejowy
Dzień Przedszkolaka”.
W „Jesiennym Turnieju Minihokeja” poszczególne ekipy
podzielono na dwie drużyny
złożone z zawodników z roczników 2007, 2008 oraz 2009.
O kolejności miejsc w turnieju decydowały punkty zdobyte
wspólnie przez obie drużyny.
Dzieci grały systemem trzech
na trzech, a nie jak do tej pory
czterech na czterech.
– Gra trójkami w tym wieku
pozwala dzieciom na lepsze
rozwinięcie umiejętności rozgrywania krążka – przekonuje trener młodych hokeistów
Unii, Robert Piecha.
– To zmusza do bardziej zespołowej gry. Takim systemem
mecze rozgrywają rówieśnicy

z Czech i Słowacji, co jak wiemy przynosi znakomite efekty
–dodaje trener Piecha.
O pierwszym miejscu w turnieju decydowały ostatnie mecze między Unią i Podhalem.
Minimalnie lepsi okazali się
hokeiści z Nowego Targu. Pamiątkowe medale, dyplom oraz
tort swoim wychowankom wręczyła Danuta Skrzypecka i Mariola Wiktorska-Sobczyk, czyli
dyrekcja Szkoły Podstawowej
nr 11 w Oświęcimiu, w której
klasach pierwszej i drugiej z innowacją minihokeja na lodzie
kształcą się przyszli hokeiści.
Kolejny turniej z udziałem najmłodszych zawodników UKH
Unii odbędzie się 20 grudnia
na oświęcimskim lodowisku.
Tego dnia planowana jest też
impreza sportowa „Hokejowy
Dzień Przedszkolaka”. Organizatorzy zapraszają rodziców
i przedszkolaków, których interesuje zdrowy i sportowy styl
życia. Każdy będzie mógł uzyskać informacje, jak rozpocząć
swoją przygodę z hokejem, jak
wygląda dzień hokeisty czy też,
jak dopasować sprzęt treningowy. Na najmłodszych będzie

Miejskie Gimnazjum nr 2
czekało mnóstwo konkursów, w Oświęcimiu było areną szózabaw i oczywiście Święty Mi- stej już edycji „Mikołajkowego
Turnieju Oyama Karate w Kata”.
kołaj.
W zawodach przeznaczonych
Wyniki: Unia–Naprzód 7:0, dla dzieci i młodzieży wzięło
Unia–Zagłębie 5:2, Unia–Pod- udział 68 zawodniczek i zawodhale 4:6, Podhale–Zagłębie 7:1, ników z Oświęcimia, a także
Podhale–Naprzód 18:0, Zagłę- Brzeszcz. Impreza odbyła się
bie–Naprzód 9:1 (grupa A), w ramach obchodów 30-lecia
Unia–Naprzód 17:0, Unia–Za- Oświęcimskiego Klubu Karate.
głębie 2:0, Unia–Podhale 2:4, Najlepszą zawodniczką uznano
Podhale–Zagłębie 3:0, Podhale Annę Ferenc z Oświęcimia.
–Naprzód 14:0, Zagłębie–Na- – To tradycyjne zawody, które
na trwałe wpisały się w nasz kaprzód 7:0 (grupa B).
Skład drużyny Unii I – Jan Ku- lendarz – mówi sensei Mariusz
sak, Mateusz Staniecko, Prze- Pawlus 4 dan, prezes Oświęmysław Ćwiek, Adrian Ziober, cimskiego Klubu Karate.
Maciej Michalak, Paweł Pła- – Projekt „Dziecko aktywne
tacz, Piotr Płatacz, Aleksander – zdrowy dorosły” pisze najWanat, Radosław Kot, Fabian nowszą historię karate i jest
doskonale znany wszystkim
Mrozik.
Skład drużyny Unii II – Kacper miłośnikom naszej dyscypliny
Rydzoń, Nataniel Bik, Antoni sportu. Gościliśmy Konrada
Noworyta, Oliwier Rał, Ma- Wróbla, tegorocznego zdoteusz Wiśniowski, Artur For- bywcę Pucharu Europy Oyama
tuna, Jakub Olejarz, Dominik IKF w Kata. Zawody cieszyły
Chowaniec, Piotr Kusak, Fran- się sporym zainteresowaniem,
ciszek Kościelniak, Szymon a w komisji sędziowskiej zaJacoszek, Bartłomiej Jamróz. siedli znamienici goście. Mam
Trenerzy: Robert Piecha, Wło- na myśli sensei Tadeusza Bednarczyka 4 dan, sensei Rafadzimierz Urbańczyk.
– mac ła Czopka 3 dan oraz sempai
Magdalenę Kraszewską 1 kyu.
Ta ostatnia jest wielokrotną
mistrzynią Polski w kata i kobudo oraz mistrzynią Europy

