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Mieszkania w dobrej cenie
Osiedle Stare Stawy to najbardziej dynamicznie rozwijające się pod względem mieszkalnictwa osiedle
w naszym mieście. To tutaj miasto Oświęcim od 2013 roku realizuje samorządowy program budowy
mieszkań dla rodzin.
W systemie odroczonej
własności miejska spółka,
Oświęcimskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego,
wybudowała już dwa bloki
przy ul. Zagrodowej. Kolejny
będzie gotowy w przyszłym
roku.
System odroczonej własności oznacza, że lokator będzie mógł stać się właścicielem mieszkania po upływie
określonego czasu, który najczęściej wynosi od trzech do
pięciu lat, wykupując je na
własność. Warunkiem wynajmu jest wpłata partycypacji w
wysokości 30 proc. wartości
mieszkania. Szacowany koszt
partycypacji (udziału w kosztach budowy) za 1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkania to około 1 tys. zł.
– Jest to dość nowatorski program na rynku mieszkaniowym nie tylko w Małopolsce,
ale też w kraju, gdy samorząd, podwyższając kapitał
spółki, buduje mieszkania
na wynajem. Ilość osób, które już mieszkają i tych, które
złożyły wniosek o chęć skorzystania z tej oferty świadczy, że jest to trafiony pomysł. Ale też oczekiwany
przez mieszkańców, szczególnie młodych, którzy za
stosunkowo niewielkie pieniądze mogą zamieszkać we
własnym mieszkaniu, a po
pewnym czasie mogą wykupić je na własność – podkreśla Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.
– Na osiedlu Stare Stawy do
tej pory powstały dwa bloki
w systemie odroczonej własności, w których zamieszkało czterdzieści dziewięć rodzin. Są to bloki trzypiętrowe,
a lokale na trzecim poziomie
są dwukondygnacyjne z poddaszem. Do spółki zgłasza się
coraz więcej osób zaintereso-

wanych pozyskaniem mieszkania, dlatego budujemy już
trzeci budynek wielorodzinny dla dwudziestu sześciu rodzin, który będzie gotowy do
końca 2017 roku. Budynek
posiada mieszkania jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe oraz czteropokojowe (jako dwupoziomowe),
a ich metraż wynosi od 30 do
85 m kw. – informuje Tyberiusz Kornas, prezes Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
– Zakładamy, że do końca
przyszłego roku budynek ten
zostanie zamieszkany, choć istnieje nawet szansa na oddanie
i użytkowanie z początkiem
jesieni. Przetarg na budowę
czwartego bloku jest już ogłoszony. Spółka ma też w planach
budowę piątego, który obecnie jest projektowany. Jeżeli
wszystko dobrze pójdzie, pod
koniec roku chcielibyśmy zacząć jego budowę – dodaje.

Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkaniowym,
spółka ma w swojej ofercie nowoczesne i energooszczędne budownictwo mieszkaniowe. Zainteresowanych
przyciąga dobra lokalizacja
– osiedle Stare Stawy położone jest w odległości około
500 metrów od drogi nr 948
w kierunku Kęt i Bielska-Białej oraz drogi nr 44 w kierunku Krakowa i Katowic,
graniczy też z piękną okolicą
doliny Soły. Walorami są nowoczesny design i rozwiązania projektowe oraz korzystna forma finansowania.
Koszt budowy bloku wynosi
ok. 4,8 mln zł, co daje średnio 3,3 tys. zł za m kw. Za
50-metrowe mieszkanie najemca musi wpłacić 50 tys. zł
(30 proc. wartości mieszkania). Taka forma jest bardzo
korzystna zwłaszcza dla tych
osób, które nie mogą otrzymać kredytu. W przypadku

rezygnacji z mieszkania kwota partycypacji wraz z kwotą
rezerwacji i kaucji jest zwracana najemcy na zasadach
określonych w umowach.
Miasto do tej pory podniosło
kapitał spółki OTBS o ponad
2,1 mln zł.
W blokach znajdują się
mieszkania o mniejszym metrażu, np. 30 m kw., a większe
rodziny mogą znaleźć mieszkanie nawet 85-metrowe.
– Atutem jest otrzymanie
mieszkania pod klucz, a więc
obok białej armatury najemca sam może wybrać panele,
kolor ścian i inne detale. Jest
to lepsza forma niż mieszkania od dewelopera czy z rynku wtórnego. W tym przypadku zabieramy tylko meble
i z dnia na dzień możemy się
wprowadzać – zachęca Tyberiusz Kornas, prezes OTBS.
Co ważne, przyszli najemcy
do tej pory na etapie budowy
mogli wnosić swoje drobne

życzenia i zmiany do projektu
mieszkania.
– Jeżeli klient wystosuje do
nas pismo z prośbą o wprowadzenie zmiany układu ścianek, oferowanego wykończenia, a generalny wykonawca
zgodzi się, wówczas zmieniamy i wykonujemy mieszkanie
zgodnie z życzeniem najemcy.
To nie jest dla nas problemem
na etapie budowania. Jest to
tylko kwestia umówienia się.
Wszystko jesteśmy w stanie
zrobić. Zdarzył nam się kiedyś przypadek, że osoba chętna na mieszkanie zapragnęła
mieć jacuzzi, więc wprowadziliśmy poprawki do projektu lokalu i jacuzzi zamontowaliśmy – dodaje prezes.
– W budynkach wielorodzinnych na Starych Stawach
mamy w ofercie miejsca postojowe w podziemnym garażu. Takich miejsc mamy
zazwyczaj
ok.
piętnastu
w każdym z bloków. Chętni

za dodatkową opłatą mogą
je mieć wyłącznie dla siebie.
Jeżeli najemca nie chce, do
dyspozycji są ogólnodostępne parkingi dla mieszkańców osiedla, znajdujące się
na zewnątrz. Postanowiliśmy
postawić na miejsca postojowe w podziemiu, wychodząc
naprzeciw nowym potrzebom ludzi. Kiedyś mieliśmy
wszędzie piwnice, jednak
dzisiaj nie są one tak bardzo
potrzebne. Dawniej piwnice były wykorzystywane do
przechowywania opału czy
zimowych zapasów. Dzisiaj
nie mamy już takiej potrzeby magazynowania – wszystko jest dostępne w sklepach
na bieżąco. Za to mamy problem z miejscem do parkowania samochodów – obrazowo
podkreśla prezes Kornas.
Oświęcimskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
ma także w ofercie mieszkania w Starym Mieście. Przy ul.
Mickiewicza 5 buduje dwupiętrową kamienicę, w której
na parterze będzie lokal usługowy. Na pierwszym i drugim piętrze będzie łącznie
sześć mieszkań o powierzchni
30, 50 i 60 m kw. Zabiega też
o rozpoczęcie inwestycji przy
placu Słonecznym 4.
– Mieszkania budowane
w Starym Mieście są tylko i wyłącznie na wynajem.
Nie będzie można ich wykupić. Budowę umożliwił nam
udział w nowym programie
rządowym skierowanym do
TBS. Jako jedyni w Małopolsce zgłosiliśmy się do niego i otrzymaliśmy wsparcie.
Program ten zakłada zbieżne
z naszym założeniem, podjętym wspólnie z władzami
miasta, że nie będziemy mieli możliwości sprzedaży tych
mieszkań, będzie tam niewysoki czynsz i przynajmniej
w połowie lokale będą zajęte przez rodziny posiadające
potomstwo – wyjaśnia Tyberiusz Kornas.
– Marzena Wilk
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Symboliczne krokusy

Niepodległa!

Na wiosnę na rabatkach w trzech miejscach Oświęcimia za- Konkursy, śpiewy, wystawy, parady, zmagania sportowe –
kwitną symboliczne krokusy, które już teraz zasadziła mło- wszystko w tonacji biało-czerwonej, by tradycyjnie lub ardzież z Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu wraz tystycznie uczcić rocznicę odzyskania niepodległości Polski.
z niemieckimi rówieśnikami w ramach projektu „Krokus”. Przez kilka dni oświęcimianie
Cebulki żółtych krokusów,
które zakwitną wczesną wiosną będą przypominać półtora miliona dzieci żydowskich
i innych narodowości zamordowanych w czasie II wojny
światowej. Jeden kwiatek jest
symbolem maleńkiego życia. Przy ul. Berka Joselewicza w miejscu przedwojennej Wielkiej Synagogi, która
została spalona w listopadzie
1939 roku kwiaty zakwitną w kształcie menory, przy
Międzynarodowym Domu
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu przybiorą kształt harfy, a przy Zespole Szkół nr 1
rabatka zakwitnie w kształcie
księgi.
– Projekt ma na celu upamiętnienie dzieci – ofiar
II wojny światowej. Jeden
kwiat jest symbolem jednego dziecięcego życia. To także bardzo dobra okazja do zapoznania uczniów z tematyką
Holokaustu w nawiązaniu do
historycznej przeszłości miasta Oświęcimia oraz uświadomienia niebezpieczeństw
związanych z dyskryminacją,
uprzedzeniami i nietolerancją. Ponadto daje możliwość
propagowania wolontariatu
wśród młodzieży szkolnej,
integracji środowiska szkolnego i miejskiego – informuje
Monika Gibała, koordynatorka projektu w naszym mie-

Młodzież z ZS nr 1 przypomniała tragiczne losy dzieci
w obozie zagłady

ście, nauczycielka Zespołu
Szkół nr 1 w Oświęcimiu.
– Projekt przybliża sylwetki dzieci różnych narodowości – ofiar wojny i daje możliwość edukacji młodzieży
szkolnej oraz kształtowania
postaw tolerancji i akceptacji
odmienności kulturowej. Sadzenie krokusów poprzedzają
lekcje i zajęcia pozalekcyjne,
podczas których uczestnicy
dowiadują się o tragicznych
wydarzeniach II wojny światowej i Holokauście – dodaje.
Działania podejmowane w ramach przedsięwzięcia wpisują się w obchodzony w 2016
roku w Oświęcimiu Rok Praw
Człowieka i Tolerancji. Organizatorem projektu jest
Zespół Szkół nr 1 w Oświę-

cimiu, a partnerami są: Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Państwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau i Stowarzyszenie Pomocy Szkole
„Małopolska”. Projekt jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Oświęcim.
Muzeum Żydowskie „Galicja”
w Krakowie jest polskim koordynatorem międzynarodowego projektu „Krokus”, którego głównym pomysłodawcą
i organizatorem jest Irlandzkie Towarzystwo Edukacji
o Holokauście. W tym roku
szkolnym odbywa się ósma
edycja projektu w Polsce.
– In

Dyskusja po filmie „Wołyń”
W Oświęcimskim Centrum Kultury odbył się pokaz filmu
„Wołyń”, po którym miała miejsce dyskusja dotycząca samego filmu i spraw ogólniejszej natury.
Podkreślono walory realizacyjne filmu, troskę jego
twórców o przekazanie prawdy historycznej tamtych lat,
choć żadne przedsięwzięcie
artystyczne nie odda w peł-

ni traumy i grozy tamtych
wydarzeń. Sięgano po wspomnienia własne i rodzinne.
Podkreślano liczne przypadki
udzielania pomocy Polakom
przez Ukraińców, ostrzega-

W dyskusji wzięli udział m.in. członkowie i sympatycy
Klubu „Samborzan” Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Oświęcimiu
Fot. Andrzej Kasperek

nia ich o mających nastąpić
pogromach. Zdiagnozowano, jako przyczynę faktu ludobójstwa nacjonalizm, który
zawsze prowadzi do nienawiści i zbrodni. Zwrócono uwagę na to, że historia, o której
nie można zapomnieć, a wiedzę o niej przekazywać – nie
może negatywnie determinować obecnych i przyszłych
sąsiedzkich stosunków polsko-ukraińskich, wspólnych
interesów obu tych państw
i podobnych, stojących przed
nimi zagrożeń. Ale władze
ukraińskie powinny jednoznacznie odciąć się od banderowsko-upowskich tradycji
i postaci, o co – jak zauważono – nie będzie łatwo.
– A. Win.

świętowali wyzwolenie ojczyzny spod zaborów. W oknach,
na placach powiewały flagi,
mieszkańcy strojem i malunkami na twarzach podkreślali przywiązanie do narodowych symboli. Było radosne
śpiewanie pieśni patriotycznych, msza święta poświęcona ojczyźnie, biało-czerwony
przemarsz lokalnych władz,
stowarzyszeń, organizacji, delegacji służb mundurowych
i szkół. Uczestnicy pochodu
oddali hołd poległym bohaterom przy obelisku Niepodległości i Grobie Nieznanego
Żołnierza. Złożono kwiaty
przy mogiłach tych, którzy
ofiarowali życie za wolność
kraju. Podczas spotkań patriotycznych
przypominano osoby, które swoją postawą, pracą i zaangażowaniem
sprawiły, że jesteśmy dziś
dumni z naszej ziemi oświęcimskiej.
Nie lada atrakcją był pokaz
musztry konnej i władania
lancą oraz szablą przygotowany na bulwarach przez Szwadron Kawalerii Ochotniczej
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Na sportowo świętowali biegacze, pokonując
11 kilometrów na 11 listopada, a także zawodnicy niepodległościowego turnieju
halowej piłki nożnej.
– Karo

„Patriotyzm (łac. < gr.)
to w znaczeniu ogólnym
wszelkie umiłowanie
ojczyzny jako miejsca
swojego pochodzenia
i/lub zamieszkania”.
(encyklopedia.pwn.pl)

„Patriotyzm to dbanie
o swoją Ojczyznę i pielęgnowanie tradycji i kultury.
Patriota to człowiek, który
jest zawsze gotowy
do pracy i oddaniu życia
dla swojej krainy”.
(Weronika, lat 9)
„W dzisiejszych czasach
patriotyzm nie istnieje,
teraz liczy się pogoń
za pieniądzem”.
(Adam, lat 64)
„Myślę, że każdy z nas
jest w stanie powiedzieć
jakąś formułkę określającą
patriotyzm czy patriotę,
ale wartości i sens tych
dwóch słów niewielu Polaków dotyczą – obecnie
mało kto by oddał
dobrowolnie i bezinteresownie życie za Ojczyznę”.
(Marlena, lat 38)
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Nowoczesność na oświęcimskich
drogach
W Miejskim Zakładzie Komunikacji w Oświęcimiu zapowiada się duża zmiana. Wkrótce na oświęcimskich ulicach
będą kursowały nowoczesne autobusy.
MZK zamierza kupić około
dwudziestu autobusów niskopodłogowych, przystosowanych również dla osób
niepełnosprawnych, wyposażonych w monitoring, WiFi,
porty USB, które będą z napędem
konwencjonalnym
Euro 6. Miejska spółka planuje też zakup około pięciu
autobusów z napędem hybrydowym. Oznacza to, że połowa obecnego taboru zostanie
wymieniona.
– Wszystkie autobusy będą
wyposażone w silniki spełniające najwyższe obecnie
obowiązujące normy czystości spalin Euro 6. Będą posiadały automatyczne skrzynie biegów, wyposażone
w oprogramowanie obniżające zużycie paliwa – informuje Bożena Fraś, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Oświęcimiu.
Inwestując w nowy tabor, Zarząd MZK kładzie szczególny
nacisk na to, by nowe autobusy posiadały szereg udogodnień dla pasażerów. Dlatego

będą wyposażone w klimatyzację całopojazdową, umożliwiającą utrzymanie stałej temperatury we wnętrzu,
będą posiadały dużą ilość
miejsc dostępnych z niskiej
podłogi (szczególnie dotyczy to najbardziej pojemnych autobusów 12-metrowych) w tym tzw. siedzenia
„priority” dla osób starszych
i matek z dziećmi. Nowe au-

Szykują się zmiany
Oświęcimianie powinni być czujni, ponieważ od 1 stycznia 2017 roku
zmieni się podmiot świadczący usługi
w zakresie nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej.
Miejskie Centrum Medyczne
z Libiąża, prowadzące obecnie dyżury, na które można się udać w nagłych sytuacjach, złożyło pod koniec
września br. wniosek o wypowiedzenie umowy na realizację świadczeń obejmujących
mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Umowa zostanie
rozwiązana z końcem roku.

– Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia
15 listopada ogłosił konkurs
uzupełniający na realizację
świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla
powiatu. W połowie grudnia będzie wiadomo, kto od
1 stycznia będzie zapewniał
nocną i świąteczną opiekę zdrowotną na tym obszarze – informuje Aleksandra
Kwiecień, rzecznik prasowy
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Do czasu rozwiązania umowy, czyli do 31 grudnia br.,
Miejskie Centrum Medyczne będzie nadal prowadziło
ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
w Oświęcimiu przy ul. Chemików 5, a pacjentom będzie
udzielana pomoc na takich
zasadach jak do tej pory.
– In

tobusy będą posiadały czytelne tablice kierunkowe,
współpracujące z systemem
głosowej i wizualnej zapowiedzi przystanków, routery
WiFi udostępniające darmowy Internet, gniazdka USB
umożliwiające
doładowanie telefonów w czasie jazdy
(minimum po sześć w każdym autobusie) i moduły
GPS rejestrujące jazdę auto-

busów zgodnie z rozkładem
jazdy. Atutem będzie także
duża ilość okien przesuwnych, zapewniających sprawną wentylację przestrzeni pasażerskiej w dniach, gdy nie
ma potrzeby używać klimatyzacji.
Całkowita wartość projektu
zakupu nowego taboru wynosi 21,1 mln zł netto, w tym
udział własny spółki wyniesie
15 proc. i będzie finansowany
kredytem inwestycyjnym.
– Pozytywnie została oceniona karta projektu subregionalnego. Obecnie oczekujemy na ogłoszenie przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego konkursu i wtedy złożymy wniosek. Zakładamy, że
przybliżony termin zakupu
autobusów to początek 2018
roku – mówi Bożena Fraś.
– Obecnie posiadamy czterdzieści osiem autobusów.
Mają one na liczniku średnio 1,5 mln kilometrów, a ich
wiek to około dwadzieścia
lat. Dlatego tabor wymaga
wymiany, unowocześnienia,
podniesienia bezpieczeństwa
i jakości świadczenia usługi
transportu publicznego – zaznacza prezes.
– In

Konsultacje programu
ochrony powietrza
Do 30 listopada 2016 r. prowadzone są
konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie aktualizacji Programu
ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego.
Przedmiotem
dokumentu
są długoterminowe działania naprawcze, plan działań krótkoterminowych oraz
uszczegółowienie zagadnień
związanych z inwentaryzacją
źródeł emisji, analizą jakości
powietrza i opisem uwarunkowań ekonomicznych, ekologicznych i lokalnych wybranych kierunków działań
naprawczych.
Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego
w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.
powietrze.malopolska.pl/aktualizacja-pop/.
Uwagi i wnioski do projektu
dokumentu kierować można elektronicznie na adres

e-mail: powietrze@umwm.pl
lub pisemnie na adres: Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków
jest Zarząd Województwa
Małopolskiego.
Ponadto w ramach konsultacji społecznych 23 listopada
2016 r. o godz. 16 w siedzibie
Muzeum Lotnictwa Polskiego, przy al. Jana Pawła II 39
w Krakowie, odbędzie się
otwarte spotkanie konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych osób.
Projekt Programu zostanie
przedłożony Sejmikowi Województwa Małopolskiego do
końca stycznia 2017 roku.
–k

felieton

kamila drabek

Psie pożegnanie

P

rzy ul. Odnoga w kierunku Monowic widziano
dużego psa, który siedział przy mniejszym,
potrąconym przez samochód psiaku i go
pilnował. Scena jak z filmu – poruszająca serca.
Usłyszałam tę historię od ludzi, którzy znają
pracowniczki schroniska OTOZ Animals w Oświęcimiu.
Panie szybko reagują na takie sygnały i niosą pomoc.
Dobrze, że mamy w mieście taką instytucję i ludzi
oddanych swojej pracy. Została też powiadomiona
straż miejska – strażniczka, która miała wówczas dyżur,
przejęła się losem zwierzęcia i szybko przekierowała
zgłoszenie do schroniska.
Zabity piesek miał na szyi obrożę, więc z pewnością
do kogoś należał. Nie udało się odnaleźć jego właściciela.
Większy pies, który pilnował nieżywego kolegi, pochodził
z niedalekiej posesji. Prawdopodobnie przybiegł, kiedy
usłyszał jęki cierpiącego psiaka. Takie zachowania psów
są podobno typowe. Warują przy kolegach, dopóki
nie nadejdzie pomoc. Psie pożegnanie… Instynkt czy
empatia?
Warto pomyśleć o zapewnieniu bezpieczeństwa
swoim pupilom, niewypuszczanie ich bez opieki z domu.
Być może ktoś do dziś nie wie, co się stało z jego psem.
W zimie, przy słabej widoczności i śliskich drogach,
kierowcom jest szczególnie ciężko hamować lub ominąć
zwierzęta wbiegające na drogę. 		

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

O parasolu

T

en felieton miał być o czymś zupełnie innym!
Jak co roku o tej porze o paskudnym i nielubianym listopadzie, ale w końcu wziął sobie za
temat – ów felieton – przedmiot powszechnego i deszczowego użytku: parasol! Też w końcu atrybut
dżdżystej jesieni. Parasol, który, jak się okazuje, może być
miłym i praktycznym upominkiem, wręczanym i otrzymywanym przy stosownej okazji jakiegoś wydarzenia czy
spotkania. A takie miało miejsce całkiem niedawno i zupełnie niedaleko! Piszę nieco enigmatycznie, ale sprawa
jest wagi... redakcyjnej! Parasol, lub damska parasolka,
to osłona przed deszczem lub słońcem, o prostej konstrukcji, różnej estetyce i kolorystyce. Ma ów przedmiot
tendencję do częstego „zapodziewania się” i psucia, ale
jeszcze do połowy lat 60. minionego stulecia był w moim
domu duży, czarny parasol z lat 30. okresu międzywojennego, który przez tyle lat nigdzie się „nie zapodział” i nie
popsuł. Dawna dobra robota!
Przygotowałem parasolowy felieton również w wersji wierszykowej, ale wierszykowanie nie zawsze ma dobre notowanie! 						

Nowe radiowozy
W Komendzie Powiatowej Policji
w Oświęcimiu odbyło się uroczyste
przekazanie trzech nowych radiowozów oznakowanych.
Będą wykorzystywane przez
służbę prewencji, ruchu drogowego oraz policjantów z Komisariatu Policji w Zatorze.
Starania policjantów o nowe radiowozy rozpoczęły się w ubiegłym roku. Zakup wozów
możliwy był dzięki wsparciu
władz powiatu oświęcimskiego oraz samorządu lokalnego miasta Oświęcim, gminy Oświęcim, gminy Osiek
i gminy Polanka Wielka, które przekazały połowę wartości

nowych pojazdów. Pozostałą
część zapewniła policja.
– Nowe radiowozy przyczynią się do przeciwdziałania
i skuteczniejszej walki z różnego rodzaju przestępczością, co będzie miało wpływ
na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w powiecie oświęcimskim – mówi
inspektor Robert Chowaniec,
komendant powiatowy policji
w Oświęcimiu.
– In
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Coraz bliżej święta Narty, gary i marzenia
W wirze przedświątecznych przygotowań warto znaleźć czas i wybrać się
co najmniej dwukrotnie na oświęcimski
Rynek Główny.

Ponad 31 tysięcy złotych zebrali organizatorzy III Charytatywnego Meczu Hokejowego na leczenie Krzysztofa Węgrzyna, 18-letniego mieszkańca Grojca, podopiecznego fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy.

6 grudnia stanie tam wioska
Świętego Mikołaja. Brodaty
święty w towarzystwie dzielnych elfów i prawdziwych
reniferów spędzi w naszym
mieście cały dzień. Przed południem spotka się z grupami
zorganizowanymi, natomiast
w godz. 15:30–19:00 będzie
czekał na grzecznych małych
oświęcimian i chętnie wręczy przyniesione paczki. Będzie można usiąść w saniach
i zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie. O godz. 16:00 Mikołaj zostanie uroczyście przywitany przez Zespół Pieśni
i Tańca „Małe Hajduki”, a potem zapali miejską choinkę.
Natomiast w dniach 17–18
grudnia odbędzie się II Jarmark Świąteczny, zorganizowany przez Urząd Miasta
Oświęcim.
Stragany oferować będą m.in.
ozdoby choinkowe, rękodzieło, a także tradycyjne produkty spożywcze. Zakupy

Sportowa rywalizacja na
oświęcimskim
lodowisku
zakończyła się remisem 5:5.
Świetnie się bawiąc, o punkty walczyli zawodnicy Hokejowej Reprezentacji Artystów
Polskich i Drużyna Przyjaciół
MOWP. Na tafli popisywali
się m.in. gen. Roman Polko,
radiowiec Rafał Bryndal, muzyk Piotr Kupicha, łyżwiarz
rodem z Oświęcimia – Mariusz Siudek. Bramki MOWP
broniła z pasją Brigita Brčinović, narzeczona bramkarza

będzie można zrobić w godz.
10:00–19:00.
Sprawunki umilą dodatkowe atrakcje, które wprowadzą
w bożonarodzeniowy klimat.
Zaplanowano pokaz rzeźbienia w blokach lodowych połączony z warsztatami dla
dzieci i spektakl „Korowód
Świąteczny” w wykonaniu
Sceny Kalejdoskop z Krakowa. Pastorałki zaśpiewają
uczniowie Studia Wokalnego „Voice Sing” Joanny Kasperek-Szymonik, odbędzie
się koncert Krzywej Alternatywy.
Rzeźby lodowe będzie można podziwiać także w niedzielę. Tego dnia zagra Kapela Brodów.
Tradycyjnie w niedzielne
popołudnie w godz. 16:00–
18:00 odbędzie się Wigilia
Miejska zorganizowana przez
Stowarzyszenie Oświęcimianie Oświęcimianom.
– ekt

Unii Michala Fikrta. Hasłem
„baby do garów!” wszystkie
panie „dopingował” satyryk
Adam Grzanka, czym zasłużył na masaż chochlami i wałkami do ciasta oraz prezent –
fartuch kuchenny.
– Zwycięzca w tym meczu
był tylko jeden i od samego początku wiedzieliśmy, że
będzie nim Krzysiek. Przez
ostatnie kilka miesięcy udało nam się zebrać potrzebną
kwotę na jego leczenie i wierzymy, że jego marzenia,

by być zdrowym, w końcu
się spełnią. To, co działo się
przez ostatnie miesiące wokół Krzyśka, przerosło nasze
oczekiwania. Jeszcze nigdy
w historii naszej fundacji nie
udało się w tak krótkim czasie uzbierać tak dużej kwoty, by ratować naszego podopiecznego – mówi Mariusz
Kaszuba, wiceprezes MOWP
i pomysłodawca charytatywnych meczów hokejowych.
Podczas meczu można było
nabyć nartę z podpisami pol-

Chwila relaksu przed meczem

Wampiriada nie taka straszna!
Studenci z Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Oświęcimiu zorganizowali cenną akcję oddawania krwi.
W Oświęcimskim Centrum
Kultury odbyła się kolejna
odsłona Wampiriady – Studenckiego Projektu Honorowego Krwiodawstwa, organizowanego przez Niezależne
Zrzeszenie Studentów PWSZ
Oświęcim, przy wsparciu
Uczelni Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. rtm.
W. Pileckiego w Oświęcimiu
i samorządu studenckiego.

Przeprowadzenie akcji było
możliwe dzięki pomocy pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa.
Głównym celem Wampiriady
jest uświadamianie, jak wiele można zrobić dla drugiego
człowieka poprzez oddawanie krwi czy szpiku kostnego. Studentom zależy też na
angażowaniu tych ludzi, któ-

rzy nie mogą oddać krwi, ale
wspierają tę ideę. Akcja zakłada nie tylko zebranie jak
największej ilości krwi, lecz
także promowanie szeroko
pojętej idei dobroczynności i zdrowego trybu życia.
Wampiriada pokazuje, że poprzez honorowe krwiodawstwo oddajemy coś, co nic
nas nie kosztuje, a dla biorcy
może być bezcennym darem
życia.
Podczas akcji w OCK działało stanowisko Fundacji
DKMS – Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska. Misją fundacji jest znalezienie dawcy dla każdego
pacjenta na świecie potrzebującego
przeszczepienia
krwiotwórczych komórek
macierzystych z krwi lub
szpiku kostnego.
Podczas Wampiriady zarejestrowało się dwudziestu
dwóch chętnych, z czego siedemnaście osób mogło oddać krew. Do grona potencjalnych dawców komórek
macierzystych dołączyło i zarejestrowało się sześć osób.
– In

skich skoczków narciarskich,
kulę do kręgli z podpisami
zawodników HRAP czy piłkę do rugby z podpisami polskiej reprezentacji.
Bohater akcji – Krzysztof –
urodził się z naczyniakiem jamistym twarzy, języka i wargi dolnej. Chłopak marzy, by
w przyszłości zostać szefem
kuchni. Już niedługo przejdzie
zabieg wprowadzenia rurki tracheotomijnej. Pierwsza
operacja wycięcia guza planowana jest na początku przyszłego roku. Leczenie Krzyśka
w Niemczech potrwa około
trzech lat i podzielone będzie
na kilka etapów.
Fundacja zaprasza na kolejną
imprezę, z której dochód także zostanie przekazany na rehabilitację nastolatka. Wielki
Charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się
18 grudnia w Oświęcimskim
Centrum Kultury w godz.
9:30–17:00. Będzie świątecznie i oryginalnie, bo wystawcy oferować będą piękne rękodzieło, niecodzienne
dekoracje i ozdoby – idealne na prezenty pod choinkę. Zaplanowano też degustację domowych wypieków,
w tym smakowitych pierniczków. O godz. 15 mali
aktorzy z Miejskiego Przedszkola nr 15 zaprezentują
spektakl „Czerwony Kapturek szuka księcia”. Zaplanowano też atrakcyjne warsztaty dla dzieci i rozstrzygnięcie
konkursu na Dobroczynną
Bombkę Bożonarodzeniową.
– Karo

Jesienne spotkania pokoleń
Zakończył się projekt realizowany przez słuchaczki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i dzieci z Niepublicznego Tęczowego Przedszkola w Oświęcimiu.
– Przystąpiliśmy do programu „Działaj z nami seniorami”, zgłaszając projekt
pod tytułem „Tęczowe Ludki w świecie jesiennej przyrody”, opracowany wspólnie z dyrekcją przedszkola
– mówi Karolina Domider
z Uniwersytetu Trzeciego
Wieku działającego w ramach Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Zajęcia skoncentrowane były
wokół tematów związanych
z jesienią. Seniorki rozmawiały z dziećmi o owocach,
warzywach i przetworach
przygotowywanych na zimę.
Wspólnie stworzyli kompozycje z jesiennych liści, bukowe kwiaty, słoneczniki i motyle z papieru. Nie zabrakło
czytania wierszy o jesiennej
tematyce oraz zabaw. Panie
opowiedziały przedszkolakom, czym bawiły się, będąc
w ich wieku.

Uczestniczki projektu podkreślały, że podczas warsztatów
panowała wyjątkowa, rodzinna atmosfera, a dzieci traktowały je jak własne babcie.
Projekt zwieńczyło przedstawienie zaprezentowane przez
dzieci oraz wystawa prac
powstałych w trakcie zajęć.
W spotkaniu wzięły udział
młodsze grupy z przedszkola, podopieczni z Dziennego

Domu Pomocy oraz zespół
wokalny UTW, którego występ uświetnił zakończenie.
Program otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Centrum Wolontariatu
w Krakowie. W organizację
akcji włączyły się pracownice przedszkola oraz słuchacze
Akademii Zawodowej biorący
udział w zajęciach z florystyki.
– ekt
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Wśród najlepszych
Miejskie Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu może pochwalić się Nagrodą Jakości Nauczania.
Wyróżnienie przyznawane
przez Małopolską Fundację
Stypendialną Sapere Auso
odebrali podczas krakowskiej uroczystej gali Grzegorz
Olszewski, dyrektor szkoły wraz z Magdaleną Musiał-Zielińską, wicedyrektor.
Oświęcimskie
gimnazjum
zostało uhonorowane jako
jedno z dwóch gimnazjów
w Małopolsce i znalazło się
w prestiżowym gronie takich
laureatów jak Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie
czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

– Dla nauczycieli oświęcimskiej „Dwójki” nagroda jest
nie tylko uhonorowaniem dotychczasowych osiągnięć, ale
przede wszystkim motywacją
do dalszej pracy i codziennego
trudu utrzymania wysokiego
poziomu nauczania – podkreśla Grzegorz Olszewski, dyrektor Miejskiego Gimnazjum
nr 2 w Oświęcimiu.
– Nagroda Jakości Nauczania Sapere Auso poświadcza
pasję i zaangażowanie, z jaką
nauczyciele MG nr 2 wykonują swoją pracę. Oświęcimska „Dwójka” to miejsce

Dyrektor Grzegorz Olszewski i wicedyrektor Magdalena
Musiał-Zielińska odebrali nagrodę dla MG nr 2
Fot. Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso

zdobywania przez uczniów
wiedzy o świecie, odkrywania
talentów, rozwijania zainteresowań, a przede wszystkim
przestrzeń dobrych doświadczeń – dodaje.
Sentencja „sapere auso”
oznacza „temu, który odważył się być mądrym”. Stypendia przeznaczone są dla
młodzieży uzdolnionej i aktywnej na różnych polach:
naukowych, kulturalnych,
sportowych lub ekologicznych. Nagroda przyznana
Miejskiemu
Gimnazjum
nr 2 potwierdza wysoką pozycję szkoły w województwie w rozwijaniu zdolności uczniów i przekazywaniu
wiedzy każdemu młodemu
człowiekowi. Siedmioro absolwentów „Dwójki” (od
2006 roku) może poszczycić
się stypendiami otrzymanymi od Fundacji Sapere Auso.
Fundacja od 2010 roku przyznaje Nagrodę Jakości Nauczania Sapere Auso, która
została ustanowiona, by uhonorować uczelnie, placówki
oświatowe, kluby sportowe
i instytucje kultury, mające niezaprzeczalny dorobek
wychowawczy w kształtowaniu nowego pokolenia Małopolan, a także posiadające
wybitne osiągnięcia w pracy
z młodzieżą, której efektem
są m.in. stypendia przyznawane w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego
realizowanego przez Sapere
Auso – Małopolską Fundację
Stypendialną.
– In

Sprawdzian na Węgrzech

5 listopada wzięli udział w IX
Międzynarodowym Turnieju
Tańca Zala Open 2016 w Zalaegerszeg na Węgrzech i odnotowali kolejny udany występ, zajmując trzecie miejsce
w I lidze w kategorii wiekowej senior. Elita New Team
z Oświęcimskiego Centrum
Kultury rywalizowała z czterema formacjami – mistrzami i wicemistrzami Węgier
i Wielkiej Brytanii. Tancerze
wraz z trenerami – Pawłem
Kaźnicą i Dorotą Kapustą
pojechali na turniej z myślą
o sprawdzeniu się wśród czołowych formacji z I ligii.
– Konkurencja prezentowała
wysoki poziom, ale my też pokazaliśmy się z najlepszej strony. Miłą niespodzianką dla nas
było zajęcie trzeciego miejsca
na Zala Open, ponieważ od

Fot. zbiory formacji

Tancerze z Formacji Tańca Towarzyskiego Elita New Team
pokazali swoje umiejętności podczas międzynarodowego
turnieju na Węgrzech.

