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Oddać cząstkę siebie

miejsca zamieszkania, w takich
punktach nie obowiązuje żadna rejonizacja. Zrozumiałym
jest, że w większości zgłaszają
się osoby z Oświęcimia i okolic,
z województwa małopolskiego.
Ale nie tylko.
– Przyjeżdża do nas spora
grupa dawców ze Śląska, a to
dlatego, że Oświęcim graniczy
z województwem śląskim. Tym
osobom po prostu bliżej i wygodniej jest przyjechać do nas
– wyjaśnia Aleksandra Matyszkiewicz.
Obecnie ludzie są bardziej świadomi istnienia chorób przenoszonych przez krew. Na szczęście w żaden sposób nie wpływa
to negatywnie na zmniejszenie
chęci podzielenia się cennym
płynem z innymi. Zdaniem fachowców jest wręcz na odwrót.
– Powiedziałabym, że zwiększa
się ilość krwiodawców, mimo
coraz większych zaostrzeń
i wymagań stawianych przed
nimi oraz świadomości. Ankieta, którą wypełnia krwiodawca jest długa, rozbudowana
i szczegółowa, a oprócz niej,
chętny zostaje też bardzo do-

kładnie przebadany – mówi
pielęgniarka.
– Zacząłem oddawać krew
w 1963 roku. Byłem wtedy
w wojsku, służyłem na okręcie
ORP Wicher i tam zachęcali
nas do krwiodawstwa. Sprawiało mi to tak dużą przyjemność, że nie mogłem przestać.
Teraz niestety z racji wieku nie
mogę już oddawać tego cennego płynu, ale około 95 litrów
oddałem. Spotykały mnie często bardzo miłe sytuacje przez
to. Kiedyś pewna nieznajoma pani, która spotkała mnie
w sklepie, powiedziała, że jest
z rodziny, bo w jej żyłach płynie moja krew. Zdziwiłem się.
Przy przetaczaniu bowiem zobaczyła na woreczku moje nazwisko, bo dawniej procedury
były zupełnie inne. Teraz to już
niemożliwe – mówi zadowolony Ryszard Bartnik, honorowy
dawca krwi z Klubu PCK im.
Dzieci Oświęcimia, rekordzista
pod względem ilości oddanego
życiodajnego płynu.
– Z pewnością niejednemu
człowiekowi uratowałem życie
i to jest fajne! Teraz, gdy już
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W oświęcimskim oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa praca wre. Przed południem przyjmowanie krwiodawców.
Później pakowanie, nadawanie kodów i przygotowanie do transportu do Krakowa. A przekazuje się najcenniejszy z darów – krew.
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Pomimo tego, że obostrzeń dla
osób chcących oddać życiodajny płyn jest bardzo dużo, to na
szczęście jest wielu takich, którzy spełniają wszystkie wymogi.
Do oświęcimskiego oddziału Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgłasza się bardzo dużo
osób. Jest to zwykle w miesiącu
od 320 do nawet 360 krwiodawców.
– Cieszymy się, że mamy dawców i że przychodzą do nas.
Wśród nich jest sporo młodych
ludzi, którzy bardzo chętnie
oddają krew. W szkołach działają kluby PCK – jeździmy do
Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych oraz do klubu w Chełmku.
Krew oddają też uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im.
S. Konarskiego, popularnych
OZNS-ów, Budowlanki i Ekonomika. Niezależnie od tego,
czy w danej szkole funkcjonuje klub, to młodzież się do nas
zgłasza – cieszy się Aleksandra
Matyszkiewicz, pielęgniarka
koordynująca terenowy oświęcimski oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Krakowie.
– Oprócz młodzieżowych
klubów mamy też w mieście
kluby PCK dla dorosłych. Od
wielu lat działa klub im. Dzieci
Oświęcimia, strażaków zawodowych i ochotników zrzeszonych wspólnie w jednym klubie,
w pobliskich Piotrowicach – dodaje pielęgniarka koordynator.
W oświęcimskim oddziale terenowym każdy dawca może
oddać krew, niezależnie od

Oświęcim

nie mogę być dawcą, zacząłem
zbierać nakrętki plastikowe, by
w taki sposób pomagać chorym dzieciom – dodaje.
Co się dzieje z pobraną w Oświęcimiu krwią? Jest ona codziennie
odbierana z oddziału terenowego i zawożona do Regionalnego
Centrum w Krakowie do preparatyki oraz badania.
Preparatyka oznacza pełną
krew pobieraną, odwirowywaną, a potem rozdzielaną na
krwinki, osocze i kożuszek leukocytanopłytkowy.
– Do marca tego roku preparatykę mieliśmy tutaj na miejscu,
ale ze względu na większe wymagania lokalowe, którym dyrekcja szpitala, która dzierżawi
nam budynek, nie była w stanie
sprostać, przeniesiono preparatykę do Krakowa – tłumaczy
Aleksandra Matyszkiewicz.
Krwiodawcą może zostać każdy absolutnie zdrowy człowiek
w wieku od 18 do 65 lat. Zwykle
jednak nie zaleca się oddawania
życiodajnego płynu pierwszy
raz osobom po pięćdziesiątce.
Jest wiele obwarowań zdrowotnych, m.in. nie można zostać
dawcą, gdy w przeszłości przeszło się żółtaczkę każdego typu,
gdy choruje się na nerki, serce,
ciśnienie, tarczycę, trzeba odczekać miesiąc od przebytych infekcji, pół roku od wykonania tatuażu, czy zakładania kolczyków,
a także zabiegów ingerujących
wewnątrz organizmu, takich jak
endoskopia, czy gastroskopia.
– Chciałabym zachęcić wszystkich, którzy mogą oddać krew,
ponieważ ile by jej nie było, zawsze jest potrzebna. A krew jest
ważna tylko 42 dni! – zaprasza
Aleksandra Matyszkiewicz.
– Marzena Wilk
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W ŚWIĄTECZNYM SKRÓCIE

Świąteczne spotkanie
22 grudnia o godz. 16:00 na placu Skarbka w Oświęcimiu odbędzie się wigilia dla mieszkańców. Jak zwykle będzie można
spróbować tradycyjnych, świątecznych potraw, pokolędować,
połamać się opłatkiem i życzyć sobie nawzajem wszelkiej pomyślności. Harcerze z Hufca ZHP w Oświęcimiu będą rozdawać
Betlejemskie Światło Pokoju, które – odpalone w Grocie Narodzenia, przebyło długą drogę do Polski – może stanąć na wigilijnym
stole każdego z nas. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Oświęcimianie Oświęcimianom, wspierane przez Oświęcimskie
Centrum Kultury, Radę Miasta Oświęcim i Prezydenta Oświęcimia.
– ekt

W Wigilię krócej
24 grudnia Urząd Miasta w Oświęcimiu będzie czynny
w godz. 7:30–14:00. Kasa UM będzie czynna do godz. 11:00.
– ekt

Pokolędujmy w styczniu
Wszystkich, którzy chcą zatrzymać magię i atmosferę świąt na
dłużej zapraszamy do wspólnego kolędowania także w styczniu.
W Oświęcimskim Centrum Kultury 7.01 o godz. 17:00 odbędzie się wspólne śpiewanie kolęd z udziałem młodzieży szkolnej
i mieszkanców miasta.
– ekt
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BOŻE NARODZENIE 2013
Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Oświęcimia,
życzymy Państwu zdrowych i obfitych
Świąt Bożego Narodzenia,
przeżycia świątecznych chwil
w rodzinnej atmosferze,
pełnej ciepła i serdeczności.
Życzymy, by w tych dniach nikomu
nie zabrakło ludzkiej przyjaźni i życzliwości.
W nowym 2014 roku życzymy Państwu
wielu szczęśliwych chwil,
spełnienia planów i zamierzeń.
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig

Na ratunek
12 stycznia 2014 roku po raz dwudziesty drugi zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Hasłem tegorocznego finału jest „Na
ratunek. Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów”.
Oświęcimski sztab będzie działał w Oświęcimskim Centrum Kultury. W dniu finału wolontariusze – młodzież z oświęcimskich
szkół oraz seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wyruszą z
puszkami na miasto. W Oświęcimskim Centrum Kultury tego dnia
zaplanowano wiele działań i atrakcji, między innymi Oświęcimski
Klub Modelarzy Kolejowych „Piętrusek” zaprezentuje swoją makietę w wielkości H0. Tradycyjnie odbędzie się koncert zespołów
muzycznych, w którym zagrają, m.in.: Skangur, Krzywa Alternatywa, Enola Gay. O godzinie 20:00, jak w całej Polsce, zaświeci
„Światełko do nieba”.
Szczegóły na plakatach i na stronie OCK.
– adam

Pełniący Funkcję
Prezydenta
Miasta Oświęcimia
Janusz Chwierut

Docenieni

„Spłynął na Ziemię pierwszej gwiazdy promień,
najcichszej z nocy pora wyjść naprzeciw.
Pędzi z nowiną mróz – świąteczny goniec,
by jak co roku miłość w nas wzniecić.
Spłynął na Ziemię pierwszej gwiazdy promień,
szronem na szybie kolędę zapisał.
Łamią opłatek już matczyne dłonie,
to pora wspomnień, pora ukołysań.
Na Wilię, na Święta, na Rok Nowy
życzenia szczęścia znów nad światem mkną.
Niech moc truchleje, a nadziei płomyk
niech ogrzeje ciepłem swym Wasz dom. ”
			

(K. Łojan)

Najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne
składają
Pracownicy Oświęcimskiego Centrum Kultury
oraz Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej"

Znamy już laureatów konkursu „Wolontariusz Roku 2013” organizowanego przez Dzienny Dom Pomocy
w Oświęcimiu.
– Działalność społeczna w każdej postaci zasługuje na uznanie, jednakże reguły konkursu
wymagają wyłonienia najlepszych. Wolontariuszy nominowały szkoły, instytucje i organizacje pozarządowe. Komisja
konkursowa wybrała dwóch
zwycięzców, po jednym w kategorii „wolontariusz – uczeń”
oraz „wolontariusz w organizacji”. Wskazała również po
trzech wyróżnionych w każdej
kategorii – informuje Agata
Lorek, dyrektor Dziennego
Domu Pomocy w Oświęcimiu.
Laureatką w kategorii „najlepszy wolontariusz – uczeń”
została Katarzyna Kubisty
z Powiatowego Zespołu nr 1
Szkół Ogólnokształcących im.
S. Konarskiego w Oświęcimiu.
Komisja doceniła jej niezwykłe
zaangażowanie w systematyczne działania na rzecz dzieci
w ramach Akademii Przyszło-

ści, na rzecz seniorów w ramach programu „Beneficjum”
i działalność wolontaryjną na
terenie szkoły, m.in. w akcji
„Paczka na święta”. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały:
Natalia Irzyk i Angelika Żurek
z Miejskiego Gimnazjum nr 4
w Oświęcimiu i Kamila Małysiak z Powiatowego Zespołu

nr 1 Szkół Ogólnokształcących
im. S. Konarskiego.
„Najlepszym wolontariuszem
w organizacji” została Marta
Momot działająca w Stowarzyszeniu „Wiosna”. Ogromne
zaangażowanie w działalność
Akademii Przyszłości, praca
tutora, lidera, rekrutera i asystenta ds. PR, wspieranie dzieci
niewierzących w swoje możliwości, a także zarządzanie
zespołem wolontariuszy uzasadniły wybór dokonany przez
komisję konkursową. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Halina Foks pomagająca
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu,
Martyna Lacheta działająca
w Stowarzyszeniu „Wiosna”
oraz Stanisława Wąsik zaanga-

Fot. Urząd Miasta w Oświęcimiu

Drugi dzielnicowy w kraju
Szósta edycja Ogólnopolskich Zawodów „Dzielnicowy roku
2013” zakończyła się sukcesem oświęcimskiego policjanta.
Aspirant Robert Klima z Komendy Powiatowej Policji
w Oświęcimiu zajął w zawodach drugie miejsce. Podczas dwudniowych zmagań
34 dzielnicowych z całego kraju rywalizowało w trzech kon-

Pod chmurką
Na Białym Orliku znajdującym się przy Szkole Podstawowej nr 5
w Oświęcimiu rozpoczął się sezon łyżwiarski. Wielbiciele jazdy
na łyżwach mogą korzystać z obiektu od 15 grudnia br. Ślizgawki
pod chmurką będą odbywały się od poniedziałku do piątku od
godz. 9:00 do 21:00, a w soboty i niedziele od 10:00 do 21:00.
– In

Coraz bliżej
święta
Bożonarodzeniową atmosferę w naszym mieście podkreślają ozdoby świąteczne.
Można je zobaczyć wzdłuż
głównych dróg w mieście,
na moście Piastowskim,
osiedlach. Kilkumetrowe
choinki stoją na zamkowym
dziedzińcu i przed OCK.
Duże żywe drzewo można
też podziwiać w holu
biblioteki.
Miasto przymierza się też
do udekorowania nowymi
elementami placu Skarbka, gdzie w tym roku ma
stanąć żywa choinka.
Kolorowymi elementami
świątecznymi ozdobiona zostania choinka na
przebudowanym niedawno
placu Pokoju oraz na placu
Kościuszki.
– ekt

Gratulacje w oświęcimskiej
komendzie policji
Fot. KPP Oświęcim
Ogłoszenia płatne
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żowana w działania Salezjańskiego Centrum dla Dorosłych.
Komisja konkursowa przyznała także dwa wyróżnienia specjalne dla społeczników propagujących ideę wolontariatu.
Otrzymali je Justyna Mroczek
z popularnego „Konara” oraz
Wiesław „Dziki” Kaniowski
współpracujący m.in. ze Stowarzyszeniem „Bratnich Serc”
dla Ludzi Chorych.
Podczas spotkania z Januszem
Chwierutem, pełniącym funkcję prezydenta miasta Oświęcim i Agatą Lorek, przewodniczącą komisji konkursowej
laureaci zostali uhonorowani,
wręczono im medale, dyplomy
i upominki.
– In

FELIETON

KAMILA DRABEK

Co powiedział Ksawery?

O

to przeżyliśmy rok 2012 a nawet 2013, koniec świata, co nie zaistniał. Czy znakiem nowej ery może być
wiatr, żywioł powietrza formujący się w orkan o imieniu Ksawery? Przewrotne to miano dla niszczycielskiego podmuchu, biorąc pod uwagę jego znaczenie. Otóż typowe
dla Ksawerych jest poczucie odrazy do przemocy i dążenie do
pokojowego rozwiązywania konfliktów.
Personifikacja huraganu objawiająca się nadaniem imienia jest
jak sięgnięcie do dawnych wierzeń, do zapomnianych tradycji,
kiedy nasi przodkowie żyli w przekonaniu, że we wszystkim, co
istnieje, przejawia się dusza. Nasi słowiańscy pradziadowie nie
potrzebowali wiele, aby dotknąć Absolutu – żyli jako cząstka
natury obdarzonej boską mocą. Podobnie czyniły inne ludy.
Co zatem pokazuje Ksawery? Obserwujemy huragany, wiemy,
jak powstają, możemy przewidzieć zakres ich działalności.
Wciąż jednak pozostajemy bezradni wobec sił przyrody, którą ujarzmiamy. Posługujemy się zaawansowaną technologią,
potrafimy coraz więcej zmierzyć, zważyć, obliczyć i konstruować
coraz doskonalsze maszyny. Być może właśnie w taki sposób
próbujemy dotrzeć do granic poznania, do nieskończoności,
która… czym jest?
Już niebawem, 21–22 grudnia w odwiecznym spektaklu zimowego przesilenia, Słońce przezwycięży Noc i zacznie przybywać
światła. Poczujemy przypływ sił i energii. Prasłowianie obchodzili
wówczas Godowe Święto (Szczodre Gody), ucztowali, z nadzieją
i optymizmem spoglądając na rodzący się nowy rok, wspominając zmarłych przodków, na których zawsze czekał suto zastawiony stół.
Od tamtych tradycji dzielą nas wieki przemian historycznych
i cywilizacyjnego rozwoju. Obyśmy się jednak nie zagubili w wirze zakupów, przy telewizorze, przed ekranem komputera czy
innego multimedialnego gadżetu, bo nie znajdziemy tam tego,
co najważniejsze.

Dziękuję Czytelnikom za poświęcony czas i ciepłe słowa. Życzę
kurencjach: symulacja przy- Państwu optymistycznego spojrzenia na świat i wielu dobrych
myśli, które zbudują nowe dni. Do siego roku! 		

jęcia interesanta, test wiedzy
i analiza dokumentów.
Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie reprezentowało
dwóch policjantów – aspirant
Robert Klima z oświęcimskiej
komendy i sierżant sztabowy
Maciej Kuźma z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
Celem wznowionych po kilku
latach zawodów, które objął honorowym patronatem Minister
Spraw Wewnętrznych, jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych
dzielnicowych oraz pokazanie
rangi służby dzielnicowego.
– In

Z MIASTA

ANDRZEJ WINOGRODZKI

O pamięci

W

interesującej i oczekiwanej książce o tytule „Oświęcimski Cmentarz Parafialny”, która ukazała się
w dniach pierwszolistopadowych wspomnień
o tych, po których pozostał nam tylko ślad i okruch
pamięci powracający również przy świątecznej okazji, wśród
grup zawodowych w niej ujętych i wymienionych – m.in.
nauczycieli, artystów, wojskowych, sportowców – uczyniłybym
mały suplement przypominający kilka nazwisk oświęcimskich
prawników, jak dr Jan Biedroń (1881–1949) – sędzia, mgr Jan
Janowski (1904–1974) – sędzia i prezes sądu, dr Włodzimierz
Winogrodzki (1890–1965) – adwokat, prowadzący od 1945 r.
– przez pewien czas jako jedyny – kancelarię adwokacką w naszym mieście czy dr Roman Zarytkiewicz – pierwszy powojenny
oświęcimski notariusz, zmarły w latach 60. minionego wieku.
Zabrakło mi we wspomnianej z pewnością jeszcze niepełnej
i wstępnej monografii naszej parafialnej nekropolii informacji
o grobach osób, które w ostatnich latach otrzymały tytuł honorowego obywatela naszego miasta: Elżbiecie Skalińskiej-Dindorf,
badaczce historii Oświęcimia i Henryku Lehnercie – zasłużonym
i utytułowanym filmowcu. Ale duże przedsięwzięcie historyczno-wydawnicze zawsze jest do poszerzenia i uzupełnienia!

