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Podstawowym zadaniem policji jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli. Aby
temu zadaniu sprostać, podejmowane są różne działania, zarówno prewencyjne,
jak i interwencyjne. Na szczęście Oświęcim w policyjnych statystykach wypada
dobrze – w pierwszej połowie 2016 roku przestępczość zmalała w całym powiecie.

zytywnie zweryfikowane będą
widniały na mapie do czasu wyeliminowania zagrożenia. Jeśli
to nastąpi, punkty zostaną z niej
usunięte – tłumaczy asp. sztab.
Małgorzata Jurecka, rzecznik
prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Oświęcimiu.
Informacje prezentowane na
mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w subiektywnym
odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie
bezpieczeństwa.
Policjanci przestrzegają, że
z mapy należy korzystać
w sposób rozsądny. Każde naniesione zagrożenie wywoła
odpowiednią reakcję służb
mundurowych. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.
Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa nie
zastępują potrzeby pilnej interwencji policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.
Program jest narzędziem informatycznym pozwalającym
policjantom na czytelne przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń (mapa
statystyczna), a także umożliwiającym mieszkańcom sygnalizowanie miejsc zagrożonych
(mapa interaktywna), które
będą sprawdzane przez służby.

Tworzenie mapy zagrożeń było
poprzedzone wieloma spotkaniami, podczas których mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi,
mówili o potrzebach i zagrożeniach, jakie dostrzegają w swojej okolicy. W konsultacjach
społecznych brali też udział
przedstawiciele różnych instytucji. Mapy zostały opracowane
także w oparciu o informacje
własne policji, m.in. statystyki
oraz wyniki badań opinii publicznej. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli
więc na podniesienie poziomu
bezpieczeństwa w miejscach
wskazanych przez mieszkańców danego rejonu. Jak to będzie wyglądało w praktyce?
– Na podstawie zgłoszeń dokonanych przez mieszkańców
policjanci otrzymają zadania,
których celem będzie eliminacja
zagrożenia, co z całą pewnością
poprawi poziom bezpieczeństwa na terenie Oświęcimia.
Mapa jest kolejnym narzędziem
pogłębiającym współpracę na
linii policja – obywatel, ponieważ zarówno policjantom, jak
i mieszkańcom zależy na tym
samym, czyli zmniejszeniu
przestępczości i wyeliminowaniu zagrożeń – mówi Małgorzata Jurecka.
Interaktywna mapa nie wpłynie znacząco na sposoby i metody pracy oświęcimskich policjantów.
– Aby w naszym mieście było
bezpiecznie, policjanci pro-
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Bezpieczeństwo nade wszystko

Jednak policjanci nie spoczywają na laurach, bowiem
poczucie bezpieczeństwa ma
decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności.
Dlatego ważne jest tworzenie
narzędzi, które pozwolą na
rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym
społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych
za zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku publicznego. Takim
narzędziem jest m.in. program
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, który od połowy
września br. ruszył w Małopolsce. Jest on sukcesywnie wdrażany w całej Polsce.
Mapa jest dostępna na stronach internetowych każdej
z komend policji w Małopolsce, a jej obsługa została zaprojektowana tak, aby mógł z niej
skorzystać każdy mieszkaniec.
Istotne w programie jest to, że
wszyscy mają możliwość aktualizacji informacji na mapie.
Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać zgłoszenia o zagrożeniach występujących w okolicy. Następnie
policja będzie te sygnały weryfikować, a jeśli się potwierdzą,
zostaną wprowadzone wprost
na mapę.
– Zgłoszenia z mapy rejestrowane są regularnie, a następnie
na ich weryfikację policjanci mają pięć dni roboczych.
Wszystkie, które zostaną po-

To się nazywa
wejście
w sezon

wadzą systematycznie analizy zdarzeń, bazując również
na zgłoszeniach oświęcimian.
Niejednokrotnie mieliśmy interwencje mieszkańców, a nawet zatrzymań obywatelskich.
Mapa wprowadza jedynie dodatkowy element współpracy
ze społeczeństwem – zaznacza
rzecznik.
W powiecie oświęcimskim policja odnotowuje przestępstwa
o charakterze pospolitym, czyli
kradzieże, włamania, zniszczenia mienia i wypadki drogowe,
bardzo rzadko rozboje.
Policjanci informują, że na
terenie Oświęcimia nie ma
miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością.
– Najczęściej mamy do czynienia z interwencjami domowymi, osobami nietrzeźwymi
zakłócającymi ład i porządek
publiczny oraz zdarzeniami
drogowymi. Ponadto w weekendy w rejonach lokali rozrywkowych obserwujemy grupowanie
się większej liczby osób nietrzeźwych, pomiędzy którymi
czasami dochodzi do bójek czy
pobić. Interweniujemy również
w przypadku spożywania przez
te osoby alkoholu w miejscach
publicznych, a także w przypadku zakłócenia ciszy nocnej.
Charakterystyka ta jest jednak
znana, więc aby móc szybko
i sprawnie reagować, policjanci realizują już wcześniej wyznaczone zadania – informuje
Małgorzata Jurecka.
– Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to
zawsze jest dużo do zrobienia,
zwłaszcza jeśli chodzi o podnoszenie świadomości wszystkich
uczestników ruchu drogowego.
Same kontrole nie wystarczą.
Potrzebne jest przestrzeganie
przepisów i rozsądek pieszych,
kierowców i rowerzystów, ponieważ chwila roztargnienia
czy pośpiechu może zakończyć
się wypadkiem czy kolizją –
dodaje.
– Marzena Wilk
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w skrócie

Akcja
oddawania krwi
Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK im. Dzieci Oświęcimia zaprasza na ogólną akcję
oddawania krwi 24 listopada
w godzinach 7:00–17:30
przy ul. Wysokie Brzegi 4
w Oświęcimiu.
Akcja została zorganizowana
z okazji obchodów 50-lecia
Klubu.

Konsultacje
społeczne
28 września rozpoczynają się
konsultacje społeczne projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata
2015–2025. Urząd Miasta
zaprasza mieszkańców do
udziału w spotkaniach konsultacyjnych oraz do zgłaszania
swoich propozycji i opinii do
przedmiotowego dokumentu. Spotkania konsultacyjne
odbędą się 4 października
w Miejskiej Bibliotece Publicznej i 11 października w Szkole
Podstawowej nr 5 na Zasolu
o godz. 16:00. Konsultacje
zakończą się 21 października.
Szczegółowych informacji
udziela: Biuro Rozwoju Miasta
Urzędu Miasta Oświęcim
e-mail: brm@um.oswiecim.pl,
33 842 91 28.
Reklama

W soboty parkujemy
za darmo

Nowy dworzec

Budynek dworca PKP wkrótce zostanie
W Oświęcimiu w soboty nie trzeba bę- wyburzony. Banery z wizualizacją nodzie płacić za parkowanie w strefie płat- wego budynku informują, że prace zanego postoju.
planowano na okres 2016–2017.
22 września zaczęła obowiązywać uchwała Rady Miasta
Oświęcim wprowadzająca zmiany, co oznacza, że od soboty
24 września możemy zostawić
auto w Starym Mieście, nie płacąc za to.
Obok rezygnacji z pobierania
opłat w soboty poszerzono też
strefę płatnego postoju o część
ulicy Zaborskiej na odcinku od
ulicy Sienkiewicza do ul. Królowej Jadwigi.
Soboty bez pobierania opłaty
za samochód są konsekwencją orzecznictwa Naczelnego
Sądu Administracyjnego, który
uznał, że w przypadku Ustawy
o drogach publicznych sobota
nie jest dniem roboczym. Jedne
samorządy już dostosowały się
do tego wyroku, inne dopiero
planują to zrobić.
Strefa
płatnego
postoju
w Oświęcimiu oferuje około
700 miejsc postojowych. Przy
wjeździe do strefy są już informacje, że opłaty za parkowanie
pobierane są od poniedziałku
do piątku, z wyjątkiem świąt.

Opłaty pozostaną bez zmian.
Za 30 minut postoju zapłacimy
1 zł. Pierwsza godzina kosztuje
2 zł, podobnie jak czwarta i następna. Za drugą rozpoczętą
godzinę zapłacimy 2,20 zł, za
trzecią 2,40 zł. Opłaty pobierane
będą od poniedziałku do piątku,
oprócz świąt: od 7:00 do 15:00
– na ulicy Żwirki i Wigury, ul.
F. Chopina na odcinku od ul.
J. Dąbrowskiego do ul. Żwirki
i Wigury oraz parkingu przy ul.
F. Chopina, od 8:00 do 18:00 –
na pozostałej części strefy. Kierowcy, którzy nie opłacą postoju
w przypadku kontroli będą musieli zapłacić dodatkowo 50 zł.
Jeśli opłatę uiszczą w terminie
do 7 dni wtedy ulegnie ona obniżeniu do 25 zł.
–k

Bryła oświęcimskiego dworca
znacznie zmaleje, ale za to ma
zyskać na funkcjonalności i być
dostosowana do obecnych potrzeb podróżujących koleją.
– W przypadku dworca
w Oświęcimiu jesteśmy na etapie prac projektowych. Według
aktualnych założeń ma to być
innowacyjny dworzec systemowy (IDS) – mówi Paulina Jankowska, rzecznik prasowy Polskich Kolei Państwowych SA.

– Formuła IDS to nowatorskie podejście do modernizacji dworców kolejowych.
W miejscu dotychczasowych
niefunkcjonalnych i niszczejących obiektów powstaną nowe:
dostosowane wielkością do rzeczywistych potrzeb podróżnych
i lokalnych społeczności, odpowiadające potrzebom wszystkich grup pasażerów, w tym
osób niepełnosprawnych, bardziej efektywne energetycznie,

wyposażone w zaawansowane
technologie i przyjazne środowisku budynki. Dotychczas,
w ramach pilotażowego programu, powstały cztery tego
typu dworce: Nasielsk, Ciechanów, Mława, Strzelce Krajeńskie Wschód – informuje
rzecznik.
PKP SA pracuje nad szerokim
programem
inwestycyjnym
obejmującym swoim zakresem
dworce w całej Polsce.
– Jednocześnie trwa też weryfikacja wcześniejszych planów
dotyczących inwestycji dworcowych, której celem jest jak
najlepsze przygotowanie projektów. Zależy nam na tym,
aby nowe i modernizowane
obiekty były bardziej funkcjonalne i dostosowane do potrzeb
klientów kolei oraz mieszkańców miast – podkreśla Paulina
Jankowska.
– In

Bohaterowie są wśród nas
Znasz dziecko, które ocaliło życie lub zdrowie innego człowieka? Jeśli tak, to nie zwlekaj ze zgłoszeniem jego historii
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Akcja „Młody Bohater” to
nowa inicjatywa Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji, która służy nagradzaniu i promowaniu godnych
naśladowania postaw wśród
dzieci i młodzieży. Nagroda
„Młody Bohater” wręczana
jest dzieciom, które ocaliły,
bądź aktywnie przyczyniły się
do ocalenia życia innych osób.
Niezależnie, czy udzieliły one
pomocy osobie nieprzytomnej,
wezwały służby ratunkowe, czy

po prostu zaalarmowały o niebezpieczeństwie – ich dzielność
i opanowanie zasługują na nagrodę.
Każdy laureat nagrody otrzyma unikalny, wyjątkowy medal i zostanie wpisany do rejestru młodych bohaterów na
stronie internetowej MSWiA,
gdzie będzie można poznać
jego historię. Do tej pory nagrodę otrzymało dziesięcioro dzieci, które wyróżniły się
swoją bohaterską postawą,

ratując zdrowie i życie innych
ludzi.
Kandydatów do nagrody można zgłosić, wysyłając formularz,
który znajduje się na stronie internetowej www.mswia.gov.pl
albo na adres ministerstwa, ul.
Batorego 5, 02-591 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie do nagrody Młody Bohater”. Szczegółowe informacje
o akcji można uzyskać pod nr.
tel. 22 60 144 46 i 22 60 144 05.
– In

Symboliczny bieg
Międzynarodowy Bieg Uliczny Maksy
Mila to niecodzienne sportowe wydarzenie, mające swoją symbolikę.

Ulicami Oświęcimia 17 września
przebiegło prawie stu biegaczy,
którzy swoim sportowym wysiłkiem chcieli upamiętnić św.
Maksymiliana Marię Kolbego.
Do pokonania mieli 16 km 670
metrów, czyli 10 tzw. mil franciszkańskich – długość trasy jest
nawiązaniem do numeru obozowego Maksymiliana Marii Kolbego w KL Auschwitz 16670.
Pierwszy na mecie był Paweł
Kosek z Tychów, drugi przy-

biegł Bartłomiej Gaweł z Zaborza, a trzeci Paweł Jarzębowicz
z Oświęcimia. Wśród pań najlepsza była Beata Jarzębowicz,
kolejne miejsca na podium
przypadły Elżbiecie Grabowskiej-Szyszce i Ewelinie Matyjasik-Lewandowskiej.
W naszym mieście odbyła się
czwarta edycja sportowej imprezy. Gospodarzami biegu są
miasta należące do Związku
Gmin Związanych z Życiem

św. Maksymiliana Kolbego.
Organizatorem
pierwszego
biegu w 2013 roku była gmina
Teresin, w 2014 Zduńska Wola,
a rok temu Pabianice.
Organizatorzy Maksy Mili
podkreślają, że z roku na rok
zainteresowanie biegiem jest
coraz większe. Ma na to wpływ
nie tylko organizacja biegu,
nagrody i upominki wręczane
każdorazowo zwycięzcom, ale
również świetna atmosfera panująca podczas imprezy.
Bieg Uliczny Maksy Mila odbył
się pod patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim Janusza
Chwieruta i Przewodniczącego Związku Gmin Związanych
z Życiem św. Maksymiliana
Marii Kolbego Piotra Niedźwieckiego.
Organizatorem biegu był
Urząd
Miasta
Oświęcim
i Oświęcimski Klub Biegacza
„Zadyszka”, partnerzy to parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu,
Ochotnicza Straż Pożarna
Oświęcim i Oświęcimskie
Centrum Kultury.
– In
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Święto wszystkich mieszkańców
Obchodzone co roku Święto Miasta Oświęcim to czas koncertów i wspólnej zabawy przygotowany specjalnie z myślą
o oświęcimianach.
– Święto Miasta obchodzone 3 września ustanowione
jest uchwałą Rady Miasta
Oświęcim na pamiątkę daty
3 września 1291 roku – jednej z pierwszych dat związanych z Oświęcimiem jako
miastem – mówi Wioletta
Oleś, dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

łąk i pastwisk nad rzeką Sołą –
informuje Wioletta Oleś.
Warto przy okazji świętowania pamiętać, że nasze miasto
może poszczycić się ponad
800-letnim rodowodem.
– Po raz pierwszy w źródłach
historycznych nazwa Oświęcim pojawia się w związku
z darowizną grodów w Byto-

„Oświęcimskie Orły” – Florentyna Matejko i Tomasz Musiał

– Data święta nawiązuje do dokumentu księcia cieszyńskiego
i pana Oświęcimia, Mieszka I,
wystawionego 3 września 1291
roku, w którym książę potwierdza otrzymane wcześniej przez
Oświęcim prawa miejskie.
Ponadto książę zadecydował
wówczas, że dotychczasowa
ława miejska, czyli sąd miejski
będzie ferował wyroki sądowe
dla całej kasztelanii oświęcimskiej, od których nie będzie już
żadnych odwołań. Obok nowego przywileju sądowniczego książę nadał miastu także
przywileje gospodarcze, obejmujące prawo składowania
w Oświęcimiu soli wielickiej
i ołowiu, prawo zbudowania
wagi oraz prawo użytkowania
Sponsor główny:

2 września w Oświęcimskim
Centrum Kultury odbyła się
uroczysta sesja Rady Miasta,
podczas której obok wystąpienia prezydenta Oświęcimia
uhonorowani zostali sportowcy, którzy osiągnęli znaczące
wyniki we współzawodnictwie
krajowym i międzynarodowym. Andrzej Haj, mieszka-

żynowym. Szymon Dębski,
zawodnik
Oświęcimskiego
Klubu Sportowego Karate
i Dalekowschodnich Sportów
Walki, za zdobycie I miejsca
w Mistrzostwach Polski Oyama Karate w konkurencji
lekki kontakt. Anna Ferenc,
zawodniczka Oświęcimskiego Klubu Sportowego Karate
i Dalekowschodnich Sportów
Walki, za zdobycie I miejsca
w Mistrzostwach Polski Oyama Karate w konkurencji lekki kontakt. Katarzyna Kotapka,
zawodniczka Oświęcimskie-

Sportowcy wyróżnieni podczas uroczystej sesji Rady Miasta Oświęcim

miu i Oświęcimiu, dokonaną
przez księcia krakowskiego
Kazimierza Sprawiedliwego
na rzecz księcia raciborskiego
Mieszka Plątonogiego w okresie 1178–1179.
Najstarszym źródłem dyplomatycznym podającym nazwę
późniejszej stolicy pogranicznego księstwa jest dokument
księcia krakowskiego Leszka
Białego z 1217 roku, w którym
na liście świadków występuje
Falisław, kasztelan Oświęcimia. Jednakże do tej pory nie
znamy daty nadania Oświęcimiowi praw miejskich. Istnieją
hipotezy umiejscawiające to
wydarzenie pomiędzy rokiem
1246 a 1272 – podkreśla dyrektor Muzeum Zamek.

niec Oświęcimia, członek Polskiego Stowarzyszenia Sportu
po Transplantacji, za zdobycie I miejsca w biegu na 200
m, I miejsca w skoku wzwyż,
I miejsca w skoku w dal, II miejsca w pchnięciu kulą i III miejsca w rzucie dyskiem podczas
IX Mistrzostw Europy dla Osób
po Transplantacji i Dializowanych w Finlandii. Przemysław
Kurzak, zawodnik niezrzeszony, za zdobycie II miejsca w
Mistrzostwach Polski Juniorów 19–20 w Brydżu Sportowym w turnieju drużynowym.
Aleksandra Byra, zawodniczka niezrzeszona, za zdobycie
II miejsca w Mistrzostwach
Polski Juniorów 19–20 w Brydżu Sportowym w turnieju par
dziewcząt, a także zdobycie
II miejsca w Mistrzostwach
Polski Juniorów
Sponsor wspomagający:
19–20 w Brydżu Sportowym
w turnieju dru-

go Klubu Sportowego Karate
i Dalekowschodnich Sportów
Walki, za zdobycie III miejsca w Mistrzostwach Polski
Oyama Karate w konkurencji
semi-knockdown. Adam Dzięgiel, zawodnik Oświęcimskiego Klubu Sportowego Karate
i Dalekowschodnich Sportów
Walki, za zdobycie I miejsca
w Mistrzostwach Polski Oyama Karate w konkurencji lekki kontakt. Mateusz Ostrowski,
zawodnik
Oświęcimskiego
Klubu Sportowego Karate
i Dalekowschodnich Sportów
Walki, za zdobycie III miejsca w Mistrzostwach Polski
Oyama Karate w konkurencji
semi-knockdown.
Dominika Chylińska, zawodniczka
Oświęcimskiego Klubu Sportowego Karate i Dalekowschodnich Sportów Walki, za zdobycie I miejsca w Mistrzostwach
Polski Oyama Karate w konkurencji lekki kontakt, a tak-

że I miejsca w Mistrzostwach
Polski Oyama PFK w Kata.
Po raz pierwszy wręczono
„Oświęcimskie Orły”. Jest
to inicjatywa Młodzieżowej
Rady Miasta, która ma wspierać uzdolnionych uczniów
w formie jednorazowego stypendium dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej
i gimnazjum. Tegorocznymi
„Oświęcimskimi Orłami” zostali Florentyna Matejko – absolwentka Zespołu Szkół nr 1
w Oświęcimiu i Tomasz Musiał – absolwent Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu.
Uroczystą sesję zakończył koncert w wykonaniu Polish Piano
Ensemble w składzie: Milena
Kędra – fortepian, Katarzyna
Białowolska – skrzypce, Janusz
Pisarski – altówka, Barbara Łypik-Sobaniec – wiolonczela.
3 i 4 września oświęcimianie,
ale też mieszkańcy okolicznych
miejscowości mieli okazję do
zabawy na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W sobotę koncerty zagrali: Power Play, Manchester, Lipali,
a także lubiana przez młodzież
Sylwia Grzeszczak i rockowa
piosenkarka, która świetną
formą artystyczną podbiła
oświęcimską publiczność –
Małgorzata Ostrowska.
W niedzielę na dzieci czekała
moc atrakcji za sprawą klaunów z Krakowskiego Teatru
Ulicznego Scena Kalejdoskop
i koncertowego występu z piosenkami dla najmłodszych
Sióstr Wajs i Stonogi. Wystąpiły dobrze znane oświęcimskiej publiczności zespoły
Dziki Squad i Krzywa Alternatywa, a koncerty Krzysztofa
Krawczyka i Bednarka niosły
pozytywną energię i radość.
Na zakończenie rozbłysł na
niebie feerią barw pokaz ogni
sztucznych.
Organizatorami imprez w ramach Święta Miasta Oświęcim
2016 byli: Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji (3 września) i Oświęcimskie Centrum
Kultury (4 września). Decyzją
Prezydenta Miasta Oświęcim
i Rady Miasta Oświęcim wydarzenie dofinansowano z budżetu Miasta Oświęcim.
– In
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Projektowa pomoc