Centrum Edukacji w tzw. Starym
Teatrze
Plany adaptacji budynku tzw. Starego Teatru na działalność
Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, które jest integralną częścią Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau doczekają się realizacji.
Projekt adaptacji otrzymał
dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014–2020. Jego całkowity koszt to ponad 30 milionów złotych, z czego wsparcie unijne wyniesie ponad 20
milionów. Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
prof. Piotr Gliński podpisał
w Muzeum Auschwitz-Birkenau umowę o dofinansowaniu projektu.
W nowej siedzibie centrum
znajdą się m.in.: nowoczesna
sala audytoryjna, multimedialne sale wykładowe, przestrzeń wystawiennicza, biblioteka oraz stanowiska do
samodzielnej pracy naukowej.
– Odpowiednio przygotowana siedziba MCEAH to
niezbędne narzędzie edukacji. Po jej otwarciu możliwe
wreszcie będzie zorganizowanie długo oczekiwanych zajęć
wprowadzających i podsumowujących, a także uzupełniających samą wizytę. Seminaryjne przestrzenie wypełnią
się dyskusjami, pytaniami,
dialogiem i refleksją. W Starym Teatrze będzie można
wysłuchać świadectw świadków historii. Chciałbym, aby

nowe centrum stało się potężnym ośrodkiem edukacyjnym, miejscem, gdzie pamięć
i świadomość zbrodni przeobrażać się będzie w odpowiedzialność za świat, w szacunek dla każdego człowieka
i każdego ludzkiego życia –
mówi Andrzej Kacorzyk, dyrektor MCEAH i zastępca
dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Międzynarodowe Centrum
Edukacji o Auschwitz i Holokauście powstało w 2005
roku. Zajmuje się nauczaniem o historii Holokaustu
i niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego
i zagłady Auschwitz-Birkenau. Przypomina o tragicznych losach Żydów, Polaków,
Romów, sowieckich jeńców
wojennych i losach wszystkich innych grup ofiar przetrzymywanych i zamordowanych w Auschwitz. Centrum
Edukacji prowadzi działania
skierowane zarówno do młodzieży szkolnej, jak i do nauczycieli i pedagogów oraz
dla różnych grup zawodowych. Organizuje m.in. pobyty studyjne dla młodzieży,
konferencje, projekty edukacyjne, szkolenia, studia,
wystawy, a także udostępnia

września pracujemy już tylko nad nową choreografią. Na
Węgrzech startowaliśmy jeszcze ze starą, którą zamierzamy
ostatni raz zaprezentować na
Dance Cup 3 grudnia w Wiedniu w Austrii – mówi Paweł
Kaźnica, trener i choreograf
formacji Elita New Team.

Stara choreografia pt. „Cinemation” oparta na muzycznych motywach z fimów
o Jamesie Bondzie, Mission
Impossible, Pearl Harbor, Armageddon i Piraci z Karaibów
zatoczy symboliczne koło, ponieważ podczas wiedeńskiego turnieju rok temu tancerze
z Elita New Team pierwszy raz
ją zaprezentowali i tam też zakończą jej wykonywanie.
Od września w formacji jest
sześciu nowych tancerzy, którzy nie tworzą jeszcze głównego składu. Wyjazd na międzynarodowy turniej był nie
tylko sprawdzianem dla młodzieży, ale też dobrą okazją
do wspólnej integracji.
Na Węgrzech oprócz Elita
New Team startowała jeszcze jedna formacja z Polski,
CMG Kids z Radomia, która
zajęła trzecie miejsce w kategorii dziecięcej.
Wyjazd Formacji Tańca Towarzyskiego Elita New Team
możliwy był dzięki finansowym wsparciu Oświęcimskiego Centrum Kultury i firmy Synthos S A.
– In

materiały do samodzielnej
edukacji przez Internet. Tylko
w ubiegłym roku we wszystkich specjalistycznych projektach edukacyjnych wzięło
udział ponad 11 tys. uczestników.
– Edukacja o najczarniejszej
karcie w historii ludzkości
jest dziś podstawą zrozumienia świata oraz rozeznania
własnych wyborów i odpowiedzialności. Z tego względu z roku na rok coraz więcej
państw decyduje się wspierać wyjazdy do Miejsca Pamięci Auschwitz, licząc, że
ta chwila refleksji odbije się
na obywatelskich i aksjologicznych postawach dorastających do dorosłości ludzi.
Rozwój MCEAH i zadomowienie tej instytucji w Starym Teatrze otwiera wielkie perspektywy odpowiedzi
na ową rosnącą potrzebę.
Zwłaszcza w dzisiejszym
świecie ta inwestycja jest po
prostu niezbędna – podkreślił
dr Piotr M.A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
Projekt adaptacji tzw. Starego
Teatru przy ul. Leszczyńskiej
ma być zrealizowany do końca czerwca 2019 r.
– In
Ogłoszenie wydawcy

Uwaga!
„Głos Ziemi
Oświęcimskiej”
poszukuje
osoby fizycznej
lub firmy
do pozyskiwania
reklam
w roku 2017.
Szczegółowych
informacji udziela
redakcja GZO,
Oświęcimskie
Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24,
32-600 Oświęcim,
tel. 33 842 25 75,
33 842 44 63.
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Budżet z rekordową
ilością inwestycji

Powstają kolejne hotele

Przy wjeździe do miasta, w rejonie pomiędzy ulicami Berka Joselewicza i DąPrezydent Oświęcimia Janusz Chwie- browskiego, gdzie przez lata znajdował się dom i fabryka rodziny Haberfeldów,
rut złożył projekt budżetu miasta na powstaje hotel. Prowadzone są już prace ziemne.
2017 rok do Rady Miasta Oświęcim.
Do 2018 roku stanie tu ho- potrzeby turystów będzie też styczny, że nasze miasto jest gdzie, obok Państwowego

Po dyskusjach na komisjach,
budżet będzie głosowany
na sesji pod koniec grudnia. Planuje się, że dochody
w 2017 roku wyniosą ponad
192,7 mln zł, a wydatki budżetu ponad 204 mln zł. Inwestycje w 2017 roku szacowane są na poziomie 46,8
mln zł.
– Będziemy kontynuować
przebudowę krytej pływalni,
ważnej inwestycji sportowej,
która zakończy się we wrześniu przyszłego roku oraz budowę hali sportowej. Z nowego obiektu będziemy mogli
korzystać w 2018 roku – mówi
prezydent Janusz Chwierut.
– W przyszłym roku rozpoczniemy wiele ważnych, już
wcześniej
przygotowanych
pod względem dokumentacyjnym czy projektowym
zadań, jak przebudowa ulic
św. Barbary i 11 Listopada

na osiedlu Stare Stawy (na
fot.) czy ul. Kusocińskiego
na osiedlu Chemików. Złożyliśmy lub przygotowujemy
wnioski o pozyskanie pieniędzy unijnych na budowę
węzła przesiadkowego Park
and Ride, termomodernizację niektórych obiektów miejskich, przebudowę tuneli pod
wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania ich dla
turystów wraz z zabezpieczeniem wzgórza – wymienia
prezydent.
Na długiej liście znalazły się
też: przebudowa, wspólnie
ze Starostwem Powiatowym,
ulic: Dąbrowskiego i Słowackiego, budowa świetlicy
osiedlowej na Zasolu, zagospodarowanie terenu wraz
z wejściem do Oświęcimskiego Centrum Kultury. W przyszłym roku kontynuowana
będzie strategiczna inwestycja
Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, jaką jest budowa obwodnicy północnej.
Nowa droga połączy ul. Chemików z drogą 933 w Bobrku poprzez most na Wiśle.
Udział w tym przedsięwzięciu
mają też samorządy: Oświęcimia, Chełmka i powiatu
oświęcimskiego.
– W 2017 roku przeznaczymy
rekordową kwotę na inwestycje. Zabezpieczyliśmy pieniądze na wszystkie najważniejsze zadania miasta. Na pewno
jest bardzo dobry budżet warunkujący dalszy rozwój
Oświęcimia – podkreśla prezydent Janusz Chwierut.

Mieszkanie na sprzedaż
Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Śniadeckiego
16/2 o pow. użytkowej 70,36 m kw., znajdującego się na parterze. Mieszkanie ma trzy pokoje, kuchnię, łazienkę, w. c, przedpokój i loggię. Jest również piwnica o pow. 18,91 m kw. Sprzedaż
obejmuje również 8927/39116 części działki, na której znajduje
się budynek. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 170 tys.
zł. Przetarg odbędzie się 22 grudnia 2016 r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Jagiełły 25, I piętro, sala nr 39. Wadium
wynosi 10 tys. zł i należy go wpłacić do 15 grudnia 2016 r.
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać
w Wydziale Mienia Komunalnego Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pok.
nr 17, tel. 33 8429217.

tel sieci Hampton by Hilton.
W czterokondygnacyjnym
budynku będzie 120 pokoi,
w których będzie mogło zamieszkać ponad 300 osób.
Przewidziano też cztery odrębne sale konferencyjne,
salę fitness, restaurację, parking podziemny. Deweloperem jest firma PPI na zlecenie NPP z Warszawy.
To nie koniec inwestycji
w branży hotelowej. Zwiększy
się również ilość miejsc noclegowych w hotelu „Olecki”.
Obok głównego budynku,
który znajduje się w pobliżu
KL Auschwitz, budowany jest
drugi, gdzie będzie 97 pokoi
oraz sale konferencyjne. Pod

adaptowany budynek przy
ulicy Olszewskiego.
– Trzy obiekty, które powstają w Oświęcimiu pokazują, że
jest tu duży potencjał tury-

dobrym miejscem dla turystów – uważa Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.
– Chcemy, aby goście pozostali przez kilka dni w mieście,

Muzeum Auschwitz-Birkenau będą mogli zwiedzić
Muzeum Zamek, Muzeum
Żydowskie czy inne zabytki
w Starym Mieście. Z myślą
o nich przygotowujemy kolejne atrakcje, jak odnowienie
przedwojennego ratusza i zaaranżowanie w nim wystawy
historycznej czy udostępnienie zwiedzającym podziemi
dawnego XVI-wiecznego ratusza pod rynkiem oraz tuneli zamkowych – podkreśla.
Jak dodaje prezydent, rozwój
branży hotelowej to też dodatkowe miejsca pracy i pobudzenie sektora usług w zakresie gastronomii.

Japończycy oddali hołd ofiarom
ludobójstwa
W kościele św. Józefa Robotnika Świątyni Pokoju na Zasolu miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Zgromadzeni wierni oraz goście mogli zobaczyć artystów
japońskiego teatru tradycyjnego Noh, którzy przybyli do Oświęcimia, aby 1 listopada oddać się refleksji nad najboleśniejszymi doświadczeniami ludzkości.
Złożyli też artystyczny hołd
ofiarom ludobójstwa i bezimiennym ofiarom kataklizmów, polegający na odtworzeniu, przy minimalnych
środkach, muzyki, śpiewu
i dostojnego tańca głównego aktora pana Kanze. Wydarzenie było możliwe dzięki współpracy z proboszczem
ks. Fryderykiem Tarabułą,
któremu aktorzy szczególnie
dziękują. Artystom towarzyszył Shigeo Matsutomi, ambasador Japonii w Polsce.
Japończycy przyjechali do Polski, aby wystąpić na 7. Olimpiadzie Teatralnej „Świat
miejscem prawdy” Wrocław
2016, która odbyła się na początku listopada. Przed międzynarodową publicznością
zaprezentowali się w sztuce
„Ukojenie dusz” (Chinkon).
Premiera japońska odbyła się
w Tokio 14 listopada, a go-

ściem honorowym był przedstawiciel rodziny cesarskiej.
Przedstawienie
skonstruowano wokół dwóch katastrof, jakich może doświadczyć człowiek w czasie
swojego życia. Pierwsza jest
wynikiem działania natury:
trzęsienia ziemi i tsunami;
drugą stwarzają sami ludzie:
wojna, ludobójstwo i katastrofa nuklearna. Obie te katastrofy przynoszą gorycz
i cierpienie. Jednocześnie ci,
którzy zdołali przeżyć, muszą radzić sobie z utratą najbliższych oraz z szokującymi
stratami materialnymi.
– Akcja dramatu rozgrywa się
współcześnie, w byłym niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau, który odwiedza japoński turysta.
Jest jednym z ocalałych z trzęsienia ziemi z Tohoku w 2011
roku. W Auschwitz przypad-

kiem spotyka młodego więźnia obozu z 1942 roku, lecz
omyłkowo dostrzega w nim
ducha własnego syna, który zginął podczas tsunami.
W ich wyobraźni rozgrywa
się ponowne spotkanie pogrążonego w żałobie ojca
i zmarłego syna, krótki czas
zmartwychwstania i radości
ze wspólnej bliskości i nadziei. Dusze zarówno żyjące-

go ojca, jak i zmarłego syna
w końcu znajdują ukojenie.
Dzięki swej strukturze oraz
technice aktorów i muzyce
noh sztuka niesie nadzieję na
przezwyciężenie wszelkich
strat i pokonanie cierpienia –
opisuje treść sztuki Jarosław
Fret dyrektor artystyczny
7. Olimpiady Teatralnej Wrocław 2016. 		
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Czym palimy w piecach?
Trwają kontrole

Wesoła lekcja
ekologii

– Sprawdzamy miejsca, które
zgłaszają mieszkańcy, skarżąc
się na czarny, gryzący dym.
Oprócz tych doraźnych interwencji sami też podejmujemy
akcje kontrolne – wyjaśnia
Joanna Brania komendant
Straży Miejskiej.
– W przypadku siedmiu posesji z rejonu Zasola, Dworów, Błoń, Monowic i Starych
Stawów pobrany został popiół do badania, który będzie

poddany szczegółowej analizie w specjalistycznym laboratorium w Rudzie Śląskiej
– kontynuuje. Dodaje też, że
właściciele domów wpuścili funkcjonariuszy do środka
bez żadnych problemów.
Przypominamy, że strażnicy miejscy na podstawie
upoważnienia Prezydenta
Miasta Oświęcim w oparciu o art. 379 ustawy Prawo
ochrony środowiska upraw-

nieni są do wejścia i kontroli nieruchomości, na
której prowadzona jest działalność gospodarcza przez
całą dobę, a w przypadku
prywatnych domów w godzinach od 6:00 do 22:00.
Zgłoszenia o gryzącym, gęstym dymie o przykrej woni
należy kierować do Straży
Miejskiej pod bezpłatny nu- Urząd Miasta po raz kolejmer 986 lub e-mail: sm@um. ny zaprosił uczniów szkół
oswiecim.pl/.		
podstawowych oraz dzieci z przedszkoli miejskich
i niepublicznych do obejrzenia spektaklu ekologicznego, przygotowanego przez
Teatr Kultureska w Krakowie. Przedstawienie na scenie
Oświęcimskiego
Centrum
Kultury, pod intrygującym
tytułem „Kosmolenie ratują ziemię”, było wesołą lekcją
ekologii, która uwrażliwiła

Idzie zima. To trudny czas
dla bezdomnych

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH
BIURO RADY MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 338429433
Fot. @Lighthouse Studio – Andrzej Rudiak

Sezon grzewczy w pełni, dlatego strażnicy miejscy bez zapowiedzi pukają do domów i kontrolują, czym palimy w piecach.
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Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek w godz. 16:00–17:00
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos
poniedziałek
w godz. 14:30–15:30

7.12 w godz. 13:00–15:00
Łukasz Nowak
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Ochrony Zdrowia, Środzieci na problemy środowi- dowiska i Pomocy Społecznej

ska. Aktorzy w ciekawy sposób, w niezwykle barwnej
inscenizacji, poruszali temat
zanieczyszczenia powietrza,
pokazywali dzieciom, jak
duże znaczenie ma segregacja
odpadów. Mówili też o roli
i znaczeniu pszczół w ekosystemie. Dzieci bawiły się świetnie i żywiołowo reagowały na
przygody kosmicznych Leni.
			