Msza przy pomniku
Mieszkańcy osiedla Monowice uczcili
pamięć pomordowanych jeńców.
Jak co roku mieszkańcy osiedla Monowice
uczcili pamięć pomordowanych w obozie
nr IV jeńców podczas
hitlerowskiej okupacji
w latach 1940–1945.
Odprawianie mszy przy
pomniku ofiar zapoczatkował w 1995 roku
nieżyjący już ks. kanonik Stanisław Sumera.
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Stereotypy, medale
i akademia przyszłości

W związku z ogłoszeniem
w Oświęcimiu 2013 roku
Rokiem Kultury
kontynuujemy cykl „Rozpoznawalni kulturalni”,
w którym przybliżamy Czytelnikom
wybitnych ludzi ze świata kultury związanych z naszym miastem.
Z CYKLU ROZPOZNAWALNI KULTURALNI

Wieczna transformacja

O tym, co jest fascynującego w uprawianiu aktorstwa, o pedagogicznej pracy, zawrotnym tempie życia, popularności
i działaniu na rzecz zwierząt rozmawiam z aktorką Ewą Kaim.
Angażuje się Pani w różne
przedsięwzięcia
odbywające się w Oświęcimiu. Pewnie
lubi Pani powroty do rodzinnego miasta... Jakie ma Pani
wspomnienia z Oświęcimia?
To miasto pełne moich wspomnień. Mam tu najbliższych
i rodzinny dom, do którego
przyjeżdżam w każdej wolnej chwili i łapię dystans do
świata. Tu czas płynie wolniej
i spokojniej.
Co najbardziej fascynuje Panią w byciu aktorką?
Najpiękniejsza w aktorstwie
jest możliwość wiecznej transformacji, poznawania światów
i ludzi bardzo odległych od
nas samych i konfrontowanie
swojej wyobraźni z wyobraźnią reżysera, innymi aktorami, scenografem, kompozytorem. I ta wieczna niepewność,
co z tej mieszaniny wyniknie…
Nieodmiennie od lat cieszy
mnie też możliwość dzielenia
się swymi odkryciami z publicznością.
W swoim dorobku ma Pani
dużo ról komediowych. Czy
można przypuszczać, że to
w nich czuje się Pani najlepiej?
Lubię po prostu dobre role,
niezależnie, czy są to role komediowe, czy dramatyczne.
Jest Pani aktorką teatralną,
filmową, prowadzi zajęcia
w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie.
Ma Pani dużo na głowie. Jak
udaje się Pani łączyć te obowiązki?
Często mi się to niestety nie
udaje… Tempo mojego życia
jest zawrotne. Tym bardziej że
staram się wszystko robić dobrze. Brakuje czasu na filmy,
książki, spotkania z przyjaciółmi. Nazywam to Niedoczasem.
Proszę sobie przypomnieć, jak
Reklama

długo umawiałyśmy się na tę jako młoda osoba je oglądałam
rozmowę! (śmiech)
i zawsze był to dla mnie wielki
moment. Siadałam przed teWidziałam, że ma Pani bar- lewizorem i mogłam oglądać
dzo dobry, wręcz koleżeński wspaniałych aktorów we wspakontakt ze swoimi studen- niałych rolach. Teatr Telewitami, który przekłada się na zji stanowił dla mnie większą
owocną pracę. Czy zdarzało wartość, ponieważ nie było on
się już kiedyś, że na scenie tak łatwy jak film. Miał inny
grała Pani z jakimś swoim „klucz”, a mnie zawsze poszubyłym studentem? Jakie to kiwanie tego „klucza” do rozuczucie?
czytania Teatru Telewizji nieOczywiście, spotkałam się już słychanie fascynowało. To był
w pracy z moimi studentami! też ten moment, kiedy nie jadąc
To niedobre czasy dla mło- do teatru, mogłam go zaznać.
dych ludzi, którzy kończą stu- Mam przed oczami wiele spekdia, również aktorskie. Często takli Teatrów Telewizji. Później
zdarza się, że nawet ci najzdol- w nich grałam – na samym poniejsi nie mogą znaleźć pracy czątku tych nagrań było bardzo
w zawodzie. Stąd moja wielka dużo. Potem niestety telewizja
radość, kiedy spotykam ich na odeszła od ich produkcji, ale
deskach teatru czy w filmie. mam nadzieję, że wrócą one
Cieszy mnie każdy ich sukces! na dobre. Uważam, że te poniedziałkowe wieczory miały
Życie rodzinne jest dla Pani wielką wartość. I wydaje mi się,
bardzo ważne, jednak udział że obecne unowocześnianie
zwłaszcza w serialach powo- formuły ma bardzo duży sens.
duje coraz większą popular- Poszukiwania nowej formy wyność. Czy jedno z drugim ko- razu są bardzo potrzebne tak
liduje na co dzień?
samo w filmie, jak i w teatrze
Popularność w niczym nie na scenie oraz w telewizji. Takprzeszkadza, tym bardziej że że szukajmy i nie zniechęcajspotykam się z bardzo miłymi my się oglądalnością, jaka jest
jej oznakami. Pewnie, są takie teraz, ponieważ publiczność
momenty, kiedy chciałoby się wraca, czeka i warto jej zaufać.
być zupełnie anonimowym, ale Po prostu. Jest o co walczyć!
to są „koszty” tego zawodu i ja
je zawsze brałam pod uwagę. Jest Pani ambasadorką ubieAczkolwiek popularność nie głorocznej kampanii społeczjest dla mnie celem.
nej „Prawdziwa przyjaźń jest
za darmo” uwrażliwiającej na
W Pani dorobku jest wiele ról problem bezdomnych zwiew Teatrze Telewizji…
rząt i popularyzującej adopTak. Podobnie traktuję radio cje zwierząt ze schronisk. Czy
czy nagrywanie fragmentów w Pani życiu jest miejsce na
książek, różnych słuchowisk taką właśnie przyjaźń? Ma
– szalenie cenię taką pracę, Pani jakiegoś czworonożnego
bardzo lubię to medium. Ra- pupila?
dio jest dla mnie wyzwaniem, Bardzo wspieram takie akcje
ponieważ wyłącznie za pomo- i kampanie, ponieważ w każdej
cą słowa możemy rozbudzić chwili, gdy możemy troszkę nawyobraźnię człowieka i skiero- prawić ten świat, to po prostu
wać ją na takie tory, na które próbujmy to robić. A zwierzaki
chcemy. Teatry Telewizji… Już ze schroniska potrzebują naszej

Ewa Kaim,
aktorka teatralna i filmowa,
urodziła się w Oświęcimiu,
ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego.
Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej
Szkoły Teatralnej w Krakowie.
Zadebiutowała w 1992 roku
w sztuce Szekspira „Sen nocy
letniej” na deskach Narodowego Starego Teatru w Krakowie, w którym gra do tej
pory. Gościnnie występuje
też w innych krakowskich
teatrach. Na swoim koncie
ma także wiele ról granych
w Teatrze Telewizji.
Zagrała w „Spisie cudzołożnic” Jerzego Stuhra,
serialu „Samo niebo” Piotra
Łazarkiewicza, filmie „Anioł
w Krakowie” Artura „Barona”
Więcka, serialu „Majka”,
„Julia”, obecnie można ją
oglądać w „2XL”.
Aktorka może pochwalić
się wieloma nagrodami.
Otrzymała m.in. prestiżową
nagrodę im. Leona Schillera
dla młodych artystów sceny
za 1999 rok oraz w 2001 roku stypendium twórcze miasta Krakowa. W 2001 roku
wyróżnienie za rolę Marinelli w spektaklu „Spaghetti
i miecz” T. Różewicza w Starym Teatrze w Krakowie na
V Festiwalu Komedii „Talia”
w Tarnowie, a rok później
nagrodę za debiut aktorski
na Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych za rolę w filmie
„Anioł w Krakowie”.

Dwóch łysych w dresach, czyli Piotrek
i Jacek jako „Wyrwani z Niewoli” rozmawiali ze studentami Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm.
W. Pileckiego w Oświęcimiu.

„Dawno, dawno temu żyło sobie dwóch chłopaków. Byli do
siebie trochę podobni, mimo
że nie znali siebie i mieszkali
w zupełnie innym miejscu. Łączyło ich pragnienie bycia wyjątkowym i niepowtarzalnym.
Szukali tego w narkotykach, alkoholu, przemocy, pornografii
i w innych złudnych przyjemnościach tego świata (...). To jesteśmy właśnie my, WYRWANI
Z NIEWOLI, a tą Tajemniczą
Osobą, która ukochała nas bardziej niż swoje życie, jest Chrystus, który wyswobodził nas ku
wolności i miłości, jakiej nie
dał nam świat” – piszą o sobie.
Od kilku lat odwiedzają szkoły,
poprawczaki, domy dziecka,
więzienia, parafie. Także na
ulicach opowiadają swoją niesamowitą historię. Spotkanie
zorganizował duszpasterz akademicki, ks. Piotr Pawelec SDB.
pomocy i czekają na nią! To są Inną ścieżkę życia – poprzez
bardzo często skrzywdzone sport – promują reprezentantki
przez innych ludzi zwierzęta,
więc jeśli możemy naprawić jakieś ludzkie błędy, to spróbujmy to zrobić. Sama nie mam
zwierzaka w domu. Mam bardzo intensywne życie i wiem, że
zwierzę by się u mnie męczyło,
dlatego sobie na to nie pozwalam. Jednak marzę, żeby kiedyś
mieć dom i trochę więcej czasu
i wtedy na pewno w tym domu
będzie miejsce dla czworonoga.
Dziękuję za rozmowę.
– Marzena Wilk

oświęcimskiej uczelni, które pokazały, jak grać i wgrywać podczas Igrzysk Studentów I Roku
„Cracoviada 2013”, zdobywając
medale w tenisie stołowym, pływaniu i siatkówce.
Jak to jest być studentem, mają
okazję sprawdzić uczniowie
trzech podstawówek, którzy
odebrali „indeksy sukcesów”
Akademii Przyszłości w auli
Collegium sub Horologio
PWSZ. Jest to ósma edycja programu prowadzonego przez wolontariuszy-tutorów, wspierających młodych adeptów nauki.
– To ogromna szansa dla studentów, by nauczyć dzieci
wygrywać i zyskać niezwykłe
doświadczenie. Wystarczy aplikować na www.zostantutorem.
pl – dodaje Anna Jagoda koordynator Akademii Przyszłości
w Oświęcimiu.
– Karo

To się opłaca!

Strażacki nabytek

POD PATRONATEM
„GŁOSU”

Komenda Powiatowa Państwowej Zabawa
Każdy chciałby płacić mniejsze rachunki za zużycie energii elek- Straży Pożarnej w Oświęcimiu posia- z przesłaniem
trycznej. Aby we własnych domach zmniejszyć ilość używanej da nowy samochód rozpoznawczo-raenergii zaleca się zmienić nasze dotychczasowe nawyki i przy- towniczy marki Mitsubishi Outlander. „Głos Ziemi Oświęcimskiej”
patronem medialnym
zwyczajenia. Eksperci szacują, że to może zmniejszyć opłaty Dzięki możliwości zapięcia ność strażaków się zwiększyła, jest
przedsięwzięcia pn. „Współz Domem Dziecka” realinawet do 15 proc. A jak sprawy oszczędności mają się w urzę- przyczepy auto będzie wykorzy- a co za tym idzie możliwość praca
stywane podczas działań ratow- szybkiego udzielenia pomo- zowanego przez Jana Jakuba
dach i instytucjach?
niczo-gaśniczych jako pojazd cy potrzebującym - tłumaczy Janika przy współpracy m.in.
To już drugi rok kiedy miasto
Oświęcim wspólnie ze Starostwem Powiatowym i pięcioma gminami powiatu przystąpiło do grupowego zakupu
energii.
– Przystępując do tego projektu
liczyliśmy na pewne oszczędności – mówi Janusz Chwierut,
pełniący funkcję prezydenta
Oświęcimia.
Dzięki wspólnemu działaniu,
stawki są dużo niższe i w przyszłym roku miastu uda się
zaoszczędzić na energii elektrycznej blisko 600 tys. zł.
– Tu chodzi nie tylko o oświetlenie ulic. Utrzymujemy przecież szkoły, dbamy o edukację
sportową, kulturalną i opiekę
zdrowotną. Wydajemy na to
znaczne kwoty z budżetu miasta. A mamy też w planie wiele
inwestycji, które w przyszłym
Reklama

Fot. Urząd Miasta
w Oświęcimiu

roku chcemy zrealizować.
Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze bardzo się nam
przydadzą – podkreśla Janusz
Chwierut.
W pakiecie z Urzędem Miasta mniejsze stawki za energię

otrzymały też szkoły i przedszkola, Oświęcimskie Centrum
Kultury, Miejska Biblioteka
Publiczna, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Zarząd Budynków Mieszkalnych, Zakład
Lecznictwa Ambulatoryjnego i Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Do przetargu obok miasta
Oświęcim i Starostwa Powiatowego przystąpiły też Brzeszcze,
Chełmek, Zator, gmina Oświęcim i Polanka Wielka.
– Ten przykład pokazuje, że
jeśli działamy wspólnie to faktycznie uzyskujemy lepsze warunki realizacji usług. Samorządy powinny współpracować
w wielu obszarach, bo chodzi
przecież o jakość usług dla naszych mieszkańców – podsumowuje Janusz Chwierut.
– In

wsparcia taktycznego, a także
jako mobilny punkt kierowania
działaniami ratowniczymi.
– Samochód będzie dostarczał niezbędny specjalistyczny sprzęt na miejsce akcji
między innymi: przyczepę ze
sprzętem pływającym, przyczepę dekontaminacyjną oraz
sorbenty. Dzięki temu mobil-

Piotr Filipek, komendant PSP
Oświęcim.
Nowy samochód współfinansowały proporcjonalnie do
ilości mieszkańców: Komenda
Wojewódzka PSP w Krakowie,
Miasto Oświęcim, Starostwo
Powiatowe w Oświęcimiu oraz
gminy z terenu powiatu.
– In

Fot. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ze Stowarzyszeniem SIEMACHA. Projekt zakłada stworzenie grupy wolontariuszy, którzy
będą wspierać działalność
Domu Dziecka im. K. Makuszyńskiego w Oświęcimiu.

Na rzecz projektu przekazany
zostanie przychód z Charytatywnego Balu Sylwestrowego,
organizowanego przez Twój
Ruch.eu. Bal odbędzie się
w noc kończącą rok 2013
i inaugurującą rok 2014.
Rozpocznie się o godz. 20:00
w górnej sali dawnego klubu
KAMELEON w Kętach. Organizatorzy zapewniają moc
atrakcji i zabawę przy hitach
lat 70., 80. i 90 oraz najnowsze przeboje, które zagra
DJ Bieniek.
Zapisy pod numerem telefonu
510 444 307. Liczba miejsc
ograniczona.
– ekt
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HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH

OŚWIATA

WIEŚCI Z OŚWIĘCIMSKIEGO RATUSZA

BIURO RADY
MIASTA OŚWIĘCIM,
UL. JAGIEŁŁY 25,
TEL. 33 842 94 33

Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Oświęcim idzie do przodu
– Wiele zmieniło się w tym roku w Oświęcimiu. Kolejne miejsca w mieście zyskały nowy wygląd.
Zresztą był to rok największego, jak do tej pory, rozmachu inwestycyjnego. Na nowe projekty
w różnych częściach miasta wydano blisko 38 mln zł. Nasze miasto było miejscem wielu ważnych
wydarzeń – mówi z satysfakcją Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.
INWESTYCJE

GOSPODARKA

Bulwary nad Sołą to dzisiaj centrum rekreacji oświęcimian.
W naturalnej scenerii rzeki i pobliskiego lasu łęgowego spotkać tu moża amatorów nordic walkingu, rowerzystów, rolkarzy, osoby ćwiczące na urządzeniach siłowych.

Plac Pokoju na osiedlu Chemików to dzisiaj deptak spacerowy z atrakcjami. Najciekawszym kompozycyjnym elementem jest zielony mostek. Jest też ścieżka rowerowa, ławki
i stoły do gry w szachy czy brydża oraz stojaki na rowery.
Na wiosnę, kiedy drzewa się zazielenią, a kwiatowe kompozycje dopełnią całości z pewnością to miejsce będzie jeszcze
chętniej odwiedzane. W upalne, letnie dni będzie można odpocząć przy fontannie.

Przy ul. Fabrycznej przygotowywane są tereny pod działalność inwestycyjną. Stanie tu też drugi inkubator przedsiębiorczości, sprofilowany pod działalność produkcyjną.
Będzie też droga serwisowa. Przedsięwzięcie kosztuje blisko 11 mln, w tym 6 milionów złotych miasto pozyskało ze
środków unijnych. Nowe firmy wejdą tu w 2015 roku.

KONFERENCJE
W skateparku spotykają się nie tylko młodzi skaterzy, ale też
miłośnicy akrobacji na bmx-ach. Organizowane są zawody
skateboardowe i warsztaty nauki na deskorolce.

Oświęcim był miejscem konferencji „MAŁOPOLSKA–
ŚLĄSKIE. SILNI PARTNERZY W EUROPIE. Wyzwania
gospodarcze dla Polski Południowej”. Gościem specjalnym był prezydent Bronisław Komorowski. Na zaproszenie marszałków: Małopolski Marka Sowy i Śląska
Mirosława Sekuły do Galerii Książki przyjechali parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy oraz naukowcy z obu
regionów, a także minister rozwoju regionalnego Elżbieta
Bieńkowska.

Rozwija się spółka Synthos. Niedawno rozpoczęła budowę
nowoczesnej instalacji kauczuku za 568 mln zł. Inwestycja
ma być gotowa za niespełna dwa lata. W Oświęcimiu nie
tylko zagoszczą najnowsze światowe technologie, ale powstaną też nowe miejsca pracy dla co najmniej 162 pracowników. Spółka zapowiada nowe inwestycje w ramach podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Na boiskach kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej nr 9 od rana do wieczora grają dzieci. Chętnie korzystają z nich też dorośli.

poniedziałek w godz. 14:30–15:30

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Wojciech Grubka

wtorek w godz. 16:00–17:00

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

DROGI

Coraz więcej ulic w Oświęcimiu jest przebudowanych.
Tak jak m.in. ulice Jana Pawła II, Łukowa, Szarych Szeregów i Smoluchowskiego oraz wspólnie z powiatem ulice
Dąbrowskiego, Wysokie Brzegi, Zwycięstwa, Tysiąclecia
i pierwszy etap modernizacji ul. Obozowej. Choć często
wiąże się to z dużymi niedogodnościami, to kilka ważnych dla komunikacji w mieście dróg zyskało na funkcjonalności.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

Dziewięć oświęcimskich szkół i jedno
przedszkole ma kolorowe i estetyczne
elewacje.
Budynki zostały ocieplone, przebudowano też instalacje wewnętrzne c.o.
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Kupcy mogą pracować w lepszych warunkach, a kupujący
nie będą narzekać na kałuże i błoto. Środkowa część targowiska ma zadaszenie. Jest też nowy budynek socjalny. Teren
w tej części ma nową nawierzchnię i oświetlenie.

Osiedle Dwory zostało skanalizowane. Właściciele 240 posesji będą mogli podłączyć swoje domy do wspólnej sieci.
Inwestycja kosztowała 5,5 mln zł, z czego ponad 2,8 mln
miasto pozyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

8.01.14 godz. 13:00–15:00
Piotr Kućka
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej
15.01.14 godz. 13:00–15:00
Kazimierz Łakomy
Komisja Rewizyjna,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta

Na osiedlu Stare Stawy
już w przyszłym roku zamieszkają 23 rodziny. To
już kolejny blok budowany
przez Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego. W tej części
osiedla spółka wybudowała też cztery domy jednorodzinne w zabudowie
szeregowej. Tymczasem do
16 mieszkań komunalnych
przy ul. Kopernika 2 wprowadzili się nowi lokatorzy.

22.01.14 godz. 13:00–15:00
Waldemar Łoziński
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji,
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta

SESJA RADY MIASTA

WYDARZENIA
Life Festival Oświęcim to
niewątpliwie duże wydarzenie o charakterze wizerunkowym,
pozwalające
postrzegać Oświęcim nie
tylko jako miejsce pamięci,
ale też miasto ważnych festiwalowych projektów. Darek
Maciborek twórca festiwalu
rozsławia Oświęcim w innym wydaniu – jako miasto
przyjazne, otwarte, ważnych
wydarzeń w skali międzynarodowej. W tym roku
gwiazdą festiwalu był Sting.

27 listopada 2013 roku odbyła się sesja Rady Miasta.
Treść uchwał dostępna
na stronie internetowej
www.um.oswiecim.pl w zakładce Samorząd/Rada Miasta.
Również w tej zakładce znajdują się nagrania video z sesji
Rady Miasta.

INFORMACJE NA
WWW.UM.OSWIECIM.PL

Strona miasta Oświęcim
www.um.oswiecim.pl znajduje
się na portalach społecznościowych Nasza Klasa i Facebook.
Przewidziano również udogodnienia dla osób niedowidzących, które mogą korzystać
ze strony internetowej miasta,
dzięki specjalnej opcji zwiększającej czcionkę i kolorystykę.

WIEŚCI Z OŚWIĘCIMIA
W LOKALNEJ TV

Rzesze wiernych z Oświęcimia i innych miast regionu
powitały 15 sierpnia relikwie św. Jana Bosko, które w
ramach światowej peregrynacji przybyły do Oświęcimia. Biskup Tadeusz Rakoczy odczytał dekret Stolicy
Apostolskiej, ustanawiający
św. Jana Bosko Patronem
Miasta Oświęcimia.