Wsparcie
dla uzdolnionych

Oferty pomocy dla osób bezrobotnych w ramach dwóch projektów oferuje
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, który swój punkt prowadzi m.in. Od siedemnastu lat w Międzynarow Oświęcimiu.
dowym Domu Spotkań Młodzieży
„Rozwój i praca – aktywizacja nie subsydiowane, wsparcie ada- Projekt „Małopolskie aktyw- nie Kolpinga oferuje im udział w Oświęcimiu przyznawane są stypenzawodowa osób po 50 roku ptacyjne i pośrednictwo pracy. ne kobiety” skierowany jest do w stażach, szkoleniach oraz
dia Funduszu im. Stanisława i Marii
życia” to projekt dla osób bez- Udział w projekcie stwarza moż- niepracujących kobiet powy- proponuje zatrudnienie. Więrobotnych i biernych zawodo- liwość znalezienia zatrudnienia, żej 30 roku życia, a szczególnie cej informacji uzyskać można Neumannów.
wo z powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, wielickiego
i Krakowa. Oferuje m.in. szkolenia, staże zawodowe, zatrudnie-

uzyskania nowych kwalifikacji
i kompetencji wymaganych na
rynku pracy i praktycznego doświadczenia zawodowego.

tych, które ukończyły 50 lat,
z kilku powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, olkuskiego i brzeskiego. Stowarzysze-

w Centrum Wsparcia Kolping
przy ul. Zagrodowej 1 w Oświęcimiu i pod nr. tel. 512 718 056.
– In

Reklama

Laureaci stypendium wyróżniają się nie tylko bardzo dobrymi wynikami w nauce, ale
też aktywnością społeczną czy
wolontariacką. W tym roku
zostali nimi: uczennica Liceum Ogólnokształcącego im.
S. Konarskiego w Oświęcimiu
Agnieszka Mamrocha oraz
uczeń Technikum nr 1 w Powiatowym Zespole nr 2 Szkół
Ogólnokształcących w Oświęcimiu Kamil Krupnik. W opinii Kapituły Funduszu to obiecujące, zdolne i zmotywowane
do działania osoby. Cechuje je
obowiązkowość, pracowitość
i samodzielność, co pozwala
im z sukcesami poszerzać swoją wiedzę i umiejętności oraz
realizować wyznaczone cele.
Na szczególną uwagę zasługuje
fakt, że potrafią łączyć naukę
w szkole ze społeczną aktywnością i wolontariackim wspieraniem lokalnych inicjatyw.
Agnieszka Mamrocha rozpocznie studia na kierunku
analityka medyczna na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Sosnowcu.
– Bardzo się cieszę, że dostałam się właśnie na te studia, bo
już po pierwszej klasie marzył
mi się ten kierunek. Oprócz zainteresowań krążących wokół
medycyny, genetyki, interesuje mnie też filologia angielska,
jednak doszłam do wniosku, że
to akurat w pewnym zakresie
mogę sama rozwijać. Bardzo
się cieszę z otrzymanego stypendium, które ułatwi mi start
na studiach – mówi laureatka.
Agnieszka Mamrocha oprócz
naukowych zainteresowań pisze wiersze i jest wolontariusz-

ką w schronisku dla bezdomnych zwierząt na Kamieńcu.
Kamil Krupnik będzie studiował informatykę na Uniwersytecie Śląskim.
– Ukończyłem technikum informatyczne i w tym kierunku
zamierzam nadal się kształcić. Zawsze było to w kręgu
moich zainteresowań, ciekawiło. Programowanie, czy to
programów, czy gier wymaga
dużej wiedzy i umiejętności,
które zamierzam zdobyć. Stypendium to zastrzyk pieniężny, który dołożę do kwoty na
zakup laptopa. Pomoże mi to
zacząć stawiać pierwsze kroki
w branży informatycznej –
mówi Kamil Krupnik.
Celem funduszu jest wspieranie
młodzieży ziemi oświęcimskiej,
uczniów szkół średnich o ponadprzeciętnych uzdolnieniach,
pragnących podjąć naukę na
wyższych uczelniach, a którym
sytuacja finansowa utrudnia
kontynuowanie edukacji.
– Statystyka jest bardzo dobra.
To siedemnasta edycja, mamy
trzydziestu czterech laureatów
i 70 tys. zł wydanych pieniędzy.
Jednak są też czarne chmury. Fundusz się wyczerpał i to
wielka szkoda, bo wspaniała
idea państwa Neumannów
zmierza do końca. Jednak nie
tracimy nadziei, że znajdzie się
ktoś, kto będzie chciał przyłączyć się do tej idei. Przyszłość
młodych ludzi w tym przypadku leży w rękach darczyńców
– przyznaje Leszek Szuster,
dyrektor
Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu.
– In

Ogłoszenie płatne

Sz. P.
Prezydent Oświęcimia
Janusz Chwierut
Serdecznie dziękujemy za zrozumienie i pomoc
w rozwiązaniu naszego problemu.
Mieszkańcy klatki nr 8
przy ul. Broniewskiego
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Taneczni mistrzowie
Oświęcimskie formacje taneczne odniosły liczne sukcesy podczas mistrzostw
Polski w Białymstoku.
Były to najważniejsze zawody
w sezonie, do których przystąpiły najlepsze formacje z kraju,
dlatego budziły wiele emocji
i wymagały szczególnego przygotowania. Podczas XXXIII
Mistrzostw Polski Polskiego
Towarzystwa Tańca Formacji
Tanecznych, Miniformacji i Debiutów, które odbyły się 10 września w Białymstoku rywalizowało dwadzieścia sześć formacji
w tańcach latynoamerykańskich
i standardowych w trzech kategoriach wiekowych: dziecięcej
do 12 roku życia, juniorach od
13 do 15 roku życia i młodzieży powyżej 15 roku życia.
Reklama

W kategorii młodzież tytuł
wicemistrzów Polski zdobyła formacja Elita New Team
z Oświęcimskiego Centrum
Kultury, a III miejsce formacja Flesz ze Szkoły Tańca Astra
z Oświęcimia.
– To był nasz debiut na Mistrzostwach Polski, ponieważ
w takim składzie formacja
trenuje dopiero niespełna
dwa lata. Bardzo się cieszymy z sukcesu, zmotywował
nas do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Przed nami teraz ciężki czas ze względu na
zmianę choreografii i strojów,
a także wyjazdów na zagra-

niczne turnieje – w pierwszy
weekend listopada na Zala
Open na Węgrzech, a dwa
tygodnie później na Dance
Cup w Wiedniu. Nową choreografię chcemy prezentować
już od stycznia – zapowiada
Paweł Kaźnica, trener i choreograf formacji Elita New Team
z OCK.
Także juniorzy z Oświęcimia
zanotowali dobre występy
w Białymstoku – III miejsce
zajęła formacja Happy ze Szkoły Tańca Prestiż, a IV formacja
Ventus ze Szkoły Tańca Astra.
W najmłodszej kategorii wiekowej dzieci z formacji Bingo
ze szkoły Astra zdobyły tytuł
mistrzów Polski, a w kategorii
debiuty złoty medal otrzymała formacja Akcent z tej samej
szkoły.
– In

BlogoMAMY
Mamy, które pracują, wychowują, rozpieszczają i… blogują,
spotkały się w Oświęcimiu po raz trzeci, by „na żywo”porozmawiać, wymienić opinie, spędzić razem miło czas.
– Rozmawiałyśmy o autentyczności, o byciu sobą, o sposobie
mówienia o swoich uczuciach
innym – wspomina mama
z bloga „naszadrogado.pl”.
Wrześniowe spotkanie charytatywne, pod nową nazwą
BlogoMAMY, zorganizowała
w kręgielni Kula Hula Katarzyna
Rudnicka, autorka bloga „paniswojegodomu.pl”, a w przygotowaniach pomagała Justyna
Krzysztof (mamatyna.blogspot.
com). Panie zabrały na spotkanie również swoich najbliższych.
– Dziewczyny (…) zorganizowały cudowną niedzielę dla
naszych blogerskich rodzin.

Było coś dla ciała i dla ducha.
Było coś dla dorosłych i dla
dzieci. Nie było szans na nudę
– wspomina jedna z uczestniczek na swoim blogu „mamatorka.pl”.
Życie mam kręci się niemal
zawsze wokół dzieci i myśląc
o chorym dziecku i jego rodzinie, mamy wzięły udział w licytacji, podczas której zebrały
6.565 złotych – to rekordowa
suma wśród spotkań blogerskich. Pieniądze pomogą
w leczeniu i rehabilitacji Mai
Jedlińskiej, podopiecznej fundacji Mała Orkiestra Wielkiej
Pomocy. Chora dziewczynka

felieton

urodziła się z zespołem wad
wrodzonych.
– Spotkanie blogerek to nie
tylko plotki, upominki, zabawy
i warsztaty. To przede wszystkim chęć niesienia pomocy
innym – przypomina „mamacukiereczki.blogspot.com”.
Oprócz akcji charytatywnej
uczestniczki spotkania miały
możliwość pogrania w kręgle,
wysłuchały ciekawych prelekcji. Spotkanie wsparło wiele
hojnych firm, które przygotowały fanty na licytację oraz
poczęstunek i upominki dla
uczestniczek.
– Karo

kamila drabek

Automaty – same straty

O

d czasu do czasu piszę o potyczkach reklamacyjnych,
które musi stoczyć klient w świecie coraz mniej
trwałych rzeczy i urządzeń. Dziś kilka słów o pralkach
znanej firmy i przebojach z serwisem gwarancyjnym.
Wiosną kupiłam trzecią z kolei pralkę automatyczną
przeznaczoną specjalnie do małych łazienek. Im młodsza
wersja, tym krócej żyje. Ta ostatnia dobrze pracowała przez
3 miesiące. Potem zablokowały się drzwi. Niestety nie
pomyślałam o skorzystaniu z rękojmi. Zależało mi, aby ktoś
z serwisu przyjechał, otworzył pralkę i wyjął pranie, zanim
zacznie śmierdzieć. Udało się sprowadzić szybko technika,
który stwierdził, że konieczne są części zamienne w ramach
gwarancji. Oczekiwanie na nie trwało ponad miesiąc.
Po montażu tychże części, okazało się, że drzwiczki nie pracują
prawidłowo, bo trzeba je otwierać, dociskając. Powiedziałam
technikowi, że konieczna jest regulacja. Wyregulował, ale
stwierdził, że opis wady przekaże producentowi, aby się do
tego ustosunkował. Drzwi działały do drugiego prania, gdy
okazało się, że się nie domykają i pralka nie chce się włączyć.
Kolejne telefony do serwisu… Wczoraj otrzymałam odpowiedź,
że producent nie stwierdza wady sprzętu i musiało nastąpić
uszkodzenie mechaniczne. Technik twierdzi, że niczego nie
uszkodził. Serwis uznał więc, że to ja uszkodziłam drzwi.
Fantastyczne wyjaśnienie! Co mi tam, że wydałam na pralkę
słuszną sumkę… Uszkodzę, poczekam ponad miesiąc na
części zamienne, pobawię się w pranie ręczne! Hurra!
Nie wiem, jak się rozwinie akcja. Na szczęście
w Oświęcimiu można liczyć na rzetelne i cierpliwe wsparcie
Powiatowej Rzeczniczki Konsumentów, pani Joanny Maciągi.
						

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

O rzeźbach

N

a naszym Rynku, nie w jego centrum, nieco na uboczu, stanęło czasowo dzieło rzeźbiarskie Agaty
Agatowskiej, obchodzącej 20-lecie pracy twórczej.
Na foremnym piedestale stanęło popiersie wyraziste
formalnie i kolorystycznie. Fantasmagoria, fantastyka, imaginacja, twór z horroru czy sielanki, z bajek czy koszmarów? A może artefakt archeologiczny lub coś na kształt głów posągów
z Wyspy Wielkanocnej? Artysta pozostawia zawsze wyobraźni
odbiorcy przestrzeń widzenia, którą ten odczytuje i „zaludnia”
na swoją miarę i potrzebę, według swojej wyobraźni i wiedzy.
Kreacją jest dzieło artysty, ale jest nią też rodzaj i sposób odbioru tej kreacji, a więc ma miejsce współdzieło i współkreacja
obu stron – materialna twórcy i mentalna odbiorcy. Inne rzeźbiarskie dokonanie naszej artystki powinno stanąć w centrum
Rynku, większych rozmiarów i ulokowane tam na stałe, aby
wypełnić nieco „pustynną” przestrzeń tego miejsca znakiem
artystycznej emocji! Bo chętni do zaanektowania rynkowej
przestrzeni do celów pozaartystycznych – komercyjnych lub
celebracyjnych – mogą się w każdej chwili pojawić!

wieści z ratusza
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Karta Dużej Rodziny.
Przyłącz się!

Oświęcim buduje halę sportową
z zewnętrznym dofinansowaniem

Zachęcamy firmy i instytucje udzielające ulg w ramach samorządowego programu dla rodzin Oświęcimska Karta
Rodziny do udziału w rządowym programie Karta Dużej Rodziny (KDR).

Przy Zespole Szkół nr 1 u zbiegu ulic Słowackiego i Wróblewskiego pod koniec września rusza budowa największej
hali sportowej w okolicy. Jest to druga, po krytej pływalni,
kluczowa inwestycja sportowa w mieście.

Da to możliwość wspierania
także tych rodzin wielodzietnych, które legitymują się ogólnopolską KDR.
Do współpracy zapraszamy
firmy i instytucje, niezależnie
od sektora czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych
uprawnień dla rodzin 3 plus,
posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Udział w programie to szereg
korzyści dla firm i instytucji.
Partnerzy programu, oprócz
prestiżu, zyskują grupę lojalnych klientów. Karta Dużej Rodziny to także ważny element
prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie.
Karta Dużej Rodziny to realna pomoc dla rodzin, które
mogą korzystać z przygotowanych specjalnie dla nich zniżek
i ulg. Ideą Karty jest ułatwienie
rodzinom 3 plus dostępu do
kultury, aktywnego spędzania
czasu oraz obniżenie kosztów
codziennego życia.

ZS nr 1 może pochwalić się
ogromnym dorobkiem i tradycjami. Od 40 lat kształci
młodych sportowców. Obecnie liczy blisko 500 uczniów,
którzy w podstawówce uczą
się gry w tenisa, jazdy na łyżwach i pływania. Gimnazjaliści
trenują piłkę siatkową i tenis,
a od ubiegłego roku również
łyżwiarstwo. Elżbieta Majer dyrektor szkoły przyznaje, że hala
będzie dobrym rozwiązaniem
z uwagi na specyfikę nauczania
w klasach sportowych. Hala została tak zaprojektowana, aby
prowadzić zajęcia dla trzech
różnych grup równocześnie.
Jest też nowoczesne zaplecze
sanitarne.
O inwestycję zabiegały też od
kilku lat miejskie środowiska
szkolne i sportowe.
– Wspólnie dyskutowaliśmy
o budowie hali, analizowaliśmy,
gdzie ma powstać, czy ma to
być obiekt wolno stojący, czy też
przy jednej ze szkół. Ostatecznie
zdecydowaliśmy o tej lokaliza-

By zgłosić firmę do programu
należy określić, jakiego rodzaju
zniżki, ulgi bądź inne korzyści
firma/instytucja może zaoferować rodzinom wielodzietnym.
Następnie trzeba wypełnić
e-deklarację dołączenia do
Karty Dużej Rodziny.
Po weryfikacji formularza z firmą/instytucją zostaną uzgodnione szczegółowe warunki
współpracy, a Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(w przypadku firm/instytucji
działających na terenie całego
kraju) lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z firmą umowę ws. przyznawania
uprawnień rodzinom wielodzietnym.
Partnerzy mogą posługiwać
się logo „Tu honorujemy Kartę
Dużej Rodziny” w materiałach
informacyjnych i promocyjnych.
Lista firm, które włączyły się
do programu jest dostępna na
stronie rodzina.gov.pl.

Zajęcia w odnowionej sali
Sala przy ul. Solskiego, gdzie trenują
grupy działające w Oświęcimskim Centrum Kultury została wyremontowana.
Zarząd Budynków Mieszkalnych wykorzystał okres wakacyjny na przeprowadzenie prac
poprawiających wygląd i funkcjonalność pomieszczenia, które od kilkunastu lat wymagało
gruntownego remontu.
– Pomalowaliśmy ściany
i sufit, odnowiliśmy parkiet.
Częściowy remont objął instalację elektryczną, stolarkę
drzwiową, wyremontowaliśmy sanitariaty. Są też nowe
pomieszczenia dla trenerów
i szatnie – wymienia zakres
robót Janusz Odrobina dyrektor Zarządu Budynków
Mieszkalnych.
Jak podkreśla Apolonia Maj
dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury, sala jest wykorzystywana do prowadzenia
zajęć stałych zespołów arty-

stycznych, trenują tu zarówno
dzieci, jak i seniorzy.
– Cieszymy się, że została przywrócona do tak dobrego stanu
i wiele grup będzie mogło ćwiczyć w odpowiednich warunkach – mówi dyrektor OCK.
– Sala obok właściwych wymiarów do nauki tańca i zajęć in-

nych sekcji, których w Oświęcimskim Centrum Kultury
jest sporo, ma ogromne lustro,
przydatne do doskonalenia
techniki tańca i obserwacji postępów w nauce – podkreśla.
Pomieszczenie często też jest
wykorzystywane na garderoby
dla artystów, występujących na
oświęcimskim rynku w ramach
Jesieni Oświęcimskiej, Jarmarku Kasztelańskiego czy innych
wydarzeń przygotowywanych
dla mieszkańców miasta.

cji, bo jest tu największa szkoła,
która prowadzi klasy sportowe, będzie także dobrze służyć
młodzieży z całego Oświęcimia
do organizacji zawodów międzyszkolnych – mówi prezydent
Janusz Chwierut.
– Po godzinach szkolnych hala
będzie udostępniona mieszkańcom, stowarzyszeniom, klubom
sportowym, którzy będą grali
w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, w tenisa czy ćwiczyli

fitness. Mam nadzieję, że hala
będzie wykorzystywana od rana
do wieczora, przez cały tydzień
– dodaje.
Hala (52,5 m na ok. 40 m) będzie mieć pełnowymiarowe
boiska do gier halowych oraz
widownię na 400 miejsc. Wybudowany zostanie parking
podziemny oraz miejsca postojowe na zewnątrz. Ponadto obok hali będzie boisko,
bieżnia i plac zabaw. Powstaną

nowe zjazdy i wjazdy oraz nowe
oświetlenie. Zmieni się również
komunikacja w tym miejscu.
Zainteresowanie przetargiem
na jej budowę było spore. Wystartowało w nim 10 firm, z czego 5 nie spełniło określonych
wymogów. Najdroższa oferta
opiewała na kwotę ponad 15,2
mln zł. Najniższą cenę ponad
11,97 mln zł oraz inne istotne
kryteria określone w przetargu przedstawiła spółka Berger
Bau Polska z Wrocławia i to
ona będzie wykonawcą inwestycji. Oferta była zbliżona do
szacunkowej kwoty z projektu
budowlanego z 2013 roku.
– To kosztowna inwestycja,
ale na pewno warta realizacji,
bo służyć będzie szkole i całemu środowisku sportowemu
Oświęcimia. Tym bardziej cieszę się, że udało się pozyskać
2,5 mln zł na jej budowę z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki – podkreśla prezydent.
Hala sportowa będzie gotowa
w połowie 2018 roku. Budowa jest dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki
z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach programu
Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016.
			

Edukują ekologicznie
Ekologia nie musi być nudna. Mogli przekonać się o tym
najmłodsi mieszkańcy Oświęcimia, których Urząd Miasta
zaprosił na spektakl do Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Przedstawienie o zgubnych
skutkach
zanieczyszczenia
powietrza pt. „O czym marzą drzewa” przygotowało
Krakowskie Biuro Promocji
Kultury w Krakowie. To już
kolejna propozycja o tematyce ekologicznej skierowana
do przedszkolaków. Problem
zanieczyszczenia
powietrza,
niska emisja, segregacja odpadów czy też niszczenia lasów
zostały w łatwy i przyjemny
sposób przekazane uczestnikom. Dziecięcej publiczności
bardzo podobała się interaktywna formuła spektaklu,
dzięki której mogła wziąć
udział w akcji przedstawienia,
co wywołało wiele emocji i radości. Były też konkursy, piosenki, barwne kostiumy oraz
mnóstwo śmiechu. Spektakl

obejrzało około 300 dzieci.
W tym roku przedstawienie
zbiegło się z obchodzonym
20 września Ogólnopolskim
Dniem Przedszkolaka. Dlatego najmłodsi obok serdecz-

nych życzeń otrzymali jeszcze
słodki upominek od władz
miasta, przekazany przez Marię Pędrak zastępcę prezydenta
Oświęcimia. 			

wieści z ratusza
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Ulica Krzywa
Oświęcim liderem
gospodarowania przestrzenią po przebudowie
Osiem miast otrzymało w tym roku tytuł Lidera Zrównowa- Kolejna osiedlowa ulica zyskała na
żonego Gospodarowania Przestrzenią w drugiej edycji kon- funkcjonalności i wyglądzie.
kursu zorganizowanego przez Instytut Gospodarki Prze- Na osiedlu Zasole kończy się
przebudowa ulicy Krzywej.
strzennej i Mieszkalnictwa.