Piłkarze Unii otwierają tabelę po pierwszej rundzie rozgrywek okręgówki

Obronić lidera na wiosnę!

Unia rzutem na taśmę wywalczyła mistrzostwo półmetka
okręgówki
Fot. mac

Biało-niebieski cel jest jasno
sprecyzowany. Dla Unii Oświęcim liczy się wyłącznie mistrzostwo okręgówki i upragniony
awans do czwartej ligi. Drużyna
prowadzona przez Sławomira
Frączka jest w połowie drogi.
Po rundzie jesiennej prowadzi
w tabeli, ale tylko lepszym bilansem bramkowym wyprzedza
beniaminka z Ryczowa.
Oświęcimianie aż siedmiokrotnie minionej jesieni dzielili się
punktami. Tyle samo spotkań
wygrali i tylko raz musieli
uznać wyższość rywala. Tak
było w wyjazdowym meczu

z Dębem Paszkówka, w którym gospodarze zwyciężyli
3:2. Unia finiszowała z bardzo
dobrym skutkiem. Zdobyła komplet „oczek” w trzech
ostatnich grach. Na zakończenie pierwszej rundy biało-niebiescy podejmowali rewelacyjnie spisującego się beniaminka
z Bobrka. Gospodarze wygrali
2:1 i dzięki temu zimową przerwę spędzą w wygodnym fotelu
lidera. Dwa gole dla biało-niebieskich zdobył Przemysław
Dudzic, a autorem honorowego
trafienia dla zespołu prowadzonego przez Marcina Barciaka

Mikołaj w kimonie

był Paweł Wierzbic. Końcówka
meczu należała do gości, ale to
Unia była bliższa podwyższenia rezultatu. Po klasycznych
kontrach szczęścia zabrakło
Dudzicowi i Tomaszowi Koconiowi.
– To była wyjątkowo trudna
runda, i trzeba umieć docenić
fakt, że udało się zakończyć jesień na samym szczycie – przyznaje trener Unii Oświęcim,
Sławomir Frączek.
– Nie ukrywam jednak, że przed
nami mnóstwo pracy. Jest wiele
rzeczy do poprawienia, dlatego
okres przygotowawczy będzie
niezwykle istotny – powiedział
Sławomir Frączek.
Tabelę okręgówki otwiera Unia
i Orzeł Ryczów. Obie drużyny
w piętnastu grach wywalczyły 28
„oczek”. Ten duet o dwa punkty
wyprzedza LKS Bobrek i ma trzy
więcej od Zagórzanki Zagórze,
drugiej drużyny Soły Oświęcim
i Brzeziny Osiek. W ścisłym czubie rozgrywek panuje zatem niemiłosierny ścisk.
Unia Oświęcim – LKS Bobrek
2:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Dudzic 10, 2:0
Dudzic 58, 2:1 Wierzbic 73.
Sędziował: Konrad Karaśkiewicz (Kęty). Żółte kartki: Pactwa – K. Nowotarski, Michał
Barciak, Marcin Barciak, Janik.
Widzów: 200.
– mac

Szczerbowska w kat. kadeci kl.
IV–V (niebieskie pasy), Elżbieta Ferenc w kat. kadeci A (żółte
pasy), Natalia Matusz w kat. kadeci B (pomarańczowe pasy),
Oliwia Greczner w kat. zaaw.
SP (zielone pasy).