Program informacyjny „Wieści
z Ratusza” można oglądać
w każdy piątek o godzinie
18:00. Wiadomości są powtarzane przez cały weekend, co
trzy godziny. Możecie się więc
Państwo dowiedzieć o nowych
inwestycjach, o tym, co ciekawego słychać w kulturze,
oświęcimskim sporcie, a także,
a może nawet przede wszystkim o aktywności samych
oświęcimian. Od września
wiadomości można oglądać
na portalu internetowym
www.oswiecimskie24.pl
„Wieści z Ratusza” są też
dostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl oraz
www.um.oswiecim.pl
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Urodziny biblioteki

OŚWIĘCIMIANIE Z BLISKA

Kryminalne zagadki Oświęcimia

Oświęcimska książnica świętowała jubileusz 65-lecia swojego istnienia.
Oświęcim jako miejsce akcji powieści kryminalnej? Czemu nie?! Wielu czytelników już się o tym przekonało, czytając drugą książkę oświęcimianki Iwony
Dyrektor
Leszek Palus
Mejzy „Wyszedł z domu i nie wrócił”. O wyzwaniach, jakie stoją przed pisarką,
wraz
o tym, od czego jest uzależniona i skąd wziął się u niej zapał do pisania rozmaz wicedyrektor
Mariolą Talewicz
wiam z Iwoną Mejzą.
witają gości

Do Miejskiej Biblioteki Publicznej
Galeria
Książki
w Oświęcimiu zawitali czytelnicy, przyjaciele, przedstawiciele władz miasta i instytucji,
by wspólnie świętować wyjątkowe urodziny.
– Chciałbym wyrazić ogromne podziękowanie wszystkim,
którzy byli z nami przez te
lata – mówił, witajac gości, Leszek Palus, dyrektor MBP im.
Ł. Górnickiego w Oświęcimiu.
– Przede wszystkim pracownikom, którzy korzystają już
z dobrodziejstw emerytury,
a są tu dzisiaj z nami. Wszystkim, którzy pracowali i pracują
w tej instytucji – za ich trud,
który wkładali w codzienność
– podkreślał dyrektor Palus.
Wieczór uświetnił występ Ewy
Kaim i Krzysztofa Globisza,
którzy czytali wiersze Agnieszki Osieckiej zebrane pod
wspólnym tytułem „Słodkie

rodzynki, gorzkie migdały”. Na
koniec był jubileuszowy tort,
życzenia i ciepłe kuluarowe
rozmowy.
Dwa lata temu rozrzucone po
całym mieście filie oświęcimskiej książnicy przeniosły się
do nowego budynku przy ul.
Nojego. Budynek o innowacyjnej konstrukcji pozwala prowadzić inne formy działania,
związne nie tylko z wypożyczaniem książek. Można poczytać
codzienną prasę, uczyć się,
rozwijać umiejętności komputerowe, spędzić czas ze swoim
dzieckiem, spotkać się ze znaną
osobą – pisarzem, twórcą.
Pracownicy biblioteki szacują, że codziennie odwiedza ich
około 1,3 tys. osób, w tym 400–
500 czytelników. W przeciągu roku mury Galerii Książki
gościły ponad ćwierć miliona
osób.
– ekt

Dwa duże koncerty
Nadchodzący Life Festival Oświęcim będzie miał swoją piątą odsłonę
w dniach 25–28 czerwca 2014 roku.
W programie festiwalu nowość
– dwa duże koncerty z udziałem gwiazd światowego formatu, które odbędą się na stadionie MOSiR. 27 czerwca zagra
jedna z ikon muzyki rockowej,
zespół Soundgarden z charyzmatycznym wokalistą Chrisem Cornellem. Póki co, organizatorzy nie zdradzają, jacy
jeszcze muzycy wezmą udział
w festiwalu.
– Zespół Soundgarden jest
ikoną muzyki grunge i jest wymieniany jednym tchem z takimi tuzami gatunku, jak Pearl
Jam czy Nirvana. Co ciekawe,
w niemal 30-letniej historii,
Soundgarden nigdy jeszcze nie
zagrał w naszym kraju i jest
jedną z ostatnich wielkich grup
rockowych, które czekają na
debiut przed polskimi fanami
– mówi Darek Maciborek, pomysłodawca i organizator Life
Festival Oświęcim.

Zapoczątkowana w minionej
edycji scena hip-hopowa Street
Life w tym roku będzie większa, a dla miłośników zdrowego stylu życia będzie kontynuowany bieg „Tolerancja na
sportowo”.
– W ramach przyszłorocznego
LFO tradycyjnie odbędą się
wydarzenia edukacyjne, związane z pokojowym i antydyskryminacyjnym przesłaniem
festiwalu i stanowiące o jego
unikatowym charakterze. Nie
zabraknie również sztuki teatralnej oraz koncertu muzyki
klasycznej, które są żelaznym
punktem programu pierwszej
edycji festiwalu – dodaje Maciborek.
Bilety na koncert Soundgarden
są już w sprzedaży na Ticketpro.pl, eBilet.pl, Eventim.pl
oraz w kasie Oświęcimskiego
Centrum Kultury.
– In

Kolekcjonuje Pani powieści
kryminalne z całego świata.
Nie każdy kolekcjoner i wielbiciel książek sam je pisze.
Czy właśnie to hobby przyczyniło się do tego, że zaczęła
Pani pisać powieści? Jak zaczęła się Pani przygoda z pisaniem?
Kryminały czytam od lat i od
wielu lat je zbieram. Mam także
w mojej biblioteczce dużo innych książek, ponieważ czytam
nie tylko kryminały, ale także
powieści sensacyjno-przygodowe, obyczajowe, powieści
historyczne i biograficzne. Lubię reportaże. Nie zamykam się
w jednym gatunku. Powrót do
pisania po wielu latach przerwy
zaczęłam od pisania recenzji
kryminałów milicyjnych dla
Klubu Miłośników Powieści
Milicyjnej Mord. Dopiero potem znalazłam w sobie odwagę, by napisać pierwszą książkę
i wysłać ją do wydawców, było
to w 2011 roku.
Humor słowny i sytuacyjny,
który charakteryzuje Pani
twórczość mało kojarzy się
z gatunkiem powieści kryminalnej. Pani udaje się go
świetnie połączyć z intrygą
kryminalną. To bardzo podoba się czytelnikom. Uczyła się
Pani tego na jakichś kursach
pisania scenariuszy i książek?
Zastosowanie humoru sytuacyjnego w kryminale to
trudne wyzwanie dla pisarza,
ponieważ cały czas należy pamiętać, że to jednak jest kryminał, nawet jeżeli momentami
przymrużamy oko. Pisząc musimy trzymać się reguł gatunku.
Cieszę się, że mój styl pisania
przypadł do gustu czytelnikom.
A czy uczyłam się na kursach?
Nie, w moim odczuciu podstawą dobrego warsztatu jest ciągłe czytanie, i to nie tylko kryminałów. Pisanie to nieustanna
nauka i tak naprawdę im więcej wiem, tym dotkliwiej zdaję
sobie sprawę z tego, ile jeszcze
wyzwań przede mną. To jest
bardzo mobilizujące. Oczywiście są teraz kursy, które pro-

Iwona Mejza
oświęcimianka, pisarka,
autorka kryminału humorystycznego „Wszystkie
grzechy nieboszczyka”
(2012) oraz „Wyszedł z
domu i nie wrócił” (2013),
kryminału, którego akcja
rozgrywa się w Oświęcimiu. Współredaktor portalu
literackiego Książka Zamiast
Kwiatka, stały współpracownik serwisu internetowego
Zbrodnia w Bibliotece. Związana z Klubem Miłośników
Powieści Milicyjnej Mord.
Ambasadorka Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej
Książka jest Kobietą. Miała
spotkania autorskie w Galerii
Książki w Oświęcimiu oraz
w ramach tegorocznych
Targów Książki w Krakowie. Wzięła także udział w
Festiwalu Literatury Kobiecej
Pióro i Pazur Siedlce 2013.
Wielbicielka książek Joanny
Chmielewskiej i Edmunda
Niziurskiego. Od lat czyta
i kolekcjonuje powieści kryminalne z całego świata.
W wolnym czasie fotografuje
i zajmuje się ogrodem.

ponują naukę pisania książek,
pisania scenariuszy. To bardzo
cenne inicjatywy, ponieważ
pozwalają dostrzec braki i opanować podstawy warsztatu. Są
wydawane książki, z których
można korzystać, gdy zaczynamy pisać. Niemniej ja radzę, by
dużo czytać i dużo pisać. Szkolić samemu swój warsztat, próbować pisać różne gatunkowo
teksty. Nie naśladować innych,

tylko wyrabiać własny styl pisania. I brać udział w konkursach, które są ogłaszane przez
wydawnictwa. Poza tym radzę
po napisaniu książki odłożyć ją
na miesiąc, dwa. Po tym czasie
wrócić do niej, przeczytać, poprawić. Z należytą starannością
potraktować tekst. Usunąć błędy tak ortograficzne, jak i interpunkcyjne. A przed wysłaniem
tekstu do wydawnictw sprawdzić, jakie książki preferują.
Jakie mają wymagania. By nie
wysłać horroru do wydawnictwa, które wydaje literaturę dla
dzieci, na przykład.

humoru, a nie krwawy i przerażający. Poza tym to ciekawe
doświadczenie opisywać miejsca, które zna się dobrze, ulice,
obiekty zabytkowe i oczywiście
nasz cmentarz parafialny.
Prowadzi Pani bloga „Zapiski
na kolanie”, w którym znalazłam wyznanie: „Cieszę się,
że moja praca zawodowa nie
polega na siedzeniu 8 godzin
w jednym miejscu, bo znając
siebie, zapewne bym nie wytrzymała”. Pisanie powieści
wymaga chyba wielu godzin
siedzenia przy komputerze.
Pewnie to taka przyjemność,
że nie czuje Pani upływającego czasu i wytrzymuje...
Pisanie powieści a moja praca zawodowa to dwie różne
sprawy. Pracuję zawodowo
od lat w tej samej firmie i nie
zamierzam niczego zmieniać.
Pisanie książek to mój sposób
na życie, ale pisanie jest także
pracą i to wcale nielekką, chociaż sprawiającą mi dużo przyjemności. To mnóstwo godzin
spędzonych na sporządzaniu
dokumentacji do książki, wyszukiwaniu potrzebnych wiadomości,
dokumentowaniu
terenu. Potem setki godzin spędzonych przy pisaniu. Czasami
kręgosłup boli (śmiech).

Komisarz Sławomir Ożegalski z „Wyszedł z domu i nie
wrócił” jest kryminalnym bibliofilem, podobnie jak Pani.
Proszę zdradzić, czy wyposażyła go Pani jeszcze w jakieś
swoje cechy?
Komisarz Ożegalski nie jest
moim alter ego. Owszem, zbiera kryminały i czytuje je do poduszki, marzy o prowadzeniu
śledztwa jak z powieści kryminalnej, ale ma także inne, odmienne od moich pasje. Więcej
napiszę o nich w kontynuacji
„Wyszedł z domu i nie wrócił”.
Natomiast mamy z komisarzem wspólny samochód: granatowego malucha, taki właśnie miałam przed laty i bardzo
go lubiłam.
Myśli Pani może o pisaniu kolejnej książki?
Pani druga powieść jest dużą Pisanie książek bardzo wciąpromocją naszego miasta. ga, a nawet uzależnia. W wyCzytelnicy mogą poznać dawnictwie jest złożony dalszy
jego współczesną topografię ciąg mojej pierwszej książki
i miejsca warte uwagi. Jako „Wszystkie grzechy nieboszoświęcimiance chyba miło czyka”. Poza tym w przyszłym
było pisać o własnym mieście? roku Oświęcim znów pojawi
Przede wszystkim jako oświęci- się w mojej książce, tym razem
mianka chciałam napisać książ- śledztwo zaprowadzi komisarza
kę, w której pokażę moje miasto Ożegalskiego w przedwojenną
w innym niż dotychczas świetle. przeszłość miasta. Natomiast
Umysłami ludzi rządzą stereo- teraz kończę pisaną wspólnie
typy i dość trudno przekonać z Aliną Polak komedię krymiich, że Oświęcim jest spokoj- nalną, w której zawędrujemy aż
nym, normalnym miastem peł- do szesnastego wieku i poznanym zieleni i kwiatów. Myślę, że my sekrety króla Zygmunta II
w jakimś stopniu udało mi się Augusta i jego dworu.
pokazać inny, ciepły wizerunek
miasta. Dlatego właśnie napi- Dziękuję za rozmowę.
sałam kryminał lekki, z nutą
– In

UWAGA KONKURS!
Na Czytelników „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” czeka 10 wyjątkowych
egzemplarzy książki „Wyszedł z domu i nie wrócił” z autografem autorki.
Nagrody rozlosujemy wśród osób, które do 15 stycznia 2014 roku dostarczą
do redakcji poprawną odpowiedź na zamieszczone poniżej pytanie:

JAKI TYTUŁ NOSI DEBIUTANCKA KSIĄŻKA AUTORSTWA IWONY MEJZY?
Nagrody
ufundowało
Wydawnictwo
Oficynka

Odpowiedzi można przysłać drogą elektroniczną na adres gzo@ock.org.pl lub wpisane na karty
pocztowe dostarczyć do siedziby redakcji, Oświęcimskie Centrum Kultury ul. Śniadeckiego 24.
Nagrody trzeba odebrać osobiście, nie będą wysyłane pocztą.
Regulamin konkursu dostępny na stronie www.ock.org.pl/.

„Cudze chwalicie,
Swego nie znacie,
Sami nie wiecie,
Co posiadacie...” –
pisał Mikołaj Rej.
Te słowa są
przesłaniem cyklu
poświęconego
prezentacji życia
kulturalnego i jego
animatorów
w naszym mieście.

W CZWARTYM
NUMERZE
KULTURALNEGO
CYKLU
PREZENTUJEMY:

W rytmie tańca
Sekcje i zespoły
taneczne OCK
s. 9

W stronę ludzi
Działalność
Oświęcimskiego
Centrum Kultury
s. 10–11

Nauka
przez całe życie
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
s. 11

Muzyczna
alternatywa

Scena muzyczna
Oświęcimia
s. 12

Kulturalna zima

Propozycje na zimę
przygotowane
z okazji Roku Kultury
s. 12

W rytmie tańca

M

artha Graham,
amer ykańska
tancerka, choreograf i pedagog,
powiedziała:
„Dance is the
hidden language of the soul”
(Taniec jest ukrytym językiem
duszy). Taniec pozwala wyrazić
to, czego nie potrafią słowa, nic
więc dziwnego, że wiele osób
szuka możliwości zaspokojenia
potrzeby ekspresji. Oświęcimskie Centrum Kultury wychodzi
naprzeciw tym potrzebom, organizując różne formy aktywności. Roztańczeni oświęcimianie
mogą rozwijać zainteresowania
w formacjach tańca towarzyskiego, nowoczesnego i latynoamerykańskiego. Dla wielbicieli folkloru i regionalnych obyczajów od
lat tańczą Hajduki.
Już w 1953 r. powstał Zespół Pieśni i Tańca w Klubie Fabrycznym ZCHO. Choreografią
zajmowała się Zofia Mentelska,
która od 1968 r., gdy powołano do życia Zespół Regionalny
„Hajduki” w Zakładowym Domu
Kultury, do dziś pozostaje jego
mentorką. Hajduki początkowo
liczyły sześć par i prezentowały
suitę krakowską (cykl tańców).
Grupa szybko się rozrastała
i zdobywała pozycję na polskiej
scenie, przez wiele lat występując na festiwalach. Uzyskała
również akceptację C.I.O.F.F. –
Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej – dzięki
temu Hajduki reprezentują Polskę podczas międzynarodowych
festiwali folklorystycznych.
Wielbiciele Tygodnia Kultury
Beskidzkiej wiedzą, że Hajduki to
jedna z gwiazd. Zespół jest również znany poza granicami kraju
– wielokrotnie był oklaskiwany w
Europie i poza nią (Niemcy, Francja, Belgia, Włochy, Węgry, Macedonia, Łotwa, Rosja, Turcja i in.).
Sukcesy Hajduków wynikają nie
tylko z profesjonalnego przygotowania. Sprzyja temu rodzinna
atmosfera, przyjacielskie relacje
łączące tancerzy. Na przestrzeni
lat w zespole kojarzyły się małżeństwa, a od rodziców pałeczkę
przejmują ich dzieci – nie brakuje
młodych następców. Pod szyldem
Hajduków gromadzą się prawdziwi zapaleńcy, wspaniali tancerze
i muzycy, ludzie, dla których tradycja i obyczaje są wartością godną kultywowania i zachowania
dla przyszłych pokoleń.
W repertuarze Hajduków
są polskie tańce narodowe oraz

pieśni i tańce z regionu krakowskiego, żywieckiego, rzeszowskiego, lubelskiego, opoczyńskiego,
kujawskiego i nowosądeckiego.
Zespół promuje Oświęcim na
polskich i zagranicznych estradach. Od 2012 roku ma też nową
nazwę, uchwaloną przez Radę
Miasta, która brzmi Reprezenta-

Formacja „Elita” powstała w 2010 roku, a od stycznia
2012 roku tańczy pod patronatem OCK. Zespół osiąga sukcesy
w międzynarodowych festiwalach tańca towarzyskiego, np.
III miejsce w turnieju „O Puchar
Dunaju 2011” w Austrii, I miejsce
w V Międzynarodowym Turnieju

cyjny Zespół Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”. W 2013
roku mija 45 lat działalności
zespołu. 3 sierpnia odbył się jubileuszowy koncert Hajduków

Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca
Miasta Oświęcim „Hajduki”

podczas 50. Tygodnia Kultury
Beskidzkiej w Oświęcimiu.
Taniec towarzyski ma
w Oświęcimiu długą tradycję.

Formacja Tańca Towarzyskiego
„Elita”
Fot. zbiory formacji

Na stałe zapisał się w niej Sławomir Kurzak, wieloletni instruktor Szkoły Tańca OCK. Obecnie
wielbiciele muzy Terpsychory
mogą się szkolić w różnych formacjach.