Obok nowej nawierzchni i chodników oraz oświetlenia ulicznego przebudowana była kanalizacja sanitarna i deszczowa. Nowe
są również wiaty śmietnikowe.
Inwestycja kosztowała około
1,2 miliona złotych.
– Ulica była w złym stanie,
mieszkańcy zgłaszali problemy
z kanalizacją, o jej modernizację zabiegała też rada osiedla. Podjęliśmy więc decyzję
o przygotowaniu projektu budowlanego, potem uzyskaliśmy
pozwolenie na budowę i po rozpocząć inwestycję – mówi
zabezpieczeniu pieniędzy w te- Janusz Chwierut prezydent
gorocznym budżecie mogliśmy Oświęcimia. 		

Wyniki konkursu ogłoszono podczas
Kongresu Miast Polskich w Wałbrzychu. Wśród nich znalazł się Oświęcim,
który nagrodzono za prowadzenie
konsekwentnej i rozważnej polityki
przestrzennej, skuteczne działania rewitalizacyjne, które przyczyniają się do
poprawy jakości przestrzeni publicznych oraz wspomagają zmianę wizerunku miasta w oczach turystów.
Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu
Miast wyłoniła zwycięzców spośród
33 miast, które nadesłały swoje aplikacje
do konkursu. Zdecydowano o niestopniowaniu miejsc, jednak przyznano nagrodę główną – Grand Prix. Wyróżniono
nią Gdańsk za dbałość o rozwój i mądre
gospodarowanie przestrzenią. Wśród
laureatów są również: Bytom, Gdynia,
Rybnik, Bolesławiec, Ełk i Aleksandrów
Łódzki.

Kontrole pieców sposobem
na walkę ze smogiem

Inwestycja
przyśpiesza

Od kilku miesięcy budowana jest obwodnica północna Oświęcimia, która
połączy ulicę Chemików z drogą 933
Przypominamy, że od października w Oświęcimiu roz- w Bobrku.
pocznie się kontrola domowych kotłowni. Strażnicy miejscy
sprawdzą, czy dym wydobywający się z kominów pochodzi
ze spalania węgla czy śmieci.

Stosowne przepisy pozwalają
im wejść do domu i pobrać
popiół do badań laboratoryjnych. W przypadku potwierdzenia, że spalane były odpady
komunalne, właściciel zapłaci
karę grzywny. Jak dowodzą
badania naukowców, najwięcej zanieczyszczeń powietrza
pochodzi z dymu z kominów
oraz spalin samochodowych.
Nieodpowiedni opał może być
szkodliwy zarówno dla tych,
którzy go stosują, jak i tych,
którzy mieszkają w pobliżu.
Straż Miejska czeka na zgłoszenia o gryzącym, gęstym dymie
o przykrej woni pod numerem 986 lub e-mail: sm@um.
oswiecim.pl
Wiele osób okres grzewczy
wykorzystuje do pozbycia się
śmieci. Plastikowe butelki,
opakowania czy opony trafiają
wtedy do domowych pieców.
Stosowanie takiego opału nie
przynosi korzyści, a właściciel
musi liczyć się ze sporymi kłopotami. A za to zgodnie z art.
71 Ustawy o odpadach grozi
kara grzywny do 500 zł.
Spalanie odpadów w piecach
domowych stanowi zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i zdrowia człowieka.
Nieodpowiednie parametry

spalania osiągane w paleniskach, np. zbyt niska temperatura spalania powodują, że
w trakcie tego procesu do atmosfery emitowane są związki
chemiczne, wywierające nega-

tywny wpływ na układ oddechowy, odpornościowy oraz
nerwowy człowieka. Odpadami wrzucanymi do pieców
nie ogrzejemy ani domu, ani
wody. 			
Inwestorem jest Zarząd Dróg
Wojewódzkich, przy wsparciu
miasta Oświęcim, gminy Chełmek i Starostwa Powiatowego.
W tym roku miasto dokłada do
obwodnicy ok. 2 mln zł. Cała
inwestycja składać się będzie
z pięciokilometrowej nowej
drogi oraz chodnika i ścieżki
rowerowej o długości około
trzech kilometrów, trzeciego
mostu w mieście, a pierwszego
na Wiśle, wraz z wiaduktem
kolejowym oraz z pięciu rond.
Prace na oświęcimskim przebiegu obwodnicy są już mocno
zaawansowane. Roboty drogowe prowadzone są na ulicy
Chemików, a kierowcy od kilku tygodni jeżdżą objazdami.
Z kolei w rejonie ulicy Nadwiślańskiej przygotowane są podpory pod estakadę na Wiśle
i pod torami kolejowymi.
– To jest największa inwestycja komunikacyjna prowadzona w Oświęcimiu, zarówno
pod względem finansowym,
jak i zakresu prac – podkre-

śla Janusz Chwierut prezydent
Oświęcimia.
Ulica Chemików zostanie
poszerzona, a w obu kierunkach będą po dwa pasy ruchu.
Po obu stronach ulicy będą
chodniki. Z jednej strony przewidziano też ścieżkę rowerową. Po zakończeniu tej części
robót, co przy sprzyjających
warunkach planowane jest pod
koniec roku, modernizowana
będzie dalsza część drogi.
– Na etapie projektu zabezpieczyliśmy na oświęcimskim
odcinku również ścieżkę rowerową. Poszerzają się więc możliwości wykorzystania drogi również do celów rekreacyjnych, po
przejechaniu mostem połączymy się z trasą wiślaną – dodaje.
Obwodnica będzie gotowa pod
koniec 2017 roku. Całkowity
koszt inwestycji to prawie 120
mln zł, a 85 procent kosztów
pokryją środki z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014–2020.		

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień
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HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 338429433
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek w godz. 16:00–17:00
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos
poniedziałek
w godz. 14:30–15:30
5.10 w godz. 13:00–15:00
Ireneusz Góralczyk
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
12.10 w godz. 13:00–15:00
Adam Góralczyk
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
19.10 w godz. 13:00–15:00
Bożena Godawa
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

SESJA RADY MIASTA

31 sierpnia 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.

Wieści z Oświęcimia
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

Dyżury
rady seniorów

Członkowie Oświęcimskiej Rady Seniorów dyżurują w każdą
drugą środę w budynku Biura
Rady Miasta Oświęcim przy
ul. Jagiełły 25 w godzinach
od 11 do 12.

informacje na
www.um.oswiecim.pl

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

kultura
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Kolory jesieni

Najwyższe wyróżnienie

Tegoroczna edycja Jesieni Oświęcimskiej upłynęła pod Paweł Warchoł, znany artysta z Oświęcimia, został odznaczony
znakiem słońca, dobrej muzyki, teatru i wspaniałej srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za całozabawy.
kształt pracy twórczej.
W piątkowy wieczór na oświęcimskim Rynku Głównym zrobiło się folkowo-rockowo
za sprawą występu zespołu Brathanki. Przed
nimi zagrał też big-band Jack Band i GifLof.
59 organizacji pozarządowych z terenu powiatu oświęcimskiego zaprezentowało się
na rynku w sobotę podczas III Międzynarodowego Pikniku Organizacji Pozarządowych. Plebiscyt na najciekawsze stoisko
wygrał Związek Strzelecki „Strzelec” OSW
– Jednostka Strzelecka 2004 Oświęcim,
II miejsce zajęło Stowarzyszenie Salos Zasole, a III Klub Motocyklowy Riders On The
Storm z Bielan. Byli też goście z włoskiego
miasta Cori, którzy zaprezentowali swoje taneczne umiejętności.

Niedzielne popołudnie na rynku oświęcimianie spędzili razem z warszawskim
Teatrem Pijana Sypialnia – największym
niezależnym teatrem w Polsce skupiającym aktorów, tancerzy, muzyków i wokalistów. Był koncert Filharmonii Pijanej
Sypialni, spektakl „Wodewil Warszawski” w reżyserii Stanisława Dembskiego
oraz Potańcówka przedmiejska, podczas
której niczym na tanecznym parkiecie
można było nauczyć się przedwojennych
tańców.
Na rynku gościły też „Kuchnie świata –
smaki jesieni”. Kucharze z Oświęcimia
i z włoskiego Cori wspólnie przygotowali
dania, które wprowadziły w jesienny klimat polskiej i włoskiej kuchni. Można
było skosztować bruschettę, zupę z dyni
czy prażonych.
Na zamkowym wzgórzu było coś dla
wielbicieli przedmiotów starych i osobliwych – III Targowisko staroci „Rzeczy
z duszą”. Można było bezpłatnie zwiedzić
wszystkie zamkowe ekspozycje oraz wieżę, a także posłuchać kataryniarza.
– In

Artysta z Oświęcimia od prawie
czterdziestu lat zajmuje się profesjonalnie rysunkiem, malarstwem grafiką projektową. To także satyryk,
wykładowca akademicki, niezależny
kurator, a obecnie radny miejski.
Paweł Warchoł jest absolwentem
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Wiśniczu, w 1984
roku ukończył Akademię Sztuk
Pięknych w Krakowie, a w 2010
roku uzyskał tytuł doktora na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jest autorem wielu rysunków
i obrazów, jednak najbardziej znany jest z cykli rysunkowych, wykonywanych tuszem na kartonach,
m.in. „Holzmachiny”, „Oratio”,
„Warchoły” i „Pancerniki”.
Prace prezentował na ponad dziewięćdziesięciu wystawach indywidualnych, m.in. w Berlinie, Münster, Haidelbergu, Norymberdze,
Barcelonie, Pilznie, Ostrawie, Budapeszcie. W Polsce jego wystawy
można było zobaczyć w takich miastach jak Warszawa, Toruń, Szczecin, Lublin, Wrocław oraz wielokrotnie w Krakowie, Katowicach,
Bielsku-Białej i w Oświęcimiu.
Prace Warchoła były eksponowa-

ne na ponad pięciuset wystawach
w kraju i za granicą. W tym na
wszystkich najważniejszych wystawach, biennale i triennale rysunku na świecie, gdzie uzyskały
pięćdziesiąt nagród. Najważniejsze
dla artysty są: Główna Nagroda na
XLI Międzynarodowym Konkursie
Rysunku Fundacji Ynglada-Guillot
w Barcelonie (2004 r.), I nagroda
Międzynarodowego Konkursu Rysunku w Skopie w 2009 r., Grand
Prix – na VII Międzynarodowym
Biennale Rysunku w Pilznie w 2010
roku, a w 2013 r. Grand Prix na
7. Międzynarodowym Biennale Rysunku w Melbourne.

Paweł Warchoł był dwukrotnie
stypendystą Ministerstwa Kultury,
wielokrotnie stypendystą miasta
Oświęcim, trzykrotnie uzyskał nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym Grand Prix
na Międzynarodowym Triennale
Sztuki „Majdanek 2000” w Lublinie, Główną Nagrodę na Triennale
Autoportretu w Radomiu, I nagrodę
na Triennale „Tarnowskie Klimaty”.
Otrzymał również Nagrodę Powiatu
Oświęcimskiego i Miasta Oświęcim
za działalność w sferze kultury.
W październiku swoje najnowsze
dzieła artysta będzie prezentował
wraz z Jerzym Talikiem w Amsterdamie. A w listopadzie w Centrum
Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
będzie można zobaczyć jego wystawę zatytułowaną „Oratio”.
Medal „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis” (Chwała Sztuce) to odznaczenie nadawane przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości
artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.
– In

Piękniejszy świat
Prace nadesłane na XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
„Darujmy światu pokój” są dziecięcym apelem o pokój i zwróceniem uwagi na konieczność przestrzegania podstawowych wartości i praw człowieka.
Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy odbyło się 21 września, obchodzonego jako Światowy
Dzień Pokoju. Podczas wernisażu
goście wysłuchali koncertu w wykonaniu uczniów i nauczycieli
Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu, w którym
wzięli udział: Zofia Kłakus (pianino), Karol Broszkiewicz (akordeon), Aleksandra i Paweł Romanek
(skrzypce), Agnieszka Hodur (pianino), Kinga Sosna (obój), Łukasz
Górkiewicz, Julia Łabaj, Krzysztof
Bukowski (trio trąbkowe), Piotr
Gębiś (akompaniament).
Goście spoza naszego miasta poznali bogatą historię Oświęcimia,
zwiedzając Muzeum Zamek, a także Miejsce Pamięci KL Auschwitz-Birkenau.
Konkurs skierowany jest do młodych ludzi, zainteresowanych sztukami plastycznymi, którzy za pomocą dowolnej techniki pragną
wypowiedzieć się na temat otaczającej rzeczywistości i podpowiedzieć
nie tylko dorosłym, ale również swoim rówieśnikom, jak postępować, by
uczynić świat piękniejszym i spokojniejszym, dobrym i przyjaznym.
Do udziału w piętnastej edycji
konkursu zostało nadesłanych
1147 prac 1132 autorów, które

oceniła komisja w składzie: Bożena Formas-Mądry – artysta plastyk, Ewa Natkaniec – artysta plastyk, Joanna Zemanek – artysta
plastyk, Paweł Warchoł – artysta
plastyk i Magdalena Prochowska
– plastyk.
Przyznano 19 równorzędnych nagród w kategorii wiekowej 7–10
lat, 11 równorzędnych nagród
w kategorii wiekowej 11–13 lat, 18
równorzędnych nagród w kategorii
wiekowej 14–16 lat, 10 równorzędnych nagród w kategorii wiekowej
17–19 lat i 3 nagrody za prace niespełniające warunków regulaminu,

ale posiadające duże walory artystyczne. Jury wyróżniła udziałem
w pokonkursowej wystawie prace
120 autorów.
Wystawa XV Międzynarodowego
Konkursu Plastycznego „Darujmy
światu pokój”, objętego patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim,
prezentowana będzie do 16 października w galerii „Tyle światów”
Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Szczegółowe wyniki konkursu
można znaleźć na stronie internetowej Oświęcimskiego Centrum
Kultury www.ock.org.pl/.
– In

Jesienno-zimowa oferta
Oswiecimskiego Centrum Kultury

„Atramentowa”
Koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem
muzycznym pod kierownictwem Macieja
Muraszko.
„Atramentowa” to album studyjny Stanisławy Celińskiej z piosenkami poetyckimi.
W czerwcu 2015 roku osiągnął status
Złotej, a po paru kolejnych tygodniach
Platynowej Płyty.
Pretekstem powstania płyty była „Atramentowa rumba”, którą specjalnie dla
Stanisławy Celińskiej przygotowali Maciej
Muraszko i Marcin Sosnowski. Artystka
zaprezentowała ten utwór na Koncercie
Premier 46. Krajowego Festiwalu Piosenki
Polskiej Opole 2009 wraz z latynoamerykańskim zespołem Los Locos i została okrzyknięta polską Cesarią Evorą. Podobnie do Cesarii kocha życie.
„Atramentowa” złożona jest z utworów stworzonych wyłącznie z myślą
o talencie Stanisławy Celińskiej. Niepowtarzalne teksty do kompozycji
Macieja Muraszko napisali Wojciech Młynarski, Dorota Czupkiewicz oraz
Muniek Staszczyk i Marcin Sosnowski. Maciej Muraszko zaaranżował również na nowo ulubione utwory artystki, które dzięki nowemu wykonaniu
nabrały niezwykłej pogody ducha.
Bilety: 75 zł, 65 zł, 55 zł.
Fot. Szymon Michta

„Bleee...”
W ramach projektu Dom otwarty z cyklu:
Teatr – kombinat zdarzeń będzie można
zobaczyć muzyczny spektakl dla dzieci i rodziców pt. „Bleee...”. Nie zabraknie w nim
śpiewu, muzyki i tańca w rytmie hippisowskich przebojów lat 60. w wykonaniu
aktorów Teatru Baj Pomorski w Toruniu.
To opowieść o tolerancji i o tym, że każdy
z nas jest wyjątkowy i wartościowy...
Motyl ośmielił się stwierdzić, że skoro
Królowa Motyli jest zawsze „akurat nieobecna”, to zwyczajnie jej nie ma. Zostaje
za to skazany na odsiadkę w nieczynnym
autobusie na pętli przy ul. Kaczej. Poznaje
tam innych więźniów, wyrzuconych przez coś lub kogoś
albo przybyłych i zdecydowanych na więzienie z własnej
woli. Są tam: pająk bez nóg, osa bez żądła, poczwarka
motyla, która wstydzi się wyjść z kokonu, bo uważa, że
jest za gruba, dwa brzydko pachnące karaluchy oraz tajemnicza istota o dziwnym imieniu Ble.
Koszt biletu 10 zł.
Spektakl odbywa się w ramach obchodzonego w 2016
roku w Oświęcimiu Roku Praw Człowieka i Tolerancji.

16.10.2016 r. godz. 18:00
20.10.2016 r. godz. 18:00

„Single po japońsku” w reżyserii Olafa
Lubaszenki to komedia pomyłek pozwalająca dostrzec absurdy i śmieszności
współczesnego świata. Występują
w niej gwiazdy polskiej sceny, filmu
i telewizji – Anna Mucha, Katarzyna Maciąg, Wojciech Medyński i Lesław Żurek.
Członkowie zarządu korporacyjnego
giganta, który z trudem walczy o przetrwanie na medialnym rynku – podporządkowali swoją egzystencję pracy,
a prywatne życie upchnęli w przerwie
na lunch. Walka o władzę zaślepia ich
do tego stopnia, że są dla niej gotowi poświęcić szczęście własne i szczęście najbliższych. Podwładnych
traktują jak niewolników, a siebie samych niczym królewski dwór. Choć
ich imperium chwieje się w posadach i z dnia na dzień kurczy coraz
bardziej, nie zauważają i tego. A wszystko to w dekoracjach i kostiumach rodem z Kraju Kwitnącej Wiśni, bo przecież rządzące dziś na
całym globie korporacyjne mechanizmy właśnie stamtąd się wywodzą.
Sztuka jest kontynuacją wcześniejszych „Singli i Remiksów”.
Czas trwania: 125 minut, bilety: 70 zł, 60 zł, 50 zł.

22.10.2016 r. godz. 18:00

„Single po japońsku”

22.10.2016 r. godz. 18:00

9.10.2016 r. godz. 16:00

Pazdziernik

8.10.2016 r. godz. 18:00

2.10.2016 r. godz. 17:00

Nowy sezon kulturalno-oświatowy przed nami. Zapraszamy do Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Do końca roku będzie różnorodnie – teatralnie, koncertowo, kabaretowo.

„Moja miłość”
Zapraszamy na koncert Michała Bajora „Moja
miłość” promujący jego najnowszą płytę
o tym samym tytule.
To kolejny już recital autorski wokalisty, a także 19 CD. To również trzecie z rzędu spotkanie
artysty z mistrzem piosenkowych perełek
– Wojciechem Młynarskim. Tym razem
wykonawca zebrał 17 przebojów o miłości
– piosenek nuconych od pokoleń i znanych
wszystkim. Wystarczy wymienić takie jak:
„Prześliczna wiolonczelistka”, „Odkryjemy
miłość nieznaną”, „Ach życie kocham cię nad
życie” czy „Lubię wracać”. W trakcie koncertu
Michał Bajor wykona również dwie nowe
piosenki nagrane na płycie w duetach z Alicją Majewską i Anią Wyszkoni.
Bilety: 80 zł, 65 zł.
Fot. Rafał Masłow

Kabaret „Moherowe berety”
Kabaret „Moherowe berety” tworzą cztery
panie w... średnim wieku: Beata Chren, Małgorzata Gadecka, Elżbieta Okupska i Marta
Tadla. Aktorki – na co dzień grające w Teatrze
Rozrywki w Chorzowie – dziesięć lat temu,
pod wpływem impulsu, stworzyły doskonały
kabaret. Obaw miały początkowo wiele, ale
okazało się, że potrafią bawić publiczność
w sposób niepowtarzalny. Wykorzystanie znanych szlagierów muzyki rozrywkowej, w połączeniu z dialogami dają widzom to, co zwykło
nazywać się dobrym kabaretem. Nie bawią
się w politykę, a śmieją się z ludzkich słabości,
przyzwyczajeń, dziwactw. Doskonale wykorzystują swoje atuty, niejednokrotnie nieźle je przerysowując, a przy tym potrafią
wyjątkowo przekonująco wcielić się w charakterystyczne postaci.
Bilety: 35 zł.

„Pół na Pół”
Kryminalny spektakl komediowy pt. „Pół na
Pół” w reżyserii Wojciecha Malajkata zaprezentują Piotr Polk i Piotr Szwedes.
„Pół na Pół” to... piętrowe kłamstwa, zwroty
akcji i mnóstwo humoru. Teatr sensacji i komedia nad wyraz kryminalna ze świetnie napisanymi, błyskotliwymi i zabawnymi dialogami,
wyraziście nakreślonymi postaciami.
Realizacja życiowych planów i marzeń dwóch
przyrodnich braci Roberta i Dominika stoi pod
znakiem zapytania. Wbrew pozorom bracia
wcale nie są bezdusznymi potworami czyhającymi na śmierć swej rodzicielki i spadek
po niej. Choć rzeczywistość przedstawiona
w komedii jest skomplikowana, to historia relacji łączącej braci z matką jest
opowiedziana w sposób przewrotny. Reżyser Malajkat i dwóch aktorów Polk
i Szwedes nie biorą jeńców.
Czas trwania: 100 minut, bilety: 60 zł, 50 zł.