Magdalena Kraszewska
to jedna z najbardziej utytułowanych
zawodniczek
w 30-letniej historii Oświęcimskiego Klubu Karate
Fot. mac

w kata i kobudo z Johvi 2011 –
przypomina główny organizator zawodów, Mariusz Pawlus.
Złote medale w kategorii wiekowej do 13 lat – Maria Dzięgiel w kat. kl. 0, Krystian Jarnot
w kat. kl. IA, Tomasz Mrozik
w kat. kl. IB, Mikołaj Tobiczyk w kat. kl. II, Kinga Oleksy w kat. kl. III–V, Mateusz
Dębski w kat. kadeci młodsi,
Piotr Majcherek w kat. kadeci
kl. III (niebieskie pasy), Amira

Kadeci starsi:
1. Anna Ferenc (Oświęcim)
2. Wojciech Wawręty
(Oświęcim)
3. Wiktoria Magiera (Brzeszcze)
3. Łukasz Danielczyk (Brzeszcze)
Kategoria zaawansowani:
1. Łukasz Wróbel (Brzeszcze)
2. Magdalena Bolisęga
(Oświęcim)
3. Janusz Bolisęga (Oświęcim)
3. Mateusz Zdziebko
(Oświęcim)
Kategoria masters:
1. Konrad Wróbel (Brzeszcze)
2. Katarzyna Kotapka
(Oświęcim)
3. Jakub Pawłowski (Oświęcim)
3. Wanda Grygierczyk
(Brzeszcze)
Kategoria kobudo:
1. Konrad Wróbel (Brzeszcze)
2. Dominika Chylińska
(Oświęcim)
3. Katarzyna Kotapka
(Oświęcim)
3. Kacper Szczerba
(Oświęcim)
– mac

Seria dotkliwych porażek hokeistek z Oświęcimia

Unitki zamykają tabelę
Kojotki z Janowa od zawsze
„leżały” unitkom. Podopieczne Roberta Piechy regularnie
wygrywały z tym zespołem
w ostatnich latach. Wszystko
się jednak kiedyś kończy...
UKHK Unia Oświęcim przegrała na „Jantorze” w Janowie
6:3, by później w dwucyfrowych rozmiarach dwukrotnie
ulec liderowi z Bytomia. Biało-niebieskie poległy na wyjeździe z Polonią 1:11, a porażka
w Oświęcimiu była jeszcze
bardziej dotkliwa, bo 1:14.
Podopieczne Roberta Piechy
ciągle okupują ostatnie miejsce
w tabeli kobiecej ekstraklasy
hokejowej.
Bardzo poważnie osłabione
kadrowo oświęcimianki w tym
sezonie wygrały tylko dwa
mecze. W obu przypadkach
pokonywały właśnie Kojotki
Naprzód Janów (5:4 w Janowie,
5:2 w Oświęcimiu). Teraz po
raz pierwszy lepszy okazał się
zespół ze Śląska. O losach pojedynku w głównej mierze zadecydowała pierwsza odsłona,
którą zespół z Janowa wygrał aż
4:1. Wynik po podaniu Joanny
Orawskiej otworzyła Ewelina
Czarnecka, a na 2:0 podwyższyła Katarzyna Chrobaszczyk.
Oświęcimianki odpowiedziały
za sprawą Joanny Strzeleckiej.
Jeszcze przed pierwszą przerwą dwukrotnie trafiła Zofia

Grzemska i było praktycznie
„po herbacie”. Druga tercja
nie przyniosła goli, a w trzeciej janowianki kontrolowały
wydarzenia na lodzie. Strzeliły
jeszcze dwa gole (Aleksandra
Pocheć, Ewelina Czarnecka),
a po stronie unitek do protokołu meczowego wpisała się
Magdalena Klatka. Dla tej hokeistki było to szczególne wydarzenie, bo zdobyła swojego
pierwszego gola w przygodzie
z hokejem. Przypomnijmy, iż
wcześniej uprawiała ona łyżwiarstwo figurowe.
Później przyszły dwie dwucyfrowe porażki z bytomianka-

mi. Unitki stać było tylko na
honorowe trafienia. Na wyjeździe gola dla biało-niebieskich strzeliła Aneta Michałek, a w Oświęcimiu czerwone
światło nad bramką rywalek
„zapaliła” Joanna Strzelecka po
podaniu Małgorzaty Gałuszki.
W ligowej tabeli zdecydowanie
prowadzi Polonia. Ślązaczki
wyprzedzają gdańskiego Stoczniowca i tyskie Atomówki.
Czwarte miejsce zajmują Kojotki z Janowa, a na ostatnim
miejscu z dorobkiem sześciu
punktów plasują się oświęcimianki.
– mac