Formacja
Tańca Nowoczesnego
„Contra”

Formacji Latynoamerykańskich
„Zala Open 2012” na Węgrzech,
I miejsce podczas Międzynarodowego Turnieju Tańca Towarzyskiego „Radom Open 2012”.
Elita zajmuje wysoką pozycję na
polskiej scenie formacji tanecznych. W 2012 roku wytańczyła
wicemistrzostwo Polski w Siemianowicach Śląskich, a w 2013
potwierdziła klasę podczas XXX
Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych w Radomiu. Sukces ten
otworzył drogę na Mistrzostwa
Świata w Bremen i Mistrzostwa
Europy w Düsseldorfie w 2014 r.
W wywiadzie dla GZO [nr 9,
2013] trener Elity, Paweł Kaźnica, stwierdził: „Osiągnięcie wicemistrzostwa w Radomiu to nasz
największy sukces, bowiem przygotowania do zawodów trwały miesiąc. To bardzo niewiele,
zważając, że inne formacje szykują się nawet czasem dwa lata”.
Mamy nadzieję, że zaangażowanie, zapał i umiejętności Elity
zaowocują kolejnymi sukcesami.
Żeńska Formacja Tańca Nowoczesnego „Contra” istnieje od
2006 roku. Zadebiutowała na
XX Małopolskim Festiwalu Form
Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2007”. Skupia
tancerki, które wytrwale trenują
i potwierdzają swoje umiejętności na różnych konkursach i festiwalach. Tegoroczne sukcesy
to m.in.: I miejsce w 5. Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego „World Dance 2013”
w Sosnowcu, I miejsce na XIII Festiwalu Kultury Dzieci i Młodzieży „Jawor 2013” w Jaworznie
i II miejsce na Gali Tanecznej
„Mix 2013” w Wodzisławiu Śląskim. Grupa zaprasza dziewczęta
powyżej 15 lat, chcące ćwiczyć
taniec nowoczesny w stylu funky, funky jazz, hip-hop, disco
dance, street dance, show dance.
Młodsi adepci zdobywają szlify w Formacji Tańca Towarzyskiego „Happy Dance”. W 2013 roku
zespół zajął III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Taki Taniec” w Oświęcimiu. Wystąpiła w
nim również Dziewczęca Formacja Latynoamerykańska „Frezja”,
która może się pochwalić I miejscem na festiwalu Rytmy Ulicy
2012 w Brzeszczach.
Grupy taneczne skupione pod
patronatem Oświęcimskiego Centrum Kultury umożliwiają rozwijanie zainteresowań osobom w różnym wieku. Oferują różnorodność
stylów, docierając do zróżnicowanych potrzeb i gustów odbiorców.
– Kamila Drabek
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W stronę ludzi

Tylko
kultura umysłowa
może przysposobić
człowieka
do rozkoszowania się życiem
w jego najwyższej pełni.
Ryszard Wagner

z

yjemy w cywilizacji
nadmiaru, masowości,
szybkości, chwilowości. Media serwują prosty przekaz skierowany do mało
wymagającego odbiorcy, ponieważ liczy się tak zwana oglądalność. I to ona staje się kryterium
wartościowania oferty programowej. Kultura jest odbiciem stanu
ludzkiej świadomości, mentalności i potrzeb. Czy zatem w czasie,
gdy nie ma jasno określonych
norm a system wartości ulega
rozchwianiu, kultura wysoka jest
w odwrocie? Jeśli nawet tak jest,
to myślę, że nurt bezwartościowości nie wchłonie nas bez reszty,
że jakaś cząstka zostanie ocalona.
I taką szansę widzę w działalności
lokalnych ośrodków kultury, takich jak OCK.
Wbrew przekonaniu o prymacie oglądalności, czyli w przypadku ośrodka kultury ilości
zorganizowanych imprez i liczby
uczestników, sądzę, że znaczenie i pozycja instytucji kultury
w środowisku lokalnym wynika
z pracy grup, zespołów, sekcji
amatorów. Ważna jest oferta odpowiadająca potrzebom społeczności, w której istnieje placówka.
Oświęcimskie Centrum Kultury
ma ponad 50-letnie korzenie.
Powstało w 1996 r. z połączenia Zakładowego Domu Kultury ZCHO i Miejskiego Ośrodka
Kultury. Od zarania kieruje ofertę programową do mieszkańców
w każdym wieku – od najmłodszych do seniorów. Niektóre
imprezy odbywają się cyklicznie
i cieszą się powodzeniem od
wielu lat. Podobnie jest z zespołami i sekcjami, które wrosły w
lokalny krajobraz. Rok Kultury
w Oświęcimiu dobiega końca,
ale czasu kultury nie ogranicza
żaden kalendarz.
Jak działa OCK? Jest wiele form aktywności i trudno tu
wszystkie wymienić. Placówka
jest organizatorem międzynarodowych i ogólnopolskich festiwali oraz konkursów; koncertów,
recitali, spektakli teatralnych,
operowych i operetkowych; wystaw polskich i zagranicznych
artystów w galerii Tyle Światów; różnego rodzaju imprez,

Letnie Koncerty Organowe

Laureaci 15. Międzynarodowego Festiwalu Filmów
Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”

XX Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów
i Śpiewających Poezję „Amor sprawił”

konferencji i sesji. W „Naszym
Kinie” emituje filmy w systemie
cyfrowym 3D. Jest wydawcą
lokalnego miesięcznika „Głos
Ziemi Oświęcimskiej”, książek

Zakładowy Dom Kultury został
oddany do użytku w 1962 r.
Budowę rozpoczęto w 1958 r.
według projektu warszawskich
architektów: Józefa Zbigniewa
Polaka, Mirosława Jagiełły
i Stanisława Brykalskiego.
Projekt ewoluował podczas
realizacji, a nad zmianami
czuwali oświęcimscy architekci:
Tadeusz Gabor i Andrzej
Rygiel. Zarówno w przeszłości,
jak i dziś budynek wyróżnia
się wyglądem pośród innych
placówek kultury. W dużej
sali widowiskowej można podziwiać jedną z największych
polichromii w Europie autorstwa uznanego na świecie
artysty, Witolda Kaczanowskiego. Malarz przedstawił
sylwetki ludzi oglądanych z tyłu. Widz ma wrażenie,
że pod wpływem gry światła i cienia postacie wynurzają się
z mroku lub w nim giną. Obraz symbolicznie związany jest
z historią miasta.

oraz pozycji okolicznościowych.
Od lat organizuje seniorom zajęcia w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, a 26 paździer- Świątecznej Pomocy (sztab, wonika 2013 roku zainaugurowa- lontariusze, koncerty, Światełko
do Nieba), kiermasze świąteczne, pokazy taneczne i koncerty
na rzecz Małej Orkiestry Wielkiej
Pomocy, koncerty na rzecz Fundacji Pomnik – Hospicjum Miastu
Oświęcim. Poza tym umożliwia
amatorom rozwijanie różnorodnych zainteresowań w zespołach,
grupach i sekcjach artystycznych,
prezentowanych w niniejszym
dodatku do GZO.
Jedną z najstarszych sekcji, bo
działającą od 1963 r., jest Amatorski Klub Filmowy „Chemik”,
ła działalność Oświęcimskiego którego mentorem do 2006 r.
Uniwersytetu Dziecięcego. OCK pozostawał Henryk Lehnert.
rokrocznie organizuje lub włącza Spotykał się z młodymi ludźmi
się do akcji charytatywnych, ta- zafascynowanymi kinem niezakich jak: Finał Wielkiej Orkiestry leżnym i artystycznym, dzielił
się doświadczeniami i uczył filmowego rzemiosła. Amatorzy
filmowcy corocznie prezentują
dokonania w przeglądzie Henryki połączonym z plebiscytem publiczności. Od początku istnienia
klubu filmowcy kierują uwagę na
nasze miasto, codzienne życie,
zwykłe zdarzenia i ludzi.
Nieprzerwanie od 1959 roku
gra orkiestra dęta pod dyrekcją
kapelmistrza Józefa Dziędziela.
Grupa żywego słowa Infinitas
powstała w 1990 r. w Miejskim
Ośrodku Kultury z inicjatywy
instruktorki, Marii Kwaśniak.
W budynku przy ul. Solskiego 2

istniała wówczas Scena Amatora. Tam powstawał pierwszy
program Infinitasu – zaprezentowany w Klubie Seniora – „Dzień
jeden w roku”. Od tamtego momentu przygotowano wiele występów skierowanych do widzów
gotowych odkrywać piękno i wartość współczesnej poezji.
Z Infinitasem związana jest grupa
wokalno-instrumentalna Wariant
M, która również została założona przy Scenie Amatora w 1991 r.
przez instruktorkę Joannę Kasperek-Szymonik. Artyści debiutowali wieczorem piosenek Georges’a
Brassensa. Nazwa Wariant M
funkcjonuje od 1997 r. Programy
i osiągnięcia są efektem wytrwałości i systematycznej pracy nad
warsztatem artystycznym, dykcją, emisją głosu. Członkowie
zespołu śpiewają, bo lubią, w ten
sposób się realizują.
Pod patronatem OCK działa
również Grupa Teatralna Zawias
Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu. Grupa powstała w 2001 r.
z inicjatywy germanistek Agaty
Nasiłowskiej i Jolanty Paluch,
debiutowała przedstawieniem
„Ach, die Deutschen”. Grupa
sięga po utwory Witkacego,
Sławomira Mrożka, a spektakl
„Agnieszki Osieckiej i Jeremiego
Przybory listy na wyczerpanym
papierze” przyniósł II miejsce
w IX Ogólnopolskim Konkursie

Teatrów Młodzieżowych Melpomena w 2012 r. Zawias wystąpił również w Tyglu Teatralnym
w ramach Roku Kultury ze spektaklem „Fioletowa krowa”.
W OCK można rozwijać
różnorodne hobby. Od 2010 r.
działa Oświęcimski Klub Anime.
Entuzjaści japońskiej popkultury
spotykają się, aby obejrzeć projekcje filmów anime, posłuchać
prelekcji oraz relacji z konwentów, zapoznać się z japońskimi
zwyczajami. Spotkania OKA są

Cywilizacja –
to władza nad
światem,
kultura –
to miłość do świata.
Antoni Kępiński

otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Natomiast w styczniu 2010 r. reaktywował się
Oświęcimski Klub Fantastyki na
podbudowie tradycji spotkań
oświęcimskich miłośników fantastyki. Spotykają się w nim pasjonaci gier fabularnych, bitewnych, planszowych i karcianych,
czytelnicy literatury i kinomani.
W 2013 r. modelarze zainicjowali działalność Oświęcimskiego
Klubu Modelarzy Kolejowych
„Piętrusek”. W bieżącym roku
miała miejsce 5. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Modeli Kartonowych o Puchar Prezydenta
Miasta Oświęcim.
Aktywnie działa również sekcja
plastyczna, a jej bywalcy mogą się
pochwalić wspaniałymi osiągnięciami, m.in. w Międzynarodowym
Konkursie Plastycznym w Japonii,
gdzie jurorzy oceniają kilkanaście tysięcy prac z całego świata.
Młodzi artyści szlifują talenty pod
opieką Władysławy Kapcińskiej,
która uczy sposobów i technik
wyrażania tego, co powstaje
w wyobraźni, co w duszy gra.
Oświęcimskie Centrum Kultury proponuje wiele imprez cyklicznych. Jedną z nich jest Międzynarodowy Festiwal Filmów
Nieprofesjonalnych „Kochać
człowieka”, który od 1985 r. odbywa się co dwa lata, a patronuje mu UNICA – Światowa Unia
Kina Nieprofesjonalnego przy
UNESCO. Pierwszy festiwal towarzyszył obchodom 40. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-

-Birkenau i miasta Oświęcim.
Kolejne edycje są wyjątkowymi
spotkaniami filmowców-amatorów, którym bliski jest człowiek
z całym bagażem życia – radością
i smutkiem, szczęściem i cierpieniem, zwycięstwem i porażką.
Oko kamery rejestruje ludzkie historie i zostawia widza z refleksją
na temat conditio humana.
Od 1999 r. festiwalowi towarzyszy Ogólnopolskie Biennale
Fotografii – konkurs pod patronatem Rady Artystycznej
Związku Polskich Artystów Fotografików. Biennale ma charakter otwarty
i może w nim wziąć udział
każdy fotografujący. Uznani twórcy, profesjonaliści
stają w szranki z amatorami, a liczy się opowieść,
którą można wyczytać ze
zdjęcia. Rada Artystyczna
Związku Polskich Artystów
Fotografików uznała biennale za jedną ze znaczących
imprez w Polsce.
Tygodnia Kultury Beskidzkiej nie trzeba oświęcimianom
przedstawiać. Jest to najstarsza
i największa w Europie impreza folklorystyczna wpisana w kalendarz światowych spotkań folklorystycznych pod patronatem
C.I.O.F.F. – Międzynarodowej
Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Tradycyjnej. Nasza estrada jest najmłodszą
w TKB – działa od 1992 r.
Adeptów sztuki pisarskiej,
którzy nie chcą chować utworów
do szuflady, zaprasza Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pisanie
dobre na chandrę”. Odbywa się
co dwa lata, cieszy się niesłabnącą popularnością od 1992 r.
Utwory konkursowe są publikowane w antologiach.
Młodzież i dorośli, którzy lubią recytować i śpiewać, mogą
brać udział w Ogólnopolskich
Spotkaniach Śpiewających i Recytujących Poezję „Amor sprawił”. Konkurs zadebiutował
w 1993 r. Motywem przewodnim jest miłość, a jury i publiczność przyznają główną nagrodę
– Amora. W jury zasiadali znani polscy artyści, m.in.: Magda
Umer, Beata Rybotycka, Katarzyna Groniec, Michał Bajor, Jacek
Wójcicki, Jan Peszek i Andrzej
Sikorowski.
Miłośnicy poprawnego pisania
mogli sprawdzić swoje umiejętności w Powiatowym Konkursie
Ortograficznym „Mistrz ortografii”. Jego historia sięga 1994 roku,
gdy w ówczesnym Zakładowym
Domu Kultury stanęli w szranki
uczniowie szkół podstawowych
z Oświęcimia.
Dzieciom z powiatu oświęcimskiego dedykowany jest
konkurs plastyczny „Moje marzenia”, organizowany od 17 lat
z okazji Dnia Dziecka. W dowolnej technice można przedstawić
to, co w dziecięcej duszy gra.
Szerszy, bo od tego roku międzynarodowy, zasięg ma Konkurs
Plastyczny „Darujmy światu pokój” dla dzieci i młodzieży. Zainicjowany w 2002 r. cieszy się
ogromną popularnością. Prace
plastyczne są wyrazem pochwa-

ZIMA 2013

11

Nauka
przez całe życie

ły życia w świecie wolnym od
przemocy i wojen, idei szacunku
i miłości do świata i ludzi.
W lecie nie brakuje zajęć dla
dzieci, które pozostają w mieście. Wakacje z Oświęcimskim
Centrum Kultury to cykl letnich
spotkań, zajęć, warsztatów,
spektakli teatralnych i projekcji
filmowych. Ciekawa oferta kierowana jest do miłośników muzyki
klasycznej – odbywają się Letnie
Koncerty Organowe urozmaicane akompaniamentem innych
instrumentów oraz występami
solistów i chórów. Prawdziwa
muzyczna uczta trwa w niedzielne popołudnia. W Oświęcimiu
koncertowali artyści z Polski, Japonii, Urugwaju, Brazylii, USA,
Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Słowacji, Rosji.
Natomiast w zimowej scenerii rozgrywany jest świąteczny
Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”.
Niedługo obejrzymy 9. edycję
konkursu, do którego przystępują soliści i grupy kolędników ze
szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Fani X Muzy mają możliwość
obejrzenia filmów w nocnym
kinie plenerowym – w Oświęcimskim Kinowym Ogródku Plenerowym, który funkcjonuje od
2004 r. Natomiast przez cały rok
funkcjonuje cyfrowe Nasze Kino
należące do Sieci Kin Studyjnych
i Lokalnych. Powstało ono w ramach dofinansowanego przez
Unię Europejską projektu Małopolska Sieć Kin Cyfrowych.
Oświęcimskie Centrum Kultury to jedna z większych instytucji kultury w Małopolsce. Nie
sposób tu opisać wszystkich
form aktywności, imprez i turniejów (np. powiatowe eliminacje do: Małopolskiego Festiwalu
Form Muzycznych i Tanecznych
„Talenty Małopolski”, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego), jak również oferty
repertuarowej (teatr, operetka,
opera, koncerty, estrada, kabaret,
film, wystawy itd.) i okazjonalnej
(Dzień Dziecka, Mikołaj, ferie,
Święto Miasta, rocznice), dlatego
zapraszamy do lektury strony internetowej: www.ock.org.pl oraz
miesięcznika GZO, gdzie wiele
miejsca poświęcone jest właśnie
kulturze, a w dziale „Głośnik kulturalny” znajdują się szczegółowe informacje na temat bieżącej
oferty OCK. Lokalna oferta kulturalna jest ciekawą i rozwijającą
alternatywą w przeciwieństwie
do papki serwowanej przez
większość współczesnych mediów. Umożliwia też spotkanie
z drugim człowiekiem, rozmowę,
wymianę doświadczeń, wspólne
rozwijanie zainteresowań.
– Kamila Drabek

Międzynarodowy
Konkurs Plastyczny
„Darujmy światu
pokój”

Seminarium
naukowe „Dylematy
międzygeneracyjne
w XXI wieku”
z okazji 15-lecia
istnienia oświęcimskiego UTW

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku
powstał we Francji.
Założył go w 1973
roku profesor
nauk społecznych
Pierre Vellas. Tuż
za nim pojawiły
się inne uniwersytety we Francji
i innych krajach.
Uniwersytety
Trzeciego Wieku są
bardzo popularną
formą edukacji oraz
zachowania i zwiększenia sprawności
intelektualnej, psychicznej i fizycznej.
Oprócz możliwości
zdobywania nowych wiadomości
i umiejętności
zapewniają pomoc
w przystosowaniu
się uczestników
zajęć do nowych,
zmienionych poprzez przejście na
emeryturę czy rentę
warunków życia.

O

święcimski Uniwersytet Trzeciego Wieku – działający już
16 rok – skupia ponad 240 słuchaczy
w wieku od 55 do 88 lat. Żacy
uczestniczą w wykładach tematycznych z historii sztuki, profilaktyki zdrowia, filozofii, psychologii, uczą się języka angielskiego
i niemieckiego. O aktywność
dbają dzięki zajęciom rehabilitacyjno-ruchowym typu nordic
walking, qigong, pilates, odwiedzają też basen. Jak na studenta
XXI wieku przystało, rozwijają
też swoje umiejętności kompu-

terowe i uczą się surfować w
Internecie. Dusze artystyczne
mogą realizować swoje pasje
w kabarecie, zespole wokalnym,
grupie malarskiej oraz tkactwa
artystycznego „Osnowa”.
Oświęcimski UTW powstał
w 1997 roku w Oświęcimskim
Centrum Kultury. Indeksy odebrało niemal 100 studentów.
Pierwszy rok akademicki został
zainaugurowany wykładem prof.
Jacka Wodza „Trzeci wiek odkryty na nowo”. Działały wówczas w
Polsce 22 uczelnie dla seniorów.
Studenci 50+ jednogłośnie podkreślają, że to doskonały czas na
naukę i poznawanie nowych ludzi. Idea jest prosta.
– Realizować się w czymś, na co
wcześniej nie było czasu – podkreśla Karolina Domider, jedna
z pomysłodawczyń oświęcimskiego UTW. Planowała, że inicjatywa przyciągnie grupę osób,
które mają podobne zainteresowania. Wkrótce okazało się, że
chętnych seniorów jest ponad
stu, a chętnych z roku na rok
przybywa.
Od 2006 roku patronat naukowy nad oświęcimskim uniwersytetem seniorów sprawuje
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego
w Oświęcimiu. Dzięki temu dojrzali żacy mają możliwość prowadzenia i uczestnictwa w seminariach w murach uczelni. Z okazji
15-lecia UTW – w 2012 roku
– Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej – Instytut
Pedagogiki PWSZ zorganizował
seminarium naukowe „Dylematy międzygeneracyjne w XXI
wieku”. Podczas spotkania dys-

kutanci reprezentujący ośrodki
naukowe z całego kraju zastanawiali się m.in., czego nie wypada
w pewnym wieku? Co jest ważne
na przestrzeni ludzkiego życia?
Czego uczymy się od innych generacji? I kiedy możemy mówić
o konflikcie pokoleń?
Seniorzy nie tylko nauką żyją,
wzięli też udział w IV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej
Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
która odbyła się w Łazach niedaleko Zawiercia. Rywalami oświęcimskich studentów 50+ byli ich
rówieśnicy z 23 podobnych uniwersytetów działających w całym
kraju. Celem, który
przyświecał imprezie, było promowanie aktywności ruchowej wśród osób
starszych, a start słuchaczy z Oświęcimia
w zawodach można
podsumować krótko – sukces za sukcesem: w zawodach
kajakowych oraz pływackich na dystansie
50 metrów, w jeździe
przełajowej na rowerze i pchnięciu kulą.
Wielkim powodzeniem wśród
studentów-seniorów cieszy się
też kabaret „Czarna rękawiczka”,
który powstał w październiku
2011 roku. Grupa zapalonych
artystów przygotowała na jubileusz UTW program „Być albo
nie być, czyli, jak polubić Nasz
Trzeci Wiek”. W styczniu 2013
roku odbyła się kolejna, gorąco
przyjęta przez publiczność, premiera spektaklu „Słodko-kwaśne
lekarstwo na duszę, czyli za co
Czarna rękawiczka kocha Gałczyńskiego”.
Oświęcimski Uniwersytet
Trzeciego Wieku realizował dwa
projekty, które otrzymały granty
w konkursie ogłoszonym przez
Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W roku
akademickim 2005/2006 odbywał się m.in. kurs komputerowy
oraz zajęcia w Zakładzie Dydaktyki Fizyki Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
w ramach projektu „Nie taki diabeł straszny...”, natomiast w sezonie 2006/2007 prowadzone
były warsztaty artystyczne „Odkrywanie siebie przez sztukę”.
UTW w Oświęcimiu współpracuje m.in.: z Muzeum im. Książąt
Czartoryskich w Krakowie, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Centrum Żydowskim w Oświęcimiu,
Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu,
Społeczną Szkołą Zarządzania
i Handlu w Oświęcimiu, Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Oświęcimiu, lokalnymi stowarzyszeniami „Szansa” i „Bratnie
Serca”.
– Karo
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rok kultury