„Lilka, cud miłości”
W ramach IV Tygla Teatralnego będzie można
zobaczyć spektakl pt. „Lilka, cud miłości”
w wykonaniu Pauliny Holtz, Krystyny Tkacz,
Magdaleny Zawadzkiej, Joanny Żółkowskiej.
To spektakl o losach poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, jej cudownym
dzieciństwie na Kossakówce, miłościach,
małżeństwach, rozczarowaniach mężczyznami i światem, zmaganiach twórczych, aż po
udręczenie chorobą. Opowieść wybrzmiewa
poprzez dzienniki, listy i wiersze, którą uzupełniają piosenki.
Bilety: 25 zł, projekt Kultura 50/50.
Fot. Andrzej Rams

19.11.2016 r. godz. 18:00

Koncert pamięci Miry Kubasińskiej i Tadeusza
Nalepy pt. „Piotr Nalepa Breakout Tour”.
Koncert jest artystycznym testamentem Miry
Kubasińskiej i Piotra Nalepy, który wykona ich
syn w towarzystwie zespołu „Nie-Bo”.
Będzie można posłuchać najlepszych piosenek
Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy.
To wyjątkowe zdarzenie, ponieważ od lat Mira
i Tadeusz występowali osobno (wyjątek stanowiły koncerty okolicznościowe). Teraz podczas
jednego koncertu będzie można wysłuchać
między innymi utworów: „Modlitwy”, „Kiedy
byłem małym chłopcem”, „Na drugim brzegu tęczy”, „Gdybyś kochał hej”,
„Poszłabym za tobą”, a także nowych aranżacji „Do kogo idziesz” i „Chciałabym
być słońcem”.
Koncerty „Piotr Nalepa Breakout Tour” to doskonała okazja do sentymentalnych wspomnień przy wspaniałej i wciąż żywej twórczości prekursorów polskiego bluesa.
Bilety: 25 zł, projekt Kultura 50/50.

„My Fair Lady”
„My Fair Lady” to najbardziej znany
i klasyczny musical na świecie –
powstał w 1956 roku na motywach
„Pigmaliona” George’a Bernarda
Shawa. Autorem libretta jest Alan
Jay Lerner, a muzyki Frederick
Loewe. Musical grano przedpremierowo w Schubert Theatre w New
Haven, a następnie od 15 lutego
1956 roku przez cztery tygodnie
wystawiany był w Erlanger Theatre
w Filadelfii. Jego broadwayowska
premiera miała miejsce 15 marca
1956 roku w Mark Hellinger Theatre,
gdzie odbyło się 2717 przedstawień (rekordowa na owe czasy liczba). W 1964
roku powstała nagrodzona ośmioma Oscarami adaptacja filmowa „My Fair
Lady” z Audrey Hepburn i Rexem Harrisonem w rolach głównych.
Akcja spektaklu rozgrywa się w XIX-wiecznym Londynie. Językoznawca – prof.
Higgins – zakłada się z przyjacielem, że przemieni uliczną kwiaciarkę w damę
z wyższych sfer. Obiektem eksperymentu staje się nieokrzesana Eliza Doolittle.
Musical „My Fair Lady” od wielu lat uznawany jest za największy światowy
sukces w swoim gatunku, a piosenki takie jak „Przetańczyć całą noc”, „Tak chciałabym”, „Tę ulicę znam” czy „Jeden mały szczęścia łut” na trwałe weszły na listę
szlagierów.
Musical w wykonaniu artystów Opery Śląskiej w reżyserii Roberta Talarczyka.
Czas trwania: 170 minut (1 przerwa), bilety: 75 zł, 65 zł, 55 zł.
Fot. Karol Fatyga

„Klimakterium... i już”
W listopadzie w OCK ponownie zagoszczą
bohaterki przebojowego spektaklu teatralnego z pogranicza musicalu, kabaretu i farsy pt.
„Klimakterium... i już”.
Bohaterkami musicalu są cztery kobiety
w wieku „menopauzalnym”. Wszystkie mają
problemy, z którymi muszą się same uporać.
A w grupie zawsze raźniej.
Aktorki nie boją się śmieszności, nie wstydzą
się grać postaci w wieku średnim i starszym.
To postacie potrafiące rozbawić i wzruszyć
publiczność. Pokazują, że można być czynną i twórczą kobietą, bawić się i tańczyć bez
względu na wiek. Nikt, tak jak druga kobieta
nie zrozumie cierpień, których doświadcza się w tym czasie. Stąd popularne
„babskie” spotkania, na których można porozmawiać na „wstydliwe” tematy,
o których trudno rozmawiać z mężem czy dziećmi.
Spektakl złożony jest z wielu piosenek wplecionych w akcję. Autorami
tekstów tych utworów są: Artur Andrus, Magda
Czapińska, Andrzej Waligórski, Elżbieta Jodłowska,
Katarzyna Lengren, Marcin Wolski, Maciej Szwed,
Kabaret „Czyści jak łza” – Jaromir Wroniszewski
i Marek Markiewicz. Muzykę skomponowali: Włodzimierz Korcz, Jerzy Filar, Janusz Bogacki, Tadeusz
Chyła, Juliusz Loranc, Marian Zacharewicz, Urszula
Sipińska.
Czas: 150 minut (1 przerwa), bilety: 70 zł, 60 zł, 50 zł.

24.11.2016 r. godz. 18:00

3.11.2016 r. godz. 19:00

5.11.2016 r. godz. 18:00
18.11.2016 r. godz. 18:00

Listopad

„Piotr Nalepa Breakout
Tour”

„Klimakterium 2,
czyli menopauzy szał”
To druga część kultowego spektaklu
teatralnego pt. „Klimakterium... i już”.
Wydawało się, że w temacie... klimakterium zostało powiedziane już
wszystko. Na szczęście nie! Elżbieta
Jodłowska powróciła z nowym hitem!
„Klimakterium 2, czyli menopauzy
szał” powstał na wyraźną prośbę publiczności, która chciała poznać dalsze
losy bohaterek – już nie młodych, ale
jakże młodych. Wciąż walcząca z nadwagą, ale już nie bezrobotna Pamela
i Zosia – zaradna pani domu starym zwyczajem przybywają świętować
kolejne urodziny Maliny. Tym razem spotykają się w jej, dopiero co
otwartym, pubie. Brakuje tylko Krychy, która też miała przybyć, ale...!
Za to pojawia się – obdarzona liryczną duszą – Angela, która wraz z
Maliną prowadzi interes. Zaczyna się zabawa! W pubie jest głośno,
a kobiety, które sporo czasu się nie widziały – mają sobie wiele do
powiedzenia...
Zupełnie nowe piosenki we wspaniałych aranżacjach i z zabawnymi
tekstami, których nie można przestać nucić, złożone choreograficzne układy i ta niepowtarzalna energia, którą występujące na scenie
aktorki dzielą się z publicznością. Część z nich pojawiła się w „Klimakterium... i już”, ale do tego zacnego grona dołączyły nowe artystki
– wszystkie znakomite. I każda z nich wnosi do spektaklu coś zupełnie
niepowtarzalnego.
Czas: 150 minut (1 przerwa), bilety: 70 zł, 60 zł, 50 zł.

„Nahorny
Trio”
Zapraszamy na koncert
jazzowy „Nahorny
Trio”. Grupa wystąpi
w składzie: Włodzimierz
Nahorny – fortepian,
Mariusz Bogdanowicz
– kontrabas oraz Piotr
Biskupski – perkusja.
Muzyka wykonywana
przez „Nahorny Trio” – działające od 1993 roku – to wspaniałe niepowtarzalne kompozycje lidera utrzymane w kanonie muzyki jazzowej
– noszące romantyczne i bardzo słowiańskie piętno. Wiele utworów
inspirowanych jest muzyką poważną polskich kompozytorów, jak np.
Karola Szymanowskiego czy Fryderyka Chopina. Trio wykonuje także
specjalnie opracowane wersje instrumentalne przebojów Włodzimierza Nahornego, m.in. „Jej portret” i „Księżyc nad Kościeliskiem”.
Włodzimierz Nahorny – pianista, saksofonista, flecista, kompozytor
i aranżer muzyki jazzowej, rozrywkowej, teatralnej i filmowej. Jego
muzyka to poezja, romantyzm, refleksja. Jest osobowością niedefiniowalną. Od swojego debiutu wzbudza powszechne uznanie. Wybitny,
niepowtarzalny kompozytor, jeden z pierwszych polskich multiinstrumentalistów. Jest człowiekiem o niespotykanej wrażliwości i skromności, jednocześnie pełnym energii i nowatorskich koncepcji. Zdobył
wiele nagród na konkursach i festiwalach w Polsce i za granicą, wydał
wiele płyt.
Mariusz Bogdanowicz – kontrabasista, kompozytor, pedagog, publicysta, producent i wydawca, absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach.
Piotr Biskupski – perkusista, członek zespołów wielu czołowych
muzyków jazzowych, promotor jazzu i pedagog, absolwent Akademii
Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, adiunkt
w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Porusza się w obrębie gatunków: mainstream jazz, smooth jazz, modern
jazz, muzyka popularna.
Bilety: 20 zł.

„Bogowie”
Kabaret Młodych Panów
w składzie: Robert Korólczyk,
Mateusz Banaszkiewicz, Bartek
Demczuk i Łukasz Kaczmarczyk wystąpi w listopadzie
z najnowszym premierowym
programem pt. „Bogowie”.
Posiadający kilkunastoletnie
doświadczenie na kabaretowej
scenie, Młodzi Panowie nie
próżnują i zdobywają kolejne
szczyty w swoim dorobku artystycznym. Wywodzą się z Rybnika i doprowadzają do łez – ze śmiechu oczywiście – fanów nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami.
Ich społeczno-obyczajowy humor z dużą dawką ironii i dystansu do tego,
co aktualnie się dzieje sprawia, że zyskują nie tylko coraz szersze grono
wiernych fanów, ale także uznanie krytyków. Zdobyli najwyższe laury
we wszystkich liczących się konkursach i festiwalach kabaretowych z RYJKIEM i PAKĄ na czele.
Mimo licznych sukcesów i ugruntowanej już pozycji w kabaretowym świecie nie spoczywają na laurach – stale się rozwijają, ciągle odkrywają swoje
kabaretowe... możliwości.
Bilety: 60 zł, 50 zł.

3.12.2016 r. godz. 18:00

„Cyrkuśniki”
Znany i lubiany Kabaret Hrabi zaprezentuje oświęcimskiej publiczności program pt. „Cyrkuśniki”.
Kabaret Hrabi to esencja wzięta
z kilku największych polskich
kabaretów „młodego pokolenia”.
Od razu zwrócili na siebie uwagę
programem „Demo”, który był
prezentacją ich możliwości.
Publiczność konała ze śmiechu.
Później było już tylko gorzej – na każdym kolejnym spektaklu odnotowywano
coraz więcej przypadków zasłabnięcia ze śmiechu. Oprócz tego że bawią, potrafią także skłonić do refleksji i wykrzesać z widza emocje, jakich na pewno się
nie spodziewa. Kabaret Hrabi to także bardzo starannie przygotowane teksty
i popis doskonałej gry aktorskiej.
Bilety: 60 zł, 50 zł, 40 zł.

„Mayday”
Aktorzy Teatru Bagatela
w Krakowie zaprezentują
spektakl komediowy pt.
„Mayday” w reżyserii Wojciecha Pokory. Spektakl od
dwudziestu dwóch lat gości
na krakowskiej scenie, ciesząc
się niebywałą popularnością
wśród widzów (ponad 1450
przedstawień), rozśmieszając
do łez i bawiąc swym szalonym humorem.
„Mayday” Raya Conneya –
autora najbardziej kasowych i z pewnością najśmieszniejszych fars, jakie
powstały na Wyspach Brytyjskich w ciągu ostatnich lat i szturmem zdobyły
teatry zachodniej Europy i Broadwayu – to jedna z najlepszych komedii
na świecie, pełna nieoczekiwanych zbiegów okoliczności i zwrotów akcji.
Fajerwerki humoru, a zarazem pean na cześć męskiej zaradności, pomysłowości i intelektu. Niejaki John Smith – taksówkarz, usiłuje wybrnąć
z pomocą przyjaciela z tarapatów i nieoczekiwanych zbiegów okoliczności,
demaskujących jego podwójne życie w dwóch oddzielnych domach –
z dwiema różnymi, równie mocno kochającymi go małżonkami.
Czas: 135 minut (1 przerwa), bilety: 70 zł, 60 zł, 50 zł.
Fot. Piotr Kubic

„Świąteczne śledztwo”
Do najmłodszych widzów adresowany jest spektakl mikołajkowy pt.
„Świąteczne śledztwo” w wykonaniu
Teatru Kultureska, po którym Mikołaj
obdaruje dzieci prezentami.
Spektakl przeniesie dzieci do magicznego zimowego miasteczka w Laponii, w którym doszło do... porwania
św. Mikołaja! Taka historia przydarzyła się bohaterom spektaklu –
Reniferowi Renii i Elfowi Heli. Gdzie
tajemnicza zagadka – tam pojawia
się Detektyw SuperBałwan, który
z pomocą dzieci spróbuje rozwikłać
tajemnicę porwania św. Mikołaja.
Dzięki interaktywnej formie widowiska najmłodsi będą mogli wziąć
bezpośredni udział w akcji spektaklu, bawiąc się, śpiewając i tańcząc
z jego bohaterami. Tam, gdzie dobra zabawa, tam świąteczna magia,
a tam, gdzie magia – nie ma zagadek nie do rozwiązania!
Bilety w cenie 10 zł dostępne od listopada.

Grudzien

30.11.2016 r. godz. 17:30

Program koncertu:
Feliks Nowowiejski – Uwertura „Światy polskie”
Max Bruch – Fantazja „Szkocka” op. 46 na skrzypce i orkiestrę
Johannes Brahms – Kwartet fortepianowy g-moll w opracowaniu Arnolda
Schönberga na orkiestrę symfoniczną
Bilety: 30 zł.

11.12.2016 r. godz. 17:00

27.11.2016 r. godz. 19:00

Po raz czwarty w OCK odbędzie się koncert kolejnej edycji cyklu pn. „Jeszcze Polska Muzyka” w wykonaniu Orkiestry Akademii Beethovenowskiej
w Krakowie pod dyrekcją Jacka Kaspszyka, z udziałem solisty Janusza Wawrowskiego. Organizatorami koncertu są Stowarzyszenie im. Ludwiga van
Beethovena w Krakowie i Oświęcimskie Centrum Kultury. Koncert poprowadzi Dariusz Stańczuk.
„Jeszcze Polska Muzyka” to doskonale dobrany repertuar promujący zapomnianą muzykę polską w kontekście najwybitniejszych dzieł światowych.
To również promocja małopolskich artystów oraz solistów, a także koncertującej w największych salach koncertowych Europy Orkiestry Akademii
Beethovenowskiej.
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej to niezwykle utytułowany, tworzony przez pasjonatów – najwybitniejszych studentów i absolwentów
europejskich wyższych szkół muzycznych – najmłodszy zespół symfoniczny
w Polsce. Działalność rozpoczęli w 2003 roku, a dwa lata później, za sprawą
Elżbiety Pendereckiej, wystąpili podczas IX Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie, gromadząc wyśmienite recenzje oraz
otrzymując wiele zaproszeń do udziału w prestiżowych festiwalach w kraju
i za granicą. Orkiestra nagrała dotychczas szesnaście płyt i z równie wielkim
sukcesem, jak po partytury muzyki wysokiej, sięga po klasykę muzyki rozrywkowej czy filmowej. Wysoką klasę Orkiestry Akademii Beethovenowskiej potwierdza również współpraca z największymi autorytetami sztuki
dyrygenckiej, kompozytorami i solistami, wśród których znaleźli się m.in.:
Krzysztof Penderecki, Wolfgang Seeliger, Cristiano Vasquez, Małgorzata
Walewska, Konstantin Scherbakov.

4.12.2016 r. godz. 16:00

„Jeszcze Polska Muzyka”

„W poszukiwaniu

Chopina”

„Hamlet”
11 października retransmisja
z Barbican Theatre w Londynie
pt. „Hamlet” w reżyserii Lyndsey Turner. Tytułową rolę zagrał Benedict Cumberbatch.
Inscenizacja przenosi historię
Hamleta w czasy nam współczesne,
aby podkreślić ciągłą aktualność
arcydzieła Szekspira. Stawia również
duży nacisk na wątek polityczny
i szpiegowski zawarty w sztuce.

„Koriolan”
21 października będzie można zobaczyć spektakl z Donmar Theatre w
Londynie pt. „Koriolan” w reżyserii
Josie Rourke z Tomem Hiddlestonem w roli głównej. To ostatnia
z tragedii Szekspira – trzecia część
„rzymskiej” trylogii (po „Antoniuszu
i Kleopatrze” oraz „Juliuszu Cezarze”), która jest wielką dysputą na
temat etyki. W dyspucie tej argumentem jest z jednej strony korzyść
osobista, a z drugiej odpowiedzialność publiczna i dobro państwa.

„Jak się wam
podoba”
Natomiast 28 października „Jak
wam się podoba” w reżyserii Polly
Findlay z Rosalie Craig w roli Rozalindy. To jedna z najbardziej
romantycznych komedii Szekspira,
opowiada o dojrzewaniu do miłości.
Bilety: 30 zł (normalny), 25 zł
(ulgowy), 20 zł (z Oświęcimską
Kartą Rodziny i Oświęcimską
Kartą Seniora), 20 zł (przy zakupie biletów na 3 spektakle).

6.11.2016 r. godz. 17:00

W Roku Szekspirowskim – w 400. rocznicę śmierci Williama
Szekspira – zapraszamy do obejrzenia retransmisji spektakli
z cyklu National Theatre Live.

Historia moskiewskiego baletu sięga czasów carskiej Rosji, kiedy miłość rodziny carskiej
do baletu zaowocowała niezwykłym rozwojem tej sztuki na dwóch najważniejszych scenach imperium – Moskwy i Petersburga. Tradycje baletowe kontynuowano w XX wieku,
a Teatr Bolszoj stał się wizytówką całej radzieckiej sztuki baletowej. Zespół pod kierownictwem Jurija Grigorowicza, choreografa i przez ponad 30 lat dyrektora artystycznego baletu,
wypracował niepowtarzalny, wręcz akrobatyczny styl. Ikonami tego stylu stały się spektakle
w choreografii Grigorowicza, jak „Spartakus” czy „Romeo i Julia”.
Obecnie zespołowi baletowemu Teatru Bolszoj szefuje Machar Wazijew, wcześniej dyrektor
zespołów baletowych Teatru Maryjskiego w Sankt Petersburgu i mediolańskiej La Scali.
Coraz częściej na scenie Bolszoj można oglądać najsłynniejsze choreografie twórców
zachodnich, od Balanchine’a po Kyliána, oraz niezwykłe rekonstrukcje wielkich
XIX-wiecznych baletów.
Bolszoj rzadko występuje poza swoją siedzibą, dlatego retransmisje zrealizowanych
z wielkim przepychem i rozmachem spektakli przyciągają do kin rzesze amatorów.
W Naszym Kinie Oświęcimskiego Centrum Kultury w sezonie 2016/2017 będzie można
zobaczyć siedem spektakli.

„Jasny Potok”

20.11.2016 r. godz. 17:00

Mający polskie korzenie Brytyjczyk
Phil Grabsky tropi tajemnice życia
i twórczości kompozytora w kolejnym filmie z cyklu „W poszukiwaniu...”. Dokumentalista spędził
cztery lata w podróży, dążąc do
prawdy o życiu Chopina – współtwórcy europejskiego romantyzmu,
autora blisko 240 utworów. Kim
był człowiek, którego przerażały
publiczne występy, który wyjechał
ze swej ojczyzny i nie dane mu
było powrócić? Kim był ten, który rzadko koncertował, a pomimo
złego stanu zdrowia skomponował tak potężne i głębokie dzieła?
Odpowiedzi na te pytania postarają się udzielić wybitni muzycy, jak Lars Vogt, Daniel Barenboim, Ronald Brautigam, Kevin
Kenner. Na ekranie zobaczymy i usłyszymy także wspaniałego
polskiego pianistę Janusza Olejniczaka oraz Orkiestrę XVIII Wieku
pod kierunkiem Fransa Brüggena. Usłyszymy także wypowiedzi
jednego z najwybitniejszych historyków muzyki – Jeremy’ego
Siepmanna. Narratorką filmu jest gwiazda sceny i ekranu Juliet
Stevenson, a fragmenty listów Chopina czyta David Dawson.
Bilety: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 20 zł (z Oświęcimską Kartą Rodziny i Oświęcimską Kartą Seniora).

Spektakle z Londynu

28.10.2016 r. godz. 18:00 21.10.2016 r. godz. 18:00 11.10.2016 r. godz. 18:00

Retransmisje z Teatru Bolszoj w Moskwie

„Złoty Wiek”

17.12.2016 r. godz. 17:00

17.10.2016 r. godz. 18:00

Niezwykłe retransmisje
w Naszym Kinie

„Dziadek do orzechów”

Balet opowiada komiczną historię dwóch przyjaciółek ze szkoły baletowej. Jedna z nich – Zina mieszka
i pracuje w kołchozie „Jasny Potok”, druga – zawodowa baletnica przypadkowo przyjeżdża tam z objazdowym teatrzykiem. Aby wybadać wierność męża
Ziny, kobiety na jeden wieczór zamieniają się rolami,
co prowadzi do szeregu zabawnych sytuacji. W tle
barwna paleta charakterystycznych postaci, przebieranki i mężczyzna na pointach!
Pierwsza wersja została dobrze przyjęta w Leningradzie (1935), ale już na moskiewskiej scenie spotkała
się z ostrą krytyką jako zbyt błaha i za mało socrealistyczna. Na scenę „Jasny Potok” powrócił dopiero
w 2003 roku dzięki Aleksiejowi Ratmańskiemu.