Poważnie osłabione kadrowo oświęcimianki nie przypominają zespołu, jaki kibice Unii znają z ostatnich lat
Fot. mac
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Cztery medale dla oświęcimskich karateków

prezes w Oświęcimskim Klu- Oświęcimianie na szóstym miejscu w hobie Karate.
kejowej ekstralidze
– Jako trener, jestem zadowolony z poziomu walk wszystkich naszych zawodników
i przekonany, że oświęcimskie
karate na długo będzie wpisyDwa złote i dwa srebrne meda- Podczas szesnastej edycji tej stanęli Dominika Chylińska wać się do grona medalistów
najważniejszych imprez. Tym
le – taki jest dorobek reprezen- imprezy zaprezentowało się i Adam Dzięgiel.
tacji Oświęcimskiego Klubu siedmioro
podopiecznych Pucharowe zawody seniorów razem nie wszyscy zawodnicy
Karate w zawodach Pucharu sensei Mariusza Pawlusa. Na i juniorów rozegrano w Piotr- wracają z medalami, ale niePolski Oyama Karate.
najwyższym stopniu podium kowie Trybunalskim. Wcze- wątpliwie wszyscy „z tarczą” –
śniej informowaliśmy o star- podsumował Mariusz Pawlus. Snajperski instynkt Wojciecha aż 9:3. W starciu z mistrzami
Wojtarowicza sprawił, że Unia Polski oświęcimianie objęli
cie brzeszczan. Teraz pora na
podsumowanie wyniku osią- Wyniki reprezentantów Oświę- wygrała na wyjeździe z bezpo- prowadzenie za sprawą swojeśrednio sąsiadującym w tabeli go najskuteczniejszego snajpegniętego przez oświęcimian. cimskiego Klubu Karate:
Do Piotrkowa Trybunalskie- Złoto – Dominika Chylińska zespołem z Sanoka. Skrzydło- ra – Jana Danecka. Kapitalną
go pojechała 7-osobowa re- (kategoria juniorek młodszych wy trzeciego ataku ustrzelił asystą popisał się Sebastian
hat-tricka, doprowadzając do Kowalówka. Jeszcze w pierwprezentacja Oświęcimskiego do 50 kg, lekki kontakt)
Klubu Karate – Dominika Złoto – Adam Dzięgiel (kate- dogrywki na 66 sekund przed szej odsłonie trójkolorowi
Chylińska, Katarzyna Kotap- goria juniorów młodszych do końcową syreną. Oświęcimia- zdołali odpowiedzieć golami
nie rozstrzygnęli mecz na swo- autorstwa Filipa Komorskiego
ka, Natalia Matusz, Szymon 60 kg, lekki kontakt)
i Marcina Kolusza. Ten pierwDębski,
Adam
Dzięgiel, Srebro — Katarzyna Kotapka ją korzyść w serii najazdów...
Mateusz Ostrowski i Kamil (kategoria juniorek młodszych Bardzo dobra w wykonaniu szy był najlepszy na lodzie.
unitów była pierwsza odsłona. Wychowanek stołecznej Legii
Ostrowski z trenerem sensei do 55 kg, lekki kontakt)
Mariuszem Pawlusem 4 dan. Srebro – Mateusz Ostrowski Dzięki trafieniom Wojciecha i były zawodnik Unii w sumie
Ten ostatni pełnił także obo- (kategoria juniorów do 60 kg, Wojtarowicza goście odsko- skompletował hat-tricka. Biasemiknockdown)
czyli na odległość dwóch ło-niebiescy całkowicie spasowiązki sędziego.
– Wynik medalowy osiągnięty W eliminacjach odpadli – Szy- goli. Wszystko zmieniło się wali w trzeciej tercji. Hokeiści
w Piotrkowie Trybunalskim mon Dębski, Natalia Matusz w drugich 20 minutach. Sa- GKS-u dorzucili cztery gole
potwierdza dobry kierunek (lekki kontakt), Kamil Ostrow- noczanie najpierw za sprawą i byli bliscy ustrzelenia nawet