Muzyczna alternatywa
R

ock, ska, hip-hop, metal –
w wielu rytmach
rozbrzmiewają
dźwięki tworzone
przez muzyków
ziemi oświęcimskiej. Łączy je zapał młodych ludzi do grania, koncertowania i przekazywania pozytywnych wibracji muzycznych.
ROCK – to silna i prężna grupa,
reprezentowana przez kapele
z Oświęcimia i okolic. Są to m.in.:
Cold Calculated, Slow, Akopalipsa, Psychodelic Sexy Funk,
El Machina i Metalout. Prostego
punk rocka w starym stylu gra
oświęcimska Katastrofa, inspirowana polskim, klasycznym
Dezerterem, ale i brytyjskim
The Exploited. Podobnie koncertuje młoda ekipa Eight Ball
(Brzeszcze), mimo iż zespół nie
trzyma się kurczowo ortodoksyjnych kanonów tego stylu, czego
dowodem są chociażby skrzypce
w wykorzystywanym instrumentarium. Alternatywny post rock
i instrumentalne brzemienia to
zaś domena Besides. Mocną,
dynamiczną muzykę gra Joined,
który łączy tradycyjne rockowo-metalowe instrumentarium
z czystym wokalem, a brzmienie
uzupełnia wiolonczela.
HARD CORE, METAL CORE –
w tym klimacie rywalizują sceny Oświęcimia i Brzeszcz, a na
nich zespoły takie jak: Past Days
Memories czy Strollin' Through
Brown Town, który powstał
w maju 2012 roku. Naturalne
i surowe brzmienia podkreślają
charakter kapeli Captain Grave,
która zadebiutowała ostatnio
albumem Waking Up. Materiał został nagrany z dbałością
o analogowe brzmienia, czyli
przez zminimalizowane użycie
komputera, by uzyskać „prawdziwe” brzmienie. Koncerty i gra
na żywo to jeden z ważniejszych
aspektów istnienia zespołu, co
daje w efekcie dynamiczny ruch
sceniczny.
HIP-HOP/RAP – na tej scenie spotkać możemy głównie:
Trzy–9, ZSL Element (ma na
koncie muzycznym m.in. album
„Elementarz”), Ethos (longplay
„RAPort” – 2012 r.) i Ludwik.
Przez połączenie ekip działających w 2003 roku na scenie
graffiti w Oświęcimiu, powstała
jedna „banda”, która ma w dorobku EPkę „KontroVersja dla
podwórek” oraz płytę „MADE
IN ZSL”, co określa nazwę osiedla Zasole, z którego wywodzą
się ludzie reprezentujący grupę
Trzy–9. Koncerty w rytmach
hip-hopowych często odbywają
się w Chełmku.
REGGAE/ SKA – atmosferę wypełniają dźwięki tworzone przez
muzyków, takich jak: Adro,
Krzywa Alternatywa, Blu'SKA,
Panna Marzena i Bizony. Adrian „Adro” Okrzeja to kreatywny propagator kultury reggae
oraz hip-hop. W eterze istnieje

OŚWIĘCIMSKA
SCENA MUZYCZNA chce zrzeszać
wszystkich miłośników dobrego
Panna Marzena i Bizony, Kulturalne cztery pory roku – Barwy lata grania z powiatu
od ponad czterech
oświęcimskiego.
lat. Jego muzyka to
Zespoły, muzymieszanka jamajków, techników,
sko-rapowa, więc na
organizatorów imscenie żywiołowo
prez oraz właści„buja” publicznością.
cieli lokali, w któUtwory powstają na
rych odbywają się
bazie freewolnych
koncerty – kapele
podkładów z Jamajprezentowały się
ki, Włoch, Francji
w klubach i pulub na podkładach
bach (Delirium,
producenckich. Jego
Arkadia, B-azyl).
działalność muzyczInicjatywa ma na
na zaowocowała
celu promowanie
albumami „Banany”
imprez muzyczoraz „Pół na pół”.
nych, nowych naSzerszej publicznograniach oraz cieści dał się poznać
kawych wydarzeń
poprzez programy
z życia zespołów.
telewizyjne „Must
SCENA ALTERBe The Music” oraz
NATYWNA – od
„Mam Talent”. Zerocka po hipspół Krzywa Alter-hop, od metalu
natywa gra muzydo reggae – jest
kę alternatywną
otwarta na różne
z domieszką rocka,
style i dla różreggae i ska. To donych wykonawświadczony laureców – zarówno
at wielu konkurtych, którzy dosów i przeglądów,
piero zaczynają,
Koncert Krzywej Alternatywy
uczestnik programu „Must Be podczas Święta Miasta Oświęcim
jak i tych, którzy już coś znaczą
The Music”, „Kawa czy Herna muzycznym rynku.
spadła na nas fala popularności W sali kameralnej OCK
bata?”, „Się kręci” oraz „Life
i grad propozycji koncertowych. można usłyszeć różnoFestiwal Oświęcim”. Początki
Z ogromną pokorą podchodzi- rodną muzykę, przede
zespołu datuje się na rok 1987,
my jednak do tego, co się wokół wszystkim zaś taką, która
muzycy pochodzą z Oświęcimia
nas dzieje, segregujemy maile, z rzadka tylko gości w koi okolic, a w 2012 roku wydali
notujemy adresy, negocjuje- mercyjnych rozgłośniach
debiutancką płytę „To ja człomy stawki i terminy, cierpliwie radiowych. Lokalne zewiek", na której znalazło się 10
czekając na dalszy rozwój wy- społy mają okazję grać
autorskich utworów. Powstał
darzeń” – piszą o sobie Panna w towarzystwie znanych
też teledysk do utworu „Unia
Marzena i Bizony.
Oświęcim”, promujący oświęi doświadczonych ekip
cimski klub hokejowy. Kapela
muzycznych, jak np.
jest ubiegłorocznym „AmbasaBednarka, Farben Lehre,
dorem Kultury Miasta OświęMesajah czy Miuosh.
cim”. Blu'SKA z Jawiszowic gra
W ramach Sceny Altermuzykę szybką i pozytywną
natywnej odbywają się
– w typie ska/reggae/rock. Kateż DOBRE ROCKOpela dopiero niedawno zaczęła
WANIA, cyklicznie orkoncertować, a już znalazła się
ganizowane w Oświęcimskim
w finale konkursu „Kęckie Noce
Centrum Kultury, które mają już
Rockowe” i „Dobra Strona Rocwiernych fanów muzyki, która
ka”. Cechy charakterystyczne
łączy pokolenia.
to sekcja dęta (saksofon, puzon,
– Karo
trąbka).
„Jesteśmy ekipą 9 miłośników Captain
muzyki ska w najróżniejszych jej Grave
odcieniach, nurtach i formach. Rotunda,
Od lat zakochani w starych ja- Kraków,
majskich nutach żyjemy, bawi- Fot.
my się i tworzymy nieustannie P. Matląg
inspirowani tamtym klimatem.
Historia zespołu pisze się od
2004 roku. (…) Po latach doskonalenia warsztatu w zaciszu sali
Podczas
prób, motywowani przez rzesze
Dobrych
lokalnych fanów, postanowi- Rockowań
liśmy w końcu – jak pisze biw OCK
blista – wyciągnąć lampę spod
kobierca i zarejestrować studyjnie nasze piosenki. Ostatecznie
wiosną 2012 roku z ogromną
pomocą i pod czujmy okiem
kolegów z zespołu Vespa, Przemka i Maćka, nagraliśmy 13 kawałków w studiu w Szczecinie.
Po nagraniu i opublikowaniu
w sieci promocyjnego teledyKamil
sku „Pogoda”, który – chcąc nie
Bednarek
chcąc – stał się hymnem polw OCK
skich fanów podczas Euro 2012,

kultura
Zimowe
Impresje

O

święcimskie Centrum
Kultury zaprasza 29
grudnia 2013 roku
na czwartą odsłonę
projektu – organizowanego w ramach
Roku Kultury w Oświęcimiu
– Kulturalne cztery pory roku –
Zimowe Impresje.

Organizatorem projektu jest
Oświęcimskie Centrum Kultury.

Rok
Kultury
dobiega
końca

Rok 2012 decyzją Rady Miasta
Oświęcim obchodziliśmy jako
Rok Kultury. Rozpoczęty w OCK
wykładem prof. Tadeusza Sławka z Uniwersytetu Śląskiego pt.
„Czy istnieją miasta szczęśliwe?”,
obfitował w przedsięwzięcia, które staraliśmy się relacjonować na
bieżąco. Najważniejsze projekty
przygotowane specjalnie z okazji Roku Kultury przypomnimy
w styczniowym wydaniu „Głosu
Ziemi Oświęcimskiej”.
Zakończenie i podsumowanie
Roku Kultury zaplanowano na 10
stycznia 2014 w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki
w Oświęcimiu. Wstęp za zaproszeniami, szczegóły www.um.oswiecim.pl/.
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Nowocześnie o królewskim mieście

Wyjątkowy salon

Bogate materiały ikonograficzne zaprezentowane w nowoczesny sposób dzięki multimedialnym projekcjom,
panelom i stylizowanym elementom wnętrz, stanowiące
nową wystawę stałą można już oglądać w Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.

Tym razem wieczór poświęcony był
twórczości Janusza Toczka – oświęcimskiego poety, dramaturga, reżysera teatralnego i spełnionego pedagoga.

29 grudnia 2013 roku
o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum
Kultury odbędzie się koncert
świąteczny „Nasza biała kolęda”
w wykonaniu grupy Wariant M
i gości.
Po zakończeniu koncertu –
o godzinie 17:30 – na parkingu
przed OCK rozpocznie się spektakl plenerowy – happening
utrzymany w klimacie wigilijnym
XIX-wiecznej Polski pt. „Pierwsza
Gwiazda” w wykonaniu Krakowskiego Teatru Ulicznego Scena
Kalejdoskop.
Wstęp na koncert „Nasza biała
kolęda” za zaproszeniami.

GRUDZIEŃ 2013

Scenariusz
wystawy
zatytułowanej „W królewskim
mieście Oświęcimiu” przygotowały Wioletta Oleś oraz
Dorota Mleczko z Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Jego głównym założeniem było stworzenie przestrzeni ekspozycyjnych
ilustrujących najważniejsze wydarzenia historyczne miasta.
– Ramy czasowe ekspozycji to
okres autonomii galicyjskiej aż
do wybuchu II wojny światowej
w 1939 r. Był to czas prosperity
dla miasta, czas charakteryzu-

jący się rozwojem przemysłu,
handlu, komunikacji przy równoczesnym wzroście świadomości obywatelskiej i rozwoju
kultury – informuje Wioletta
Oleś, dyrektor Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.
– Miasto było wówczas areną
ważnych wydarzeń historycznych, a ponadto miejscem pokojowego współegzystowania
dwóch kultur, żydowskiej i katolickiej – dodaje dyrektor.
Wystawa prezentuje walory
przedwojennego, galicyjskiego

Oświęcimia pod względem architektonicznym, przedstawia
sferę życia publicznego, przemysł, różnorodne organizacje
społeczne i sportowe, a także
szkolnictwo podstawowe. Dla
najmłodszych zaaranżowano
w przedsionku kącik edukacyjny, w którym na umieszczonych panelach dzieci mogą
rozwiązywać rebusy i zagadki
historyczne, układać puzzle
lub budować wieżę zamkową.
W tym samym miejscu dla
opiekunów jest przygotowany
panel dotykowy, dzięki któremu można zapoznać się z bieżącą ofertą muzeum.
– Mamy nadzieję, że nowoczesna wystawa stała dopełnia
przekaz związany z historią
naszego miasta i zachęci do
jej zwiedzania zarówno oświęcimian, jak i turystów – mówi
Wioletta Oleś.
Warto zaznaczyć, że pierwsza
część wystawy stałej, prezentująca wnętrza mieszkalne obrazujące życie przedwojennego
Oświęcimia została zaprezentowana pięć lat temu. Od tamtej
pory w muzeum rozpoczęły się
prace nad tworzeniem dalszej
jej części, gromadzenie zbiorów
i materiałów, kwerendy w mu-

W jego dorobku znajdują się
teksty piosenek do przedstawień, wiersze inspirowane wykładaną literaturą, wierszyki
„z notatnika belfra”, poetyckie
pochwały współczesnych lokalnych artystów oraz wiele
innych utworów. Na uwagę zasługuje również jego twórczość
związana ze szkolnym Teatrem
„Na Stronie”, na potrzeby którego powstało ponad 20 scenariuszy inspirowanych artystyczną aktywnością młodych
ludzi.

zeach, archiwach oraz wśród
mieszkańców miasta, których
efekt można już oglądać.
Projekt aranżacji nowej wystawy stałej „W królewskim
mieście Oświęcimiu” został
opracowany przez Annę Skołożyńską-Ciecierę reprezentującą
firmę ASC Studio Projektowania Wnętrz z Warszawy.
Muzeum zaprasza na bezpłatne
zwiedzanie nowej ekspozycji
w dniach od 6 do 10 stycznia
2014, w godz. 11:00–16:00
(6 stycznia) oraz 10:00–18:00
(7–10 stycznia). W pozostałe
dni wystawę można obejrzeć
w godzinach otwarcia muzeum
– szczegółowe informacje na
stronie internetowej www.muzeum-zamek.pl/godziny/.
Wystawa zrealizowana przy
udziale środków finansowych
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu
Miasta Oświęcim.
– In Fot. MDSM

Podczas jubileuszowego salonu
utwory Janusza Toczka czytali:
Ewa Kaim, Marzena Rogalska,
Agnieszka Wróblewska, Marcin Czarnik i Grzegorz Łukawski. Muzyczną oprawę wydarzenia zapewnili Piotr Kudełka
i Maria Kudełka-Gonet, która
skomponowała do jego tekstów
niezwykłą muzykę.
Przybyli goście mogli też obejrzeć wystawę dokumentującą
czterdzieści dziewięć wcześniejszych salonów.
– In

Oświęcim w pigułce

Powstał film o „Sosienkach”

Piękne, kolorowe fotografie różnych wydarzeń odbywających się w naszym mieście, eksponaty pozyskane ze zbiorów instytucji miejskich, organizacji pozarządowych i klubów sportowych zostały zaprezentowane w Krakowie.

„Niezłomni. Pod drutami Auschwitz” w reżyserii Mirosława
Krzyszkowskiego i Bogdana Wasztyla to kolejny film dokumentalny wyprodukowany przez oświęcimskie Stowarzyszenie Auschwitz Memento.

Do 31 marca 2014 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie na I piętrze
prezentowana będzie wystawa
z cyklu Małe Ojczyzny: Miasto
Oświęcim. Na kilkudziesięciu
planszach oraz w gablotach
pokazano wszystkie walory
Oświęcimia. Zwiedzający będą
mogli zobaczyć nasze miasto
w dziewięciu odsłonach tematycznych: przez pryzmat ciekawych wydarzeń kulturalnych,
pokojowych i sportowych,
poprzez aktywność organizacji pozarządowych oraz ponad
800-letnią historię, a także potencjał turystyczny i gospodarczy. Wystawa pokazuje, że nasze miasto warto odwiedzić nie
tylko ze względu na Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Pokazuje, że Oświęcim oferuje
szeroki wachlarz wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych organizowanych nie
tylko z myślą o mieszkańcach,
ale też turystach, mający lo-

Film traktuje o zapomnianym
oddziale AK „Sosienki”, który
działał w najbliższym otoczeniu obozu KL Auschwitz pod
dowództwem porucznika Jana
Wawrzyczka ps. „Danuta”, „Marusza”. Żołnierze z oddziału AK
„Sosienki” przede wszystkim
pomagali więźniom – dostarczali im żywność i lekarstwa,
pozyskiwali informacje na
temat sytuacji w obozie, a po
zniesieniu odpowiedzialności
zbiorowej przez komendanturę
obozową pomagali więźniom
w ucieczkach. Trzeba zaznaczyć, że wszystkie organizowane przez nich ucieczki udawały
się. Wśród uratowanych byli
Polacy, Żydzi, Jugosłowianie,
jeńcy sowieccy.
Mimo dużych zasług, do dziś
niewiele opublikowano na
temat „Sosienek”, nikt też
wcześniej nie podjął tego tematu w polskim filmie. W literaturze o ruchu oporu na
ziemi oświęcimskiej często

kalny, ale też ogólnopolski
i międzynarodowy wymiar.
Przedstawia zarówno znanych
i cenionych oświęcimian, jak
i tych bardziej anonimowych,
którzy swoim codziennym
życiem kreują otaczającą ich
rzeczywistość. Nie pomija też
zalet znajdującej się w naszym

mieście strefy aktywności gospodarczej.
Wystawie o mieście Oświęcim
towarzyszy
retrospektywna
wystawa rysunku oświęcimskiego artysty Pawła Warchoła,
znajdująca się w sali 53 wojewódzkiej biblioteki.
– In

używano jedynie określenia
„przyobozowy ruch oporu” bez
określania przynależności żołnierzy, a prawie zawsze chodziło o „Sosienki”.
Po wojnie większość dorobku
tych żołnierzy przywłaszczyli
sobie m.in. komuniści z Armii
Ludowej, a oni sami byli prześladowani przez NKWD i UB.
W filmie sporo miejsca poświęcono też sytuacji panującej w Oświęcimiu i okolicach
w okresie wojny. Jego autorom
zależało na dokładnym udokumentowaniu tamtych wydarzeń, dlatego nawiązali współpracę z Państwowym Muzeum
Auchwitz-Birkenau.
– W filmie pojawiają się obszerne wypowiedzi pracowników muzeum – dra Adama
Cyry z Działu Naukowego i dra
Piotra Setkiewicza, kierownika
Działu Naukowego. Bezcenną
pomoc udzielił nam też prezes Towarzystwa Miłośników
Bielan Marcin Dziubek, na co

dzień nauczyciel historii i badacz dziejów oddziału AK „Sosienki” – mówi Bogdan Wasztyl, reżyser „Niezłomnych”.
W licznych scenach fabularyzowanych brało udział prawie
sto osób – członkowie Grupy
Teatralnej „Czwarta Ściana”
z Jawiszowic, rekonstruktorzy
z Batalionu Obrony Narodowej „Oświęcim” z Bielan oraz
Grupa Rekonstrukcji Historycznych „21. Bayerisches Infanterie Regiment 17. Infanterie Division” z Nowego Targu.
W zdjęciach wzięła też udział
Zofia Plewniak, która jako
dziecko została wysiedlona
przez Niemców, a oświęcimski
zespół Joined napisał do filmu
piosenkę „Nie byli obojętni”.
Film „Niezłomni. Pod drutami
Auschwitz” powstał ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwa
Małopolskiego „Filmoteka Małopolska”.
- In

kultura

kultura
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REDAKCJA „GŁOSU ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ” NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMIANY W PLANACH PRZEDSIĘWZIĘĆ WPROWADZONE PRZEZ ORGANIZATORÓW

REDAKCJA „GŁOSU ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ” NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZMIANY W PLANACH PRZEDSIĘWZIĘĆ WPROWADZONE PRZEZ ORGANIZATORÓW

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

Piotr Bałtroczyk zaprasza

Urodzony jakiś czas temu,
co zaczyna być widoczne, choć
nie natarczywie. Wiele lat temu
Bałtroczyk był poetą lirycznym, piszącym wiersze o tym,
że życie smutne jest raczej,
a świat nie jest dobrze skonstruowany.
Otrzymywał wówczas Bałtroczyk nagrody za swą twórczość:
dyplomy wieszał gdzie bądź,
nagrody finansowe beztrosko
trwonił. Potem – zazdroszcząc
kolegom powodzenia u płci
– stał się Bałtroczyk tzw. poetą-pieśniarzem. Nie była to
twórczość łatwa dla publiczności. Bałtroczyk jest twórcą
tzw. pętli śmierci, znanej też
jako „Obieg Bałtroczyka” – są
to akordy A-moll, C-dur, E-dur
wykonywane długo, monotonnie i nad wyraz jednostajnie.
Szczątkowe powodzenie nie
trwało długo i Bałtroczyk po-

szedł w naukę. Uczył studentów przedmiotów o nazwach
długich i niejasnych. Odmówił
pisania pracy doktorskiej, więc
musiał przestać uczyć. Studenci ciesząc się, rozpalili ognisko
i pili alkohole.
Stał się Bałtroczyk konferansjerem, zapowiadaczem tych,
którzy nauczyli się tego, czego
on nauczyć się nie mógł. Nie do

końca wiadomo, czemu mu się
powiodło, ale to fakt. Prowadził i prowadzi niemal wszystko, w tym samochody i motocykle. Wystąpił w kilkuset
programach telewizyjnych jako
prowadzący lub wykonawca.
Prowadził setki imprez estradowych i łatwiej wymienia te,
których nie prowadził niż odwrotnie. Naprawdę jest Bałtroczyk osobnikiem depresyjnym
i monotematycznym (dzieci, samochody, motocykle). W pracy nie pije, poza pracą z przyjemnością. Ma dwa garnitury,
jeden elegancki, a drugi garnitur. (www.baltroczyk.pl)
Na spotkanie z Piotrem Bałtroczykiem Oświęcimskie Centrum
Kultury zaprasza 26 stycznia
2014 roku o godzinie 16:00. Bilety: 40 zł (parter), 30 zł (balkon).
– adam

W gwiazdorskiej obsadzie
Plejada gwiazd znanych z telewizyjnego ekranu wystąpi
w lutym w OCK w komediowym spektaklu „Kochanie na
kredyt” w reżyserii Olafa Lubaszenki.