Balet ten to dzieło genialnego rosyjskiego symfonika
– Dmitrija Szostakowicza. W swej pierwotnej wersji
był polityczną satyrą na zmiany zachodzące w Europie w latach 30. XX wieku, w tym na rodzący się
wtedy faszyzm. Cenzorom nie spodobały się odniesienia do modnych wówczas tańców, które uznano
za burżuazyjne. Balet, pełen dowcipnej muzyki zawierającej m.in. elementy zakazanego później przez
komunistów jazzu, przywrócił scenie choreograf
i dyrektor baletu Bolszoj Jurij Grigorowicz. Opracował na nowo libretto, a akcję przeniósł w środowisko
gangsterskie – Borys, przedstawiciel radzieckiej
młodzieży, zakochuje się w tancerce Ricie, która na
co dzień występuje w kabarecie „Złoty Wiek”.

To jeden z najpiękniejszych baletów z fenomenalną
muzyką Czajkowskiego. W wielu krajach nie ma
Bożego Narodzenia bez gwiazdkowego spektaklu
„Dziadek do orzechów”. Choć prapremiera baletu
odbyła się w Petersburgu w dniu Świętego Mikołaja,
6 grudnia 1892 r., to tradycja gwiazdkowa towarzysząca temu baletowi powstała niemal pół wieku później, w Stanach Zjednoczonych. Choć dziś, inaczej niż
za czasów Czajkowskiego, spektakl ten jest kierowany głównie do młodszych widzów, to nadal pozostaje
jednym z najpoważniejszych arcydzieł klasycznego
baletu rosyjskiego.
Oparty na opowieści modnego wówczas fantastycznego pisarza E. T. A. Hoffmanna „Dziadek do
orzechów” miał wykorzystywać zainteresowanie elit petersburskich fantastyką. Tymczasem okazał się wspaniałym spektaklem familijnym. Mali widzowie odnajdą w nim
baśniową historię małej Klary (w rosyjskiej wersji jest to Masza), która dzięki dobremu
sercu i odwadze wyzwala spod czaru księcia zaklętego w dziadka do orzechów.
Bilety: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 20 zł (przy zakupie biletów na 7 spektakli
sezonu), 20 zł (z Oświęcimską Kartą Rodziny i Oświęcimską Kartą Seniora).
W przyszłym roku zobaczyć będzie można także:
– 19.02.2017 godz. 17:00 „Jezioro łabędzie”
– 19.03.2017 godz. 17:00 „Śpiąca królewna”
– 9.04.2017 godz. 17:00 „Wieczór choreografii współczesnych”
– 7.05.2017 godz. 17:00 „Bohater naszych czasów”

kultura
Nie takie dalekie wspomnienia
Jak to było w PRL-u? Wystawa czasowa w Muzeum Zamek w Oświęcimiu bardzo dobrze przybliża owe czasy dzięki licznie zgromadzonym przedmiotom
udostępnionym przez oświęcimian.
Ideą wystawy „Za czym kolejka
ta stoi?...czyli zdobycze PRL-u” jest powrót do lat, kiedy
dobrem pożądanym były nawet tak podstawowe artykuły,
jak: mydło, proszek do prania,
mięso, masło czy papier toaletowy. Na ekspozycji zaprezentowano szereg kolejkowych
„zdobyczy”, takich jak: sprzęt
techniczny (np. aparat fotograficzny Smiena, magnetofony
szpulowe i kasetowe, telewizory Tosca i Unitra, adapter
Fonica), sprzęt turystyczny
i domowy (namiot z płótna
drelichowego, odkurzacz Omega, suszarka do włosów Farel,
pojedyncza kuchenka elektryczna, przenośna lodówka).
Nie zabrakło typowych elementów wyposażenia mieszkań: zastaw stołowych, szklanek, wazonów, różnorodnych
kryształów, ceramicznych kubków i talerzy. Wygospodarowano także osobną przestrzeń dla
pamiątek związanych z dzieciństwem: gier planszowych,
metalowych samochodzików,
lalek, plastikowych żołnierzyków, popularnych wówczas bajek i komiksów oraz przyborów
szkolnych. Zwiedzający mają

także możliwość zobaczenia
elementów ówczesnej mody
damskiej, męskiej i dziecięcej
oraz kobiecych ozdób – brosz,
klipsów, naszyjników, spinek
do włosów, biżuterii Jablonexu.
W klimat minionych dni wprowadza zwiedzających prezentacja „Dziennika Telewizyjnego”
z 2 stycznia 1988 roku oraz
fotografie oświęcimskich ulic
i sklepów.
Warto podkreślić, że wystawa
powstała dzięki dużemu zaangażowaniu wielu osób prywatnych, które użyczyły własne przedmioty. Wśród nich
znaleźli się: Jerzy Holik, Grażyna Krawiec, Teresa Ząbek,
Roman Gabryś, Maria Koczur, Wiesław Gretka, Jadwiga Wyrwa, Marzena Tadeusz,
Jacek Kotulek, Andrzej Żak,
Tadeusz Firczyk, Jolanta Kućka-Noworyta, Grzegorz Madejczyk, Anna Kania, Barbara
Klęczar, Agnieszka Podsiadło,
Adam Krajewski, Stanisław
Nowicki, Michał Smolarek,
Aleksandra Jawień-Czapla,
a także Klub Motocyklowy
„Riders on the Storm” z Bielan oraz Moto Klub „Chrzanowskie Klasyki”.

– Pomysł na wystawę narodził
się jakiś czas temu w wyniku
rozmów z ludźmi przynoszącymi do naszego muzeum różne
„starsze” eksponaty. Często przy
tej okazji darczyńcy wskazywali na fakt posiadania innych,
„młodszych” rzeczy, właśnie
z czasów PRL-u – opowiada
Dorota Mleczko, kustosz Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Pracownicy muzeum wystosowali wiosną tego roku apel-proś-

Plakat jako argument
VI Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego „Twórczo dla praw człowieka” to przedsięwzięcie pokazujące, jak ważnym narzędziem w dyskusji może stać się
plakat.
2 września w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu otwarta została
wystawa oraz wręczone zostały
nagrody zwycięzcom i laureatom konkursu.
Wzięło w nim udział 294 artystów z 27 krajów: Polski,
Czech, Rosji, Litwy, Tajwanu,
Meksyku, Chin, Słowacji, Turcji, Niemiec, Serbii, Węgier, Argentyny, Japonii, Ukrainy, Grecji, Iranu, Białorusi, Ekwadoru,
Wielkiej Brytanii, Francji, Korei Południowej, Szwajcarii,
Bośni i Hercegowiny, Austrii,
Jordanii i USA. Spośród nadesłanych 594 plakatów, do
wystawy zakwalifikowano 81.
Międzynarodowe jury w składzie: prof. Władysław Pluta
(ASP Kraków), dr hab. Sebastian Kubica (Uniwersytet Śląski, Instytut Sztuki w Cieszynie), Krzysztof Dydo (Galeria
Plakatu w Krakowie), dr Paweł
Warchoł (kurator biennale),
Peter Grohmann (Fundacja
AnStifter), Chao Yang (Wyższa
Szkoła Technologii i Sztuki, Instytut Ceramiki w Jingdezhen),

Elmar Zorn i Leszek Szuster
(dyrektor MDSM) przyznało
trzy nagrody. I nagrodę otrzymał Tomasz Bogusławski (Polska) za plakat „Never again…”,
II nagrodę otrzymała Justyna
Jędrysek (Polska) za plakat
„West-East Imigration” i III nagrodę Faldin Family (Rosja) za
plakat „Conflict”.
Artystyczne wypowiedzi podejmowane w formie plakatu
dotyczą wielu zagadnień: tole-

rancji, ekologii, równouprawnienia, wpływu polityki na życie
obywateli, problemów rasizmu,
przemocy, łamania praw dzieci,
kobiet, mniejszości.
Organizatorzy biennale, w przekonaniu, że „głos z Oświęcimia” jest lepiej słyszalny
i skuteczniej przebija się w dzisiejszym szumie informacyjnym do świadomości społecznej, wierzą, że wiele palących
problemów można rozwiązać

bę skierowaną do mieszkańców
Oświęcimia o udostępnienie swoich peerelowskich pamiątek. Spotkał się on z ogromnym zainteresowaniem i odzewem i wkrótce
zaczęły „napływać” przedmioty.
– Zaangażowanie, także emocjonalne, osób było tak duże,
że niektórzy nawet kilkakrotnie odwiedzali nas, przynosząc
swoje artefakty. Zdarzało się, że
sami nie mogąc przyjść do nas,
angażowali swoich bliskich.

dzięki obywatelskiej reakcji na
zagrożenia.
– Szóste Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego to de facto
dziesięciolecie inicjatywy wydarzenia, które jest ważne nie
tylko z punktu widzenia misji
MDSM, ale również odpowiada
oczekiwaniom miasta Oświęcim. Idea biennale stawia sobie
za zadanie, by wszystkie brudy
świata, które są inspirowane zjawiskami łamania praw
człowieka, poprzez aktywność
artystów i odbiorców tej sztuki były co najmniej zażegnane
– mówi Leszek Szuster, dyrektor Międzynarodowego Domu
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.
– Mamy nadzieję, że dla
wszystkich, którzy obserwują
zmieniający się świat, widzą
nowe problemy i zagrożenia,
przekonanie o konieczności
respektowania praw człowieka
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Doświadczyliśmy nawet takiej
sytuacji, że osoba, będąc poza
granicami Polski, telefonicznie
kontaktowała się z nami z deklaracją pomocy i dostarczenia
potrzebnych rzeczy przez jej
córkę. Niezwykle miłym zaskoczeniem była dla nas obecność
tej osoby podczas wernisażu
– specjalnie na tę okoliczność
przyjechała do Polski – mówi
Dorota Mleczko.
Zwiedzający wystawę w zamku
oświęcimskim różnie reagują
na myśl o tamtych czasach.
– Ci nieco starsi najczęściej
uśmiechają się, ale czasem
z pewną nutką nostalgii.
Wszak były to lata ich młodości. Wspominają, snując jednocześnie opowieści z ich życia
codziennego w tamtych latach.
Dla młodszych jest to odmienna lekcja historii, uświada-

miająca im, jak podstawowe,
a wręcz prozaiczne rzeczy, np.
proszek do prania, mydło, cukier czy słodycze zyskiwały
w czasach PRL-u rangę rarytasu. Wyjaśnienia wymagają także pewne zwroty i słowa funkcjonujące w tamtych czasach,
a obecnie dla młodych ludzi
zupełnie niezrozumiałe, takie
jak np. frania, reglamentacja, kartki, komitet kolejkowy,
stacz. Wyjaśniamy to podczas
warsztatów dla dzieci zatytułowanych „Czy Frania to Frania?”
– dodaje kustosz.
Na ekspozycji zgromadzono
około pięciuset przedmiotów.
To największa, zarówno pod
względem udostępnionych rzeczy, jak i ilości osób współtworzących wystawa.
Wystawa „Za czym kolejka
ta stoi?....” jest trzecią ekspozycją, której współtwórcami
są mieszkańcy Oświęcimia.
Wcześniej były „Legionowe
chwile. Setna rocznica pobytu
J. Piłsudskiego w Oświęcimiu”
i wystawa kolekcjonerska „Na
strychu znalezione”.
– Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie
odpowiadają na apele naszego
muzeum o pomoc w tworzeniu
wystaw. Zaufanie, jakim nas
państwo w ten sposób obdarzacie, jest jednocześnie niezwykle
cenną informacją, że podejmowane przez muzeum działania
spotykają się z akceptacją lokalnego środowiska i należy je
kontynuować – podkreśla Dorota Mleczko.
– Marzena Wilk

to nie tylko obywatelska troska
o nasze otoczenie, lecz wspólna odpowiedzialność za naszą
przyszłość. Wierzymy, że dzięki wrażliwości artystów i ich
talentowi sprawy drugiego
człowieka stają się nam bliższe
– dodaje Leszek Szuster.
Podczas wernisażu wystawy
plakatów Anna Maria Potocka, dyrektor Muzeum Sztuki
Współczesnej MOCAK w Krakowie wygłosiła wykład „Plakat jako broń”, poddając interpretacji nagrodzone prace.
– Plakat to w pewnym sensie
broń, która dzisiaj jest etycznie
dozwolona. Zwłaszcza tego typu
plakat – społeczno-polityczny
– jest bronią, która służy manipulacji pozytywnej. To jest argument, narzędzie w pewnych
dyskusjach społecznych, który
ma przekonać ludzi do zrozumienia błędów społecznych,
etycznych, politycznych – mówi
Anna Maria Potocka.
– Uważam, że biennale to
przedsięwzięcie nie tylko
o charakterze artystycznym,
ale szerszym – wskazującym,
w jaki sposób sztuka zmienia świat, w jaki sposób może
być narzędziem krytycznym
i przekonuje do doskonalenia postaw i rzeczy. Wszystkie
wybrane plakaty są świetne,
a każdy z nich ma inną strategię perswazji – patos wizualny,
pokazanie znaczeń poprzez grę
ornamentów czy moc ukrytych
znaczeń. Można tutaj zobaczyć
wszechstronność wypowiedzi
plakatowej – dodaje.

Wystawie VI biennale towarzyszy prezentacja plakatów prof.
Józefa Hołarda – malarza, ilustratora i plakacisty związanego
z Instytutem Sztuki Wydziału
Artystycznego UŚ w Cieszynie.
Obie wystawy można oglądać
w MDSM do końca września
2016 roku. Później VI Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego
będzie prezentowane w październiku w Landtagu w Kolonii, a końcem października
w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
Po wernisażu i wręczeniu nagród w ogrodzie Domu Spotkań odbył się spektakl „Peregrinus” krakowskiego Teatru
KTO, pokazujący jeden dzień
z życia człowieka XXI wieku,
nawiązujący do funkcjonowania człowieka w korporacji, zatracenia w cywilizacji cyfrowej
i konsumpcji.
– Marzena Wilk
Reklama

głośnik kulturalny
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Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel./faks: 338422575
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

W twórczym klimacie

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury

Jesienią w Oświęcimskim Centrum Kultury ruszają dwa projekty przeznaczone dla pań w każdym wieku „Być kobietą,
być kobietą...” i „Art Cafe”.

27.09 godz. 15:00 „Uniwersalność poezji Wisławy
Szymborskiej” – wykład
Michała Rusinka inaugurujący
rok akademicki 2016/2017
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
30.09 godz. 8:30, 10:00
„Sindbad” – spektakle dla
dzieci w wykonaniu Katolickiego Teatru Edukacji (bilety
w placówkach oświatowych)
30.09 godz. 11:30 „Legendy
orła białego” – spektakl dla
młodzieży szkolnej w wykonaniu Katolickiego Teatru
Edukacji (bilety w placówkach
oświatowych)

– W ramach projektu „Być kobietą, być kobietą...” poruszane będą zagadnienia związane
z codziennym życiem kobiet.
Podczas comiesięcznych spotkań uczestniczki będą mogły
skorzystać z porad kosmetyczek, fryzjerów, instruktorów
fitness, dietetyków. Spotkania
przebiegać będą w klimacie
„luźnego” kawiarnianego spotkania przy dźwiękach spokojnej muzyki, co pozwoli paniom
na oderwanie się od codziennych obowiązków – mówi
Agnieszka Berny, instruktor
z Oświęcimskiego Centrum
Kultury.
Na pierwsze spotkanie pt. „Kobieta i jej świat” organizatorzy
zapraszają 24 października
w godz. 17:00–19:00. Zaplanowano wtedy dyskusję na temat
roli kobiety w społeczeństwie,
rodzinie, postrzegania siebie,
spełniania własnych oczekiwań oraz pielęgnowania pasji
i talentów. Podczas kolejnych
zajęć uczestniczki będą mogły
zaprojektować i uszyć dla siebie sukienkę przy pomocy doświadczonych ekspertek. Stroje
panie zaprezentują podczas fi-

nałowego spotkania 8 marca na
zakończenie projektu.
Koszt udziału w warsztatach
to 20 zł. Kwota nie obejmuje
materiałów niezbędnych do
uszycia sukienek. Liczba miejsc
ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane będą od 3 października w OCK. W projekcie nie
mogą brać udziału panie, które
uczestniczyły w pierwszej edycji „Być kobietą, być kobietą...”.
W listopadzie rusza nowy projekt Oświęcimskiego Centrum
Kultury pn. „Art Cafe”, promu-

jący twórczość i działalność artystyczną, służący poznawaniu
świata kultury oraz odkrywaniu pasji i pielęgnowaniu wewnętrznego rozwoju.
– W twórczym klimacie spotkań panie będą mogły nabrać
dystansu do codziennej prozy
życia oraz przenieść się w świat
inspiracji i nowych odkryć –
zaprasza Agnieszka Berny.
Podczas pierwszego spotkania,
które odbędzie się 12 listopada
o godzinie 16:00 w OCK, zaplanowano spotkanie z Krystyną
Śmigielską – pisarką, autorką
m.in. książek „Z Twojej winy”
i „Berżeretka bez przepisu”.
W programie warsztatów przewidziano zajęcia poświęcone
pracy z kamerą, naukę tańca,
szycia patchworku i tworzenie
ozdób.
Udział w projekcie jest bezpłatny. W przypadku warsztatów
rękodzielniczych uczestniczki
zapewnią materiały we własnym zakresie. Liczba miejsc
ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane będą od 3 października
w OCK.
– ekt

Kreatywne warsztaty
W Oświęcimskim Centrum Kultury
przygotowano bezpłatne zajęcia dla
dzieci.
– W sezonie 2016/2017 kontynuowane będą warsztaty
twórczej aktywności „Razem
z mamą, razem z tatą”. Podczas
zajęć wykonywane będą prace plastyczne, przekraczające
możliwości manualne dzieci, za to łatwe do wykonania
z pomocą dorosłego opiekuna
– dlatego zajęcia przeznaczone
są dla par złożonych z dziecka
w wieku 4–7 lat i rodzica – zaprasza Arleta Uroda, instruktor
z OCK.
Warsztaty odbywać się będą
raz w miesiącu o godzinie
16:30. Na pierwsze spotkanie
zapraszamy do OCK 4 października, kolejne – 9 listopada
i 7 grudnia.
Dla dzieci nieco starszych,
w wieku 8–12 lat, przygotowano
warsztaty twórczej aktywności „Coś z niczego”, pokazujące
sposoby wykonania różnych
przedmiotów prostymi sposobami. Celem zajęć jest rozwijajnie umiejętności manualnych
oraz kreatywności dziecka.
Również i te spotkania odbywać

się będą raz w miesiącu, o godzinie 16:30. Pierwszy warsztat
11 października, kolejne – 15 listopada i 13 grudnia.
Oprócz zajęć plastycznych
dzieci w wieku 7–12 lat mogą
skorzystać z edukacyjnych
warsztatów „Mali Giganci Nauki”. Na pierwsze spotkanie zapraszamy 6 października o godzinie 16:30.
– Zajęcia mają zmotywować
do jeszcze lepszej, efektywnej nauki, wpłynąć na rozwój
kreatywnego, logicznego myślenia, poprawę koncentracji

oraz przyczynić się do rozwoju
umiejętności społecznych. A to
wszystko podczas kreatywnych
zajęć, na których dzieci poznają metody szybkiego czytania,
specjalne zabawy i ćwiczenia
udoskonalą ich wiedzę z różnych dziedzin nauki, a ćwiczenia na koncentrację pozwolą na
jeszcze lepsze wyniki w nauce
– mówi Kornelia Płoszczyca,
instruktor z Oświęcimskiego
Centrum Kultury.
Udział we wszystkich warsztatach jest bezpłatny. Zapisy
przyjmowane są w Informacji
OCK. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność
zgłoszeń. Do każdej z grup
można dołączyć w dowolnym
momencie.
– ekt

1.10 godz. 9:00 III Oświęcimskie Spotkania Artystyczne
Seniorów
czytaj obok

w wykonaniu Piotra Polka
i Piotra Szwedesa
24.10 godz. 17:00 „Kobieta
i jej świat” – spotkanie w ramach II edycji projektu „Być
kobietą, być kobietą...”
25.10 godz. 18:00 Otwarcie
wystawy malarstwa Danuty
Berner i Marii Micińskiej
26.10 godz. 18:00 „Lilka, cud
miłości” – spektakl w wykonaniu Pauliny Holtz, Krystyny
Tkacz, Magdaleny Zawadzkiej,
Joanny Żółkowskiej w ramach
projektu Kultura 50/50
3.11 godz. 19:00 „Piotr Nalepa Breakout Tour” – koncert
pamięci Miry Kubasińskiej
i Tadeusza Nalepy w wykonaniu Piotra Nalepy z zespołem
„Nie-Bo” w ramach projektu
Kultura 50/50

2.10 godz. 17:00 „Single po
japońsku” – spektakl komediowy w wykonaniu: Anny Muchy,
Katarzyny Maciąg, Wojciecha
Medyńskiego i Lesława Żurka
3.10 godz. 10:00 „Alfabet
małego Polaka – godło, hymn,
flaga, stolica” – zajęcia edukacyjne dla przedszkoli w ramach
projektu „KinoPrzedszkole” –
programu „KinoSzkoła”
4.10 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
czytaj obok
8.10 godz. 11:00 „Kosmos
nie do ogarnięcia. Opowieść
o wszelkich dziwnościach
otaczającego nas kosmosu.
Zmierzenie się z rozmiarami,
odległościami, prędkościami,
temperaturami i tym, co czeka
nas, gdy już tam polecimy”
– wykład Karola Wójcickiego
inaugurujący rok akademicki
2016/2017 Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego
(PWSZ, ul. Kolbego 8)
8.10 godz. 18:00 „Atramentowa” – koncert Stanisławy
Celińskiej z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko
9.10 godz. 16:00 „Bleee...” –
spektakl w wykonaniu aktorów
Teatru Baj Pomorski w Toruniu