Quinna Sproule złapali kon- „dwucyfrówki”.
Oświęcimianie pokazali się z dobrej strony podczas za- szkolenia naszych zawodni- ski (juniorzy starsi – semi)
– mac takt, by później dwukrotnie
ków – ocenia sensei Mariusz
wodów w Piotrkowie Trybunalskim
wykorzystać grę w przewadze. Ciarko PBS Bank STS Sanok–
Pawlus 4 dan, trener i zarazem
Fot. zbiory klubu
Na 98 sekund przed końcem Unia Oświęcim 3:4 po rzutach
trener Unii – Josef Dobosz karnych (0:2, 3:0, 0:1, 0:0 dozagrał va banque. Do boksu grywka, 0:2 w karnych)
W znakomitych nastrojach zimową przerwę spędzą oświęcimscy solarze
zjechał Michal Fikrt, a jego Bramki: Sproule 27, Ćwikła 32,
miejsce na lodzie zajął szósty Strzyżowski 34 – Wojtarowicz
zawodnik. Ten manewr oka- 3, 19, 59, Vosatko 65 (decyduzał się strzałem w „dziesiątkę”, jący karny)
bo w podbramkowym zamieOświęcim–Comarch
szaniu krążek do siatki posłał Unia
To była bardzo dobra runda
z Plant w sumie zwyciężała niezawodny tego dnia Woj- Cracovia 3:6 (2:1, 1:3, 0:2)
w wykonaniu zespołu z Plant.
dwunastokrotnie. Dwa me- ciech Wojtarowicz.
Bramki: Gębczyk 2, Vosatko
cze z udziałem Soły kończy- Dogrywka nie przyniosła 7, Szewczyk 29 – Urbanowicz
Na półmetku rozgrywek
ły się remisami (Garbarnia, rozstrzygnięcia i o wszystkim 5, 45, Kapica 25, 36, Pasiut 39,
trzecioligowi piłkarze oświęcimskiej Soły są współlidePoprad), a trzy porażkami musiały decydować najazdy. Sinagl 60
rem. Podopieczni Sebastiana
(KSZO, Łysica Bodzentyn, Rzuty karne po stronie oświę- Unia Oświęcim–TatrySki PodStemplewskiego zgromadzili
Podhale Nowy Targ).
cimian bezbłędnie wykorzy- hale Nowy Targ 4:6 (0:1, 3:3,
38 punktów. Takim samym
Najwięcej goli dla Soły w run- stali Jan Danecek i Lubomir 1:2)
dorobkiem mogą się pochwadzie jesiennej zdobył oczy- Vosatko. Z kolei wśród sano- Bramki: Wojtarowicz 26, 29,
lić tylko dwie drużyny – krawiście Paweł Cygnar, który czan pomylił się Zsolt Azari Haas 29, Kowalówka 52 – Jokila
dziewięć razy pokonywał i Mike Danton. Dzięki temu 21, 35, Neupauer 11, Zarotyński
kowska Garbarnia i KSZO
bramkarzy rywali. Po cztery dwa punkty zgarnęła Unia.
1929 Ostrowiec Świętokrzy38, Tapio 43, Haverinen 59
ski. Ten tercet ma o sześć
trafienia na swoim koncie od- W trzech kolejnych grach pod- GKS Tychy–Unia Oświęcim
„oczek” więcej od czwartego
notowali Dawid Wadas, Mate- opiecznym Josefa Dobosza 9:3 (2:1, 3:2, 4:0)
usz Gleń i Krzysztof Hałgas. nie udało się niestety zdobyć Bramki: Komorski 9, 52, 54,
Hutnika Nowa Huta i już dzieTrzy razy „ukłuł” Przemysław choćby punktu. Biało-niebie- Vitek 24, 49, Pociecha 27, 50,
więć przewagi nad kolejnymi
ekipami Spartakusa Daleszyce
Knapik (hat-trick w kończą- scy przegrali kolejno u siebie Kolusz 15, Kolarz 35 – Daneoraz Łysicy Bodzentyn.
cym rundę meczu z Wolanią). z Comarch Cracovią 3:6 i no- cek 7, 33, Piotrowicz 33.
Dwukrotnie na listę strzel- wotarskimi „Szarotkami” 4:6
W ostatnim jesiennym me– mac
czu przed własną publiczców wpisywali się Wojciech oraz na wyjeździe z GKS Tychy