Dwuminutowa
opowieść o mieście

14.12 w godz. 13:00–15:00
Jakub Przewoźnik
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
28.12 w godz. 13:00–15:00
Renata Stoch
Komisja Rewizyjna,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

SESJA RADY MIASTA

26 października 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.

Oświęcim ma nowy film promocyjny. Zdjęcia kręcono od maja do
Wieści w lokalnej TV
Jak co roku służby mundurowe w okresie jesienno-zimo- października.
Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
wym zwracają szczególną uwagę na miejsca, w których
Produkcją zajęła się gliwicka ną w odbiorze oprawę muw każdy piątek o godzinie
mogą przebywać osoby bezdomne.
firma BEE Production. Ob- zyczną. Film prezentowany 18:00. Wiadomości są powta-

Pozbawieni dachu nad głową
i rodziny mogliby nie przetrwać zimy. Część z nich od
dawna unika noclegowni
i schronisk, wybierając życie na ulicy. Funkcjonariusze
udzielają im pomocy, zawożąc do noclegowni miejskiej,
gdzie otrzymują ciepły posiłek i nocleg, a w razie konieczności do szpitala. Osoby
będące pod wpływem alkoholu trafiają do ogrzewalni

miejskiej. Strażnicy miejscy apelują do oświęcimian,
by nie pozostawali obojętni
na los innych osób. Proszą,
by zwracać uwagę na osoby przebywające na ławkach,
klatkach schodowych, ogródkach działkowych, w pustostanach, wymiennikowniach.
– Zadbamy o to, by znalazły
schronienie i opiekę. Żaden sygnał od mieszkańców nie pozostanie bez odzewu – mówią.

– Wystarczy zadzwonić pod
bezpłatny numer 986, aby uratować czyjeś życie – dodają.
– Zainteresujmy się losem naszych sąsiadów, którzy z racji
na swój wiek nie mogą czy
wręcz nie powinni w dni, kiedy jest ślisko opuszczać swoich mieszkań. Zapytajmy, czy
czegoś nie potrzebują, przecież robiąc zakupy dla siebie
możemy również kupić coś
dla starszego sąsiada – apeluje komendant Straży Miejskiej Joanna Brania.
Strażnicy miejscy wspólnie
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizują też
zbiórkę odzieży zimowej dla
osób potrzebujących. Na dyżurkę Straży Miejskiej mieszczącą się teraz w podpiwniczeniach budynku przy ul. Jagiełły
23 (wejście od parkingu) można przynosić używaną, jednak
nie zniszczoną odzież.
– Przede wszystkim potrzebne są ciepłe płaszcze, kurtki,
spodnie i swetry – wyjaśnia
Joanna Brania.		

raz trwa nieco ponad dwie
minuty, ale można w nim
zobaczyć całe miasto. Ładne zdjęcia, często wykonane
za pomocą dronów, ciekawy
montaż mają zachęcić turystów i przedsiębiorców. W filmie pokazano wiele obszarów
aktywności miasta: sport,
kulturę, działania pokojowe.
Jest też część poświęcona gospodarce. Nie brakuje akcentów historycznych, pięknych
widoków miasta, ujęć bulwarów, Soły oraz młodych,
uśmiechniętych ludzi. Obraz
ma dynamiczną, przyjem-

był na oficjalnym Facebooku rzane przez cały weekend, co
Oświęcim – Miasto Pokoju. trzy godziny. Możecie się więc
Obejrzeli go też telewidzowie Państwo dowiedzieć o nowych
w programie informacyjnym inwestycjach, o tym, co ciekawego słychać w kulturze,
miasta „Wieści z Ratusza”,
oświęcimskim sporcie, a także,
który był emitowany w kanaa może nawet przede wszystle lokalnym 11 listopada.
kim o aktywności samych
W czerwcu miasto zaprezenoświęcimian.
towało 44-sekundowy spot Wiadomości można oglądać
„Oświęcim – tu się dzieje”,
na portalu internetowym
który zobaczyli fani Life Fewww.faktyoswiecim.pl
i www.oswiecimonline.pl/.
stival Oświęcim i pielgrzy„Wieści z Ratusza” są też
mi, którzy w lipcu, w ramach
dostępne w Internecie
Światowych Dni Młodzieży,
na
stronie www.ostv.pl
przybyli do Oświęcimia.
oraz
www.um.oswiecim.pl
Film promocyjny jest dostępny na www.oswiecim.pl/.

wieści z oświęcimskiego ratusza przygotowała katarzyna kwiecień

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.

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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pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Listopad z Mickiewiczem

O

nagłaśniamy

młodzieńczych ballad wieszcza, poczynając od „Romantyczności” („Słuchaj dzieweczko – ona nie słucha”)
na „Ucieczce” kończąc. Panny chętnie wybierały „Świteź” – z uczuciem wcielając
się w postać księżniczki z zatopionego grodu. A panowie
obdarzeni dramatycznym talentem porywali słuchaczy
„Redutą Ordona” czy „Odą
do młodości”.
W tamtej epoce deklamacjom często towarzyszyła
muzyka. Na scenie światło
padało na osobę recytatora,
a w półmroku fortepianowe
akordy podkreślały nastrój
utworu – liryczny czy dramatyczny. Mickiewiczowskie
wieczornice odbywały się też
w szkołach średnich, w stowarzyszeniach młodzieży –
akademickiej, kupieckiej czy
rzemieślniczej. Można przypuszczać, że takie właśnie
popisy stały się zaczątkiem
urządzanych w Galicji od lat
80. XIX stulecia konkursów
recytatorskich dla młodzieży.
Brali w nich udział uczniowie galicyjskich szkół średnich, słuchacze rozmaitych
zawodowych kursów, a także słuchacze uniwersytetów,
a w Krakowie panny uczęszczające na tzw. Wyższe Kursy
Żeńskie Adriana Branieckiego, które dla kobiet stanowiły
namiastkę uniwersytetu. Eliminacje do konkursu miały
miejsce najpierw w miastach

powiatowych, a finały w Krakowie i Lwowie – w jury zasiadali znani aktorzy. Zwycięzcy mogli liczyć na występ
w teatrze w Krakowie bądź
Lwowie, oprawne w złoconą skórę utwory Mickiewicza z stosowną dedykacją
i – zgodnie z modą epoki –
wieniec laurowy. Ten ostatni
artefakt ozdobiony złotymi
wstążkami trwać mógł i długie lata w domu laureata.
Dużym powodzeniem cieszyły się też fragmenty „Pana Tadeusza” przerobione na sceny
dramatyczne czy też bardzo
lubiane w tamtych czasach
„żywe obrazy”. Młodzi i bardziej dojrzali przebierali się
w kontusze szlacheckie, napoleońskie mundury, suknie
w stylu empire, wcielając się
w postacie Tadeusza, Sędziego, Hrabiego, Zosi, Telimeny
czy bodaj kogoś z tłumu gości w Soplicowie. Tańczyli poloneza, pozowali w oślepiających błyskach magnezji przed
pierwszymi aparatami fotograficznymi – istnym cudem
techniki schyłku XIX wieku. Te niedoskonałe zdjęcia
przechowywano w rodzinnych albumach przez długie
lata, a i teraz można je zobaczyć w regionalnych muzeach czy na wystawach starych
fotografii. Zatrzymane w kadrze chwile czasu minionego z mickiewiczowską poezją
w tle. 			

kamila drabek

Dlaczego warto mieć
szydełko?

D

zisiejszy tekst nie
będzie
recenzją,
a krótkim wspomnieniem o twórczości Joanny Chmielewskiej.
Iwona Mejza, z którą wywiad
znajduje się w niniejszym numerze Głosu Ziemi Oświęcimskiej, jest jej wielbicielką.
Myślę, że wielu czytelników
pamięta utwory, w których
kiedyś zaczytywała się Polska.
A inni może dopiero odkryją
królową kryminału?
Pierwszą książką Chmielewskiej, jaką przeczytałam,
było „Całe zdanie nieboszczyka”. Moja licealna koleżanka z ławki była (a może
nadal jest) fanką Chmielewskiej i od czasu do czasu
coś mi pożyczała. „Całe zdanie…” przeczytałam z wypiekami na twarzy, nie mogąc się
oderwać od akcji, co związane było oczywiście z nie-

przespaną nocą. „Całe zdanie
nieboszczyka” to wciągająca
powieść z przygodowo-detektywistyczna. Akcja rozgrywa się we Francji, Brazylii, na
Sycylii, Danii, NRD i w Polsce. Jest to inna rzeczywistość
niż dzisiejsza – Polska i NRD

to jeszcze demoludy. Główna
bohaterka, Joanna, gra w ruletkę w nielegalnym kasynie.
Z powodu pomyłki staje się
powierniczką umierającego
mężczyzny, który zdradza jej
sekret prowadzący do odkrycia skarbu. Wydarzenia nabierają tempa, bohaterka zostaje porwana przez mafię,
wywieziona do Brazylii, skąd
brawurowo ucieka, zostaje
jednak złapana i uwięziona
w lochu francuskiego zamku.
Kluczową rolę w dalszej akcji
odegra szydełko…
Zachęcam do przeczytania
„Całego zdania nieboszczyka” oraz innych książek Joanny Chmielewskiej, np.
„Lesia”, „Krokodyla z Kraju
Karoliny”, „Wszyscy jesteśmy podejrzani” i wielu innych. Warto! Dobra rozrywka gwarantowana!

Zapraszamy Czytelników do lektury wywiadu z Iwoną
Mejzą, oświęcimską pisarką, autorką książek: „Wszystkie
grzechy nieboszczyka”, „Wyszedł z domu i nie wrócił” oraz
najnowszego kryminału „Przepis na zbrodnię”.
W Pani notkach biograficznych można przeczytać, że
jest Pani fanką twórczości
Joanny Chmielewskiej. Poza
tym kolekcjonuje Pani kryminały. Od czytania książek
do ich pisania jest jednak
daleko. Co przyczyniło się
do podjęcia decyzji o wkroczeniu na ścieżkę pisarstwa
oraz literackiego debiutu?
Rzeczywiście, lubię książki Joanny Chmielewskiej,
dla mnie Pani Joanna nadal
jest królową kryminału, chociaż pretendentek do tronu na
pewno nie brakuje. Trzeba pamiętać, że Joanna Chmielewska w ciągu kilkudziesięciu lat
pracy twórczej napisała ponad
siedemdziesiąt książek, które
nadal funkcjonują w świadomości czytelników. Niepowtarzalne kryminały skrzące się
humorem, pełne kapitalnych
dialogów i odniesień do ówczesnej rzeczywistości, książki
dla młodzieży i pełna fascynujących wspomnień „Autobiografia”... Jest do czego wracać.
Dlaczego w końcu napisałam książkę i do tego kryminał? Tak się złożyło. Myślę, że
w moim przypadku była to
prawidłowa kolejność. Miałam sześć lat, gdy babcia nauczyła mnie czytać, a ponieważ w domu wszyscy czytali,
to i ja nie wyobrażałam sobie życia bez czytania. Kryminały szczególnie przypadły mi do gustu. W latach
60. i 70. XX w. wydawano
w Polsce świetne zagraniczne kryminały, ale i polscy autorzy nie pozostawali w tyle.
Rozkwitał kryminał milicyjny wydawany w bardzo wysokich nakładach, polscy
autorzy wydawali kryminały pod angielsko brzmiącymi pseudonimami, a ich akcję umieszczali na angielskiej
czy amerykańskiej prowincji.
Oczywiście najbardziej znanym autorem tego typu powieści był Maciej Słomczyński, twórca postaci Joe Alex
– pisarza, autora kryminałów, rozwiązującego zagadki
tajemniczych śmierci wespół
z inspektorem ze Scotland
Yardu, Benem Parkerem. Maciej Słomczyński to także znakomity tłumacz „Ulissesa” czy
dzieł Szekspira, publikujący
także pod pseudonimem Kazimierz Kwaśniewski.
Czytanie stanowiło w moim
przypadku prostą drogę do

Fot. facebook.com/iwona.mejza

d połowy XIX
stulecia
ten
smutny miesiąc
późnej jesieni
był dla wielu mieszkańców
Galicji okresem, gdy uczestniczyli w wieczorach poezji
pierwszego wieszcza. 26 listopada przypadała kolejna
rocznica śmierci poety, kiedy
w każdym mieście czy miasteczku urządzano wieczory literackie przypominające
jego twórczość. W Krakowie
czy Lwowie były to koncerty
w teatrach, kiedy profesjonalni aktorzy deklamowali
poezje, a śpiewacy wykonywali pieśni polskich kompozytorów do słów zaczerpniętych z utworów wieszcza
Adama. Wieczory mickiewiczowskie urządzali też amatorzy (z reguły z dochodem
na społeczne cele). Obdarzeni dobrą prezencją – a przy
tym wyćwiczoną dykcją
i umiejętnością właściwego
interpretowania poetyckich
strof urzędnicy, lekarze, nauczyciele, uzdolnione panny z dobrych domów zbierali
oklaski słuchaczy, pochlebne
wzmianki w prasie, a niewiasty i bukiety kwiatów od bliskich i adoratorów.
Co najczęściej deklamowano? Wiele utworów Mickiewicza cieszyło się w tamtej
epoce wielką popularnością
– znali je wszyscy, więc tym
chętniej słuchali. Młodzi ludzie popisywali się recytacją

Oświęcimska królowa
kryminału

recenzowania i pisania o kryminałach. A kilka lat temu
przypomniałam sobie o pewnych notatkach sprzed lat
i napisałam „Wszystkie grzechy nieboszczyka”.
Co mogłaby Pani doradzić
początkującym literatom –
szczególnie tym z Oświęcimia i podobnych miejscowości?
Czasy się zmieniły i mam wrażenie, że teraz nie ma już znaczenia, gdzie ktoś mieszka.
Oczywiście pisarzowi mieszkającemu w Warszawie jest
łatwiej, jeżeli jest rozpoznawalny, ma więcej możliwości
zaistnienia w mediach, mniej
barier do pokonania. Jednak
nie przeceniałabym znaczenia miejsca zamieszkania.
Od wielu lat mamy Internet,
e-maile, strony redakcyjne,
z dokładnie podanymi oczekiwaniami wydawnictw wobec autorów. Warto przeczytać i nie wysyłać poezji
do wydawnictwa zajmującego się literaturą dla dzieci.
A wszystkim doradzam branie udziału w konkursach,
informacje o nich można
znaleźć bez trudu w Internecie. Można założyć blog
i dzielić się z czytelnikami
fragmentami własnej twórczości, można udzielać się na
forach poświęconych pisaniu. Możliwości jest naprawdę sporo. Trzeba tylko chcieć
i mieć odwagę spróbować ze
świadomością, że możemy
spotkać się z krytyką, niekoniecznie konstruktywną.

jomego odnajdą oświęcimianie w Pani najnowszej
powieści „Przepis na zbrodnię”.
Co znajomego? Akcja powieści rozgrywa się w Miasteczku, które momentami przypomina Oświęcim, dlatego
czytelnicy dobrze znający
miasto i jego topografię odnajdą znajome, ale jednak zakamuflowane miejsca. Życzę
dobrej zabawy.
Jeżeli zaproponowano by
nakręcenie filmu na podstawie wybranej Pani powieści, to którą by Pani wybrała
i dlaczego? A może już szykuje się jakiś scenariusz?
Gdyby kiedyś zdarzyła się
taka sytuacja, to zapewne wybrałabym książkę „Wyszedł
z domu i nie wrócił”, mam do
niej szczególny sentyment,
ale też „Przepis na zbrodnię”
nadaje się do ekranizacji –
wszak to kryminał humorystyczny z wyrazistymi bohaterami.
O czym Pani marzy?
W tej chwili jednym z moich
priorytetów jest skończenie
książki, w której mieszkańcy Oświęcimia bez trudu odnajdą znane sobie ulice i poznają pewne, starannie przez
wiele lat ukrywane tajemnice.
A marzenia… one się kiedyś
spełnią, tylko jeszcze bardzo
dużo pracy przede mną.