13.10 godz. 13:00 Powiatowy
Dzień Edukacji Narodowej
14.10 godz. 17:00 Miejski
Dzień Edukacji Narodowej
15.10 IX Wielki Bal Seniorów
16.10 godz. 18:00 „Moja miłość” – koncert Michała Bajora
20.10 godz. 18:00 Kabaret
„Moherowe berety”
22.10 godz. 18:00 „Pół na
Pół” – spektakl komediowy

12.11 godz. 16:00 Literackie
popołudnie z Krystyną Śmigielską – pisarką w ramach
projektu dla pań „Art Cafe”
czytaj obok
18.11 godz. 18:00 „Klimakterium... i już” – muzyczny
spektakl komediowy z Teatru
Capitol w Warszawie
19.11 godz. 18:00 „Klimakterium 2, czyli menopauzy
szał” – muzyczny spektakl
komediowy z Teatru Capitol
w Warszawie
24.11 godz. 18:00 „Nahorny
Trio” – koncert tria jazzowego w składzie: Włodzimierz
Nahorny – fortepian, Mariusz
Bogdanowicz – kontrabas oraz
Piotr Biskupski – perkusja
w ramach projektu Kultura
50/50
27.11 godz. 19:00 „Jeszcze
Polska Muzyka” – koncert
w wykonaniu Orkiestry Akademii Beethovenowskiej
30.11 godz. 17:30 „Bogowie”
– program Kabaretu Młodych
Panów
3.12 godz. 18:00 „Cyrkuśniki”
– program Kabaretu Hrabi
4.12 godz. 16:00 „Świąteczne
śledztwo” – spektakl mikołajkowy w wykonaniu Teatru
Kultureska oraz... spotkanie
z Mikołajem
11.12 godz. 17:00 „Mayday”
– spektakl komediowy z Teatru
Bagatela w Krakowie

Galeria „Tyle światów”
5.11 godz. 18:00 „My Fair
Lady” – musical Fredericka
Loewe w wykonaniu artystów
Opery Śląskiej w Bytomiu

do 16.10 XV Międzynarodowy
Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój” – wystawa
pokonkursowa
18.10–6.11 Wystawa malarstwa Marii Micińskiej i Danuty
Berner

Wystawy

do 10.10 „4 pory roku” – wystawa malarstwa grupy „Ameia
Pro-Artpless”
7.10–6.11 Wystawa prac
Urszuli Toczko
14.10–13.11 Wystawa prac
grupy tkactwa artystycznego
„Osnowa”

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

11.10 godz. 16:30 „Coś z niczego” – warsztaty twórczej
aktywności dla dzieci w wieku
szkolnym
czytaj obok
11–30.10 IV Tygiel Teatralny
– prezentacje teatralne
czytaj obok

6–9 lat) – wykład Krystyny Śmigielskiej w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego (OCK, ul. Śniadeckiego 24)

9.11 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
12.11 godz. 10:00 „Żonglowanie talentami” (grupa
wiekowa 10–12 lat) – wykład
Krystyny Śmigielskiej w ramach Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego (OCK, ul.
Śniadeckiego 24)
12.11 godz. 11:30 „Prawdziwy bohater” (grupa wiekowa

4.10 godz. 16:00 „Antyczne
źródła chrześcijaństwa” – wykład dr. Piotra Makucha
11.10 godz. 16:00 „Świat
kobiety w Indiach” – wykład
Włodzimierza Musiała
18.10 godz. 18:00 Premierowy program Kabaretu „Czarna
Rękawiczka”
25.10 godz. 16:00 „Leczenie
przeciwbólowe u osób w wieku
podeszłym” – wykład prof.
Zbigniewa Krowickiego
25.10 godz. 18:00 Otwarcie
wystawy malarstwa Danuty
Berner i Marii Micińskiej
Zajęcia stałe zostaną ustalone
na początku października
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pod patronatem GZO

Artystyczne spotkania seniorów

1 października Oświęcimskie Centrum Kultury gościło będzie uczestników III Oświęcimskich Spotkań Artystycznych
Seniorów.
Z zaproszenia oświęcimskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku działającego w ramach
Oświęcimskiego Centrum Kultury skorzystali seniorzy ze
Śląska i Małopolski. Podczas
III Oświęcimskich Spotkań
Artystycznych będzie można
zobaczyć grupy i zespoły artystyczne z Wojkowic, Bytomia, Siewierza, Świątników
Górnych, Łazów, Wodzisławia
Śląskiego, Częstochowy, Wolbromia, Pszczyny, Żorów, Miechowa, Chrzanowa, Cieszyna
i Jaworzna.
Pierwsza część prezentacji
konkursowych odbędzie się

w godz. 9:00–13:00. Zaprezentują się grupy zgłoszone w kategorii małe formy teatralne
oraz kabarety. Po przerwie
w godz. 14:00–16:30 druga
część konkursowych prezentacji, w której usłyszeć będzie
można chóry i zespoły wokalne oraz podziwiać występy
grup tanecznych. O godz. 17:30
Projekt
jest realizowany
przy wsparciu
finansowym
Miasta
Oświęcim

nastąpi ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród.
Spotkania mają na celu popularyzację twórczości artystycznej jako atrakcyjnej
formy aktywnego stylu życia
i integrację twórczych grup
seniorów. Są doskonałą okazją
do prezentacji dokonań twórczych, wymiany doświadczeń

artystycznych oraz promocji
miasta Oświęcim.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Oświęcimskie Centrum
Kultury i Uniwersytet Trzeciego Wieku działający w ramach
OCK, a patronat objął Prezydent Miasta Oświęcim.
– ekt

Repertuar
„Naszego Kina”
„Królestwo” PREMIERA (6 l.),
prod. Francja, Niemcy 2015,
reż. Jacques Perrin, Jacques
Cluzaud, 97 minut
27–29.09 godz. 17:30

Dzień nauczyciela na wesoło
„Szkolna imprezka” (15 l.),
prod. Niemcy 2013, reż. Bora
Dagtekin, 119 minut
14.10 godz. 20:00

„Miles Davis i ja” (15 l.), prod.
USA 2015, reż. Don Cheadle,
100 minut
27–29.09 godz. 19:15

W 167. rocznicę śmierci
Fryderyka Chopina
„W poszukiwaniu Chopina”
– film z cyklu „W poszukiwaniu...”, reż. Phil Grabsky,
115 minut
17.10 godz. 18:00

„Mój przyjaciel smok 3D” (6 l.),
prod. USA 2016, reż. David
Lowery, 103 minuty (3D)
30.09 godz. 16:00,
3–6.10 godz. 16:00

Sponsorzy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Oświęcimiu, Fabryka Maszyn i Urządzeń OMAG,
Bank Zachodni WBK

„Koriolan” – retransmisja
spektaklu z Donmar Theatre
w Londynie z cyklu National
Theatre Live, reż. Josie Rourke, 215 minut
21.10 godz. 18:00

Teatralny październik w OCK
Tygiel Teatralny organizowany już po
raz czwarty przez Oświęcimskie Centrum Kultury to doskonała okazja do
prezentacji lokalnych grup teatralnych.
Tegoroczny Tygiel odbędzie się
w dniach 11–30 października.
Wezmą w nim udział zespoły Oświęcimskiego Centrum
Kultury: grupa dziecięca Budzik Teatralny i Kabaret Czarna Rękawiczka Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, uczniowie
oświęcimskich szkół: Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4, klasy
teatralne Zespołu Szkół nr 1
i Teatr Na Stronie z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława
Konarskiego.
W tym roku po raz pierwszy
oświęcimskiej publiczności zaprezentują się klasy teatralne
z Powiatowego Zespołu nr 9
Szkół im. Marii Dąbrowskiej
w Kętach oraz Grupa Teatralna
Antrakt z Domu Kultury w Kętach.

Dodatkową atrakcją będzie
możliwość obejrzenia w „Naszym Kinie” retransmisji spektakli z cyklu National Theatre Live.
W ramach IV Tygla Teatralnego oraz projektu Kultura 50/50
będzie można także zobaczyć
spektakl pt. „Lilka, cud miłości”
oparty na wierszach, dzienniku, notatkach i listach Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
26 października o godz. 18:00
zaprezentują go Paulina Holtz,
Krystyna Tkacz, Magdalena
Zawadzka i Joanna Żółkowska.
To obrazki z życia kobiety, którą rządzi pragnienie miłości.
Waldemar Śmigasiewicz – autor
scenariusza i reżyser – zaprasza widza do wielowymiarowej
podróży w czasie, przestrzeni
i w głąb osobowości i duszy kobiety.
– ekt

„Ja, Daniel Blake” PREMIERA
(15 l.), prod. Francja, Wielka Brytania 2016, reż. Ken
Loach, 100 minut
28.10–3.11

program:
11.10 godz. 18:00 „Hamlet”– retransmisja spektaklu
z Barbican Theatre w Londynie z cyklu National Theatre Live
(wstęp za biletami)
12.10 godz. 17:00 „Jeszcze jedno życie, Młody!” – spektakl
w wykonaniu klas teatralnych z Powiatowego Zespołu nr 9
Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach (wstęp wolny)

„Dziewczyna z pociągu”
(15 l.), prod. USA 2016,
reż. Tate Taylor, 100 minut
21.10 godz. 16:00,
23.10 godz. 20:00,
24–25.10 godz. 19:00,
27.10 godz. 18:00, 20:00

„Argentyna, Argentyna” PREMIERA (12 l.), prod. Argentyna, Francja, Hiszpania 2014,
reż. Carlos Saura, 85 minut
30.09 godz. 18:00,
1.10 godz. 19:00,
3–6.10 godz. 18:00

„Jak wam się podoba” – retransmisja spektaklu z National Theatre w Londynie z cyklu
National Theatre Live, reż.
Polly Findlay, 190 minut
28.10 godz. 18:00

18.10 godz. 18:00 „Najlepszy sposób na liczenie lat,
durnieć wolniej niż ten świat” – program w wykonaniu
Kabaretu Czarna Rękawiczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z Oświęcimskiego Centrum Kultury (wstęp wolny)

„Ostatnia Rodzina” (15 l.),
prod. Polska 2016, reż. Jan
P. Matuszyński, 124 minuty
31.10–10.11

19.10 godz. 17:00 „Przed chwilą spałam” – spektakl
w wykonaniu klas teatralnych z Zespołu Szkół nr 1 im. Marii
Curie-Skłodowskiej w Oświęcimiu (wstęp wolny)

„Wołyń” (15 l.), prod. Polska
2016, reż. Wojciech Smarzowski, 150 minut
4–10.11

21.10 godz. 18:00 „Koriolan” – retransmisja spektaklu
z Donmar Theatre w Londynie z cyklu National Theatre Live
(wstęp za biletami)

„Jasny Potok” – retransmisja
baletu z Teatru Bolszoj
w Moskwie, 150 minut
6.11 godz. 17:00

23.10 godz. 14:00 „Mam tę moc” – spektakl w wykonaniu
grupy dziecięcej Budzik Teatralny z Oświęcimskiego Centrum
Kultury (wstęp wolny)
23.10 godz. 16:00 „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” – spektakl w wykonaniu Grupy Teatralnej Antrakt z Domu Kultury
w Kętach (wstęp wolny)
24.10 godz. 17:00 „Jesteś cudem” – spektakl w wykonaniu
Teatru Na Stronie z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu
(wstęp wolny)
25.10 godz. 17:00 „Źródło” – spektakl w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4
w Oświęcimiu (wstęp wolny)
26.10 godz. 18:00 „Lilka, cud miłości” – spektakl w wykonaniu Pauliny Holtz, Krystyny Tkacz, Magdaleny Zawadzkiej,
Joanny Żółkowskiej (wstęp za biletami)
28.10 godz. 18:00 „Jak wam się podoba” – retransmisja
spektaklu z National Theatre w Londynie z cyklu National
Theatre Live (wstęp za biletami)
30.10 godz. 16:00 „Ryby”– spektakl w wykonaniu grupy
teatralnej złożonej z mieszkańców Oświęcimia (wstęp wolny)

„Viva” PREMIERA (15 l.),
prod. Kuba, Irlandia 2015, reż.
Paddy Breathnach, 100 minut
30.09 godz. 19:45,
1.10 godz. 20:45,
3–6.10 godz. 19:45
„Smoleńsk” (13 l.), prod. Polska 2016, reż. Antoni Krauze,
120 minut
7.10 godz. 16:45, 19:00,
9.10 godz. 19:00,
10.10 godz. 16:45, 19:00,
11.10 godz. 15:45,
12.10 godz. 19:00,
13.10 godz. 16:45, 19:00
„Hamlet” – retransmisja
spektaklu z Barbican Theatre
w Londynie z cyklu National
Theatre Live, reż. Lyndsey
Turner, 210 minut
11.10 godz. 18:00

„Bociany” (b.o.), prod. USA
2016, reż. Nicholas Stoller,
Doug Sweetland, 87 minut
11–17.11

Wieczór
z horrorem
„Egzorcysta” (15 l.), prod.
USA 1973, reż. William Friedkin, 122 minuty
29.10 godz. 19:00

Kino dla Dzieciaka
„Dzielna Syrenka i piraci
z Kraboidów” (b.o.), prod. Chiny 2015, reż. Qiu Haoqiang
29.10 godz. 15:00
„Bociany” (b.o.), prod. USA
2016, reż. Nicholas Stoller,
Doug Sweetland, 87 minut
13.11 godz. 15:00
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego,
Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim,
tel. 338479800, 338430165, www.mbp-oswiecim.pl

KALENDARZ WYDARZEŃ W bibliotece GALERIA KSIĄŻKI
na październik
60 LAT DZIAŁALNOŚCI
OŚWIĘCIMSKIEGO ODDZIAŁU PTTK.
WYSTAWA ZDJĘĆ RYSZARDA
KOZŁOWSKIEGO
26.09–8.10
Galeria Przechodnia

UROCZYSTA GALA WRĘCZENIA 23. OGÓLNOPOLSKIEJ
NAGRODY LITERACKIEJ
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

23. OGÓLNOPOLSKA
NAGRODA LITERACKA IM.
KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO. WYSTAWA
10–15.10
Galeria Przechodnia
70 LAT DZIAŁALNOŚCI KS
UNIA OŚWIĘCIM. WYSTAWA
17–29.10
Galeria Przechodnia
KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne
3.10; 10.10; 17.10; 24.10;
31.10
godz. 16:30
Klasopracownia I p.
SENIOR WIE! SPOTKANIA
Z EKSPERTAMI
Bezpieczny senior – Ekspert
policjant
5.10 godz. 18:00
Aula
Wstęp wolny

13.10 godz. 11:00
Informatorium
Wstęp wolny
ALEJA PISARZY
Odsłonięcie płyty dedykowanej
Wandzie Chotomskiej
i spotkanie autorskie z Barbarą
Gawryluk

KONSULTACJE MATEMATYCZNE
7.10; 14.10; 21.10; 28.10
godz. 16:30
Klasopracownia I p.
Wstęp wolny
OSKAROWA PREMIERA
FILMU „RIKSA”
Film zrealizowany w ramach
projektu „Legenda szyta na
miarę – oświęcimska legenda
XXI wieku”
7.10 godz. 17:00 Aula
Wstęp wolny
CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego szpitala
11.10; 25.10 godz. 13:00
Bi CLUB FILMOWY
Dyskusje o filmie
12.10 godz. 17:00
Multimedia

13.10 godz. 17:00
Aleja Pisarzy/Aula
Wstęp wolny
SIŁA INTERNETU
Tematyczne spotkania komputerowe w ramach SuperSeniorów
19.10 godz. 16:00
Klasopracownia parter
Spotkanie na zapisy, grupa 14
osób, zapisy do 14 października w Bibliotecznym Ośrodku
Informacji osobiście lub telefonicznie 33 847 98 04

TO TAK JAK W KINIE
Dyskusje o filmie
27.10 godz. 10:00
Multimedia
Wstęp wolny

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
27.10 godz. 17:30
Sala konferencyjna
CO POWIEDZIAŁO TWOJE
CIAŁO, CZYLI PODSTAWY
MOWY CIAŁA
W ramach cyklu Perspektywa
dla ambitnych

W ramach Zamkowych Wieczorów Muzycznych 9 października o godzinie 17:00 będzie można posłuchać koncertu
„...Piaf, Greco, Aznavour” w wykonaniu YAGI Kowalik.

Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasie
w godzinach otwarcia muzeum

O Jagiellonach w zamku
W dniach 20–22 października w Muzeum Zamek w Oświęcimiu odbędzie się konferencja naukowa poświęcona czasom
panowania Jagiellonów.
Konferencja pt. „Centrum
a peryferie w systemie władzy
Jagiellonów” wzbudziła zainteresowanie wśród naukowców, podobnie jak pierwsza
– „Jagiellonowie i ich świat”,
która odbyła się w oświęcimskim zamku dwa lata temu.
W tym roku będzie można
posłuchać prelegentów z wielu polskich ośrodków naukowych: Uniwersytetu Warszawskiego, Archiwum Głównego
Akt Dawnych, Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Polskiej Akademii Nauk,
Uniwersytetu w Białymstoku,

Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
Przyjazd zapowiedzieli także
prelegenci zagraniczni reprezentujący: Centrum Medievistických Studií z Pragi, Vilniaus Universitetas, Zemský
Archiv z Opavy czy Univerzita Mateja Bela z Banskiej
Bystricy.
Konferencja rozpocznie się
20 października o godz. 15:00.
Po wystąpieniach prelegentów
o godz. 18:10 przewidziana
jest dyskusja. Drugiego i trze-

ciego dnia wykłady rozpoczną
się o 9:30, a dyskusje zaplanowano w piątek – o godz. 12:30
i 17:10, a w sobotę – o godz.
12:20. Wstęp wolny.
Program konferencji dostępny
na stronie internetowej Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Komitet Organizacyjny: Bożena Czwojdrak (Uniwersytet
Śląski, Katowice), Wioletta
Oleś (Muzeum Zamek, Oświęcim), Jerzy Sperka (Uniwersytet Śląski, Katowice), Piotr
Węcowski (Uniwersytet Warszawski).
– ekt

Bez szkolnej ławy

DEMONTAŻE LITERATURY
Trzy kwadranse o tekstach
„Jak to się stało, że masz syna
z nowym Bondem? – twórczość Justyny Bargielskiej”
Prowadzi prof. Jarosław Fazan
19.10 godz. 18:00
Aula
Wstęp wolny
BAJKOWE PODRÓŻE
Książkowe i filmowe bajania
20.10; 27.10 godz. 17:00
Mikroświat Zabawy
Wstęp wolny

Klasyka piosenki francuskiej

Artystce towarzyszyć będzie
akordeonista z Ukrainy Walentyn Dubrowskij.
Yaga Kowalik to wokalistka
i kompozytorka, absolwentka
Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach 90. przebyCODEWEEK. TYDZIEŃ KOwała na stypendium w Paryżu,
DOWANIA W POLSCE
gdzie uczęszczała do prestiOtwarte zajęcia z programowa- żowego Conservatoire Mobel
nia dla dzieci
prowadzonego przez Alice
21.10 godz. 17:00
Dona.
Multimedia
Związana jest z „Teatrem Essaion” w Paryżu oraz ze sceną
KREATORNIA – NA WARSZkrakowskiego Teatru Piosenki
TACIE KUTE SREBRO
Francuskiej, który przygoManualne zajęcia artystyczne
tował projekt z cyklu „Yaga
dla dzieci od 12 lat, zapisy w
w repertuarze…”. WokalistBibliotece Młodych osobiście
ka prezentuje w nim utwory
lub telefonicznie 33 847 98
największych interpretatorów
01. Liczba miejsc ograniczona, klasyki piosenki francuskiej,
liczy się kolejność zgłoszeń
jak: Juliette Greco, Edith Piaf
24.10 godz. 17:00
czy Charles Aznavour.
Informatorium
– ekt

SIENKIEWICZ W SZKOLE
2.0
Szkolenie o tym, jak uczyć
Sienkiewicza. Prowadzi
dr Małgorzata Wójcik-Dudek
z Uniwersytetu Śląskiego
27.10 godz. 16:30
Klasopracownia I p.
Szkolenie na zapisy, grupa
25 osób, liczy się kolejność
zgłoszeń, zapisy do 24 października w Centrum Literatury
Dziecięcej

RADOŚĆ DZIAŁANIA
Rodzinne zajęcia plastyczne
6.10; 13.10 godz. 17:00
Informatorium
Wstęp wolny
MÓZG W AKCJI. JAK MYŚLEĆ I UCZYĆ SIĘ SPRAWNIEJ NIŻ INNI
Prowadzi prof. nadzw. dr hab.
Alina Górniok-Naglik z PWSZ
Oświęcim
Wykład otwarty dla dzieci od 8
lat. Wstęp wolny
6.10 godz. 17:00
Aula

AKADEMIA RODZICA
Najlepsze zabawki rozwijające kreatywność – zróbmy je
razem! Prowadzi Agnieszka
Ziółkowska
21.10 godz. 17:00 CLD
Zajęcia na zapisy w Bibliotece
Młodych osobiście lub telefonicznie 33 847 98 01,
liczba miejsc jest ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, Oświęcim
tel. 338424427
www.muzeum-zamek.pl

Muzeum Zamek zaprasza do skorzystania z całorocznej
oferty lekcji i warsztatów edukacyjnych „Bez szkolnej ławy”
w roku szkolnym 2016/2017.