Filip Bobek, Agnieszka Sienkiewicz, Bartek Kasprzykowski
Tamara Arciuch i Piotr Zelt w komediowym spektaklu z tekstem Marcina Szczygielskiego

To nowy spektakl – na podstawie sztuki Marcina Szczygielskiego w reżyserii Olafa
Lubaszenki – twórców „Singli
i remiksów”. Premiera odbyła
się 1 grudnia 2013 roku.
Najlepiej
scharakteryzował
swoją sztukę jej autor, Marcin
Szczygielski: „Żyjemy w świecie
najróżniejszych »holizmów«
– uzależnienia stają się naszą
naturą, a dostępnych używek
przybywa z dnia na dzień.
Uzależniamy się już nie tylko
od chemicznych substancji,

ale od czynności i uczuć na
skalę niespotykaną do tej pory
w historii cywilizacji. Internet,
zakupy, telewizja, seks, przyjemności, higiena, jedzenie,
popularność – przedawkowane wpędzają nas w kłopoty nie
mniejsze, niż nadmiar alkoholu. Anna to dziewczyna sukcesu – w pogoni za życiowym
powodzeniem wpada w spiralę
uzależnień, a uzależnić potrafi
się w równym stopniu od kochania, jak i od kupowania.
Chłopak wymyka jednak jej się

z rąk, na progu mieszkania staje komornik z obstawą, w dodatku niezbyt lubiana do tej
pory macocha nagle odkrywa
w sobie pokłady instynktu macierzyńskiego, które obsesyjnie
manifestuje. Osaczona dziewczyna próbuje zapanować nad
rozsypującymi się elementami
układanki, jednak uzależnienia
wciąż biorą górę... »Kochanie na
kredyt« to komedia z elementami farsy – wypukłe zwierciadło, którego zniekształcenie
komicznie wyolbrzymia szczegóły rzeczywistości. Każde
powiększenie ma jednak to do
siebie, że daje widzowi szansę
dostrzeżenia pozornie nieistotnych detali determinujących
nasze życie, a z tego spostrzeżenia płynie konkretna nauka –
w dzisiejszym świecie niezwyle
łatwo jest pomylić pragnienie
z nałogiem”.
Spektakl będzie można zobaczyć w Oświęcimskim Centrum
Kultury 1 lutego 2014 roku
o godzinie 16:30. Czas trwania:
125 minut z przerwą. Bilety:
70 zł (parter), 60 zł (balkon).
– adam

21.12 Turniej gier bitewnych –
Oświęcimski Klub Fantastyki
29.12 Projekt Kulturalne
cztery pory roku – Zimowe
Impresje
29.12 godz 16:00 „Nasza
biała kolęda” – koncert świąteczny w wykonaniu grupy
Wariant M z Oświęcimskiego
Centrum Kultury i gości (sala
widowiskowa OCK, wstęp za
zaproszeniami )
29.12 godz. 17:30 „Pierwsza
Gwiazda” – spektakl plenerowy
w wykonaniu Krakowskiego
Teatru Ulicznego Scena Kalejdoskop (parking przed OCK)
Czytaj s. 12

31.12 Sylwestrowy pokaz
sztucznych ogni
7.01 godz. 17:00 Wspólne
śpiewanie kolęd z udziałem
młodzieży szkolnej i mieszkańców miasta
11.01 Bal Studniówkowy
12.01 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
14.01 IX Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek „Hej kolęda,
kolęda”
17.01 Bal Studniówkowy
18.01 Bal Studniówkowy
21.01 godz. 18:00 Koncert
Ireny Santor
Jej piosenki stały się legendarnymi już utworami, których
słuchają starsi i młodsi. Któż
nie pamięta jej pierwszego
wielkiego przeboju „Ej, przeleciał ptaszek” czy nagradzanych
na festiwalach piosenki utworów: „Embarras”, „Walczyk na

Bilet na koncert jest doskonałym prezentem dla Babci
i Dziadka z okazji ich święta.
Bilety: 60 zł (parter), 50 zł
(balkon)
23–25.01 16. Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”
25.01 godz. 11:00 „Celtowie, druidzi, miejsca kultu”
– wykład Zuzanny Jagiełło
w ramach Oświęcimskiego
Uniwersytetu Dziecięcego

1.02 „Kochanie na kredyt”
– spektakl komediowy z udziałem: Agnieszki Sienkiewicz,
Tamary Arciuch, Filipa Bobka,
Bartka Kasprzykowskiego
i Piotra Zelta

Czytaj obok

Galeria „Tyle światów”

Oświęcimskie Centrum Kultury
„Największy z cudów” (b.o.),
film produkcji meksykańskiej
z 2011 roku, reżyseria Bruce
Morris, czas 70 minut (2D)
16–19.12 godz. 16:00

„Kamerdyner” PREMIERA
(15 l.), film produkcji USA
z 2013 roku, reżyseria Lee
Daniels, czas 132 minuty (2D)

„Metro” (15 l.), film produkcji
rosyjskiej z 2012 roku, reżyseria Anton Megerdichev, czas
132 minuty (2D)
16–19.12 godz. 17:30
„Ostatnie piętro” (15 l.), film
produkcji polskiej z 2013 roku,
reżyseria Tadeusz Król, czas
90 minut (2D)
16–19.12 godz. 20:00
„Ratujmy Mikołaja” (b.o.), film
produkcji angielskiej z 2013
roku, reżyseria Leon Joosen,
czas 84 minuty (3D)
20–23.12 godz. 17:00
„Z miłości do...” (15 l.), film
produkcji angielskiej z 2012
roku, reżyseria Paul Andrew
Williams, czas 93 minuty (2D)
20–23.12 godz. 19:00

gerencji w obraz. Zdjęcia nie są
reprodukcją rzeźby. Odchodzą
również od prezentacji jej dosłownego przekazu – anatomii
umierania i cierpienia. Wybiegają poza fotografowany przedmiot w stronę malarskich, niekiedy surrealistycznych wizji
i przedstawień, nawiązujących
między innymi do symboliki
vanitas.
Wystawa prezentowana jest
w ramach projektu Dom
otwarty z cyklu: Fotografia –
kreator spojrzeń.
– adam

Radek Jaworski – artysta
fotografik, absolwent kulturoznawstwa w Szkole Wyższej
Psychologii Społecznej w
Warszawie. W 2010 roku
ukończył Warszawską Szkołę
Fotografii. Pracę dyplomową pt. „Chrystus Katyński”
obronił w pracowni Fotografii Kreacyjnej profesora
Wojciecha Prażmowskiego.
Fotoreporter Polskiej Agencji
Fotografów Forum. Publikuje
w prasie codziennej oraz
w wydawnictwach artystycznych, krajoznawczych i encyklopedycznych. Jest autorem
fotografii zamieszczonej na
znaczku pocztowym, wydanym przez Pocztę Polską
SA w 2010 roku z okazji
Roku Chopinowskiego. Prace
jego autorstwa znajdują się
w prywatnych kolekcjach
w Polsce, Niemczech,
Hiszpanii, RPA i Stanach
Zjednoczonych.

„Biegnij chłopcze, biegnij"
(13 l.), film produkcji niemiecko-francusko-polskiej z 2014
roku, reżyseria Pepe Danquart,
czas 100 minut (2D)
24–30.01
„Anioł śmierci” PREMIERA
(15 l.), film produkcji
argentyńsko-francuskohiszpańsko-niemieckonorweskiej z 2013 roku,
reżyseria Lucía Puenzo, czas
93 minuty (2D)
24–30.01
„Sekrety miłości” (13 l.), film
dokumentalny produkcji polsko-francuskiej z 2013 roku,
reżyseria Krystian Matysek,
czas 90 minut (2D)
styczeń

3–16.01
„Dwa życia” (15 l.), film produkcji niemiecko-norweskiej
z 2012 roku, reżyseria Georg
Maas, czas 97 minut (2D)

„Niedźwiedź – władca gór”
(7 l.), film dokumentalny produkcji polskiej z 2012 roku,
reżyseria Krystian Matysek,
czas 52 minuty (2D)

10–16.01
„Kręgi” (15 l.), film w produkcji chorwacko-francuskoniemiecko-serbsko-słoweńskiej
z 2013 roku, reżyseria Srdan
Golubovic, czas 112 minut (2D)
19–23.01

REPERTUAR
„NASZEGO KINA”
DOSTĘPNY NA STRONIE
WWW.OCK.ORG.PL

Zapis ludzkich historii
16. Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych
„Kochać człowieka” to spotkanie filmowców, którym bliskie
są sprawy człowieka.
Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”
jest przedsięwzięciem kulturalnym o zasięgu międzynarodowym, organizowanym przez
Oświęcimskie Centrum Kultury. Patronat nad nim objęła
UNICA – Światowa Unia Kina
Niezależnego afiliowana przy
UNESCO oraz Prezydent Miasta Oświęcim.
Festiwalowe filmy – krótkometrażowe, fabuły, reportaże,
dokumentalne – zapisują ludzkie historie. Prezentują wielkie tragedie i małe dramaty
oraz chwile szczęścia i radości.
Wzruszają, doprowadzają do
łez i wywołują uśmiech. Nie-

Do końca roku w MDSM można oglądać wystawę plakatu
Ewy Natkaniec. Ekspozycja
została przygotowana we
współpracy z Fundacją Mała
Orkiestra Wielkiej Pomocy.
Artystka jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uni-

jednokrotnie niepokoją, wzbudzają emocje. Dotyczą człowieka i jego miejsca w świecie. Są
świadkiem zdarzeń społecznych, rodzinnych, osobistych
i intymnych. Wpisują zmagania
człowieka, jego walkę o życie,
w kontekst przemian zachodzących w bliższym i dalszym
otoczeniu. Próbują odkrywać
tajemnicze piękno człowieka. Piękno ukryte w dobroci,
życzliwości, szczerości, naturalności, akceptacji, obcowaniu
z drugim człowiekiem i naturą.
W pracach jury 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmów
Nieprofesjonalnych „Kochać
człowieka” wezmą udział: Ma-

ria Malatyńska (filmoznawca,
krytyk filmowy), Lidia Duda
(reżyser, dokumentalista), Artur Więcek „Baron” (reżyser,
scenarzysta), Krystian Matysek (operator filmowy, reżyser
filmów dokumentalnych), Stanisław Puls (członek Zarządu
Światowej Unii Kina Nieprofesjonalnego UNICA).
Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”
jest okazją, aby przyjrzeć się
miejscu, w którym przystanął
człowiek.
Zapraszamy od 23 do 25 stycznia 2014 roku do Oświęcimskiego Centrum Kultury.
– adam

wersytetu Śląskiego, Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie
oraz Politechnico Di Milano.
Pracowała dla agencji reklamowych w Warszawie. Obecnie
jako niezależny grafik współpracuje z instytucjami kultury,
tworząc oprawę graficzną do
spektakli teatralnych, filmów,
wystaw, koncertów, festiwali.
Jest autorką projektów nagradzanych pierwszym miejscem
w ramach festiwalu promocji
miast i regionów (kampania
promująca Małopolskę i cykl
plakatów Kulturalna Małopolska).

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Łukasza Górnickiego, Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim,
tel. 33 847 98 00, 33 843 01 65,
www.mbp-oswiecim.pl

WYDARZENIA
W GALERII KSIĄŻKI
STYCZEŃ 2014

AUSCHWITZ, PAMIĘĆ, ŚWIAT.
WYSTAWA PLENEROWA
14–31.01 przed Biblioteką

styczeń

3–9.01

Międzynarodowy Dom
Spotkań Młodzieży
ul. Legionów 11, Oświęcim,
tel. 33 843 21 07, www.mdsm.pl

PO PROSTU CZŁOWIEK. Beata Kostarek-Zając. WYSTAWA
30.12–31.01 Galeria Przechodnia

„Kraina lodu” (b.o.), film
produkcji USA z 2013 roku,
reżyseria Chris Buck, Jennifer
Lee, czas 108 minut (3D)

Czytaj poniżej

Do końca grudnia w galerii Tyle światów
OCK oglądać można niezwykłą wystawę Radka Jaworskiego „Krzyk Ciszy".
Zdjęcia prezentowane na
wystawie to pełna ekspresji
artystyczna wizja, nawiązująca w przejmujący sposób
do tematyki katyńskiej. Są to
w większości fotografie wykonane w ramach projektu dyplomowego „Chrystus Katyński”,
który był realizowany przez
Radka Jaworskiego w latach
2008–2010. Punktem wyjścia
do jego twórczych poszukiwań
była rzeźba Maksymiliana Biskupskiego „Chrystus Wszystkich Zaginionych”. Czterometrowy, wykonany z brązu
monument znajdował się wówczas w Katedrze Polowej Wojska
Polskiego w Warszawie. Fotografie zostały wykonane w trudnych warunkach, wynikających
z trwającego wówczas remontu
w kościele. Brak odpowiedniej
ekspozycji rzeźby i swobodnego
dostępu do niej, stanowiły dodatkowe utrudnienie i wyzwanie. Efekty wizualne uzyskano
przy użyciu czysto fotograficznych środków, bez cyfrowej in-

Kabaret Pod Wyrwigroszem to
kwintesencja wielu gatunków
teatralno-muzycznych. Prezentuje szalone tempo, niezliczoną
ilość przebieranek, komedię
omyłek. Niezwykle zabawne
teksty przybrane są w styl farsowy, który stoi na pograniczu
teatru i kabaretu. Wizytówką
kabaretu są parodie, a także
zabawne skecze komentujące
aktualną rzeczywistość społeczną. Bilety: 55 zł (parter),
45 zł (balkon)

„Nasze Kino”

do 31.12 „Krzyk Ciszy” –
wystawa fotografii Radka Ja26.01 godz. 16:00 „Druga
worskiego w ramach projektu
50-tka Piotra Bałtroczyka” –
Dom otwarty z cyklu Fotografia
program kabaretowy
Czytaj obok – kreator spojrzeń

Gdy cisza krzyczy
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cztery ręce”, „Już nie ma dzikich 30.01 godz. 18:00 „Kurde
plaż”, czy „Powrócisz tu”.
Pologne” – program Kabaretu
Po latach sukcesów Irena
pod Wyrwigroszem
Santor w 1991 roku postanowiła zakończyć swoją
karierę artystyczną. W 2009
roku, ku radości publiczności,
która nigdy nie pogodziła się
z odejściem artystki z estrady
– Irena Santor wznowiła swoje
koncerty.

Fot. Marta Wojtal dla AVON

Artysta wielu talentów – poeta, pisenkarz, konferansjer, satyryk, dziennikarz, prezenter radiowy i telewizyjny wystąpi 26 stycznia w programie kabaretowym pt. „Druga 50-tka
Piotra Bałtroczyka”.

Wydarzenia w OCK

GRUDZIEŃ 2013

AKADEMIA MALUCHA
Pomoc dla dzieci w wieku
2,5–3 lat w zaadoptowaniu się
w środowisku przedszkolnym.
2.01 gr. I godz. 9:30; gr. II
godz. 11:00 Aula „Zimowe
zabawy”
16.01 gr. I godz. 9:30; gr. II
godz. 11:00 Aula „Kanarek”
30.01 gr. I godz. 9:30; gr. II
godz. 11:00 Aula „Bawimy się
kolorami”
UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
2.01 godz. 16:30 Aula „Podróże małe i duże – Arktyka”
9.01 godz. 16:30 Informatorium „Arktyczne laboratorium
doświadczeń”
16.01 godz. 16:30 Aula „Zdobywcy biegunów” – zabawa
geograficzna z poznawaniem
lodowego kontynentu
23.01 godz. 16:30 Aula Edukreacja – „Opowieść zimowa”
– zabawa teatralna
30.01 godz. 16:30 Klasopracownia I p. EduKreacja –
„Pejzaże zimowe” – warsztaty
plastyczne
ALE FUN
3.01; 10.01; 17.01; 24.01;
31.01 godz. 16:30 Klasopracownia I p.
CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym
7.01; 21.01 godz. 14:00
Szpital
GALERIA PRESS – stwórz
z nami gazetę! Zajęcia dla
dzieci
7.01; 14.01; 21.01 godz.
17.00 Klasopracownia I p.
28.01 godz. 17:00 Klasopracownia parter

KLUB PRZEWODNIKÓW
BESKIDZKICH
8.01; 22.01 godz. 17:45
Klasopracownia parter

Muzeum Zamek
w Oświęcimiu (w organizacji)
ul. Zamkowa 1, Oświęcim,
tel. 33 842 44 27,
www.muzeum-zamek.pl

Do 5 stycznia w Muzeum
Zamek można oglądać wystawę czasową bractwa Milites
Illuminati, na której prezentowane są rekonstrukcje strojów,
przedmiotów i broni średniowiecza. Wystawa czynna w godzinach otwarcia muzeum.
KLUB CZYTAJĄCYCH RODZIN
28.01 godz. 17:00 Aula
UPRAWIAJ TURYSTYKĘ
GÓRSKĄ Z PTT – BAZA W BIBLIOTECE
„PEREŁKI KRYMSKIE”
Prowadzi Zygmunt Jeleń
28.01 godz. 18:00 Aula

TACTIC – KLUB MIŁOŚNIKÓW
GIER PLANSZOWYCH
8.01; 15.01; 22.01; 29.01
godz. 17:00 Kawiarnia prasowa
SPORTOWA BIBLIOTEKA
9.01 godz. 16:30 Aula
PODSUMOWANIE ROKU
KULTURY
10.01 Aula
RODZINNE KINO W MIKROŚWIECIE ZABAWY
10.01 godz. 17:00 Multimedia
DO INTERNETU JEDEN
KROK. LATARNICY
13.01; 15.01; 20.01; 22.01;
27.01; 29.01
godz. 11:00; 14:00; 16:00
Klasopracownia parter

DZIECIAKI NA KRAŃCU
ŚWIATA. ANTARKTYDA
30.01 godz. 16:30 Aula
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
30.01 godz. 17:30 Sala Konferencyjna

TEATRZYK KUKIEŁKOWY
„ROZWESOŁEK”
Zajęcia teatralne dla dzieci
13.01; 20.01; 27.01 godz.
17:00 Aula
20.01 godz. 18:00 Aula Spektakl „W świecie barw” z okazji
Dnia Babci i Dziadka

BIBLIJNY PRZEGLĄD
MIESIĄCA
30.01 godz. 18:30 Aula

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
To tak jak w kinie – spotkania
z adaptacją filmową
16.01 godz. 10:00 Multimedia

CZYTAĆ TAK, ALE JAK?
31.01 godz. 17:30 Aula

Bi Club Filmowy
22.01 godz. 17:00 Multimedia
DEMONTAŻE LITERATURY
Trzy kwadranse o tekstach.
22.01 godz. 18:00 Aula
SWAP
BEZGOTÓWKOWA WYMIANA ODZIEŻY, DODATKÓW,
KSIĄŻEK ITP.
23.01 godz. 18:00 Informatorium
SPOTKANIE AUTORSKIE
26.01 godz. 16:00 Aula

ZABOOKOWANI. DYSKUSYJNY
KLUB KSIĄŻKI dla młodzieży
31.01 godz. 16.00 Klasopracownia I p.