Dziękuję Pani za udzielenie
wywiadu dla czytelników
Głosu Ziemi Oświęcimskiej.
Dziękuję. Pozdrawiam CzyPisarze wykorzystują własne telników i życzę dobrej zabadoświadczenia i są znako- wy w konkursie, w którym
mitymi obserwatorami oto- nagrodą jest moja książka.
czenia. Proszę uchylić rąbka
– Kamila Drabek
tajemnicy i zdradzić, co zna-

kultura
Naukowe rozprawy o Jagiellonach
Szerokim echem w środowisku historyków zajmujących się
dynastią Jagiellonów rozbrzmiała II konferencja naukowa
zorganizowana przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Od 20 do 22 października
trwała konferencja „Jagiellonowie i ich świat. Centrum
a peryferie w systemie władzy Jagiellonów”, na którą
licznie przybyli naukowcy
z dwudziestu dwóch uniwersytetów i innych placówek
naukowych, m.in. z Krakowa,
Warszawy, Katowic, Torunia,
Gdańska, Olsztyna, Poznania,
Lublina oraz z Wilna, Szegedu, Bańskiej Bystrzycy, Pragi
i Opawy.
Poruszana tematyka była
ciekawa nie tylko dla akademickiego gremium, ale
też dla mieszkańców Oświęcimia, którzy zainteresowani dziejami barwnej dynastii
przyszli posłuchać referatów
i dyskusji. Omawiano znaczenie poszczególnych dzielnic w strukturze i systemie
władzy jagiellońskiej, zastanawiano się, na ile istotne
były separatyzmy i regionali-

Naukowcy w Muzeum Zamek w Oświęcimiu roztrząsali
wiele aspektów z dziejów dynastii Jagiellonów
Fot. zbiory Muzeum Zamek w Oświęcimiu

zmy oraz poczucie wspólnoty
obejmujące całe państwo.
Jak wspomina międzynarodową konferencję dr hab. Bożena Czwojdrak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach?
– W problematykę konferencji wprowadził wszystkich

świetny referat dr. Macieja
Mikuły z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ujmujący w swoim
wystąpieniu centra i peryferie
z perspektywy prawa w dobie
Jagiellonów. W pierwszym
dniu obrad słuchacze mogli
jeszcze zapoznać się z niezwy-

Artystyczne odniesienie
do chrztu Polski
Z tematem nawiązującym do chrztu Polski zmierzyli się
wybitni ilustratorzy podczas ubiegłorocznego pleneru
w Krasnobrodzie. Efekty artystycznego spotkania można
zobaczyć w galerii „Tyle światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury.

– Autorami ponad stu ilustracji prezentowanych na
wystawie są wybitni polscy artyści – laureaci wielu nagród, przedstawiciele
różnych prądów, kierunków i kilku pokoleń. Twórcy i kontynuatorzy znanej
w świecie „polskiej szkoły
ilustracji”, którzy od ponad
trzydziestu lat przyjeżdżają
do Krasnobrodu na środowiskowe spotkania twórcze,
czyli Ogólnopolskie Plenery
i Warsztaty Ilustratorów –
zaznacza Apolonia Maj, dy-

rektor Oświęcimskiego Centrum Kultury.
W 2015 roku tematem spotkania artystów była 1050.
rocznica chrztu Polski. Zestaw prac prezentowanych
na wystawie został wzbogacony również o ilustracje z wcześniejszych edycji
warsztatów, w tym o dzieła zmarłego w 2014 roku
profesora Janusza Stannego – wybitnego artysty, wychowawcy kilku pokoleń
ilustratorów, który przez
wiele lat otaczał opieką ar-

tystyczną plenery i warsztaty organizowane przez Krasnobrodzki Dom Kultury.
Źródłem wiedzy i inspiracji
dla artystów były średniowieczne kroniki, podania
i legendy oraz dzieła wybitnych polskich pisarzy, poetów, myślicieli, z których
w większości pochodzą teksty zamieszczone pod ilustracjami.
– Wystawa prezentuje prace wspaniałych ilustratorów i jest odniesieniem do
wprowadzenia chrześcijań-

kle ciekawymi wystąpieniami
dr. hab. Przemysła Mrozowskiego z Zamku Królewskiego
w Warszawie i dr. hab. Marka
Walczaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęconymi
sztuce w czasach jagiellońskich, a szczególnie nagrobkowi Władysława Jagiełły.
Ten ostatni referat wywołał
burzliwą dyskusję na końcu
obrad. Omawiano też problematykę miast i mieszczan
pod rządami Jagiellonów
(prof. dr hab. Jerzy Rajman,
dr Dorota Żurek z Uniwersytetu Pedagogicznego, dr Jacek Laberschek z PAN w Krakowie). Dzień zakończył się
bardzo ekspresyjnym wystąpieniem dr. Martina Nodla
z Pragi, który wygłosił swój
referat o tolerancji wyznaniowej pod rządami Jagiellonów.
Drugi dzień obfitował w kolejne świetne wystąpienia naukowców. Słuchacze mogli
się wówczas zapoznać z polityką dynastyczną Jagiellonów, planami tej dynastii wobec Mazowsza. Dowiedzieli
się o ich wyprawach wojennych oraz konfliktach, któ-

re musieli rozwiązywać, drogach i stacjach królewskich
(miejscach zatrzymywania
się władcy podczas podróży), mytach i cłach płaconych
podczas rządów tej dynastii,
urzędnikach oraz składzie
osobowym dworów władców
jagiellońskich (dr Ph Petr Kozak z Archiwum z Opawie,
dr Ph Pavol Maliniok z Uniwersytetu w Bańskiej Bystrzycy, dr Krisztina Rabai
z Uniwersytetu w Szegedzie,
prof. Sobiesław Szynkowski
z Uniwersytetu Gdańskiego,
dr Michał Kulecki i dr hab. Janusz Grabowski z Archiwum
Akt Dawnych w Warszawie, dr hab. Marek Ferenc).
Obrady zakończył dwugłos historyków z Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, dr. hab.
Marka Janickiego i mgr Katarzyny Gołąbek o paszkwilach z czasów Zygmunta Augusta. Trzeci, ostatni dzień
obrad przeniósł uczestników
do Wielkiego Księstwa Litewskiego, bowiem wygłaszane w tym dniu referaty były
w dużej mierze poświęcone

stwa do Polski. Sam książę
Mieszko I został ochrzczony 14 kwietnia 966 r., a sakramentu dokonał prawdopodobnie pierwszy biskup
misyjny, który przebywał
wtedy w Polsce – biskup
Jordan. Otrzymał on od papieża Sylwestra II cenną relikwię – miecz św. Piotra,
dzięki któremu miał tworzyć
Kościół w Polsce, tak jak św.
Piotr tworzył zręby chrześcijaństwa w Rzymie. Miecz
ten do dzisiaj przechowywany jest w katedrze poznańskiej. W ciągu dwóch lat od
tamtego wydarzenia całe
ówczesne państwo przyjęło chrzest, a dokonywał
tego biskup Jordan, udzielając najpierw tygodniowych
nauk, a potem chrzcząc
poddanych księcia Mieszka – mówi Magdalena Prochowska z Oświęcimskiego
Centrum Kultury.
– W 1000 roku na zjeździe
gnieźnieńskim udział Polski
w chrześcijańskiej Europie
został potwierdzony przez
cesarza Ottona III. Wtedy
właśnie Otton III, wkładając symbolicznie diadem cesarski na skronie Bolesława
Chrobrego przyjął Polskę
jako równoprawnego członka cesarstwa rzymskiego.
Wydarzenie z tamtego okresu można przyrównać do
aktu wejścia Polski do Unii
Europejskiej. Historia przez
1050 lat zatoczyła krąg. Jesteśmy teraz niejako w tym
samym miejscu, w którym

byliśmy tuż po przyjęciu
chrztu – dodaje Magdalena
Prochowska.
Wystawie towarzyszy album
z pracami prezentowanymi na wystawie, do którego
wstęp napisał prof. Krzysztof Ożóg z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki pt. „966. Chrzest Polski”.
Na wystawie można zobaczyć
prace: Artura Gołębiowskiego, Hanny Grodzkiej-Nowak,
Andrzeja Heidricha, Mikołaja Kamlera, Zbigniewa Kołaczka, Donata Kowalskiego,
Aleksandry Kucharskiej-Cybuch, Haliny Kuźnickiej, Bartłomieja Kuźnickiego, Krystyny Lipki-Sztarbałło, Doroty
Łoskot-Cichockiej, Jolanty
Marcolla, Franciszka Maśluszczaka, Aleksandry Michalskiej-Szwagierczak, Krystyny Michałowskiej, Mariana
Nowińskiego, Leszka Ołdaka, Zuzanny Orlińskiej, Bogusława Orlińskiego, Stanisława
Ożóga,
Jowity
Płoszajskiej, Małgorzaty Sawickiej-Woronowicz, Anny
Sędziwy, Katarzyny Stanny,
Janusza Stanny, Mieczysława
Wasilewskiego, Elżbiety Wasiuczyńskiej, Teresy Wilbik,
Józefa Wilkonia, Haliny Zakrzewskiej-Zaleskiej.
Wystawę „Chrzest Polski
w ilustracjach” można zobaczyć do 30 listopada br.
w galerii „Tyle światów”
Oświęcimskiego Centrum
Kultury.
– In
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temu państwu w czasach jagiellońskich. Poznano wówczas korespondencję Zygmunta Augusta poświęconą
Litwie, rolę duchowieństwa
kapitulnego w procesie integracyjnym Wielkiego Księstwa z Koroną, dowiedziano
się o problemach z archiwum
litewskim oraz o konfliktach
wyznaniowych.
Wszyscy
uczestnicy zgodnie stwierdzili pod koniec konferencji,
że Oświęcim stał się – zgodnie z tytułem obrad – prawdziwym jagiellońskim centrum w Polsce, czego, miejmy
nadzieję, będziemy mieli okazję doświadczyć za dwa lata
na kolejnym jagiellońskim
spotkaniu.
Dwa lata temu w zamku
oświęcimskim odbyła się
pierwsza konferencja naukowa z cyklu „Jagiellonowie i ich świat”, a zagadnienia
poruszane na niej odnosiły
się do dynastii królewskiej
w drugiej połowie XV i w XVI
wieku.
Organizatorami
wydarzenia byli: Muzeum Zamek
w Oświęcimiu, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego
i Urząd Miasta Oświęcim.
– In

Uwaga
Konkurs!!!
Do wygrania trzy egzemplarze kryminału autorstwa Iwony Mejzy „Przepis na zbrodnię”.
Wystarczy odpowiedzieć
na pytanie: Jaki tytuł nosi
debiutancki
kryminał
Iwony Mejzy?
Odpowiedzi na pytanie
konkursowe będą przyjmowane do 7 grudnia
2016 r.
Można je przysłać pocztą
elektroniczną na adres
gzo@ock.org.pl lub dostarczyć do redakcji GZO
wpisane na kartę pocztową. W obu przypadkach
należy pamiętać o podaniu imienia i nazwiska
oraz numeru telefonu.
Nazwiska osób, które
zwyciężyły w losowaniu
zostaną
opublikowane
w grudniowym wydaniu
„Głosu Ziemi Oświęcimskiej”.
Nagrody ufundowało Wydawnictwo Szara Godzina, wydawca „Przepisu na
zbrodnię”.
Regulamin konkursu dostępny na stronie www.
ock.org.pl/.
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głośnik kulturalny

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

Spotkanie z Mikołajem

Wydarzenia
w Oświęcimskim Centrum Kultury

4 grudnia o godzinie 16:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się spektakl mikołajkowy pt. „Świąteczne
śledztwo”, po którym Mikołaj obdaruje dzieci prezentami.

23.11 godz. 17:00 „Świece
pamięci” – Zaduszki poetyckie – wieczór poetycki złożony
z wierszy Rudolfa Tadeusza
Czerniaka, Michała Indyka
i Zofii Wiksel

Spektakl w wykonaniu Teatru Kultureska 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 zagdka – tam pojawia się
Detektyw Superbałwan, który
z pomocą dzieci spróbuje rozwikłać zagadkę tajemniczego
porwania św. Mikołaja. Dzięki interaktywnej formie wi-

dowiska najmłodsi będą mogli wziąć bezpośredni udział
w akcji spektaklu, bawiąc się,
śpiewając i tańcząc z jego bohaterami.
Bilety na spektakl w cenie 10 zł
od osoby do nabycia w OCK.
Paczki do samodzielnego
przygotowania, kolejność zakupu biletu decyduje o kolejności wręczania paczek – do
biletu dołączony będzie karnet, który prosimy doczepić
do paczki).
– adam 24.11 godz. 18:00 „Nahorny

W świątecznym klimacie
W przedświątecznym „Jasełkowisku” 15 grudnia o godzinie
18:00 wystąpią uczniowie Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu.

punktem
kulminacyjnym
jest przedstawienie o tematyce bożonarodzeniowej. Jest to
widowisko niezwykłe, ponieważ w jego tworzenie zaan-

7.01 godz. 18:00 Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa
w wykonaniu Międzynarodowej Grupy Operowej Sonori
Ensemble z udziałem Kwartetu Smyczkowego Lejdis
Quartet oraz Tria Stroikowego
Reed Connection
czytaj s. 12

4.12 godz. 16:00 „Świąteczne śledztwo” – spektakl mikołajkowy w wykonaniu Teatru
Kultureska oraz... spotkanie
21.01 godz. 17:00 Koncert
z Mikołajem
Haliny Frąckowiak – bilet
czytaj obok
na koncert jest doskonałym
prezentem dla Babci i Dziadka
7.12 godz. 16:30 „Razem
z okazji ich święta
z mamą, razem z tatą” –
czytaj obok
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
12.02 godz. 17:00 Recital
10.12 godz. 10:00 „Mroźne
fortepianowy Anny Lipiak w raeksperymenty z Mikołajem”
mach projektu Dom otwarty
(grupa wiekowa 10–12
z cyklu: Muzyka – źródło
lat) – wykład pracowników
skojarzeń
Fabryki Kreatywności w Kętach
18.02 godz. 18:00 „Piosenki,
w ramach Oświęcimskiego
z których się żyje” – koncert
Uniwersytetu Dziecięcego
Alicji Majewskiej
(PWSZ, ul. Kolbego 8)
25.02 godz. 18:00 „May10.12 godz. 11:30 „Mroźne
day 2” – spektakl komediowy
eksperymenty z Mikołajem”
z Teatru Bagatela w Krakowie
(grupa wiekowa 6–9 lat) – wy11.03 godz. 18:00 „Kiedy
kład pracowników Fabryki Krekota nie ma...” – spektakl
atywności w Kętach w ramach
komediowy z Teatru Capitol
Oświęcimskiego Uniwersytetu
w Warszawie
Dziecięcego (PWSZ, ul. Kol12.03 godz. 17:00 „Koncert
bego 8)
Wiedeński” – przeboje Straussa, arie i duety z operetek
11.12 godz. 17:00 „Mayday”
wiedeńskich w wykonaniu
– spektakl komediowy z Teatru
solistów operowych i zespołu
Bagatela w Krakowie
kameralnego
Fot. Piotr Kubic

gażowanych jest aż dwieście
osób. To taneczna i wokalna
ilustracja scen biblijnych – od
Zwiastowania do Bożego Narodzenia.
Przedstawieniu towarzyszy
25.11 godz. 18:00 „Wspokiermasz kartek świątecz- mnienie o Henryku Lehnercie”
nych i ozdób choinkowych – w 10. rocznicę śmierci
oraz premiera szkolnego kalendarza, do którego uczniowie wszystkich roczników,
od klasy pierwszej szkoły
podstawowej do maturalnej,
przygotowali zdjęcia o tematyce prozdrowotnej.
W tym roku przedsięwzięcie
po raz pierwszy odbędzie się
w Oświęcimskim Centrum
Kultury. Wstęp wolny.
– ekt

Fot. Marek Kołodziej

Jasełkowisko 2015. Fot. zbiory organizatora

Tradycja przedświątecznych
spotkań liczy w libiąskiej
szkole już 14 lat. Od 2014
roku odbywa się pod nazwą
„Jasełkowisko”, gdyż zawsze

Trio” – koncert tria jazzowego w składzie: Włodzimierz
Nahorny – fortepian, Mariusz
Bogdanowicz – kontrabas oraz
Piotr Biskupski – perkusja
w ramach projektu Kultura
50/50

3.12 godz. 18:00 „Cyrkuśniki” – program Kabaretu Hrabi

Artystka wystąpi 21 stycznia 2017 roku o godzinie
17:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury w towarzystwie
kwartetu smyczkowego oraz
pianisty.
Halina Frąckowiak od ponad
pięćdziesięciu lat oczarowuje
swoim głosem i piosenkami,
które wylansowała przez lata. Tarpany, Tony, Takty, DrumŚpiewała z zespołami Czer- lersi. Wielokrotnie była nawono-Czarni, Grupa ABC, gradzana na festiwalach pio-

W programie koncertu: Uwertura Swaty polskie op. 6 na
orkiestrę symfoniczną Feliksa
Nowowiejskiego, Fantazja
Szkocka Es-dur op. 46 na
skrzypce i orkiestrę symfoniczną Maxa Brucha i IX Symfonia e-moll op. 95 Antonína
Dvořáka.

