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Bezpieczeństwo wspólnym celem
Wraz z początkiem listopada wzrasta ilość wypadków i kolizji drogowych. W okresie jesienno-zimowym wcześnie zapada zmrok, występują mgły, częste opady i oblodzenie – to wszystko przyczynia
się do większego zagrożenia użytkowników dróg, zarówno kierowców, jak i pieszych. Pamiętajmy
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, bądźmy rozsądni, by nie powodować wypadków.
Policjanci co roku apelują
o rozwagę, ostrożność i rozsądek, zwłaszcza o tej porze
roku. Ilość wypadków drogowych wciąż niestety dowodzi
tego, że są to uzasadnione
działania prewencyjne.
W 2016 roku w całym kraju
odnotowano 8 461 wypadków z udziałem pieszych
(25,1 proc. ogółu), w których
zginęło 868 osób, a 7 974
odniosło obrażenia ciała.
Najczęściej do wypadków
z udziałem pieszych dochodziło w obszarze zabudowanym, ale skutki wypadków
mających miejsce w obszarze
niezabudowanym były tragiczniejsze – prawie w co
trzecim wypadku zginął człowiek, natomiast w obszarze
zabudowanym w co trzynastym. Według policji okres
jesienno-zimowy, nieoświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego
poruszania się pieszych po
drodze (zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz
niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawia, że dochodzi
do wielu zdarzeń drogowych.
– Błędem jest takie myślenie pieszych, że jeżeli widzą
nadjeżdżający z naprzeciwka
samochód lub jego światła,
to i oni są widziani przez
kierującego pojazdem. Bez
względu na formę lub kolor
elementy odblaskowe zwiększają szansę pieszego na uniknięcie potrącenia. Po zmroku
piesi ubrani w ciemny strój są
zauważani przez kierującego
pojazdem z odległości około kilkudziesięciu metrów.
W skrajnych przypadkach
piesi mogą być zauważeni
tuż przed pojazdem, co uniemożliwia pożądaną reakcję
kierującego. Natomiast mając

Oświęcim

na sobie elementy odblaskowe, piesi stają się widoczni
nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry
pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć
osobę – tłumaczy asp. sztab.
Małgorzata Jurecka, rzecznik
prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu.
Trzeba też wiedzieć, że prawidłowo noszone odblaski
powinny być umieszczone
w taki sposób, aby znalazły
się w polu działania świateł samochodowych i były
zauważalne dla kierujących
nadjeżdżających z obydwu
kierunków. Policja zachęca
także do używania elementów
odblaskowych również tam,
gdzie przepisy tego nie nakazują, czyli na nieoświetlonych
odcinkach dróg w obszarze
zabudowanym.
O tym, jak duży wpływ ma
noszenie odblasków, mówi
też, skierowana do pieszych
jako niechronionych uczestników ruchu drogowego, akcja informacyjno-edukacyjna

pod nazwą „Świeć przykładem!”, przygotowana przez
Policję wraz z Konferencją
Episkopatu Polski oraz Polską
Radą Ekumeniczną.
Jej celem jest przede wszystkim przypomnienie i uświadomienie pieszym poruszającym się po zmierzchu po
drodze nie tylko o obowiązku, ale również o konieczności używania elementów
odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Prawo mówi,
że pieszy poruszający się po
drodze po zmierzchu poza
obszarem zabudowanym jest
zobowiązany używać elementów odblaskowych w sposób
widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub
po chodniku.
– O wszystkich tych zasadach rodzice powinni ciągle
przypominać dzieciom. Powinni również skontrolować,
czy dziecko prawidłowo nosi
odblaski, a także zadbać, aby

odzież dziecka była kolorowa,
wtedy będzie ono bardziej
widoczne dla kierowców –
zaznacza Jurecka.
Nie tylko brak używania odblasków przyczynia się do
tragicznych wypadków. Piesi powinni pamiętać m.in.
także o tym, by przechodząc
przez jezdnię nie używać telefonów komórkowych – to
obniża czujność i rozprasza,
powodując narażanie się na
wypadek.
Nasze zachowanie i podejmowane decyzje, a także sposób
odnoszenia się i traktowania
innych na drodze mają wpływ
na bezpieczeństwo ruchu
drogowego. Głównymi przyczynami wypadków i kolizji
drogowych jest nieprzestrzeganie przepisów, nadmierna
prędkość i alkohol. Pamiętać
trzeba, że brawura i bezmyślność na drodze kończą się
często dramatem – i dla poszkodowanego, i dla sprawcy
zdarzenia, a także ich rodzin.
W ubiegłym roku na polskich
drogach zginęło 3 026 osób,