Prowadzi Sabina Polak-Tokarz
28.10 godz. 18:00
Aula
Wstęp wolny

– Warsztaty oraz lekcje muzealne związane są z tematyką
historyczną, w tym historią
miasta Oświęcim oraz etnografią. Zajęcia mają na celu rozbudzenie wyobraźni i twórczej
kreatywności
uczestników,
zachęcenie do poznawania
dziedzictwa miasta Oświęcim, pielęgnowania zwyczajów

i obrzędów oraz dostarczania
wiedzy i informacji na temat
dziejów Polski i świata – mówi
Monika Sitek z Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Warsztaty edukacyjne składają się zawsze z dwóch części:
merytorycznej z prezentacją
multimedialną oraz plastyczno-twórczej. Natomiast lekcje

muzealne odbywają się w przestrzeni wystawienniczej Muzeum, a towarzyszy im krótka
prelekcja z prezentacją multimedialną.
Zapisy na I półrocze przyjmowane będą od 3 października.
Wybierać można wśród wielu
różnorodnych tematów zajęć.
– ekt

kultura
pejzaż za mgłą

Młodzieżowy Dom Kultury,
ul. K. Olszewskiego 1, Oświęcim,
tel. 338424264,
www.mdkoswiecim.pl, mdk@mdkoswiecim.pl

młodzieżowy dom kultury zaprasza
na bezpłatne zajęcia w roku szkolnym
2016/2017

MODELARSTWO
– praca w różnych technikach modelarskich
– modele kartonowe, z tworzyw
sztucznych

TANIEC TOWARZYSKI
– rozwijanie umiejętności taneczno-ruchowych
– nauczanie techniki poszczególnych
tańców towarzyskich, latynoamerykańskich, standardowych oraz
integracyjnych różnych krajów
– tworzenie układów tanecznych w parach
TANIEC ZESPOŁOWY
– kształtowanie poczucia rytmu
– rozwijanie umiejętności taneczno-ruchowych
– zabawy taneczne, układy taneczne

HAFT I SZYDEŁKOWANIE
– ściegi hafciarskie, sploty makramy
– podstawy szydełkowania
– wykonywanie torebek, bransoletek, SZACHY
serwetek, ozdób z nici, wełny, sznurka – nauka zasad gry, doskonalenie
umiejętności
– rozwijanie koncentracji, przewiMUZYCZNE
dywania, myślenia dedukcyjnego
i logicznego
GRA NA GITARZE,
GRA NA KEYBOARDZIE
– nauka i doskonalenie gry na instrumentach
– akordy i schematy rytmiczne
– wykonywanie utworów indywidualnie i zespołowo

BADMINTON
– nauka i doskonalenie gry w badmintona (technika uderzenia lotki,
poruszania się, taktyka, strategia gry)
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BOGNA WERNICHOWSKA

Galicjanie wertują gazety

W

drugiej połowie XIX
stulecia coraz więcej
mieszkańców
Galicji
sięgało po lekturę prasy – nie tylko gazet coZESPOŁY WOKALNO-INSTRUMENPLASTYCZNE
dziennych,
ale
i coraz liczniejszych
TALNE, ZESPÓŁ WOKALNY
I RĘKODZIELNICZE
– kształtowanie warsztatu artystycznego niż wcześniej tygodników i miesięczników. Czytali już nie tylko miesz– przygotowanie sceniczne
PLASTYKA, PLASTYCZNE FORMY
kający w miastach ludzie z wyższych
–
udział
w
koncertach
i
konkursach
PRZESTRZENNE
klas społecznych, ale również żyjący
– ciekawe techniki plastyczne, malarna prowincji. Ożywieni społecznym
EDUKACYJNE
skie, rysunkowe …
ruchem ziemianie przekazywali bo– udział w konkursach krajowych
daj niektóre prenumerowane czasoHISTORIA SZTUKI
i zagranicznych
– formy przestrzenne wykonane z ma- – dzieje sztuki od prehistorii do końca pisma wiejskim nauczycielom czy
organistom, aby ci – od jesieni do
XX wieku
sy solnej, gliny, papieru ...
– rozpoznawanie stylów, datowanie dzieł wczesnej wiosny – gromadzili wieczo– twórcze zabawy pozwalające realirami chłopskich sąsiadów na wspólne
–przygotowanie do egzaminów
zować własne pomysły
czytanie… Wspominają o tym często
pamiętniki z epoki, a niejeden dążący
MŁODZIEŻOWY
KLUB
RYSUNEK
później z uporem do wiedzy chłop– rysunek przestrzenny, perspektywa, FILMOWY
ski syn pamiętał, że chęć poznania
– popularyzacja i pogłębianie wiedzy
– studium martwej natury, rysunek
szerszego świata narodziła się w nim,
na temat sztuki filmowej,
postaci
kiedy przysłuchiwał się czytaniu gazet
– wstępne przygotowanie do egzami- – seanse kinowe i dyskusje o filmach
wieczorem w szkolnej klasie czy paranów na uczelnie artystyczne w zakrefialnej sali.
TEATR I RECYTACJA
sie sztuk plastycznych
– ćwiczenia dykcyjne
Znana szeroko ze swej działalno– drama, warsztaty sceniczne
ści oświatowej na rzecz mieszkańców
PROJEKTOWANIE MODY
– adaptacja tekstu dla potrzeb teatru
swych dóbr hrabina Anna z Działyń– rysunek żurnalowy
młodego widza
skich Potocka z Rymanowa w każdą
– projektowanie odzieży i przedmiosobotę i niedzielę wieczorem czy późtów użytkowych
KLUB MŁODEGO
nym popołudniem zapraszała wiejDZIENNIKARZA
GRAFIKA WARSZTATOWA
skie gospodynie z dziećmi do dworu.
– pozyskiwanie informacji z różnych
– poznawanie tajemnic grafiki artyMatki słuchały lektury przez panią
źródeł
stycznej
Annę z pism poświęconych kobie– wizyty w ciekawych miejscach,
– proste formy druku wypukłego
cemu gospodarstwu, higienie i pie(linoryt, gipsoryt), wgłębnego (sucho- sondy uliczne
lęgnacji dzieci artykułów, przy czym
– pisanie artykułów, reportaży, spraryt, plastikoryt), techniki pokrewne
hrabina starała się przekazać zawarte
wozdań... itp.
(monotypia, kolograf)
w nich wiadomości w przystępnej
– spotkania z ciekawymi ludźmi
formie. Dzieci – w sąsiedniej salce –
GRAFIKA KOMPUTEROWA
mogły posłuchać czytanych przez któTECHNIKI UCZENIA SIĘ
– projektowanie graficzne w proregoś z młodych Potockich (a było ich
– wzmacnianie motywacji, koncentra- siedmioro) opowiastek historycznych
gramie Corel DRAW, Corel PHOTO
cja i relaks, sposoby na stres
-PAINT
bądź przyrodniczych, opublikowa– opracowanie projektów graficznych – mnemotechniki, szybkie czytanie,
nych w pismach dla dzieci.
notowanie nielinearne
(etykiety, foldery, ulotki, plakaty,
W latach 50. tegoż stulecia w My– zwiększanie pojemności i gotowości
billboardy, wizytówki) tworzenie
ślenicach powstała też pierwsza
kompozycji graficznych, retuszowanie pamięci, umiejętności syntezy i anali- w Galicji otwarta w każdą niedzielę
zy informacji
i korygowanie fotografii cyfrowych
w południe, po sumie – czytelnia dla
– rozwijanie wyobraźni, myślenia twórludu. Otwarła ją i prowadziła spoczego,
kojarzenia,
spostrzegawczości
GRAFIKA REKLAMOWA
łecznie pani Ludwika z Zielińskich
– praca w programach pakietu Adobe
Leśniowska, wywodząca się z zieCS6: Photoshop, Illustrator, InDesign GRY LOGICZNE
– gry umysłowe, zagadki, łamigłówki, miańskiej rodziny z tych okolic, żona
– projektowanie logo, ulotek, plakakrakowskiego urzędnika. Twierdziła,
kalambury
tów, banerów, systemów informacji,
że wszelkie zło, jakie pleni się wśród
– rozwijanie twórczego myślenia
stron www, aplikacji z wykorzysta– ćwiczenia spostrzegawczości i pamięci ludu (było to lat kilka po galicyjskiej
niem wiedzy teoretycznej z zakrerzezi) pochodzi z braku dostępu do
su kompozycji, barwy, typografii,
oświaty. Głośna lektura gazet, a dla
edytorstwa
SPORTOWE
chętnych nauka czytania miała poma– wdrażanie projektów do produkcji
DECOUPAGE
– podstawy i tajniki decoupage
– efektowne zdobienia przedmiotów
różnymi technikami

WRZESIEŃ 2016

nagłaśniamy

gać w osiągnięciu wyższego duchowego poziomu i rozwinięciu dobrych
uczuć. Przedsięwzięcie pani Ludwiki
było na owe czasy tak nowatorskie, że
pisały o nim wszystkie bardziej poczytne gazety nie tylko w trzech zaborach, ale i całej Austrii.
Poczynając od roku 1848 najpoczytniejszym galicyjskim dziennikiem
był ukazujący się w Krakowie „Czas”.
Wyrażał poglądy konserwatywne, ale
ze względu na urozmaiconą tematykę – korespondencje z niemal całego
świata, a przy tym wieści ze wszystkich większych galicyjskich miast
publikowane co tydzień – wielu zaczynało dzień od kawy i najnowszego
numeru „Czasu”. Temu, co zdarzyło
się w Oświęcimiu pismo poświęcało
co tydzień średnio dwie szpalty. Można było więc dowiedzieć się o urzędniczych nominacjach, wydarzeniach
kulturalnych w rodzaju odczytów,
występów teatralnych, koncertów,
akcjach na rzecz rozmaitych społecznych celów, ślubach znaczniejszych
obywateli, zgonach szacownych osób,
nieszczęśliwych wypadkach, zjawiskach osobliwych w rodzaju „deszczu
gwiazd”… Można go było oglądać
w ziemi oświęcimskiej w pogodną
sierpniową noc – 15/16 sierpnia 1858
roku.
„Czas” zaspokajał też potrzebę
wiedzy zwykłych ludzi o życiu najwyższych sfer, pisząc o narodzinach,
ślubach i zaręczynach w kręgu rodów
koronowanych (z Habsburgami na
czele), relacjonując bale, wenty i polowania.
Podsuwał odpowiednie lektury,
informował, co nosi się w Wiedniu,
a co w Paryżu i jakich perfum używać
należy w danym sezonie.
Pragnące nadążać za współczesnym światem niewiasty czytywały
„Bluszcz” – był to ładnie ilustrowany
tygodnik ukazujący się od roku 1865
w Warszawie – a rozchodzący się
w trzech zaborach. Redakcja – a były
w niej najpierwsze damskie pióra –
przez 70 lat (pismo ukazywało się do
września 1939) namawiała czytelniczki do umiarkowanej emancypacji
– kształcenia nie tylko dla zdobycia
salonowego poloru, ale i umiejętności praktycznych, pogłębiania wiedzy
z różnych dziedzin, zwracała uwagę

na rozmaite życiowe kwestie. A przy
tym – raz w miesiącu – wydawała dodatek poświęcony modzie, ręcznym
robótkom i poradom higieniczno-domowym… Niekoniecznie wyemancypowane, ale nieźle sytuowane i lubiące beletrystykę Galicjanki czytywały
ukazujący się przez kilka dziesiątków
lat, aż do I wojny światowej „Tygodnik Mód i Powieści”. Prenumeratorki otrzymywały kilka razy do roku
gratis książki wysoko oceniane przez
krytykę, a także – co było nowością –
próbki modnych materiałów, perfum
i kosmetyków.
Dzieci z zamożniejszych domów
mogły cieszyć się lekturą tygodnika
„Przyjaciel Dzieci”, które to pismo
drukowało po raz pierwszy w odcinkach bardzo później czytane przez
kilka pokoleń młodzieży powieści
w rodzaju „Wspomnienia niebieskiego mundurka” Wiktora Gomulickiego
czy „Oko proroka” Władysława Łozińskiego.
Gazety i tygodniki pieczołowicie
przechowywano – egzemplarze zszywano i składano, by zanieść po roku
do introligatora, a oprawną księgę
ustawić na półce w bibliotece… Stąd,
przynajmniej na obszarze Galicji Zachodniej, niedotkniętej większymi
zniszczeniami wojennymi, zachowało
się sporo roczników prasy sprzed 100
i więcej lat.
Chociaż sięgnijmy znowu do
wspomnień z epoki pradziadków.
Na przełomie XIX i XX wieku poczytnością cieszyły się pisma humorystyczne – „Diabeł”, „Mucha”, „Kolce”.
Łamy tych periodyków w dużej mierze zapełniały dowcipy – w większości
wielce zabawne. Otóż zdarzało się, że
abonenci wycinali z pisma najlepsze
anegdoty i przyklejali wycinki na blatach biurek, drzwiczkach domowych
szafek itp. Pewien ziemianin z Galicji
przez lat kilka zbierał najzabawniejsze
historyjki i rysunki, po czym kazał
nimi wytapetować wszystkie łazienki we dworze, a także tzw. miejsca
ustronne na zewnątrz. Ponoć goście
długo nie opuszczali tych przybytków,
zaśmiewając się do łez – wybuchom
wesołości nie potrafili się oprzeć najbardziej ponurzy panowie i wiecznie
skwaszone damy…

kamila drabek

Śledztwo w miasteczku

O

święcimianka, Iwona Mejza, jest autorką powieści
kryminalnych. Wcześniej
ukazały się: „Wszystkie
grzechy nieboszczyka”, „Wyszedł
z domu i nie wrócił”, „Alibi” (opowiadanie). Iwona Mejza jest też
twórczynią literackiej gry miejskiej
„Kryminalne zagadki Oświęcimia –
Tajemnica Hotelu Herz”. Niedawno
ukazała się kolejna powieść pt. „Przepis na zbrodnię”.
Czy główna bohaterka „Przepisu
na zbrodnię”, Marlena „Lena” Zawilska, autorka powieści kryminalnych,
jest alter ego pisarki? Takie skojarzenie
przychodzi do głowy po przeczytaniu
pierwszych zdań książki. Zawilska
mieszka w Miasteczku, lubi pracować

Iwona
Mejza,
Przepis na
zbrodnię,
Wydawnictwo
Szara
Godzina,
Katowice
2016.

w ogrodzie i ma kota. Pana Kota. Inteligentnego obserwatora i komentatora
zdarzeń (jak w bajkach). Pisarka cier-

pi na brak natchnienia. Ekran laptopa
gaśnie, zamiast migotać od pojawiających się liter kryminalnej opowieści.
Ale oto pojawia się trup! Prawdziwy
trup! Sąsiad Zawilskiej, Romuald
Tracki, zostaje znaleziony martwy
przez kuriera, który przybył z paczką.
I tu kończę prezentację fabuły,
aby nie zepsuć czytelnikom zabawy.
Książka została bowiem napisana
z humorem i lekkością. Jest intryga,
prywatne śledztwo i powieść w powieści, bo Marlena Zawilska tworzy
książkę, której akcja rozgrywa się
w Hiszpanii (fragmenty zostały wyodrębnione inną czcionką). Powieściowe światy się przenikają, pojawiają się zaskakujące zbiegi okoliczności.
A Pan Kot jest świetny!

sport
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UKH Unia wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Solarze niebezpiecznie blisko strefy spadkowej w trzeciej
w Oświęcimiu zapraszają na hokejowe zajęcia
lidze

Oferta w biało-niebieskim kolorze
Zamiast siedzieć w domu przed
komputerem, przyjdź do hali
lodowej w Oświęcimiu i spróbuj swoich sił na lodowej tafli!
Ofertę nauki gry w hokeja na
lodzie przedstawia Uczniowski Klub Hokejowy Unia wraz
z Miejskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji.
Nie jest ważne jakie umiejętności jazdy na łyżwach posiadają
już dzieci. Zajęcia są bardzo
zróżnicowane.
– Zapraszamy dzieci w różnym stopniu zaawansowania –

mówi Katarzyna Kot, prezeska
UKH Unia.
– Inaczej trenują mali hokeiści stawiający pierwsze kroki
na lodzie, a inaczej ci, którzy
trenowali już w poprzednich
sezonach. Nasz klub organizuje
dla najmłodszych turnieje mikołajkowe, wiosenne i symboliczny mecz rodziców z dziećmi – dodaje Katarzyna Kot.
Hokeiści trenują w poniedziałki i środy od 17:45 do 18:30.
Zajęcia przeznaczone są dla
dzieci od piątego roku życia

do końca trzeciej klasy szkoły
podstawowej. Adepci hokeja
na treningach uczą się poprawnej jazdy na łyżwach i techniki
kija, prowadzenia krążka, podań, strzałów i podstaw obrony.
– Rozpoczęcie treningów w wieku pięciu, sześciu lat pozwala na
wcześniejsze opanowanie techniki jazdy, rozwiniecie motoryki, równowagi, koordynacji
i wspieranie ogólnego rozwoju
fizycznego dziecka – przekonuje
trener Robert Piecha.
– mac

Po czterech zwycięstwach z rzędu piłkarze Unii w trzech
meczach zdobyli tylko punkt

Zadyszka beniaminka
Po kapitalnym starcie w czwartoligowych rozgrywkach piłkarze oświęcimskiej Unii rozbudzili apetyty biało-niebieskich
fanów. Podopieczni Sławomira
Frączka odprawili kolejno Skawinkę, Pcimiankę, TS Węgrzce
i Orła Piaski Wielkie. Później
jednak biało-niebieskich złapała lekka zadyszka. W efekcie na
półmetku rundy jesiennej Unia
zajmuje piąte miejsce w tabeli
IV ligi.
Pierwsze punkty oświęcimianie stracili w pojedynku w Stanisławiu Dolnym, gdzie ulegli
miejscowej Sosnowiance 1:0.
Wszystko rozstrzygnęło się
w 25. minucie gry. Po uderzeniu Sebastiana Stróżyka zza
„szesnastki” piłka odbiła się
rykoszetem i całkowicie zaskoczyła strzegącego bramki Unii
– Przemysława Kubasa. Najlepszą okazję do wyrównania miał
Adrian Pietraszko, ale futbolówka zatrzymała się tylko na
poprzeczce.
Później przyszedł bezbramkowy remis z Wiślanką Grabie w Oświęcimiu i bolesna
porażka w Kleczy Dolnej.
Reklama

Oświęcimska Unia chce szybko wrócić na zwycięską
ścieżkę
Fot. mac

Unia uległa miejscowej Iskrze
aż 4:1. Już po 25 minutach
gospodarze prowadzili 2:0,
a w doliczonym czasie pierwszej odsłony podopieczni Filipa Niewidoka zadali kolejny
cios. Kiedy zaraz po zmianie
stron Iskra zdobyła czwartą
bramkę wszystko było jasne.
Najlepszego dnia nie miał Szymon Stachura. Bramkarz Unii
nie był bez winy przy golach
dla kleczan. Honor biało-niebieskich w ostatniej minucie
uratował Marcin Pluta.