Fot. Agata Dyka

Jeśli ktoś szuka pomysłu na prezent z okazji Dnia Babci lub
Dziadka, warto rozważyć zakup biletu na koncert jednej
z najpopularniejszych piosenkarek – Haliny Frąckowiak.
senki w Opolu i Kołobrzegu.
Jej wielkie przeboje to, między innymi: „Papierowy księżyc”, „Napisz proszę”, „Mały
elf ”, „Dancing Queen”, „Anna
już nie mieszka tu” czy „Bądź
gotowy do drogi”.
Bilety w cenie 60 zł, 50 zł,
40 zł do nabycia w kasie
Oświęcimskiego
Centrum
Kultury.
– adam

30.11 godz. 17:30, 20:30
„Bogowie” – program Kabaretu
Młodych Panów

Galeria „Tyle światów”

do 30.11 „Chrzest Polski
w ilustracjach” – wystawa
ilustracji powstałych podczas
Ogólnopolskiego Pleneru Ilustratorów w Krasnobrodzie
1–31.12 „Epizod” – wystawa
malarstwa Joanny Zemanek

Wystawy

Muzyczny prezent
27.11 godz. 19:00 „Jeszcze
Polska Muzyka” – koncert
finałowy VII edycji cyklu
w wykonaniu Orkiestry Akademii Beethovenowskiej

5.01 godz. 18:00 „Brahms
Niemieckie Requiem” – koncert w wykonaniu Zespołu
Wokalnego T.z., Młodej Filharmonii Kameralnej Fryburg oraz
solistów – Sylwii Olszynskiej
i Sebastiana Szumskiego – pod
kierownictwem Ludwiga Klebera (kościół św. Maksymiliana
Marii Kolbego w Oświęcimiu)

13.12 godz. 16:30 „Coś
z niczego” – warsztaty twórczej
aktywności dla dzieci w wieku
szkolnym

do 2.12 Wystawa prac profesorów oraz studentów Instytutu
Sztuki w Cieszynie i Akademii
Sztuk Pięknych w Katowicach
do 4.12 „Okna” – wystawa
fotografii Urszuli Drzyżdżyk-Dziudziel

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

22.11 godz. 14:00 „Polsko-litewskie związki literackie” –
wykład prof. Krzysztofa Zajasa
29.11 godz. 14:00 „Styl życia
a ryzyko zawału mięśnia sercowego” – wykład dra Witolda
Żmudy z Centrum Kardiologii
w Oświęcimiu
6.12 godz. 14:00 „Sztuka polska. Przegląd” cz. 2 – wykład
18.12 9:30–17:00 Wielki
Charytatywny Jarmark Bożona- Janusza Wałka
13.12 godz. 13:30 spotkanie
rodzeniowy 2016
opłatkowe, występ podopiecz31.12 Sylwestrowy pokaz
sztucznych ogni (parking przed nych Stowarzyszenia „Promyk”,
godz. 14:00 „Jak być
OCK)
lepszym” – wykład Jacka
Łapińskiego
15.12 godz. 18:00 „Jasełkowisko” – przedstawienie
zorganizowane przez Zespół
Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
w Libiążu
czytaj obok

głośnik kulturalny
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Hej kolęda, kolęda!

Repertuar
„Naszego Kina”

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza do udziału
w XII Konkursie Kolęd Polskich i Pastorałek „Hej kolęda,
kolęda”.
Konkurs odbędzie się 20 stycznia 2017 roku pod patronatem
Prezydenta Miasta Oświęcim.
Zgłoszenia przyjmowane będą
do 20 grudnia 2016 roku.
Wokalne zmagania przeznaczone są dla uczniów szkół
podstawowych oraz gimnazjów i rozegrane zostaną
w kategorii solistów oraz zespołów (minimum 6-osobowych). Każdy uczestnik może
zaprezentować się tylko w jednej z kategorii. W przypadku
zespołów o dużej rozpiętości
wiekowej o przynależności
do danej grupy wiekowej zadecyduje wiek większej liczby
członków zespołu.
Występujących wysłucha jury
powołane przez organizatora

i oceni, w oparciu o ustalone,
powszechnie stosowane kryteria artystyczne (m.in. dobór repertuaru, interpretacja,
warsztat, ogólne wrażenie ar-

Kochać człowieka
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w X Ogólnopolskim Biennale Fotografii „Kochać człowieka”.

Do wygrania dwa pojedyncze bilety do „Naszego
Kina”.
Wystarczy odpowiedzieć
na pytanie: Kto jest reżyserem najnowszej części filmu „Pitbull. Niebezpieczne
kobiety”?
Prawidłowo wypełniony
kupon naklejony na kartę
pocztową należy dostarczyć do 6 grudnia 2016 r.
do Informacji OCK.
Ze zwycięzcami losowania
skontaktujemy się telefonicznie.

fotografujących. Biorą w nim
udział twórcy z całej Polski legitymujący się wieloma
osiągnięciami, jak również
osoby stawiające pierwsze
kroki w sztuce uwiecznia-

nia postaci i zdarzeń. Prace
przyjmowane będą do 15 lutego 2017 roku.
W dziewięciu dotychczasowych edycjach biennale w konkursie wzięło udział
911 autorów, którzy nadesłali
4716 fotografii.
Kochać człowieka to... pokazać ulotne chwile, przemijający czas, biegnące myśli, by
żyły swoim życiem. By trwały. By mimo tego wszystkiego,
co ludzi łączy i co ludzi dzieli, mogły naszkicować obraz ludzkiej kondycji. By nie
tylko „tu i teraz”, ale „zawsze
i wszędzie” ukazywały to, co
ważne, co nigdy nie przeminie, dzięki czemu byliśmy, jesteśmy i będziemy.
Regulamin konkursu i karta
uczestnictwa na stronie www.
ock.org.pl/.
– adam

„Snowden” PREMIERA
(15 l.), prod. USA, Niemcy
2016, reż. Oliver Stone, 134
minuty
21–23.11 godz. 19:30

„Doktor Strange 3D” (12 l.),
prod. USA 2016, reż. Scott
Derrickson, 115 minut (3D)
25–26.11 godz. 17:30,
28–29.11 godz. 17:30,
1.12 godz. 17:30

„Jestem mordercą” (15 l.),
prod. Polska 2016, reż. Maciej
Pieprzyca, 112 minut
9.12 godz. 16:00,
10.12 godz. 18:00,
12.12 godz. 20:00,
13.12 godz. 18:00,
14.12 godz. 16:00
„Plac zabaw” (18 l.), prod.
Polska 2016, reż. Bartosz M.
Kowalski, 82 minuty
9.12 godz. 20:00,
10.12 godz. 16:30,
12.12 godz. 18:30,
13.12 godz. 16:30,
14.12 godz. 20:00

„Pitbull. Niebezpieczne kobiety” (15 l.), prod. Polska 2016,
reż. Patryk Vega, 130 minut
25–26.11 godz. 19:35,
28–29.11 godz. 19:35,
1.12 godz. 19:35

„Wilk w owczej skórze” (b.o.),
prod. Rosja 2016, reż. Andrey
Galat, Maxim Volkov, 93
minuty
17.12 godz. 15:00

RETRANSMISJE
17 grudnia 2016 roku o godzinie 17:00 w Naszym Kinie
Oświęcimskiego Centrum
Kultury odbędzie się retransmisja baletu z Teatru Bolszoj
w Moskwie pt. „Dziadek do
orzechów”.

„Zakwakani” (b.o.), prod.
USA, Rosja, Chiny 2016, reż.
Viktor Lakisov, 81 minut
25–26.11 godz. 16:00,
28–29.11 godz. 16:00,
1.12 godz. 16:00

„The Rolling Stones Olé Olé
Olé!” (13 l.), prod. Wielka Brytania 2016, reż. Paul Dugdale,
105 minut
9.12 godz. 18:00,
10.12 godz. 20:00,
12.12 godz. 16:30,
13.12 godz. 20:00,
14.12 godz. 18:00,
15.12 godz. 11:00

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 roku, to tradycja gwiazdkowa towarzysząca
temu baletowi powstała niemal
pół wieku później w Stanach
Zjednoczonych. Choć dziś,
inaczej niż za czasów Czajkowskiego, spektakl 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.

„Gimme Danger” PREMIERA
(13 l.), prod. USA 2016, reż.
Jim Jarmusch, 108 minut
16–22.12
„Magiczne święta” (10 l.),
prod. Norwegia 2015, reż.
Thale Persen, 94 minuty
16–22.12

Uwaga Konkurs!!!

KUPON KONKURSOWY
listopad 2016

Odpowiedź: ....................................................................................
Imię i nazwisko: ..............................................................................
Numer tel.: .....................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w niniejszym kuponie na potrzeby niezbędne do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst
jednolity; Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
			

Kino dla Dzieciaka
„Bridget Jones 3” (15 l.),
prod. Francja, Irlandia, USA,
Wielka Brytania 2016, reż.
Sharon Maguire, 122 minuty
2.12 godz. 19:00,
4–5.12 godz. 20:00,
6–8.12 godz. 19:00

Fot. Damir Yusupov

Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka”,
objęte patronatem Związku
Polskich Artystów Fotografików i Prezydenta Miasta
Oświęcim, programowo nawiązuje do Festiwalu Filmów
Nieprofesjonalnych „Kochać
człowieka”. Odbywa się od
1999 roku co dwa lata i przenosi ideę festiwalu na inne
formy artystycznego wyrazu.
Biennale ma zasięg ogólnopolski i charakter otwarty,
a dostępne jest dla wszystkich

tystyczne, kompozycja), a także zgodność formy kolędowania z tradycją, pomysłowość
i oryginalność uczestników,
wyrażające się w przygotowanych przez nich strojach kolędniczych oraz rekwizytach
wykorzystanych podczas występu. Do udziału w konkursie należy przygotować dwa
utwory (kolędy i pastorałki
polskie). Nie dopuszcza się
wykonania w języku obcym.
Jury może przyznać nagrodę
Grand Prix Konkursu, nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach oraz pamiątkowe dyplomy za udział.
Regulamin na stronie www.
ock.org.pl/.
– ekt

„Prosta historia o morderstwie” (15 l.), prod. Polska
2016, reż. Arkadiusz Jakubik,
90 minut
21–23.11 godz. 17:45

„Paterson” PREMIERA (15 l.),
prod. USA 2016, reż. Jim
Jarmusch, 113 minut
27.12–5.01

.................................................
Czytelny podpis

„Święty Mikołaj dla wszystkich” (b.o.), prod. Belgia,
Holandia 2014, reż. Albert’t
Hooft, Paco Vink, 65 minut
2.12 godz. 16:15,
5.12 godz. 15:00,
6–8.12 godz. 16:15
„Za niebieskimi drzwiami”
(12 l.), prod. Polska 2016,
reż. Mariusz Palej, 84 minuty
2.12 godz. 17:30,
4–5.12 godz. 18:30,
6–8.12 godz. 17:30

„Z innego świata” PREMIERA
(15 l.), prod. Francja 2016,
reż. Nicole Garcia, 116 minut
16–22.12
„Królowa śniegu 3. Ogień
i lód” PREMIERA (b.o.), prod.
Rosja 2016, reż. Aleksey
Tsitsilin, 80 minut
27.12–5.01

Czas trwania: 130 minut,
bilety: 30 zł (normalny), 25 zł
(ulgowy), 20 zł (z Oświęcimską Kartą Rodziny i Oświęcimską Kartą Seniora).

„Tancerka” PREMIERA
(15 l.), prod. Francja, Belgia,
Czechy 2016, reż. Stéphanie
Di Giusto, 108 minut
27.12–5.01

Kolejne retransmisje:
19.02 „Jezioro łabędzie”,
19.03 „Śpiąca królewna”,
9.04 „Wieczór choreografii
współczesnych”,
7.05 „Bohater naszych czasów”).
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Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel./faks: 338422575
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Noworoczna oferta już dostępna
Nowy rok sprzyja planom i postanowieniom. Już dziś można wpisać do kalendarza wydarzenia kulturalne, na które warto
się wybrać w pierwszym kwartale 2017 roku. W różnorodnej ofercie Oświęcimskiego Centrum Kultury nie zabraknie koncertów oraz spektakli w wykonaniu znakomitych artystów. Bilet może stać się także doskonałym prezentem świątecznym.

7 stycznia 2017 roku o godzinie 18:00 odbędzie się
Karnawałowa Gala Operowo-Operetkowa w wykonaniu Międzynarodowej Grupy Operowej Sonori
Ensemble z udziałem Kwartetu Smyczkowego Lejdis
Quartet oraz Tria Stroikowego Reed Connection.

„Mayday 2”
25 lutego 2017 roku o godzinie 18:00 aktorzy Teatru Bagatela w Krakowie zaprezentują spektakl komediowy w reżyserii
Marcina Sławińskiego pt. „Mayday 2”.

Fot. Piotr Kubic

Karnawałowa gala
operowo-operetkowa

Spektakl od ponad dziesięciu lat gości na
krakowskiej scenie, ciesząc się niebywałą popularnością wśród widzów, którzy
śledzą kolejne perypetie taksówkarza biWyjątkowy program tworzą najpiękniejsze arie z oper
gamisty i konsekwencje po latach jego szaleństw... W „Mayday” londyński taksówkarz John
i operetek oraz największe amerykańskie przeboje muSmith, któremu przez lata udało się bezkolizyjnie lawirować między dwiema kochającymi go
sicalowe i filmowe. Wykonawcy zapewnią emocjonużonami, zostaje zdemaskowany na skutek wypadku ulicznego, co wywołało lawinę komplikającą podróż przez muzykę ze słynnych oper, takich jak
cji. W „Mayday 2” – po osiemnastu latach od wcześniejszych wydarzeń – John Smith nie zmą„Carmen” czy „Traviata”. Powróci pełen lekkości i żartów klimat wiedeńskich operetek z takich dzieł, jak „Księżniczka czardasza” czy „Zemsta nie- drzał ani o jotę i wciąż czyni akrobatyczne wysiłki, żeby utrzymać obie żony – Barbarę i Mary
toperza”. Nie zabraknie także najpiękniejszych standardów z Broadway’u oraz standardów mu- w stanie nieświadomości. Niestety widmo... kazirodztwa zawisa nad dwiema rodzinami takzyki filmowej. „Porgy and Bess”, „West Side Story”, „My Fair Lady”, „Evita”, „Upiór w Operze” sówkarza. Wszystko za sprawą nowych technologii. Syn Barbary i córka Mary przypadli sobie
do gustu przez... internet, a teraz dążą do prawdziwego poznania...
to tylko niektóre tytuły, z których utwory będzie można usłyszeć podczas koncertu.
Czas trwania spektaklu: 135 minut (1 przerwa), bilety: 70 zł, 60 zł, 50 zł.
Czas trwania koncertu: 2 godziny (z przerwą), bilety: 50 zł, 40 zł, 30 zł.

W ramach projektu Dom otwarty z cyklu: Muzyka
– źródło skojarzeń 12 lutego 2017 roku o godzinie
17:00 będzie można posłuchać recitalu fortepianowego Anny Lipiak.
W programie: Koncert fortepianowy f-moll 2 cz. Larghetto (wersja solo), Nokturn c-moll op. 48 nr 1 i Ballada F-dur op. 38 Fryderyka Chopina, Marzenie miłosne nr 3 As dur Franciszka Liszta, Auf dem Wasser
zu singen Franciszek Schubert/Franciszek Liszt, Widmung (Wyznanie) Robert Schumann/Franciszek Liszt,
Parafraza koncertowa na temat z opery „Rigoletto”
S.434 Giuseppe Verdi/Franciszek Liszt oraz Fantasiestücke op. 12 Roberta Schumanna.
Bilety w cenie 10 zł.

Koncert
Alicji Majewskiej
18 lutego 2017 roku o godzinie 18:00 wystąpi jedna
z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce – Alicja
Majewskia w koncercie pt. „Piosenki, z których się
żyje”. Artystce towarzyszyć będzie kwartet smyczkowy oraz przy fortepianie Włodzimierz Korcz.
Wylansowała szereg przebojów, m.in. „Jeszcze się tam
żagiel bieli“, „Odkryjemy miłość nieznaną“, „Być kobietą“, „To nie sztuka wybudować nowy dom“. Wykonuje pieśni sakralne, bierze udział w oratoriach Włodzimierza Korcza i Ernesta Brylla. Jej piosenki opierają
się zmiennym modom i wciąż fascynują kolejne pokolenia. Podczas koncertu Alicja Majewska zaprezentuje
utwory ze swojej najnowszej płyty „Wszystko może się
stać”, wydanej jesienią 2016 roku oraz wybrane niezapomniane przeboje.
Bilety: 65 zł, 55 zł, 45 zł .