KAMPANIA ZACZYTANI
Zbiórka książek dla dzieci
przebywających na Oddziale
Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu
PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„Słowo na ekranie” – warsztaty
komputerowe
wg oddzielnego harmonogramu
FUNENGLISH W BIBLIOTECE
wg oddzielnego harmonogramu
ANGIELSKI 123
wg oddzielnego harmonogramu

kultura
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ZE ZBIORÓW ŁUKASZA SZYMAŃSKIEGO

Zima
w Oświęcimiu
lata 30. XX w.

PEJZAŻ ZA MGŁĄ

Horoskop

Świąteczna filantropia

B

yła
nieodłączną
sferą działań podejmowaną przez
wszystkie środowiska w czasie adwentu. Instytucje, stowarzyszenia nie tylko
charytatywne, ale i społeczne,
kulturalne, naukowe, koła zrzeszające ludzi różnych profesji,
niewiasty-społecznice,
młodzież ze szkół średnich i uniwersytetów – starali się uczynić
coś dobrego dla innych.
Kupcy już w październiku
wystawiali w sklepach skarbonki, zachęcając klientów,
by wrzucali reńskie i centy na
rzecz pomocy praktykantom
starającym się wpisać do gildii, a niemających środków ku
temu, zbankrutowanych czy
dotkniętych losowymi wypadBudynek Piwowarskich obok obecnego placu targowego. kami członków kupieckich
Mieścił się w nim wyrób i sprzedaż trumien, później stolar- stowarzyszeń, wdowy i sieroty
nia. Zdjęcie użyczone przez Michała Smolarka
pozostawione przez zmarłych
ojców bez zabezpieczenia. Podobnie czynili rzemieślnicy,
prosząc zamawiających towar
klientów, aby przy odbiorze
dorzucali drobną kwotę na pomoc świąteczną.
Kwestowano w antraktach
w teatrach, przed i po koncertach.
Zachęcano pensjonarki i gimnazjalistów, aby zamiast wydawać kieszonkowe na słodycze
czy bułki z szynką zadowoliW zimowych stroli się na dużej przerwie chlejach na oświęcimbem z masłem i jabłkiem,
skiej
Starówce.
Pierwszy z prawej
idzie p. Radwan,
późniejszy
pracownik oświęcimskich kolei

BOGNA WERNICHOWSKA

a resztę wrzucili do szkolnej
skarbonki.
Jesienią zdecydowanie też
wzrastały kwoty wpływające
na konta Towarzystwa Dobroczynności czy redakcji „Czasu”. Niektórzy ofiarodawcy nie
podawali nazwisk, ale intencje,
z powodu których czynili gesty
pomocy. I w 150 lat później
można z zainteresowaniem odczytywać te zapiski.
„W imieniu braci bliźniaczych
Stasia i Jasia, którzy w dobrym
zdrowiu 3 lata ukończyli –
20 reńskich na ochronki dla
ubogiej dziatwy”, „Dziękując za
szczęśliwe zamążpójście córki
– 50 reńskich i 6 sztuk płótna
pozostałych z szycia wyprawy
na rzecz bursy dla uczących
się dziewcząt”, „W podzięce za
otrzymanie posady – 70 reńskich do kasy pomocy wdowom
i sierotom po urzędnikach”.
Powodem ofiarności były też
szczęśliwie zakończone groźne wypadki – w rodzaju „Katastrofy kolejowej, z której
wyszło się bez szwanku – 70
reńskich”, „Ocalenia z nurtów
Wisły – 50 reńskich”, „Stłumienia groźnego pożaru bez
większych szkód w inwentarzu
i zbiorach”.
Wiele lepiej sytuowanych rodzin zobowiązywało się do
przygotowania kosza ze świątecznymi wiktuałami i nadającymi się do użytku ubra-

niami czy obuwiem dla innej
potrzebującej familii. Spisy
udostępniało
Towarzystwo
Dobroczynności, zaznaczając,
jakiego wieku i płci są oczekujący pomocy. Przypominało to
dzisiejszą instytucję „Szlachetnej paczki”, chociaż w skromniejszej wersji.
Galicjanki działające w rozmaitych dobroczynnych stowarzyszeniach szykowały świąteczne ciasta i wędliny dla
pensjonariuszy domów opieki dla starców, osieroconych
dzieci, chorych.
Krakowska pamiętnikarka Maria z Mohrów Kietlińska opisywała świąteczne powinności
swej matki Emilii, żony „fizyka miejskiego” (główny lekarz
Krakowa). Pani Emilia była tzw.
patronką jednej z sal w domu
dla ubogich niewiast przy Małym Rynku. Zamieszkiwało
tam 8 starszych kobiet, zwykle byłych służących, których
chlebodawcy nie zatrzymali na
łaskawym chlebie. Przed Bożym Narodzeniem pani Emilia
i córka przygotowywały 2 duże
kosze. Do jednego kładły kilka strucli z makiem i tyleż
z serem, parę placków z piernikowego ciasta, spore pęta
kiełbasy, kawałki wędzonki,
gomułki z podsuszonego sera.
Drugi kosz napełniały zimowymi jabłkami, gruszkami, suszonymi śliwkami i orzechami

Warszawskie sukcesy

Dzień
z seniorami

Dzieci z Mikołajem. Fotografia pochodzi od rodziny Klajów

Fot. UTW Oświęcim

Artystyczne talenty słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wie- Wolontariuszki z
ku działającego w Oświęcimskim Centrum Kultury zostały 6–17 Hufca Pracy
docenione podczas ogólnopolskiego konkursu w Warszawie. spotkały się z seniorami z DDP.

Kabaret „Czarna Rękawiczka”
oraz zespół taneczny działające w ramach oświęcimskiego
UTW wzięły udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej
Seniorów – Teraz My. Przegląd
powstał z myślą o animacji
amatorskiego ruchu artystycznego Seniorów i od lat służy
wymianie ich doświadczeń
oraz dokonań twórczych. Od
Reklama świąteczna z 1931 r. w jednym z grudniowych wy11 lat organizuje go Dom Kuldań „Tygodnika Ilustrowanego”
tury „Włochy” w Warszawie.

Jury w składzie: Katarzyna
Sokołowska – profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,
Wydział Edukacji Muzycznej,
Waldemar Wielgosz – międzynarodowy sędzia tańca towarzyskiego, instruktor i Karolina
Muszalak-Buława – aktorka filmowa i teatralna obejrzało 144
prezentacje.
„Czarna Rękawiczka” zajęła
3 miejsce w kategorii Kabaret,
w której brało udział 10 for-

macji z całego kraju, a zespół
taneczny wywalczył 3 miejsce
wśród 9 grup występujących
w tej kategorii.
Przegląd cieszy się dużą popularnością, co roku uczestniczy
w nim od 250 do 800 osób.
Uczestnicy występują w wielu
kategoriach: śpiewają, tańczą,
wystawiają przedstawienia teatralne, skecze, kabarety, recytują, dają popis sztuki instrumentalnej.
– ekt

12 grudnia wraz z seniorami
z Dziennego Domu Pomocy
w Oświęcimiu pakowały ozdoby świąteczne, przeznaczone
na sprzedaż podczas VI Wielkiego Charytatywnego Jarmarku Bożonarodzeniowego Małej
Orkiestry Wielkiej Pomocy.
Środki zebrane podczas akcji
zostaną przekazane na leczenie
oraz rehabilitację 10-letniego
Łukasza Gawła.
Tego samego dnia dziewczęta
kształcące się we fryzjerskim
fachu w PZ nr 4, jak co roku na
święta Bożego Narodzenia, odmieniły fryzury seniorów.
– Salę do rehabilitacji przemieniliśmy w salon, gdzie młodzi
fryzjerzy strzygli, modelowali
oraz udzielali fachowych porad
– mówi Ewelina Sikora z oświęcimskiego Hufca Pracy.
– Seniorzy opowiadali ciekawe
historie ze swojego życia, co dodatkowo umiliło pracę i sprawiło, że spotkanie było wyjątkowe
– dodaje Ewelina Sikora.
– ekt

Krzyżówka 12/2013

W pracy powstrzymaj się od STRZELEC 23.11–20.12
prowokacji i uważaj na osoby, Nie zabraknie Ci energii na
realizację
najdziwniejszych
które manipulują innymi.
pomysłów. Radośnie spędzisz
LEW 23.07–23.08
Otwartość na miłe propozy- grudniowe dni. Wiele przyjemcje przyniesie Ci wiele przy- ności będziesz czerpać z pomajemności. W dobrym nastroju gania innym. Z finansami rachętniej będziesz wydawać czej ostrożnie – potem ciężko
pieniądze, na szczęście kon- będzie odrobić straty.
to pozostanie na plusie. Poza KOZIOROŻEC 22.12–20.01
BYK 21.04–21.05
tym możesz oczekiwać popra- W grudniu masz szansę odMimo przyjemności, jaką po- wy zdrowia u osoby z rodziny. nowić niektóre kontakty, co
sprawi Ci wiele przyjemnotrafisz czerpać z flirtu, nie Bądź dobrej myśli.
ści. Nie wszystko się uda, więc
stracisz zdrowego rozsądku PANNA 24.08–23.09
i przeanalizujesz, czy warto Pracowity grudzień potwier- przygotuj się na rozczarowania.
nawiązywać bliższą znajomość. dzi, że świetnie sobie radzisz Głównie jednak skupisz się na
Skupisz się głównie na pracy w najtrudniejszych sytuacjach. pracy, zechcesz dokończyć różi zakończeniu różnych spraw. W wolnej chwili spójrz na oso- ne projekty i wejść w nowy rok
Możesz też liczyć na między- bę, która już od dawna na Cie- z zasobnym portfelem.
narodowe kontakty lub podróż. bie zerka i oddaj się ciepłym WODNIK 21.01–19.02
BLIŹNIĘTA 22.05–22.06
uczuciom. Efekty mogą Cię Inni kończą sprawy, a Ty zaczniesz coś nowego, może to
Grudzień to twórczy okres i nie zaskoczyć.
być ważny, duży projekt, który
zabraknie Ci świetnych pomy- WAGA 24.09–23.10
słów na kolejny rok. Będzie też Napracujesz się w grudniu za przyniesie spore zyski. Napraobfitować w spotkania towa- wszystkie czasy, a gdy uznasz, cujesz się, ale będzie warto.
rzyskie i przyjęcia. Może jed- że wszystkie sprawy są zakoń- W wirze działań nie zapominaj
nak dojść do drobnych niepo- czone, pojawią się nowe. Prze- o uczuciach i przyjemnościach.
rozumień. Jeśli szukasz pracy, męczenie będzie przyczyną RYBY 20.02–20.03
to masz teraz niezłe widoki na rozdrażnienia, ale miłe towa- Końcówka roku upłynie pod
przyszłość.
rzystwo lub udane zakupy po- znakiem uczuć, które zechcesz
później skrystalizować i przyprawią Ci nastrój.
RAK 23.06–22.07
pieczętować. To będzie szczęśliSKORPION
24.10–22.11
Przygotuj się na spotkanie
z kimś dawno niewidzianym. W grudniu poprawi się stan wy wybór. Na fali pozytywnych
Trzeba będzie wrócić do spraw Twojego konta. Masz też szansę emocji wydasz dużo pieniędzy,
z przeszłości. Jeśli myślisz o za- na nowe kontakty, które pozy- ale sprawi Ci to ogromną przyłożeniu rodziny, to teraz jest tywnie zaowocują w przyszło- jemność.
Litery uporządkowane
– Selene od 1 do 34 utworzą
dobry czas na podjęcie decyzji. ści. Zadbaj o siebie, nie szalej
rozwiązanie, które
wraz z kuponem nr 12
KOLEJNE WYDANIE „GŁOSU ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ” 20.01.2014 R.
naklejonym na kartę
pocztową należy do„GZO” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ DOSTĘPNY NA WWW.OCK.ORG.PL
starczyć do 16 stycznia
2014 r. do redakcji GZO,
Reklama
Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania czeka nagroda.
BARAN 21.03–20.04

w dużej obfitości. Dodawała też
pani Emilia brzęczący datek –
5 srebrnych reńskich dla każdej
podopiecznej, aby mogła kupić
sobie coś według potrzeb.
Znana i dziś pisarka historycznych powieści dla młodzieży
Antonina Domańska, żona
profesora medycyny też miała
pełne ręce roboty. Jak każda
profesorowa przygotowywała święta dla tych słuchaczy
uniwersytetu, którzy z racji
oddalenia od domów i braku
funduszy na podróż pozostawali w Krakowie. Niektórzy
gościli wówczas w domach zamożniejszych kolegów, tych ze
starszych lat studiów zapraszali
na wigilię i świąteczny obiad
profesorowie.
Ale wszystkich mieszkających
na stancjach wypadało obdarować już wcześniej ciastem i wędliną, aby mieli czym się posilić
u siebie. Pisząca pamiętnik pani
Antonina notowała, że w roku
1890 przyszykowała świąteczne
jadło dla 15 przyszłych lekarzy,
a w dwa lata później dla 19.
Do stołu wigilijnego zawsze,
poza rodziną, zasiadali jacyś
goście – owdowiali krewni i przyjaciele, osoby, które
wspierało się przez cały rok.
Hojność i dobroć wobec innych
ludzi była chrześcijańskim zaleceniem, a dzielenie się miało
zapewniać pomyślność przez
cały rok.
		

na zakupach. Choćby Cię kusiło, nie poruszaj teraz trudnych
tematów w rozmowach z bliskimi. Poczekaj do stycznia.

W grudniu patrzysz na świat
z optymizmem – pozytywna
energia pomoże Ci dobrze zaplanować 2014 rok. Warto też
przemyśleć cele, które będziesz
realizować w dłuższym okresie.
W zimowe wieczory z czułością spojrzysz na bliską sercu
osobę.

Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
nr 11/2013 brzmi:
„Głód nie ma ambicji”.
Nagrodę – podwójne
zaproszenie do „Naszego Kina” otrzymuje
p. Joanna Bieszczad
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

KUPON
„GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ”

krzyżówka
12/2013
Poziomo:
1. Sklep z używanym sprzętem;
2. Wygięcie kręgosłupa ku przodowi;
* Knuta za plecami;
3. Łódka Eskimosa;
4. Wojskowa ubikacja;
* Smakołyk, frykas;
5. Azyl w puszczy;
6. Reklamowy drobiazg;
* Męstwo;
7. System operacyjny smartfonów i tabletów;
8. Zwierzęcy tłuszcz;
* Cichy, tłumiony płacz;
9. Malaria;
10. Świta, asysta;
* Europejska stolica;
11. Uchwyt ze szczękami;
12. Janusz, grał Janka Kosa;
13. Węgierski bohater narodowy;
14. Trudny czyli dylemat;
15. Element łączący przewody
elektryczne;
16. Łańcuchy, kajdany;
17. Nitka otrzymana z kądzieli;

OGŁOSZENIE
DROBNE
Sprzedam mieszkanie w Oświęcimiu na Zasolu, 4 pokoje,
2 piętro.
Tel. 604 468 137

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

Pionowo:
A) Miasto nad Zalewem Wiślanym;
* Spokrewniony z kawką;
B) Dawna szafa ścienna;
C) Jednostka natężenia pola
magnetycznego;
* Owocowe drzewo;
D) Współczesne nie ma duszy;
E) Płynne odpady z kuchni;
* Roślina jak zgrzytliwy odgłos;
F) Pojazd – postrach dyrektorów;
G) Pożywny śniadaniowy napój;
* Stop miedzi z cynkiem;
H) Anna, krakowska aktorka;
I) Ekran komputera;
* Roślina jak szpaler;
J) Uparte zwierzę;
K) Wyparty przez kosę;
* Tajna carska policja;
L) Frakcja partii;
Ł) Koks dla sportowca;
M) Zamykany bramą;
N) Słowacki szczyt w Tatrach;
O) Potocznie o policjantach;
P) Ewelina, żona Balzaka.

OGŁOSZENIA DROBNE W „GZO”
Aby zamieścić reklamę lub ogłoszenie drobne
należy skontaktować się z biurem reklamy Interhead.pl
ul. Cicha 6, 32-600 Oświęcim,
tel. 33 842 06 09, www.interhead.pl
e-mail: gzo@interhead.pl/.
Koszt ogłoszenia drobnego – 60 gr za słowo.
Redakcja
Oświęcimskie Centrum Kultury,
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel. 33 842 25 75, 33 842 44 63
e-mail: gzo@ock.org.pl

Biuro reklamy:
Interhead.pl
ul. Cicha 6, 32-600 Oświęcim
tel. 33 842 06 09
www.interhead.pl
e-mail: gzo@interhead.pl

Miesięcznik powołany w 1991 roku przez Radę Miasta Oświęcim
Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury Dyrektor: Apolonia Maj
Redaktor naczelny: Ewelina Kostaś, sekretarz redakcji: Marzena Wilk, korekta: Jadwiga Ząbroń, projekt graficzny:
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SOLARZE WYJADĄ NA OBÓZ DO DZIERŻONIOWA

– Przegraliśmy z ROW-em 2:3,
ale wynik nie był w tym przypadku najważniejszy – mówi Sebastian Stemplewski, trener Soły.
– Była okazja do sprawdzenia czterech nowych piłkarzy.
We wcześniejszym sparingu
z Iskrą Pszczyna testowaliśmy
trzech innych. Wyjątkiem jest
bramkarz libiąskiej Janiny.
Mateusz Jurek wystąpił w obu
meczach. Nie ukrywam, że
najbardziej interesują nas młodzieżowcy – dodaje Sebastian
Stemplewski.
Na początku lutego solarze wyjadą na tygodniowe zgrupowanie do Dzierżoniowa. W tym
samym ośrodku przebywali przed trzema laty, jeszcze
podczas występów w klasie A.
Wówczas wywalczyli pierwszy
z trzech awansów do wyższej
ligi. Czy teraz będzie podobnie?
– mac

Będzie czwarty awans z rzędu?
Po rundzie jesiennej solarze zajmują trzecie miejsce w tabeli trzecioligowców. W Oświęcimiu po
cichu marzą o kolejnym awansie. A byłby to już czwarty z rzędu! Wszystko wskazuje na to, że
o główną premię sezonu powalczy tercet z Bodzentyna, Skarżyska-Kamiennej i Oświęcimia.
Drużyna z Plant okres roztrenowania zakończy 18 grudnia,
a przygotowania do rundy
wiosennej solarze wznowią już
7 stycznia. Już po zakończeniu
ligowej jesieni oświęcimianie
rozegrali dwa mecze kontrolne.
Po remisie z Iskrą Pszczyna (IV
liga) 1:1, Soła uległa pierwszoSolarze wznowią zajęcia treningowe 7 stycznia
Fot. mac
ligowej drużynie z Rybnika.

OŚWIĘCIMIANIE
WZMACNIAJĄ SKŁAD

ZWYCIĘSTWA NA WŁASNYM LODZIE I PORAŻKA W SANOKU

Przebić się w górę tabeli
Aksam Unia pokonała po rzutach karnych Cracovię, a kibice
zgromadzeni w hali nie mogli
narzekać na brak emocji w małopolskich derbach. Po łatwym
zwycięstwie nad Katowicami,
przyszła z kolei porażka w Sanoku i wygrana z JKH GKS Jastrzębie.
Kiedy w meczu z Cracovią na
2:4 w 50 minucie podwyższył
Petr Dvorak wydawało się, że
nic złego krakowskiej drużynie już stać się nie może. Tymczasem najpierw Tomas Jakes
z „niebieskiej”, a później Tomasz
Połącarz doprowadzili do remisu. Rozstrzygnięcia nie przyniosła dogrywka i o wszystkim
decydowały najazdy. Po stronie
gospodarzy trafił Grzegorz Piekarski i Peter Barinka (pomylił
się Mateusz Bepierszcz), a dla
Cracovii gola strzelił tylko
Aron Chmielewski.
– To był klasycznie przegrany
mecz na własne życzenie – denerwował się Rudolf Rohacek,
trener Cracovii.
– Przez 55 minut kontrolowaliśmy wydarzenia na lodzie i wystarczyło pięć minut drzemki,
aby rywal odwrócił losy spotkania. Karne to już była loteria
– powiedział trener „Pasów”.
– Zdobyliśmy cenne punkty po
ciężkim spotkaniu – stwierdził
prowadzący Aksam Unię, Peter
Mikula.
– Dwa gole straciliśmy zaraz
po doprowadzeniu do remisu.