Do rundy wiosennej piłkarze Soły Oświęcim przystąpią Jamróz, Kamil Szewczyk oraz
nością oświęcimianie podejmowali
nowohuckiego z dobrej pozycji wyjściowej
Arkadiusz Czapla. Po jednym
Fot. mac
golu dorzucili z kolei Adrian
Hutnika. Pierwszy ważny moment w tym spotkaniu miał si – podsumował Sebastian przerwą podwyższyć wynik Stanek, Dawid Dynarek i Jauderzeniem głową. Po zmianie kub Snadny.
miejsce tuż przed przerwą. Stemplewski, trener Soły.
Wojciech Jamróz faulował – Odnieśliśmy kolejne cenne stron popularny „Knapol” doKrzysztofa Światka i ten ostat- zwycięstwo nad bardzo wy- rzucił kolejnego gola, komple- Soła Oświęcim–Hutnik Nowa
ni sam próbował wymierzyć magającym rywalem. Jeste- tując jednocześnie hat-tricka. Huta 2:0 (0:0)
sprawiedliwość. W efekcie śmy bardzo zadowoleni, bo To była więcej niż dobra run- Bramki: 1:0 Hałgas 60, 2:0
za kopnięcie rywala bez piłki zwycięstwa dodają nam pew- da w wykonaniu Soły. Zaczęła Gleń 88. Sędziował: Jakub
zobaczył czerwony kartonik ności siebie i budują atmos- się od falstartu, bo podopiecz- Kupczak (Nowy Sącz). Żółi przez całą drugą połowę ferę w szatni – dodaje trener ni Sebastiana Stemplewskie- te kartki: Wadas, Drzymont,
go przegrali na inaugurację Hałgas – T. Dudek, SierakowHutnik musiał sobie radzić Stemplewski.
Na zakończenie trzecioligo- w Oświęcimiu z KSZO 1929 ski, Gamrot. Czerwona: Świąw „dziesiątkę”.
Wynik spotkania otworzył wej jesieni Soła pojechała do Ostrowiec Świętokrzyski 0:1. tek (44 min, kopnięcie rywala
Krzysztof Hałgas, który ograł Woli Rzędzińskiej zmierzyć się Później jednak przyszła seria bez piłki). Widzów: 200.
Bartłomieja Chlebdę i pła- z miejscową Wolanią. Bohate- zwycięstw. Solarze pokona- Wolania Wola Rzędzińska–
skim uderzeniem przy słupku rem spotkania był Przemysław li kolejno Porońca Poronin, Soła Oświęcim 0:4 (0:3)
pokonał golkipera przyjezd- Knapik, który trzykrotnie trafił Wisłę Sandomierz, Czarnych Bramki: 0:1 Hałgas 22, 0:2
nych. Zanim futbolówka wpa- do siatki. Przyjezdni objęli pro- Połaniec, Spartę Kazimierza Knapik 30, 0:3 Knapik 44, 0:4
dła do siatki odbiła się jeszcze wadzenie za sprawą Krzysztofa Wielka, Cracovię II i Spar- Knapik 75. Sędziował: Michał
od słupka. Zwycięstwo solarzy Hałgasa, który poprawił ude- takusa Daleszyce. Na finiszu Fudala (Brzesko). Żółte kartpo efektownej, indywidualnej rzenie Mateusza Glenia. Póź- rundy jesiennej kadrę Soły ki: Wilk, Tadel – Gleń. Wiakcji przypieczętował Mate- niej w roli głównej wystąpił torpedowała plaga kontuzji, dzów: 100.
Knapik. Najpierw wykorzy- ale oświęcimianie imponowausz Gleń.
– mac
Oświęcimianom udało się awansować do górnej „szóstki”, ale w grupie silniejszej plasują się na ostatniej pozycji
– Hutnik posiadał inicjatywę, stał dokładne podanie Pawła li charakterem. Wygrali pięć
Fot. mac
ale to my byliśmy skuteczniej- Cygnara, by na krótko przed ostatnich spotkań. Drużyna

W złocie i srebrze

Jesień z dużym plusem

Unia zdobyła Sanok,
ale w pozostałych
meczach rywale górą
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