„Kiedy kota
nie ma...”
11 marca 2017 roku o godzinie 18:00 będzie można zobaczyć spektakl komediowy autorstwa Johnie Mortimera i Briana
Cooke’a pt. „Kiedy kota nie ma...” w reżyserii Andrzeja Rozhina w wykonaniu
aktorów z Teatru Capitol w Warszawie.
To znakomita brytyjska farsa, w której bieg
komicznych wydarzeń nabiera zawrotnego tempa, a rozbawienie widzów wymyka się spod
kontroli. Podróż poślubna do Saint Tropez? Jak najbardziej! Ale w dwudziestą rocznicę ślubu?
Jak poradzą sobie z wzajemnymi uszczypliwościami dwa małżeństwa z tak długim stażem?
Jak rozbudzić dziką namiętność w mężu fajtłapie? Jak ów próbuje dotrzymać kroku szwagrowi
seksoholikowi? Jak zaimponować zmanierowanej, zamożnej siostrze i nie zabić jej wędzonym
łososiem? Czy szczotka sedesowa z wizerunkiem pary królewskiej może pomóc w samobójstwie pięknej 20-latce?
Czas trwania spektaklu: 140 minut (1 przerwa), bilety: 75 zł, 65 zł, 55 zł.

Koncert wiedeński
12 marca 2017 roku o godzinie 17:00
w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się „Koncert Wiedeński”, podczas
którego zabrzmią największe przeboje
króla walca – Johanna Straussa.
Będzie można także usłyszeć popisowe
arie z najsłynniejszych operetek – „Zemsta
nietoperza”, „Baron cygański”, „Wesoła
wdówka”, „Księżniczka czardasza” oraz
„Kraina uśmiechu” oraz, między innymi,
walc „Nad pięknym modrym Dunajem”, arię Barinkaya „Wielka sława to żart”, duet wszech
czasów „Usta milczą dusza śpiewa” czy polkę „Tritsch-Tratsch”.
W koncercie wezmą udział soliści operowi – Katarzyna Staroń i Jędrzej Tomczyk, którym
będzie towarzyszył Kameralny Zespół Straussowski, złożony z muzyków młodego pokolenia,
laureatów międzynarodowych konkursów muzycznych, w składzie: Emilia Zawisza, Klaudyna
Wąsiewicz i Andrzej Tulik.
Bilety w cenie 65 zł i 60 zł do nabycia w OCK.

Fot. Marta Kobielska

Recital fortepianowy
Anny Lipiak

głośnik kulturalny
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Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów
Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, Oświęcim
tel. 338424427
www.muzeum-zamek.pl

Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego,
Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim,
tel. 338479800, 338430165, www.mbp-oswiecim.pl

GRUDNIOWY KALENDARZ WYDARZEŃ W bibliotece GALERIA KSIĄŻKI
ŚWIĄTECZNE MARZENIA.
PRACE WYCHOWANKÓW
SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W OŚWIĘCIMIU.
WYSTAWA
1– 31.12
Galeria Przechodnia

Informatorium
Wstęp wolny

BABCINE BAJKI
Warsztaty teatralne. Grupa
na zapisy, osobiście w Dziale
Promocji lub telefonicznie,
tel. 33 847 98 16
1.12; 8.12; 15.12; 22.12
godz. 10:00
Aula

NOCNY MARATON WIEDZY
Cykl szkoleń rozwojowych.
Udział bezpłatny.
Obowiązują wcześniejsze
zapisy, szczegóły i informacje:
tel. 33 847 98 16
2.12 godz. 20:00 – 3.12
godz. 2:00
Biblioteka

KONSULTACJE MATEMATYCZNE
2.12; 9.12; 16.12 godz. 16:30
Klasopracownia I p.
Wstęp wolny

SKĄD TE PREZENTY?
Czyli o sekretach św. Mikołaja
Spotkanie otwarte dla dzieci
od 8 lat, przedstawiające
prawdziwą historię biskupa
św. Mikołaja z Miry.
Nie zabraknie superzabaw, quizów mikołajkowych i zagadek.
1.12 godz. 17:00
Aula
Wstęp wolny

KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne
5.12; 12.12; 19.12
godz. 16:30
Klasopracownia I p.

pod kątem przyszłych wyborów zawodowych
7.12 godz. 17:00
Aula

lub telefonicznie 33 847 98 01.
Liczba miejsc ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń.
12.12 godz. 17:00
Informatorium

SENIOR WIE! EKSPERT
LITERATUROZNAWCA
Literacki prezent pod choinkę
7.12 godz. 18:00
Klasopracownia I p.
Wstęp wolny

CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego szpitala
13.12; 20.12 godz. 13:00
Szpital

DKMS. ZOSTAŃ DAWCĄ
SZPIKU
Rejestracja potencjalnych
dawców szpiku kostnego
8-9.12 godz. 10:00–18:00
i 10.12 godz. 9:00 15:00
Informatorium
WITAJCIE W BETLEJEM.
PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
Prowadzi Dawid Sobota
9.12 godz. 18:00
Aula
Wstęp wolny

WITAJ ŚWIĘTY MIKOŁAJU.
ZABAWA MIKOŁAJKOWA
Zapisy dzieci w wieku do 7 lat
osobiście w Mikroświecie
Zabawy lub telefonicznie
33 847 98 13. Liczba miejsc
jest ograniczona. Liczy się
kolejność zgłoszeń.
6.12 godz. 17:00
Aula

BĘDĘ, KIM ZECHCĘ
Otwarte zajęcia dla dzieci
w wieku 2–7 lat inspirujące do
własnych poszukiwań nie tylko

RADOŚĆ DZIAŁANIA
Rodzinne zajęcia plastyczne
1.12; 8.12 godz. 17:00

TO TAK JAK W KINIE
Dyskusje o filmie
22.12 godz. 10:00
Multimedia
Wstęp wolny
KREATORNIA
Manualne zajęcia artystyczne
dla dzieci od 10 lat, zapisy
w Bibliotece Młodych osobiście

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DLA DOROSŁYCH
29.12 godz. 17:30
Sala konferencyjna

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
pl. ks. J. Skarbka 5
tel. 338447002;
e-mail: info@ajcf.pl, www.ajcf.pl

Cafe Bergson zaprasza na dwa koncerty i projekcję filmu
26.11 godz. 19:00 Koncert BAiKA – występ duetu
kompozytorsko-scenicznego
w składzie Piotr Banach i Kafi
– Katarzyna Sondej.

17.12 godz. 19:00 Koncert
COALS

To młody duet, który tworzą
Katarzyna Kowalczyk i Łukasz

Rozmysłowski. Ich muzykę
można sklasyfikować jako
folk z elementami elektroniki.
Coals ma już na swoim koncie
występy na tak renomowanych
festiwalach jak OFF
czy Open’er! W listopadzie
2016 r. Coals zagrają na Iceland Airwaves w Reykjaviku,
Tune In w Tel Avivie, BUSH
w Budapeszcie i warszawskiej
imprezie „Co Jest Grane”.
Bilety w cenie 25 zł, ilość
miejsc ograniczona.
Wydarzenia odbędą się w Café
Bergson, plac ks. Jana Skarbka 2. Rezerwacji na koncerty
można dokonywać, pisząc na
adres cafe@ajcf.pl/.

Wystawa ceramiki
Do 15 stycznia przyszłego roku oglądać
można eksponaty zgromadzone na wystawie pt. „Piękno na świątecznym stole. Ceramika Bolesławiec”.
Prezentowany w Muzeum
Zamek w Oświęcimiu zbiór
z kolekcji Muzeum Ceramiki w Bolesławcu liczy ponad
300 obiektów. Na espozycji podziwiać można między
innymi naczynia archeologiczne z XV–XVII w., dzbany i dzbanki do kawy pokryte
szkliwem ziemnym i dekorowane jasnymi nakładkami,
charakterystyczne dla bolesławieckiego garncarstwa
w XVIII–XIX w.
Otwarciu wystawy towarzyszyła prelekcja przybliżająca

historię, proces powstawania
i produkcji bolesławieckiej
ceramiki. Zebrani mogli także wziąć udział w warsztatach
ceramicznych „Stempelkowy
zawrót głowy” poprowadzonych przez kustosz wystawy
Agatę Bojanowską.
Naczynia dekorowane stempelkami są najbardziej rozpoznawalnym wzorem dekoracyjnym, wytwarzanym
współcześnie na wyrobach
kamionkowych.
– ekt

Fot. zbiory Muzeum Zamek w Oświęcimiu

7.12 godz. 18:00 Projekcja
filmu „Przy Planty 7/9”, reż.
Lawrence Loewinger, Michał
Jaskulski.
W 70. rocznicę pogromu
kieleckiego reżyserzy filmu –
polski katolik i amerykański
żyd opowiadają widzom o tym

tragicznym momencie naszej
wspólnej powojennej historii.
Wstęp wolny.

http://beehy.pe/poland-coals-sting

On jest założycielem takich
formacji jak Hey czy Indios
Bravos, producentem, autorem
tekstów i multiinstrumentali-

stą. Ona to młoda, ekspresyjna
wokalistka, grająca również na
gitarze i instrumentach klawiszowych, związana wcześniej
z zespołem StandBY.
Ich współpraca zaowocowała
jesienią 2015 roku utworem
„Jeśli tylko to będzie możliwe” utrzymanym w stylistyce
reggae oraz materiałem do
nagrania płyty.
Bilety w cenie: 25 zł, w dniu
koncertu 30 zł, ilość miejsc
ograniczona.

Podczas noworocznego koncertu w Muzeum Zamek wystąpi kwartet smyczkowy DankArt oraz gitarzysta Marcin
Maślak.

Muzycy zaprezentują
klasyczne utwory napisane z okazji świąt BoKONFERENCJA O PRAWACH żego Narodzenia, traCZŁOWIEKA
dycyjne kolędy oraz
14.12 godz. 10:00–15:00
znane melodie świąAula
teczne z całego świata.
Koncert odbędzie się
KTO TAK, JAK JA...
8 stycznia 2017 r. o goOtwarte warsztaty dla dzieci
dzinie 17:00.
w wieku 5–7 lat rozwijające
Bilety w cenie 35 zł do
umiejętności społeczne
nabycia od 5 grudnia
14.12 godz. 17:00
w godzinach otwarcia
Klasopracownia I p.
muzeum.
BAJKOWE PODRÓŻE
Zespół tworzą absolKsiążkowe i filmowe bajania
wenci katowickiej Aka15.12; 22.12 godz. 17:00
demii Muzycznej, na co
Mikroświat Zabawy
dzień związani z FilharWstęp wolny
monią Śląską im. H. M.
Góreckiego.
AKADEMIA RODZICA
Kreatywne warsztaty na święta Niecodzienna nazwa kwartetu składająca się ze staropolskiego
słowa „dank” oraz międzynarodowego terminu „art” wyrażać
dla rodziców i dzieci
ma poważanie, zachwyt i wdzięczność dla sztuki.
Zapisy w Bibliotece Młodych
osobiście lub telefonicznie
33 847 98 01
16.12 godz. 17:00
Aula

Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
7.12 godz. 17:00
Multimedia, Salka audiowizualna
Wstęp wolny

Koncert noworoczny
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Waleczne serca na parkiecie i równie silnie bijące na trybu- Oświęcimscy kick-boxerzy z bardzo dobrej strony pokazali
nach. Wygrywa nie tylko Kadet...
się w gliwickich mistrzostwach Polski formuły low-kick

Pod koszem dla Krzysztofa Pięć startów i tyle samo
Podczas koszykarskiego meczu między oświęcimskim
Kadetem i tarnowskim Pałacem Młodzieży nie chodziło tylko o ligowe punkty.
Grano o coś zdecydowanie
cenniejszego. W trakcie spotkania przeprowadzono licytację cennych przedmiotów.
Cały dochód został przeznaczony na leczenie Krzysztofa
Węgrzyna ze Stawów Grojeckich, który urodził się z naczyniakiem jamistym twarzy,
języka i wargi dolnej.
Licznie zgromadzona publiczność bardzo chętnie
włączyła się w licytację – informuje trener koszykarzy
z Oświęcimia, Wojciech Porębski.

– Za to chciałbym bardzo podziękować ze swojej i oczywiście Krzyśka strony. Cała
społeczność Miejskiego Gimnazjum nr 2, czyli uczniowie,
nauczyciele, rodzice i kibice
naszej drużyny sprawili, że
ten dzień był świętem bezinteresownej pomocy – dodaje
Wojciech Porębski.
Kadeci z Oświęcimia po
ostatniej minimalnej porażce
bardzo chcieli się zrewanżować i pewnie pokonać silną
drużynę PM Tarnów.
– Od początku meczu graliśmy na bardzo dobrym procencie. Po 4 minutach prowadziliśmy 18:5 i spokojnie
kontrolowaliśmy sytuację na
boisku. Pierwszą kwartę wy-

graliśmy aż 24:9 – mówi trener UKS Kadet.
W drugiej odsłonie gospodarze nie zwalniali tempa
gry. Cały czas świetnie bronili i skutecznie rozbijali obronę strefową Tarnowa. Po 20
minutach prowadzili 49:23.
Po zmianie stron na boisku
pojawili się zmiennicy, którzy
maksymalnie wykorzystali
swój czas na parkiecie. Dzięki
takiej postawie trzecią kwartę UKS Kadet wygrał aż 17
punktami. W ostatniej partii
miejscowi kontrolowali sytuację i ostatecznie zwyciężyli
87:45.
– mac

medali

Złoto Mateusza Słoty i Przemysława Majkuta, srebro
Bartosza Fryca oraz brązowe
krążki Cypriana Brzeźniaka
i Łukasza Nycza. Takim dorobkiem mogą się pochwalić
kick-boxerzy z Oświęcimia,
którzy startowali w otwartych
zawodach MP formuły low-kick w Gliwicach.
Walczono w ochraniaczach
głowy i nóg. Z kolei walki finałowe seniorów odbywały
się na zasadach pro-am, bez
kasków i w ochronie nóg tzw.
miękkich.
– Walki stały na rewelacyjnym poziomie – podkreśla
sensei Mariusz Pawlus, trener Oświęcimianie zdominowali Przemysław Majkut wygrał ze
kick-boxerów z Oświęcimia. seniorską kategorię do 75 kg. swoim klubowym kolegą ŁuPo zwycięstwie nad niepokonanym liderem z Krakowa posa- – Dotyczy to zarówno kade- Startowali w niej Mateusz Sło- kaszem Nyczem. Tymczasem
tów starszych, juniorów, mło- ta i Bartosz Fryc. Po bardzo Cyprian Brzeźniak po bardzo
dę trenera Unii... stracił Sławomir Frączek
dzieżowców, jak i seniorów. dobrych walkach ćwierćfinało- zaciętej walce półfinałowej
Jestem bardzo zadowolony wych i półfinałowych spotkali przegrał niejednogłośnie 2:1
z wyniku moich zawodni- się w finale. Lepszy okazał się i zakończył mistrzostwa z brąków, bo każdy wrócił z Gliwic ten pierwszy. Także w półfinale zowym medalem.
– mac
z medalem – dodaje Mariusz młodzieżowców rywalizowali
To była wyjątkowa jesień dla była tak dobra. W kolejnym przegrali z Dalinem Myśleni- Pawlus.
zawodnicy z Oświęcimia, gdzie
piłkarzy oświęcimskiej Unii. spotkaniu Unia została rozbi- ce 1:2. Autorem honorowego
Po długich czternastu la- ta w Michałowicach przez ze- gola był Bartosz Praciak, któtach biało-niebiescy znowu spół Michałowianki. Oświęci- ry przy stanie 0:2 zmarnował Oświęcimscy solarze w środku trzecioligowej stawki
zagrali na czwartoligowych mianie przegrali aż 6:2.
„jedenastkę”. Humory przed na półmetku rozgrywek
boiskach. Początek był im- – Na początku sezonu wy- zimą znacznie poprawiło jedponujący, bo beniaminek za- graliśmy cztery mecze z rzę- nak niespodziewane zwycięsiadł nawet w fotelu lidera. du i wielu uwierzyło, że mo- stwo w niepodległościowy
Wszystko skończyło się rów- żemy rządzić w czwartej lidze piątek nad liderującymi renie efektownym zwycięstwem – rozpoczyna Sławomir Frą- zerwami krakowskich „Pana wyjeździe nad niepokona- czek, trener biało-niebieskich. sów”. Oświęcimianie zwycię- O więcej niż dobrym finiszu
dacją i szukał punktów także
nymi rezerwami krakowskich – Przypominam jednak, że je- żyli na wyjeździe 3:2 i była to rundy jesiennej mogą mów Oświęcimiu. Okazało się,
„Pasów”. Dlaczego więc pracę steśmy beniaminkiem i przed pierwsza porażka Cracovii II wić w klubie z oświęcimskich
że bezskutecznie. Soła pewstracił trener Sławomir Frą- rozgrywkami głównym ce- w tym sezonie! Dwa gole dla plant. W pięciu ostatnich menie wygrała 5:2 i po pierwczek? Wydaje się, że o jego lem było utrzymanie pozy- gości zdobył Bartosz Praciak, czach Soła zachowała miano
szej rundzie plasuje się w polosie przesądziła seria słab- cji. Trzeba szanować każdy a jednego Mariusz Dziubek.
niepokonanej ekipy. Wygrałowie trzecioligowej stawki.
szych występów w drugiej fa- punkt, bo nikt nie oddaje ich Po pierwszej rundzie Unia ła trzy spotkania i przywiozła
Gole dla solarzy zdobywali
zie rundy jesiennej.
za darmo – mówił po meczu zajmuje szóste miejsce w tabe- po jednym punkcie z trudMarcin Drzymont, Mateusz
Fatalna seria rozpoczęła się z Michałowianką były już li czwartej ligi. Jesienią benia- nych terenów w Rzeszowie
Gleń, Krzysztof Hałgas, Daod bezbramkowego remisu szkoleniowiec Unii.
minek wygrał siedem spotkań, i Jarosławiu. To sprawiło, że
wid Dynarek z rzutu karnego
na swoim stadionie z Beski- Pożegnanie przed własną pu- przy dwóch remisach i sześciu ekipa Sebastiana Stemplewi Mateusz Wawoczny.
dem Andrychów. Dopisa- blicznością na stadionie przy porażkach. Do krakowskiego skiego plasuje się w środku
– Z jednej strony cieszymy
li przede wszystkim kibice. ulicy Legionów w 2016 roku lidera biało-niebiescy tracą stawki i ma bezpieczną przesię, że runda się zakończyFrekwencja na stadionie przy też wypadło bardzo blado. dwanaście „oczek”.
ła, ale wszystko ma też drugą
wagę nad strefą spadkową.
ulicy Legionów już dawno nie Unici dość niespodziewanie
– mac Solarska zima będzie zatem
stronę medalu – przekonuje
Sebastian Stemplewski.
spokojna...
– Forma drużyny w końcówPo cennej wygranej nad Unią
w Tarnowie 2:0 (gole Pawła
Po pierwszej rundzie ce rundy wyraźnie zwyżCygnara i Konrada Kasolika), Soła zajmuje ósme miejsce kowa i można śmiało powiedzieć, że byliśmy na fali
Soła pokonała u siebie Orlęta z w trzecioligowej tabeli
wznoszącej. Nie mielibyRadzynia Podlaskiego 2:1 (dwa Fot. mac
trafienia Konrada Kasolika).
odnotowano remis 1:1. Punkt śmy nic przeciwko, aby jesz– To jest finisz rundy, gdzie dla przyjezdnych uratował cze w tym roku powalczyć
nie tylko dla nas najważniej- Przemysław Knapik, który o punkty. Graliśmy z Cosmosze są punkty – mówi Se- trafił do siatki w ostatniej mi- sem w trudnych warunkach,
bastian Stemplewski, trener nucie. W przedostatniej serii ale zespół nie zawiódł. WySoły.
oświęcimianie bezbramko- graliśmy wysoko, po efek– Dlatego tak istotne jest zwy- wo zremisowali w Jarosławiu townych golach. Początek
sezonu był dla nas udany.
cięstwo nad Orlętami. Były z JKS 1909.
różne momenty w tym poje- Na pożegnanie jesieni Soła Później złapaliśmy lekką zadynku, ale skończyło się po podejmowała „Kosmonau- dyszkę. Traciliśmy zdecydonaszej myśli. Mam nadzieję, tów” z Nowotańca. Gospo- wanie za dużo goli. W końże z Rzeszowa także nie wró- darze byli faworytami, ale cówce wszystko wróciło na
cimy z pustymi rękami – do- beniaminek w tej rundzie właściwe tory – zakończył
daje trener.
sprawił już kilka niespodzia- trener Stemplewski.
Tak się też stało. W wyjaz- nek. Cosmos na wiosnę bę– mac
Na meczu Unii z Beskidem kibice odpalili dziesiątki rac. Efekt był imponujący
dowej konfrontacji z Resovią dzie bronił się przed degraFot. mac