– Pewne rzeczy uchodziły
w okręgówce bez większych
konsekwencji, ale to już jest
czwarta liga – rozpoczyna Sławomir Frączek, trener Unii.
– Za błędy trzeba drogo płacić.
W Kleczy Dolnej popełniliśmy
ich mnóstwo. Dlatego wynik
jest taki, a nie inny. Po początkowej euforii trzeba zejść
na ziemię. Nikt nie odda nam
punktów za darmo. Musimy na
nie solidnie zapracować – powiedział Sławomir Frączek.
– mac

Defensywa niczym
szwajcarski ser

Aż piętnaście goli stracili solarze w czterech ostatnich meczach ligowych. Nie wystawia
to najlepszego świadectwa
nie tylko formacji obronnej.
W spotkaniach przeciwko rzeszowskiej Stali, beniaminkowi
z Trzebini, Podhalu Nowy Targ
i świdnickiej Avii podopieczni Sebastiana Stemplewskiego
zdobyli zaledwie jeden punkt.
W starciu Soły ze Stalą Rzeszów
w Oświęcimiu kibice zobaczyli
aż dziewięć goli. O jednego więcej strzelili niestety przyjezdni.
Zaledwie po kwadransie gry
drużyna z Plant przegrywała
0:3. Złapała kontakt z przeciwnikiem po trafieniach Dawida Dynarka z rzutu karnego
i Przemysława Knapika. Po
zmianie stron Stal dorzuciła
dwa kolejne gole, a oświęcimianie odpowiedzieli bramkami autorstwa Jakuba Snadnego.
– Po golu na 2:5 byliśmy już
praktycznie na łopatkach –
mówi Sebastian Stemplewski,
trener Soły.
– Potrafiliśmy się jednak podnieść i zdobyliśmy dwa gole.
Zabrakło naprawdę niewiele,
aby wywalczyć punkt w meczu
z tak wymagającym rywalem.
Przegraliśmy, ale naszej drużynie należą się duże brawa. Pokazaliśmy charakter – dodaje
Sebastian Stemplewski.
O ile pięć straconych goli w meczu z jednym z faworytów do
trzecioligowego mistrzostwa
można jeszcze jakoś sensownie usprawiedliwić, to trudno
wytłumaczyć wyjazdowy blamaż z beniaminkiem w Trzebini aż 1:5. Trzecioligowe

derby zachodniej Małopolski
były bardzo bolesne dla gości
z Oświęcimia. Najpierw efektownym uderzeniem w „okienko” popisał się Marek Mizia.
Po dziesięciu minutach gry
było już 2:0 dla MKS-u. Akcję
Michała Kowalika skutecznie
finalizował Mateusz Stanek. Na
krótko przed przerwą nadzieję
w serca solarzy wlał Wojciech
Jamróz, który zamknął głową
dośrodkowanie Pawła Cygnara z rzutu rożnego. Po zmianie
stron piłka lądowała już tylko
w bramce Soły. Marcin Koper
wyjmował futbolówkę z siatki
po uderzeniach Michała Kowalika, Marka Mizi i Pawła Piskorza. Solarze schodzili z boiska
ze spuszczonymi głowami.
W starciu Soły z Podhalem
Nowy Targ odnotowano remis
2:2, a punkt dla gospodarzy

w ostatniej minucie uratował
Wojciech Jamróz. Wynik po
5 minutach gry otworzył Przemysław Knapik. Wyrównał
jeszcze przed przerwą Bartłomiej Pająk, zaś krótko po zmianie stron karnego wykorzystał
zawodnik rodem z Ukrainy –
Tarak Jaworskij.
Później solarzy czekał trudny mecz w Świdniku. Avia na
swoim terenie jest wyjątkowo
groźna. Podopieczni Sebastiana Stemplewskiego powalczyli, ale nie udało im się zdobyć
choćby punktu. Przy stanie 2:0
dla gospodarzy rzut karny wykorzystał Dawid Dynarek i pojawiła się szansa na remis. Avia
„ukłuła” jednak po raz trzeci,
a końcowy rezultat w ostatniej
minucie ustalił Mateusz Gleń.
Solarze przegrali 3:2.
– mac

W kolejnych meczach solarze koniecznie muszą poszukać
zwycięstw
Fot. mac

Hokeiści UKH Unia w gronie wybrańców trenerów reprezentacji Polski U-20 i U-18

Oświęcimskie powołania
Powołania trenerów młodzieżowych reprezentacji hokejowych U-20 i U-18 nie ominęły
Oświęcimia. Z szeroką kadrą
biało-czerwonych przygotowywało się pięciu hokeistów UKH
Unia.
Do kadry narodowej U-20 powołanych zostało dwóch napastników oświęcimskiej Unii.
Mowa o Jakubie Krzaku i Marcelu Hatłasie, grającymi na co
dzień w rozgrywkach Centralnej
Ligi Juniorów. Uczestniczyli oni
w tygodniowym zgrupowaniu
szkoleniowym w Jastrzębiu-Zdroju i reprezentowali Polskę w dwumeczu ze Słowenią.
W pierwszej grze Polacy przegrali 1:2, natomiast w drugim
meczu zrewanżowali się Słowenii, z nawiązką wygrywając 7:2.
Później zawodnicy UKH Unia
rozpoczęli treningi w Sosnowcu w ramach projektu Polskie-

go Związku Hokeja na Lodzie
tworzącego zespół U-20. Ten
team występuje w rozgrywkach
hokejowej ekstraklasy. Młodzieżowi reprezentanci Polski
w grudniu powalczą w turnieju
mistrzostw świata dywizji 1B
na Węgrzech. Turniej zostanie
rozegrany od 11 do 17 grudnia
w Budapeszcie.
Tymczasem do kadry Polski
U-18 trafiło aż pięciu hokeistów z Oświęcimia. To Miłosz
Noworyta, Adam Kot (obrońcy) oraz Michał Magiera,
Kamil Wątor i Jakub Kupiec
(napastnicy).
Zgrupowanie
„osiemnastki” z małymi przerwami trwało dwa miesiące
i do końca zgrupowania dotrwało trzech oświęcimskich
zawodników – Miłosz Noworyta, Michał Magiera i Adam
Kot. Rozpoczęło się od testów
i badań w Centralnym Ośrod-

ku Przygotowań Olimpijskich
w Spale. Później hokeiści
uczestniczyli w zajęciach szkoleniowych w Krynicy-Zdroju,
Vitkowicach i Janowie.
Polska reprezentacja narodowa do lat 18 wzięła udział
w dwóch międzynarodowych
turniejach. Biało-czerwoni wystąpili w „Ostrava Cup 2016”
i „Turnieju Nadziei Olimpijskich w Budapeszcie”.
– Gratulujemy naszym zawodnikom i ich trenerom sukcesu,
jakim są niewątpliwie powołania do kadry – mówi Katarzyna Kot, prezeska UKH Unii
Oświęcim.
– Głęboko wierzę, że w składach reprezentacji Polski
na mistrzostwa świata U-20
i U-18 znajdą się nazwiska
młodych zawodników Unii –
dodaje Katarzyna Kot.
– mac

sport
Znakomity start oświęcimskich hokeistów w rozgrywkach ekstraligi

To się nazywa wejście w sezon!
Na prośbę klubów z Gdańska
i Katowic mecze tych zespołów
z Unią zostały przeniesione do
Oświęcimia. Tak się więc złożyło, że w trzech pierwszych grach
o punkty biało-niebiescy wystąpili przed własną publicznością.
Z roli gospodarza podopieczni
Josefa Dobosza wywiązali się w
stu procentach. Wygrali wszystko, co było do wygrania i po
trzech kolejkach wygodnie rozsiedli się w fotelu lidera!
Na inaugurację Unia nie miała najmniejszych problemów
z rozbiciem toruńskiej Nesty
Mires. Biało-niebiescy wygrali w bardzo przekonującym
stylu aż 7:1. Oświęcimianie
szybko objęli dwubramkowe
prowadzenie. Najpierw Radim
Haas tak kapitalnie zmienił lot
krążka przed bramką po strzale Łukasza Bułanowskiego, że
Michał Plaskiewicz nawet nie
zareagował. Niespełna dwie
minuty później gospodarze
wykorzystali grę w liczebnej
przewadze i było już 2:0. W 27.
minucie ponownie w roli
głównej wystąpił Jan Danecek.
Czeski napastnik zdobył swojego drugiego gola, zamykając
indywidualną akcję Macieja
Szewczyka. Torunianie odpowiedzieli celnym uderzeniem
z nadgarstka autorstwa Bartosza Fraszki, ale prowadzenie
Unii nie było specjalne zagrożone. W trzeciej tercji gospodarze już tylko „dobijali” pogodzonego z losem przeciwnika.
Bohaterem spotkania został Jan
Danecek, który skompletował
hat-tricka.
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70 lat temu powstał klub sportowy unia

Jubileuszowe spotkanie
– Klub został założony w 1946
roku. W1996 roku rozpadł się na
kilka mniejszych, tzn. każda sekcja sportowa założyła własny klub
z członem Unia w nazwie. Tak
powstały Miejski Klub Piłkarski
Unia, Uczniowski Klub Pływacki
Unia, Klub Łyżwiarstwa Figurowego Unia, Klub Hokeja na Lodzie Unia – mówi Włodzimierz
Liszka członek Zespołu Organizacyjny Jubileuszu 70-lecia Klubu Sportowego Unia Oświęcim.
Wprawdzie macierzysty klub
już nie istnieje, ale działacze,

którym bliskie są tamte czasy
postanowili uczcić jubileusz
powstania Unii. Przygotowali
z tej okazji wystawę pamiątek
klubowych, która prezentowana będzie od 17 do 29 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki.
Natomiast 18 października
o godz. 17:00 w bibliotecznej
auli odbędzie się spotkanie
zawodników, trenerów i działaczy z tamtych lat. Więcej informacji można uzyskać, pisząc
na adres wlodekliszka@o2.pl/.

UKS Kadet zaproszony na silnie obsadzony międzynarodowy turniej

Belgijska przygoda

Unici otworzyli sezon 2016/17 efektownym zwycięstwem
7:1 nad toruńską Nestą Miresem
Fot. mac

– Wygraliśmy na inaugurację i mamy pierwszy komplet
punktów – mówił po meczu
Josef Dobosz, trener oświęcimskiej Unii.
– To jest dla nas najważniejsze.
Kontrolowaliśmy wydarzenia
na lodzie, choć były okresy, do
których można się przyczepić –
powiedział trener Dobosz.
W drugim meczu oświęcimianie wygrali ze Stoczniowcem
Gdańsk 4:2, a do wygranej gospodarzy poprowadził Peter
Tabacek. Kapitan Unii zdobył
dwa gole, a przy dwóch innych
zaliczył asysty.
– Rywal z Gdańska zawiesił
nam wyżej poprzeczkę niż
wcześniej torunianie – przekonuje Josef Dobosz.

– Zadowolony jestem z tego,
co pokazaliśmy w pierwszej
odsłonie, którą wygraliśmy
3:0. Później było już zdecydowanie gorzej. Szczególnie
tyczy to ostatnich 20 minut
– podsumował czeski szkoleniowiec.
Po wygranych z Nestą Toruń
i Stoczniowcem, podopieczni
Josefa Dobosza pokonali KH
GKS Katowice 2:0. To był bardzo trudny mecz, gdzie wynik
praktycznie do ostatniej syreny był sprawą otwartą. Kapitalnie między słupkami oświęcimskiej bramki spisywał się
Michal Fikrt. Po drugiej stronie lodowiska czyste konto
bardzo długo zachowywał też
Matus Kostur. Mijały kolejne

minuty, a na tablicy świetlnej
ciągle widniał wynik bezbramkowy. Wiele wskazywało na
to, że pierwsze trafienie może
okazać się decydujące. Tak się
też stało. Kluczowa okazała się
52. minuta gry. Po uderzeniu
Petera Tabacka krążek odbił
golkiper „Gieksy”, ale był już
bezradny wobec poprawiającego Radima Haasa. Na minutę przed końcem trener KH
GKS poprosił o czas i zagrał va
banque. Wówczas krążek do
pustej bramki posłał Łukasz
Bułanowski.
Wychowanek
stołecznej Legii ustalił wynik
spotkania. Był to pierwszy gol
tego obrońcy dla biało-niebieskiej drużyny.
– mac

Nowy sezon zainaugurowały hokeistki UKHK UniA Oświęcim

Chcą wskoczyć na podium
Za nami pierwsze mecze sezonu 2016/17 w hokejowej lidze
kobiecej. W rozgrywkach wystartowało siedem zespołów.
Mistrzowskiej korony broni
bytomska Polonia, która jest
też zdecydowanym faworytem. Unitki mierzą w miejsce
na podium.
– Co niewątpliwie bardzo
cieszy, w porównaniu do poprzedniego sezonu żadna z hokeistek Unii nie zdecydowała
się na odejście z zespołu. Do
drużyny dołączyły za to młode
hokeistki. Mowa o Annie Kot,
Patrycji Kułas, Annie Zaborskiej i Katarzynie Zaborskiej –
mówi trener hokeistek UKHK
Unii, Robert Piecha.
O medale walczy tylko siedem ekip, bo na grę w lidze
słowackiej zdecydowano się
w Krynicy i Nowym Targu.
W rozgrywkach 2016/17 wystartowała zatem TMH Polonia Bytom, GKS Stoczniowiec
Gdańsk, MUKS Naprzód Janów, SKKH Atomówki GKS
Tychy, UKHK Unia Oświęcim,
Kozice Poznań i KS 1906 Cracovia.
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Liga gra systemem 4-rundowym każdy z każdym. Najlepszy zespół będzie miał zapewnione miejsce w półfinale,
a pozostałe zespoły muszą
walczyć o „pierwszą czwórkę”
w ćwierćfinałach. Faworyta
należy upatrywać w Polonii
Bytom, która przed sezonem
została wzmocniona kilkoma
hokeistkami Naprzodu Janów.
Drugą siłą będzie prawdopodobnie gdański Stoczniowiec.

W inauguracyjnym dwumeczu unitki grały na wyjeździe z tyskimi Atomówkami.
W pierwszym starciu tyszanki
pokonały Unię 3:2. Do bramki
Atomówek trafiały Magdalena
Klatka i Joanna Strzelecka. Po
pierwszej odsłonie oświęcimianki prowadziły 1:2. Wynik
do końca był sprawą otwartą
i gdyby unitki były bardziej
skuteczne, to mogłyby pomyśleć o wygranej. Komplet punk-

tów niestety został w Tychach.
Pozyskaną z Jastrzębia Monika
Chodak (Unia) dwukrotnie pokonała Katarzyna Frąckowiak,
która wcześniej była ważną postacią w zespole z Oświęcimia.
Takich hokeistek teraz w Unii
bardzo brakuje. W rewanżu
podopieczne Roberta Piechy
ponownie były blisko zdobycia choćby punktu. Ostatecznie Atomówki zwyciężyły 4:2,
a gole dla Unii strzelały Aneta
Michałek i Małgorzata Metyk.
Powróciły stare grzechy, czyli
kłopoty pod bramką rywalek.
Oby limit pecha został wyczerpany w Tychach.
W kolejnej serii biało-niebieskie
nie miały najmniejszych problemów ze zdobyciem kompletu
punktów w wyjazdowej konfrontacji z Cracovią. Unitki zwyciężyły pod Wawelem 4:2 (2:0, 1:0,
1:2) i 10:0 (4:0, 3:0, 3:0). Łupem
bramkowym w tym dwumeczu
podzieliły się: Aneta Michałek
(cztery gole), Joanna Strzelecka
(trzy), Karolina Churas (trzy),
Unitki pechowo przegrały w Tychach, ale w Krakowie od- Małgorzata Metyk (dwa), Monika Szpyt i Karolina Trethan.
niosły pewne zwycięstwa
Fot. mac
– mac

Belgijski klub koszykarski Aste
Kain zaprosił młodych oświęcimian z UKS Kadet do wzięcia
udziału w międzynarodowym
turnieju. Najmłodsza drużyna
oświęcimskiego klubu oczywiście skorzystała z propozycji
i udała się w podróż do Belgii.
Konfrontacja z drużynami z Paryża – Union Elite Paris, ASCV
Denain, mistrzem Francji – Bourbourg i całą plejadą zespołów
belgijskich – Uccle Europe Bruxelles, K-Basketteam Kortrijk,
Giants Anvers i gospodarzem
turnieju – Aste Kain była dla
tych młodych sportowców, niczym spełnienie marzeń. Formę na belgijski turniej „Niedźwiadki” szlifowały końcem
wakacji podczas 10-dniowego
obozu w Sędziszowie.
– W pierwszym spotkaniu
zmierzyliśmy się z drużyną
z Kortrijk – mówi trener zespołu UKS Kadet, Wojciech
Porębski.
– Do połowy meczu graliśmy
jak równy z równym. Po zmianie stron jeden z naszych liderów Mateusz Zgrajek popełnił dwa szybkie przewinienia
i musiał opuścić plac gry. Belgowie bezlitośnie wykorzystali
nasze osłabienie i odnieśli pewne zwycięstwo – dodaje trener
Porębski.
W drugiej grze rywalem UKS
Kadet był mistrz Francji. Młodzi, ciemnoskórzy Francuzi
nie dali oświęcimianom najmniejszych szans. Przewaga
szybkości, skoczności i siły nie
pozwoliła nawiązać równorzędnej walki, ale sama możliwość rywalizowania z tak mocnym teamem pozwoliła nabrać
doświadczenia, które z pewnością zaprocentuje w niedalekiej
przyszłości.
Później młodym koszykarzom
z Oświęcimia przyszło się
zmierzyć z drużyną z Brukseli. Pojedynek miał bardzo podobny przebieg do inauguracyjnego. W pierwszej kwarcie
przez większą część prowadzili
podopieczni Wojciecha Porębskiego, ale z czasem lepszą
kondycją i przede wszystkim
koncentracją wykazała się ekipa Uccle Europe Bruxelles.

Ostatecznie UKS Kadet zajął ostatnie miejsce w grupie
i oświęcimianom pozostała
walka o miejsca 5–8.
– W pierwszym meczu walczymy z Union Elite Paris. Drużyna z Paryża miała w swoim
składzie trzy dziewczyny, które
odgrywały wiodącą rolę. Nasi
zawodnicy szybko objęli czteropunktowe prowadzenie i kontrolowali przebieg meczu. Po
zmianie pierwszej piątki z Paryża na parkiecie pojawiły się
wspomniane trzy dziewczyny
i wtedy wszystko się zmieniło.
Presing na całym placu, walka
fizyczna, liczne przechwyty diametralnie odmieniły sytuację.
Nasi chłopcy zupełnie nie radzili sobie z świetnie wyszkolonymi dziewczynami o ciemnej
karnacji. Francuzki walczyły
bardzo twardo pod obydwoma
koszami. Duża klasa – podkreśla Wojciech Porębski.
W ostatnim meczu o siódmą
lokatę UKS Kadet odniósł zwycięstwo przez walkower, gdyż
rywal nie poradził sobie z wymogami organizatora.
– Ze swojej strony chciałbym
bardzo mocno podziękować
wszystkim, którzy przyczynili
się do wyjazdu naszej drużyny na tak niezwykły turniej.
W pierwszej kolejności ukłony dla wspaniałych rodziców,
którzy oprócz ogromnego
wsparcia finansowego, osobiście udali się ze swoimi pociechami do Belgii i cały czas
wspaniale dopingowali. Dziękuję prezesce Ewie Walusiak
i całemu zarządowi UKS Kadet
za dofinansowanie przejazdu,
Urzędowi Miasta Oświęcim
za przygotowanie dla nas okolicznościowych upominków.
Dzięki również dla wszystkich
ludzi dobrej woli, którzy nas
wspierają – podsumował trener
Porębski.
Młodzi koszykarze z Oświęcimia byli w starożytnym miasteczku Turnai z przepiękną
Starówką. Kąpali się w fontannach i zwiedzili ogromną katedrę Notre Dame w Paryżu,
która jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
– mac
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KRZYŻÓWKA 9/2016
Poziomo:
1. Nerka albo serce;
2. Stolica województwa podkarpackiego; * Wszczepiony ząb;
3. Dom Eskimosa;
4. Przestarzale afekt; * Oszlifowany diament;
5. Konstytucyjna stolica Boliwii;
6. Smakołyk; * Marynarz od czarnej roboty;
7. Z siarkowym łebkiem;
8. Stare żelastwo; * Gitara trubadura;
9. Awantura, incydent;
10. Autor powieści „Kolumbowie. Rocznik 20”; * Fartuch ochronny,
kitel;
11. Damski kapelusz bez ronda;
12. Codzienny zarobek sklepu;
13. Charakterystyka zaginionego;
14. Prezent dla niegrzecznych dzieci;
15. Zylska, śpiewała „Kasztany”;
16. Papier do kopiowania;
17. Trująca substancja;

Litery uporządkowane od 1 do 21 utworzą rozwiązanie – przysłowie łacińskie, które wraz z kuponem nr 9 naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć do 19 października 2016 r. do redakcji GZO, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu. Na zwycięzcę
losowania czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 8/2016 brzmi: „Doświadczenie to okulary rozumu”. Nagrodę książkową ufundowaną przez Wydawnictwo Novae Res otrzymuje p. Kazimierz Fijał
z Woli. Gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją.

Pionowo:
A) Wielkie zwycięstwo; * Długotrwałe cierpienie;
B) Rozstanie w niezgodzie;
C) Dawne pantofle domowe; * Brat Jerzego Bohatyrowicza („Nad
Niemnem”);
D) Oryginalny twórca w dziedzinie mody;
E) Potocznie o ważnej osobie; * „Owoc z zawleczką”;
F) Wierzchołek góry;
G) Zasiali go górale; * Procent;
H) Arlekin, błazen;
I) Ziemie polskie pod zaborem austriackim; * Ostatki;
J) Kablowe lub telewizyjne;
K) Mityczna córka Tantala zamieniona w skałę; * Zagroda dla owiec;
L) Brzdąc, berbeć;
Ł) Nauka o świetle;
M) Dawny sklep z mięsem;
N) Kolorowy ptak łowny;
O) Kwiat towarzystwa;
P) Powstaje w stoczni.

OGŁOSZENIA
DROBNE
Działka budowlana Kęty/Bielany,
18 ar, dobra lokalizacja, cena 85 000,
od właściciela.
tel. 728 544 591
Firma Aspen poszukuje osób
sprzątających oraz operatora maszyny
na obiekcie wielkopowierzchniowym
w Oświęcimiu.
Tel. 661 991 512
Wynajmę odnowione mieszkanie
35 m kw. (1 duży pokój, kuchnia)
na osiedlu Chemików.
Odstępne 400 zł + czynsz 340 zł.
Tel. kontaktowy 782 280 708
Sprzedam mieszkanie 44 m kw.,
ul. Budowlanych, cena 120 tys.
Tel. 517 450 034

Fundatorem nagrody
jest Wydawnictwo

KUPON
krzyżówka 9/2016

prezentuje Łukasz szymański

Aby zamieścić reklamę
lub ogłoszenie
drobne należy
skontaktować się
z redakcją „GZO”.
Koszt ogłoszenia
drobnego 60 groszy
za słowo.

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
w poniedziałek
24 października 2016 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
dostępny
NA WWW.OCK.ORG.PL

Portrety nad Sołą

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ
Miesięcznik powołany w 1991 roku
przez Radę Miasta Oświęcim
Lata 30. XX wieku. Stefania Szostek, nauczycielka w szkole muzycznej
w Oświęcimiu z przyjaciółmi. W tle most betonowy oddany do użytku
w 1924 r. Ze zbiorów rodzinnych pani Ireny Szostek

Grupa uczniów Gimnazjum Konarskiego w Oświęcimiu. W tle most i zamek (zbiory własne)
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Lata 30. XX wieku. Grupa oświęcimian na tle mostu kolejowego na Sole
(zbiory własne)

Lata 40. XX wieku. Grupa pracowników kolei w Oświęcimiu. W tle most,
zamek, kościół i zabudowania fabryki Haberfeldów
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