Były one efektem rozkojarzenia i niewymuszonych błędów.
To się nie może zdarzać – dodaje Mikula.
W konfrontacji z Katowicami o wszystkim rozstrzygnęło
pierwsze 20 minut. Później
emocji było już jak na lekarstwo. W drugiej i trzeciej tercji
zadowolona z wysokiego prowadzenia Unia wyraźnie spuściła z tonu. Gospodarze grali
nonszalancko, marnując sporo
bramkowych okazji. Podobnie
było pod bramką strzeżoną
przez Michala Fikrta. Zawodnicy obu ekip prześcigali się
w ilości zmarnowanych szans.
– Jestem bardzo zadowolony
z postawy zespołu w pierwszej
tercji. Właściwie rozstrzygnęliśmy to spotkanie na swoją korzyść po 20 minutach – podsumował Peter Mikula.
W Sanoku oświęcimianie wcale
nie musieli przegrać. Tak się jednak stało, bo przyszło im bardzo
drogo zapłacić za chwilę nieuwagi. Na krótko przed końcową syreną pozostawili całkowicie bez
opieki czekającego przed bramką na krążek Anthony'ego Aquino. W samej końcówce oświęcimianie grali jeszcze w przewadze
i wycofali bramkarza. Wówczas
krążek do pustej bramki posłał
Marek Strzyżowski.
Biało-niebiescy zrehabilitowali
się w spotkaniu u siebie z Jastrzębiem. Po bardzo mądrej
grze pokonali JKH GKS 4:1.

Wynik otworzyli goście (Radek
Prochazka), ale później trafiali już tylko zawodnicy Aksam
Unii. W tej konfrontacji rozstrzygający okazał się gol na 3:1.
Trener JKH – Mojmir Trliczik
w samej końcówce wycofał jeszcze bramkarza, ale manewr nie
zdał egzaminu. Wówczas swoje
debiutanckie trafienie dla Aksam
Unii zaliczył Roman Tvrdoň.
– Zagraliśmy przede wszystkim
konsekwentnie – mówił podczas konferencji prasowej Peter
Mikula.
– Znaliśmy mocne strony zespołu z Jastrzębia i skutecznie je neutralizowaliśmy. Jeśli
rywalom udało się dojść do
bramkowych pozycji, to wynikało to tylko z naszych błędów. Pozytywnego „kopa” dały
nam gole zdobywane na krótko
przed końcem pierwszej i drugiej tercji. To był dobry mecz
w naszym wykonaniu – kończy
słowacki szkoleniowiec.
AKSAM UNIA – CRACOVIA 5:4 po
rzutach karnych (1:2, 1:1, 2:1, 0:0, 2:1
w karnych)
Bramki: 0:1 Kalus (Kozłowski, Zieliński) 16.15, 1:1 Kalinowski (Bepierszcz) 19.08, 1:2 Kostourek (Dvorak, Rehak) 19.28, 2:2 Wojtarowicz
(Jakes) 21.07, 2:3 Kozłowski 21.35,
2:4 Dvorak (Rehak) 49.26, 3:4 Jakes 53.34, 4:4 Połącarz (Piotrowicz)
55.27, 5:4 Barinka (decydujący karny) 65.00.
AKSAM UNIA – HC GKS Katowice
4:1 (4:0, 0:0, 0:1)
Bramki: 1:0 Bepierszcz (Gabris)
06.23, 2:0 Wojtarowicz (Ciura) 07.20,
3:0 Kalinowski (Bepierszcz) 16.36,
4:0 Piotrowicz (Jakes) 17.18, 4:1 Jaskólski (Kostromitin, Różycki) 54.50.
CIARKO KH Sanok – AKSAM
UNIA 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Bramki: 1:0 Zapała (Vozdecky, Sinagl) 8.03, 1:1 Tabacek (Barinka,
Połącarz) 50.34, 2:1 Aquino (Zapała, Vozdecky) 56.34, 3:1 Strzyżowski
(Dutka) 59.48.
AKSAM UNIA – JKG GKS Jastrzębie
4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Aksam Unia pokonała Cracovię po serii karnych
Fot. mac

Bramki: 0:1 Prochazka (Kogut) 09.18,
1:1 Barinka (Tvrdoň, Gabris) 16.26,
2:1 Tabacek (Kasperczyk) 38.53, 3:1
Wojtarowicz (Tabacek, Jaros) 52.14,
4:1 Tvrdoň (Barinka, Jakes) 58.28.

– mac

Posiłki
ze Słowacji
Dwóch Słowaków oraz wychowanek stołecznej Legii wzmocnili skład oświęcimskiej Aksam
Unii. Wszyscy są napastnikami
i mają za zadanie dodać jakości
ofensywnej formacji biało-niebieskich.

Oświęcimianie wzmacniają siłę ataku
Fot. mac

Aksam Unia pozyskała zawodnika z... NHL. Oczywiście nie
chodzi o gracza, który bezpośrednio z najlepszej ligi świata
trafił do Oświęcimia. Mowa
o Romanie Tvrdoniu, który
zaliczył epizod za Oceanem.
32-letni słowacki napastnik ma
na swoim koncie dziewięć występów w NHL (sezon 2003-04
w barwach Washington Capitals). Grał też w WHL (Spokane
Chiefs) i AHL (Portland Pirates). Bronił barw reprezentacji
Słowacji do lat 18 i 20. Roman
Tvrdoń występował w lidze słowackiej, czeskiej, białoruskiej
i ukraińskiej. W tym sezonie
grał dla HK 95 Povazska Bystrica (słowacka I liga).
Kolejnym nowym zawodnikiem
Aksam Unii jest 28-letni Ivan
Dornicz, grający ostatnio w Żylinie (słowacka ekstraklasa). Dornicz zwiedził sporo lig. Od draftu NHL (New York Rangers), aż
po trzecią ligę niemiecką.
Kontrakt podpisał też Mateusz
Bepierszcz – wychowanek warszawskiej Legii. Grał on ostatnio
w klubie ze stolicy Górnego Śląska. W tym sezonie zdobył dla
„Gieksy” dziesięć goli i miał sześć
asyst. 16 punktów w 22 meczach
to zupełnie niezły wynik.
– mac

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY JUNIORÓW W ŁYŻWIARSTWIE

Najliczniejsi i najlepsi
Hala lodowa w Janowie gościła uczestników ogólnopolskich
zawodów juniorów w łyżwiarstwie figurowym. Zawody na
„Jantorze” były połączone z eliminacjami do mistrzostw Polski młodzików w klasach złotej
srebrnej i brązowej.
Na starcie stanęło 102 zawodników z Oświęcimia, Katowic,
Opola, Krakowa, Cieszyna
i Łodzi. Najliczniejszą grupę
stanowili podopieczni Iwony
Mydlarz-Chruścińskiej i Ewy
Lofek z UKŁF Unii Oświęcim.
W kategorii solistek (juniorki)
rywalizację o czołowe lokaty
zdominowały unitki. Zwyciężyła Ada Wawrzyk, wyprzedzając swoją klubową koleżankę
– Elżbietę Gabryszak. Ada najlepiej wykonała program dowolny, co pozwoliło jej awansować na pierwsze miejsce.
Po shorcie zajmowała trzecią
pozycję. Po programie krótkim
prowadziła bowiem Elżbieta
Gabryszak. Ta solistka program dowolny pojechała „czysto”, ale wystarczyło jej to tylko
na zajęcie drugiego miejsca.

Bardzo zacięta była rywalizacja
o ostatnie miejsce na podium.
Ostatecznie zajęła je Anna Siedlecka, która minimalnie wyprzedziła Aleksandrę Kosowską (obie UKŁF Unia).
Pozostałe miejsca zawodniczek
UKŁF Unii: 6. Anna Zając,
8. Barbara Ślusarczyk, 10. Izabela Marzec, 11. Aleksandra
Malinkiewicz, 12. Klaudia Hatłas, 13. Olimpia Kłusek.
W solistach (juniorzy) zdecydowanie wygrał Kamil Dymowski. Trzecie miejsce zajął
Sebastian Szymłowski, a piąty
był Krzysztof Harmata (wszyscy UKŁF Unia).
W klasie złotej solistek o podium walczyły również zawodniczki Unii Oświęcim. Wygrała
Julia Kasperczyk, wyprzedzając
o 0,17 pkt Magdalenę Zawadzką (prowadziła po programie
krótkim). Na najniższym stopniu podium stanęła Nina Bytomska. Miejsca pozostałych
zawodniczek Unii: 4. Aleksandra Mazgaj, 5.Julia Kwiek,
7. Anna Jaromin, 12. Magdalena Skraba, 13.Kinga Kondal.

W solistach klasy złotej na starcie stanął tylko zawodnik Unii
– Szymon Szarek.
Najwięcej zawodniczek wystartowało w klasie srebrnej
solistek. Na dwóch pierwszych
miejscach uplasowały się łyżwiarki UKŁF Unii – Klaudia
Malena i Julia Knurowska.
Miejsca pozostałych unitek:
4. Zuzanna Mędela, 9. Alicja
Rogalska, 12. Nicola Adamczyk,
14.Tatiana Kasprzyk, 15. Karolina Gębczyk, 28. Oliwia Pytkowicz, 34. Magdalena Pilch.
Wśród solistów na drugiej
pozycji sklasyfikowano Jakuba
Lofka, a piąty był Adrian Filanowski.
W klasie brązowej solistek
i solistów także najlepsi byli
oświęcimianie – Amelia Konik i Paweł Jakubiec. Pozostałe
miejsca reprezentantów Unii
Oświęcim: soliści: 4. Krystian
Tokarczyk, 5. Andrzej Nakonieczny, solistki: 4. Aleksandra Mędela, 10. Daria Wójcik,
11. Inez Nosal, 13. Aleksandra
Polak, 18. Alina Gimbiej.
– mac
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DAWID „DAJANO” KWIATKOWSKI Z PASEM MŁODZIEŻOWEGO MISTRZA
ŚWIATA ORGANIZACJI WBF

Komplet zwycięstw pięściarzy
Przemysław Wątroba, Jacek
Chruślicki oraz Dawid „Dajano” Kwiatkowski z Unii Boxing
Oświęcim wygrali swoje walki
podczas gali boksu zawodowego „Fight Night 7 – Obrona
Częstochowy”. Najcenniejsze
zwycięstwo odniósł „Dajano”,
który sięgnął po tytuł federacji
WBF. W częstochowskiej walce
wieczoru Dawid Kwiatkowski
zmierzył się z Węgrem – Laszlo
Fazekasem (16-9-2). Po ośmiorundowym pojedynku wagi
półśredniej sędziowie wskazali na zwycięstwo Polaka, ale
ich decyzja nie była jednogłośna. Arbitrzy punktowali 2:1
(Robert Gortat i Włodzimierz
Gulc 77:75 dla Kwiatkowskiego, Przemysław Moszumański
75:77 dla Fazekasa).
Z takim werdyktem długo nie
mógł się pogodzić Laszlo Fazekas i cały sztab szkoleniowy
węgierskiego pięściarza. Po
wyrównanej walce i kontrowersyjnej decyzji, pas młodzie-

żowego mistrza świata organizacji WBF ostatecznie odebrał
„Dajano”. Dla Kwiatkowskiego
było to już trzecie zwycięstwo
w tym roku. Wcześniej wygrywał z Marosem Pacanem
i Istvanem Kissem.
Walkę wieczoru podczas gali
w Częstochowie poprzedziły pojedynki z udziałem innych zawodników Unii Boxing
Oświęcim. Jednogłośną decyzją
sędziów Przemysław Wątroba
wygrał z reprezentantem Węgier – Rudolfem Vargą (7-4).
Dla Wątroby był to dopiero
drugi zawodowy pojedynek.
W debiucie również wygrał, ale
nabawił się też poważnej kontuzji, która na długo wyłączyła
go z treningów. Na swoją drugą
walkę zawodową musiał czekać
ponad rok.
Ze zwycięstwa w Częstochowie
cieszył się jeszcze jeden pięściarz Unii (trenujący w Nowym Sączu) – Jacek Chruślicki. Pokonał Ferenca Zsaleka

ZAWODY PUCHARU POLSKI W KARATE

Zabrakło tylko złota

Dawid Kwiatkowski zdobył pas młodzieżowego mistrza świata
Fot. mac

(12-37-3) z Węgier. Dla Chruślickiego było to trzecie zwycięstwo na zawodowym ringu.
Wygrał stosunkiem głosów
2,5:0,5 (Przemysław Moszumański i Grzegorz Molenda
orzekli zwycięstwo Chruślickiego, a Włodzimierz Gulc postawił na remis).
– mac
wej do 40 kg. W finale oświęcimianka przegrała z Kingą Kowal z Jurajskiego Klubu Oyama
Karate w Olkuszu. Po srebro
sięgnął także walczący wśród
juniorów starszych do 60 kg
Patryk Nicieja. W decydującym o złocie pojedynku uległ
Patrykowi Kosturkowi z KS
Oyama Rzeszów.
Na najniższym stopniu podium
stanęło dwoje oświęcimskich
młodzików. W kategorii do 50 kg
trzecia była Katarzyna Kotapka.
Z kolei w rywalizacji do 45 kg
brąz zdobył Adam Dzięgiel.
– mac

Dwa srebrne i dwa brązowe
medale wywalczyli reprezentanci Oświęcimskiego Klubu
Karate podczas zawodów Pucharu Polski w kumite. Uczestników gościła hala sportowa
w Lublińcu.
– Jesteśmy bogatsi o kolejne
Stoją od lewej: Aleksandra Kosowska, Ada Wawrzyk, Elżbieta Gabryszak, Anna Siedlecka, Kamil trofea – mówi sensei Mariusz
Dymowski, Sebastian Szymłowski, Krzysztof Harmata
Pawlus, prezes, a zarazem treFot. mac
ner w oświęcimskim klubie.

– Cieszymy się, bo potwierdziliśmy wysoką pozycję w regionalnym rankingu. Niemniej
pozostał lekki niedosyt, że
w naszej kolekcji zabrakło złotego medalu – powiedział Mariusz Pawlus.
W rywalizacji młodziczek na
drugim stopniu podium stanęła Dominika Chylińska, która
rywalizowała w kategorii wago-

ELIMINACJE DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W ŁYŻWIARSTWIE FIGUROWYM

ROZGRYWKI MAŁOPOLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI

Młodzi unici w rolach głównych
W Oświęcimiu walczono
o przepustki do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w łyżwiarstwie figurowym. Był
to trzeci i zarazem ostatni etap
kwalifikacji. Finały igrzysk odbędą się w połowie lutego na
lodowisku w Cieszynie.
Na starcie stanęło 79 solistek
i 15 solistów reprezentujących
kluby z całej Polski. Rywalizowano w kategorii juniorów
młodszych A i juniorów młodszych B. Najliczniejszą grupę
wystawili gospodarze, czyli
UKŁF Unia Oświęcim.
W grupie solistek (juniorki
młodsze A) walczyło 17 łyżwiarek reprezentujących kluby
z Oświęcimia, Gdańska, Torunia, Warszawy i Łodzi.
Bezdyskusyjne zwycięstwo odniosła unitka – Ada Wawrzyk.
Druga była jej klubowa koleżanka – Elżbieta Gabryszak,
a trzecia Weronika Jarugaz
ŁTŁF Łódź. Tuż za podium
uplasowała się Anna Siedlecka
(UKŁF Unia). Miejsca pozostałych łyżwiarek z Oświęcimia: 5. Aleksandra Kosowska,
9. Izabela Marzec, 11. Barbara

Ślusarczyk, 15. Klaudia Hatłas,
16. Aleksandra Malinkiewicz,
17. Olimpia Kłusek.
Wśród solistów (juniorzy
młodsi A) UKŁF Unię reprezentowało trzech zawodników. Wygrał Kamil Dymowski
(UKŁF Unia), przed Kamilem Peteją ze Spinu Katowice
i Sebastianem Szymłowskim
(UKŁF Unia). Siódme miejsce
zajął inny oświęcimianin –
Krzysztof Harmata.
W kategorii solistek (juniorki
młodsze B) do rywalizacji przystąpiła rekordowa liczba – 62 zawodniczek. O czołowe miejsca
walczyły łyżwiarki z Warszawy
oraz oświęcimianka, prowadzona przez Iwonę Mydlarz-Chruścińską – Anna Zając.
To właśnie solistka UKŁF Unii
okazała się najlepsza. Druga po
programie krótkim – Anna Zając wyprzedziła odpowiednio
Olgę Zacharewicz i Oliwię Rzepiel z Euro6 Warszawa. Dobry
występ w zawodach zanotowały
również inne solistki z Oświęcimia. Julia Kasperczyk zajęła
szóste miejsce, a Magdalena Zawadzka była dwunasta.

Miejsca pozostałych unitek:
26. Julia Kwiek, 28. Nina Bytomska, 29. Anna Jaromin, 30. Klaudia Malena, 36. Aleksandra
Mazgaj, 38. Julia Knurowska,
39. Amelia Konik, 42. Karolina
Gębczyk, 47. Zuzanna Mędela,
49. Oliwia Pytkowicz, 50. Nicola Adamczyk, 61. Kinga Kondal.

Najmniejszą grupę stanowili soliści (juniorzy młodsi B).
Oświęcimski klub reprezentował Szymon Szarek i Jakub Lofek. Ten pierwszy został sklasyfikowany na czwartej pozycji,
a Jakub Lofek był „oczko” niżej.
– mac

Niwa z kompletem punktów

Koszykarze Niwy Oświęcim
pokonali na własnym parkiecie
krakowską Wisłę 100:79. Mecz
rozegrano w ramach rozgrywek grupy A (rocznik 1998–99)
małopolskiej ligi kadetów.
„Biała Gwiazda” przyjechała do
grodu nad Sołą pokrzepiona
zwycięstwem nad zespołem lidera. Wisła miała wielką ochotę na kolejne punkty, ale Niwa
postawiła trudne warunki.
Początek to walka punkt za
punkt. Żadna z drużyn nie potrafiła wypracować sobie przewagi. Jedni i drudzy grali na wysokim procencie skuteczności
rzutów z gry. W drugiej kwarcie przyspieszyli gospodarze.
Nie do zatrzymania był lider
Niwy – Sebastian Bożenko, który raz po raz nękał przeciwników dynamicznymi wejściami
na kosz.
Po efektownych blokach Szczepana Sobczyka oraz wejściu
Kacpra Szołdrowskiego, które wniosło wiele orzeźwienia
w poczynania kadetów Niwy,
Podium solistek: 1. Ada Wawrzyk, 2. Elżbieta Gabryszak, przewaga oświęcimian wzro3. Weronika Jaruga, 4. Anna Siedlecka
sła do 18 punktów. Po dwóch
Fot. mac
kwartach podopieczni Woj-

ciecha Porębskiego prowadzili
50:32.
Oświęcimianie nie zamierzali
zwalniać tempa. Wiślacką obronę znakomicie „dziurawili” Oliver Copiki Sebastian Bożenko,
a swoje „trzy grosze” dorzucił
Szczepan Sobczyk. Z tym ostatnim krakowianie mieli olbrzymie problemy. W pewnym momencie przewaga Niwy urosła
aż do 30 punktów.
Zmęczeni agresywnym stylem
obrony gospodarze spuścili nieco z tonu, kończąc mecz
z przewagą 21 punktów. Młodzi
oświęcimianie zagrali dobry, zespołowy basket, konsekwentnie
realizując taktyczne założenia.
W kolejnym spotkaniu drużyna z Oświęcimia także zaksięgowała komplet punktów, pokonując u siebie Koronę 81:69
(25:14, 25:20, 19:17, 12:18).
W meczu z Wisłą dla Niwy
punktowali: Bożenko (34 pkt),
Copik (22 pkt), Sobczyk (18
pkt), Pawlica (10 pkt), Holik
(4), Cisowski (4), Kułaga (4),
Graca (2), Szołdrowski (2) oraz
Sowa, Pązik, Szczerbowski.
– mac
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