Remanenty u beniaminka

Udany finisz drużyny z plant
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Hokeiści Unii sensacyjnie pokonali wicemistrzów Polski, przybliżał się do upragnionej, Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady
wyższej „szóstki”, a z kolei
a później bez punktów wyjechali jastrzębianie
Młodzieży w łyżwiarstwie figurowym
szanse przegranego reduko-

Oświęcimski charakter

Konia z rzędem temu, kto postawiłby na zwycięstwo Unii
w meczu z naszpikowanym
gwiazdami GKS-em Tychy.
Na niespełna dwie minuty
przed końcem biało-niebiescy przegrywali jeszcze 0:1,
by w samej końcówce zadać
dwa nokautujące ciosy. Równie ważne było zwycięstwo
nad sąsiadującym w tabeli
JKH GKS Jastrzębie 4:2.
W starciu z GKS-em Tychy
biało-niebiescy sprawili nie
lada niespodziankę. Po szalonej końcówce zwyciężyli 2:1.
– To był zdecydowanie najlepszy nasz mecz w tym sezonie – cieszył się Josef Dobosz,
trener biało-niebieskich.
– Zaryzykowałbym nawet
twierdzenie, że najlepszy odkąd jestem w Oświęcimiu.
Zostawiliśmy serce na lodzie i graliśmy bardzo konsekwentnie. Nagrodą są bardzo
ważne trzy punkty – powiedział czeski szkoleniowiec.
Początek
niespodziewanie
należał do oświęcimian. Gospodarze byli aktywniejsi
i częściej zagrażali bramce rywali. Wszystko rozstrzygnęło
się jednak dopiero w ostatniej partii. W 110. sekundzie
trzeciej tercji tyszanie objęli
prowadzenie. Bartłomiej Pociecha idealnie z nadgarstka przymierzył w „okienko”.
Długo wydawało się, że będzie to decydujący moment,
ale Unia grała do końca...

Unia zdecydowanie więcej punktów zdobywa na własnym lodzie niż w obcych halach
Fot. mac

Kiedy na ławce kar odpoczywał Marcin Kolusz, do wyrównania doprowadził Daniel
Graca. W bramkowej akcji
sędzia odgwizdał faul Miroslava Zatki i ponownie biało-niebiescy grali w przewadze.
Wówczas rajd przeprowadził
Damian Piotrowicz, który idealnie wyłożył „gumę” Sebastianowi Kowalówce. Ten zaś posłał
tyszan „na deski”. Gole dla Unii
dzieliło raptem 50 sekund!
Później w rozgrywkach nastąpiła dwutygodniowa przerwa spowodowana udziałem
reprezentacji Polski w turnieju z cyklu EIHC. Po powrocie
na ligowe tafle Unia pojechała
do Nowego Targu. Przed laty
konfrontacje oświęcimsko-nowotarskie nazywano klasykami. Teraz obie ekipy są
w zupełnie innym miejscu.

Kiedy wydawało się, że pierwsza odsłona zakończy się bezbramkowym remisem, krążek
znalazł się za plecami Michala
Fikrta. Na listę strzelców wpisał się Dariusz Gruszka. Biało-niebiescy mają czego żałować, bo wcześniej zmarnowali
okres gry w liczebnej przewadze. Co gorsze, zamiast wyrównującego gola gospodarze
w drugiej tercji podwyższyli
na 2:0. Oświęcimskie nadzieje całkowicie rozwiał Alexis Svitac, który na początku
ostatnich 20 minut zdobył
trzeciego gola dla Podhala.
Biało-niebieskich ostatecznie
pogrążył fiński napastnik nowotarżan – Jarmo Jokila.
Mecz Unii z JKH GKS Jastrzębie to nie była tylko
walka o kolejne trzy ligowe punkty. Wygrany bardzo

wały się do minimum.
Z otwierającego gola cieszyli się oświęcimianie. Unię na
prowadzenie wyprowadził jej
kapitan. Do siatki trafił Peter Tabacek, a punkt za asystę zapisał na swoim koncie
Martin Kasperlik. Podrażnieni jastrzębianie momentalnie ruszyli do odrabiania
strat i pod koniec pierwszej
odsłony Michał Fikrt z trudem zatrzymał uderzenia Tomasa Kominka i Jana Latala.
Na początku drugiej partii
biało-niebiescy podwyższyli
na 2:0. Kiedy karę mniejszą
odsiadywał Kamil Świerski
z bliska trafił Martin Kasperlik. Odpowiedź przyszła niespełna trzy minuty później.
Uderzeniem po lodzie „Fikiego” zaskoczył Tomas Kominek. Wszystko miało się
zatem rozstrzygnąć w ostatniej tercji. Podopieczni Josefa
Dobosza wyszli na lód bardzo
skoncentrowani. Na 3:1 podwyższył Tabacek, który dokładnie przymierzył pod poprzeczkę. Kiedy do bramki
przyjezdnych trafił Kasperlik
wszystko było już praktycznie jasne. Drużynę z Jastrzębia stać było tylko na gola autorstwa Leszka Laszkiewicza.
– Cieszymy się z wygranej, bo
to był szczególnie ważny mecz
– podkreśla Josef Dobosz.
– Wynik nie jest dziełem
przypadku. Cały zespół mocno zapracował na to zwycięstwo. Wytrzymaliśmy presję,
która niewątpliwie towarzyszyła temu pojedynkowi – powiedział szkoleniowiec Unii.
– mac

Dziewięć medali reprezentantów Oświęcimskiego Klubu Karate podczas otwartych zawodów Pucharu Polski Wschodniej w kumite

Próba generalna przed mistrzostwami
160 zawodniczek i zawodników wystartowało w zawodach
Pucharu
Polski
Wschodniej w kumite. Dla
zdecydowanej większości był
to ostatni sprawdzian przed
mistrzostwami Europy w Wałbrzychu. Areną pucharowych
zmagań była gmina Padew
Narodowa, zaś głównym organizatorem Tarnobrzeski Klub
Karate.
Reprezentanci Oświęcimskiego Klubu Karate dziewięciokrotnie stawali na podium.
Po wnikliwej analizie dokonanej przez trenera Pawlusa okresu przygotowawczego
i wyników (mistrzostwa Polski, Puchar Polski) do startu
w ME zakwalifikowali się Dominika Chylińska, Katarzyna
Kotapka, Oliwia Greczner, Jakub Pawłowski, Adam Dzięgiel, Szymon Dębski i Mateusz Ostrowski.

– Jestem bardzo zadowolony
z wyniku medalowego i poziomu walk moich zawodników startujących w Tarnobrzegu – podkreśla sensei

Mariusz Pawlus, trener i zarazem prezes w Oświęcimskim
Klubie Karate.
– To dobrze rokuje na nadchodzące szybkimi krokami

mistrzostwa Starego Kontynentu. Nie ukrywam, że wiele obiecujemy sobie po tej imprezie – dodaje.
– mac

Oświęcimianie
na „Jantorze”

Janowski „Jantor” gościł uczestników eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
i międzywojewódzkich mistrzostw młodzików w łyżwiarstwie figurowym. Nastarcie tej imprezy nie mogło
zabraknąć oświęcimian. Reprezentacja UKŁF Unia była
wyjątkowo liczna.
Podopieczni Ewy Lofek startowali w konkurencji juniorów młodszych B (do lat 15)
oraz w klasie brązowej, srebrnej i złotej. W grupie solistek
(juniorki młodsze „B”) startowało 61 łyżwiarek. Najlepiej
z biało-niebieskich zaprezentowała się Amelia Konik, którą sklasyfikowano na ósmym
miejscu. Jej klubowe koleżanki znalazły się poza pierwszą „dziesiątką” – 12. Nicola
Adamczyk, 16. Zuzanna Mędela, 25. Klaudia Malena, 27.
Aleksandra Mędela, 30. Karolina Zielke, 33. Anna Jaromin,
35. Oliwia Pytkowicz, 39. Julia Knurowska, 46. Tatiana
Kasprzyk.
Klasę złotą solistów zdominowali unici, którzy obsadzili
całe podium. Zwyciężył Jakub
Lofek, przed Krystianem Geregą i Andrzejem Nakoniecz-

nym. Srebrny medal w klasie złotej solistek wywalczyła
Daria Wójcik. Alina Gimbiej
była piąta, a Joanna Śnieżek
dziewiąta. W klasie srebrnej
na ósmej pozycji sklasyfikowano Oliwię Mąsior. Czternaste miejsce przypadło Emilii Kiełbaśnik. Debiutująca na
zawodach Samantha Odbierzychleb (klasa brązowa) zajęła dziewiątą pozycję.
– mac

Amelia Konik była najwyżej sklasyfikowaną oświęcimianką w grupie juniorek
młodszych B
Fot. mac

Martyna Nicieja z oświęcimskiego klubu
wybrana najlepszym karateką zawodów w Wadowicach

Narybek ma się
dobrze
Wadowice gościły uczestników zawodów karate. Zawodniczki i zawodnicy walczyli o puchar burmistrza
papieskiego miasta. Z bardzo
dobrej strony pokazała się
oświęcimska reprezentacja.
Miano najlepszej przypadło
właśnie podopiecznej sensei
Mariusza Pawlusa. Organizatorem turnieju był Małopolski Klub Karate z sensei Jackiem Kasperkiem na czele.
– Gratuluję wszystkim zawodnikom, szczególnie tym,
którzy nie ukończyli jeszcze
dziesięciu lat – rozpoczyna
sensei Mariusz Pawlus.
– Należą się im olbrzymie
brawa. Choć nie wszyscy stanęli na podium, to walki były
na dobrym poziomie. Nasi
zawodnicy startowali w semi-knockdown, lekkim kontakcie i walkach reżyserowanych
– przypomina.
Zawody rozegrano w hali
sportowej Zespołu Szkół nr 3

w Wadowicach. Najlepszą zawodniczką turnieju wybrano
Martynę Nicieję z Oświęcimskiego Klubu Karate, która zwyciężyła w kategorii juniorek do 50 kg. Nie było to
jedyne złoto, jakie przypadło reprezentantom Oświęcimskiego Klubu Karate. Na
pierwszym miejscu zameldowała się Anna Ferenc (młodziczki do 45 kg), Elżbieta
Ferenc (juniorki młodsze do
30 kg), Maria Dzięgiel i Roksana Greczner obie (walki reżyserowane).
Tuż za podium na czwartej
pozycji zostały sklasyfikowane Milena Rybak oraz Oliwia Madej. Z kolei na piątym
miejscu znalazły się klubowe
koleżanki z Oświęcimskiego
Klubu Karate – Justyna Gołąb
i Zofia Gołąb. Wszystkie startowały w konkurencji walk
reżyserowanych.
– mac
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KRZYŻÓWKA 11/2016
Poziomo:
1. Tarantula;
2. ... Achillesa – w nodze; * Strzelisty pomnik;
3. Szarak;
4. Z ogniem nie wskazane; * Wada, defekt;
5. Wirnik;
6. Największy nietoperz; * Paproć pospolita;
7. Na ciele to tatuaż;
8. Umizgi, amory; * Usuwany specjalnym szamponem;
9. Utopijny pomysł;
10. Donica na ciasto; * Szewska nić;
11. Nie potrzebuje nauczyciela;
12. Zimowy płaszcz;
13. Do odbioru cyfrowej TV;
14. Pojazd z płozami;
15. Skrytka;
16. Grecki bohater spod Troi;
17. W parze z kolombiną;

Litery uporządkowane od 1 do 30 utworzą rozwiązanie – aforyzm Elżbiety Grabosz, które wraz
z kuponem nr 11 naklejonym na kartę pocztową należy dostarczyć do 7 grudnia 2016 r. do redakcji GZO, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu. Na zwycięzcę
losowania czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 10/2016 brzmi: „Kto idzie, dojść musi”. Nagrodę książkową ufundowaną przez Wydawnictwo Novae Res otrzymuje p. Maria Tryścień z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją.

Pionowo:
A) Powitalne objęcie; * Figura, sylwetka;
B) Ozdobna chustka;
C) Cyjanek organiczny; * Przymiar kreślarza;
D) Przeciwnik w dyskusji;
E) Mieszkaniec stolicy Guamu; * Duży port nad Morzem Czarnym;
F) Bólu na twarzy;
G) Udaje kogoś innego; * Kupisz go w monopolowym;
H) Baśniowy skarbiec;
I) Japońska sztuka walki; * Okres paleozoiku;
J) Struś z pampy;
K) Miauczący samiec; * Dawniej karaluch;
L) Kompres;
Ł) Część stadionu;
M) Trąd;
N) Czasem przechodzą po plecach;
O) Stadium rozwoju pszczoły;
P) Omasta.

OGŁOSZENIA
DROBNE
SZUKASZ STAŁEJ PRACY?
ZADZWOŃ DO NAS –
ZAPRASZAMY
DO NOWO OTWARTEGO
BIURA W OŚWIĘCIMIU.
CENIMY CHĘĆ
I ZAANGAŻOWANIE.
TEL. 33/471-15-45, 660-070-221

Firma Aspen zatrudni osoby
do sprzątania na obiekcie
wielkopowierzchniowym
przy ul. Powstańców Śląskich
w Oświęcimiu.
Tel. 661 991 512
Skup samochodów, płacimy
najlepiej!
Tel. 730 690 923
Fundatorem nagrody
jest Wydawnictwo

KUPON
krzyżówka 11/2016

prezentuje Łukasz szymański

Szpital u księży salezjanów
Karty pocztowe wydane przed 1918 r. prezentujące wnętrze szpitala, który mieścił się w obecnym Zakładzie Salezjańskim

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 środę
14 grudnia 2016 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
dostępny
NA WWW.OCK.ORG.PL
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