w tym 868 pieszych, 1 544
kierujących i 614 pasażerów.
Policja podkreśla, że w ostatnich latach widoczna jest poprawa stanu bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Jest to
efekt
zintensyfikowanych
i wspólnych działań instytucji
publicznych oraz organizacji
pozarządowych, które działają na rzecz bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Większa
świadomość kierowców, odpowiedzialność i zrozumienie zagrożeń, jakie mogą wystąpić na drodze, to również
jeden z ważniejszych czynników wpływający na poprawę
bezpieczeństwa użytkowników dróg.
Pomimo poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
nadal zbyt dużo ludzi ginie na
polskich drogach.
Oświęcimscy policjanci zalecają pamiętać, aby prowadzić samochód z prędkością
dostosowaną do warunków
panujących na drodze.
– Przypominamy, że nadmierna prędkość jest jednym
z głównych problemów bezpieczeństwa na drogach, dlatego apelujemy do kierowców,
aby przestrzegali przepisów
i nie przekraczali dozwolonej
prędkości, a także dostosowywali ją do warunków panują-
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cych na drodze. Istotne jest,
aby utrzymywać odpowiedni
odstęp między pojazdami –
radzi asp. sztab. Małgorzata
Jurecka z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.
Oczywiście niedopuszczalne
jest wsiadanie za kierownicę
po wypiciu alkoholu, biorąc
pod uwagę nie tylko konsekwencje karne, ale przede
wszystkim bezpieczeństwo
swojej rodziny i pasażerów.
Z policyjnych statystyk wynika, że nadmierna prędkość
jest jednym z głównych problemów bezpieczeństwa na
drogach. W 2016 roku w Małopolsce z tej przyczyny doszło do 808 wypadków drogowych, w których zginęło 45
osób, a 1 099 zostało rannych.
Z tych danych wynika, że
średnio co czwarty wypadek
spowodowany był przez nadmierną prędkość.
– Wszyscy użytkownicy dróg
– kierowcy, motocykliści, rowerzyści, a przede wszystkim
piesi, znajdując się na drodze
muszą pamiętać, że to od ich
rozwagi i zdrowego rozsądku w dużej mierze zależy ich
bezpieczeństwo. Chwila roztargnienia, pośpiechu, zdenerwowania czy zaniedbania
obowiązku noszenia elementów odblaskowych może doprowadzić do tragedii. Jako
policjanci pragniemy, aby ten
kolejny apel trafił do wielu
osób, które poprawią swój
sposób poruszania się po drogach. Bezpieczeństwo jest naszym wspólnym celem – podkreśla asp. sztab. Małgorzata
Jurecka, rzecznik prasowy
Komendanta Powiatowego
Policji w Oświęcimiu.
– Marzena Wilk
Reklama
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Popularyzator
lokalnej historii

Patriotyczne świętowanie

16 października zmarł Jan Ptaszkowski,
oświęcimianin, miłośnik i popularyzator
historii ziemi oświęcimskiej.

Liczne wydarzenia i atrakcje towarzyszące obchodom tegorocznego Narodowego Święta Niepodległości w Oświęcimiu zachęcały do wspólnego, radosnego, patriotycznego świętowania.

Urodził się 21 czerwca 1933 roku
w Bielsku-Białej. Był absolwentem
Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, ukończył filologię rosyjską
w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Krakowie i filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu.
Od 1955 roku pracował jako nauczyciel, m.in. w Szkole Podstawowej
nr 1 w Oświęcimiu i Zespole Szkół
Budowlanych w Oświęcimiu. Przez
wiele lat współpracował z czasopismami „Oświęcimski Chemik”
i „Kalendarz Beskidzki”. Był autorem wielu publikacji historycznych, m.in. książki „Opowieści spod zamkowej góry”, w której
odsłania karty z przeszłości Oświęcimia – miejsca, wydarzenia,
symbole i przodków oraz „Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu”. Oprócz publicystyki historycznej i kulturalnej, tworzył też poezję i utwory satyryczne.
Był pasjonatem lokalnej historii, dzięki niemu zbiory Muzeum
Zamek w Oświęcimiu wzbogaciły się o wartościowe pamiątki
związane z rodziną Orłowskich, które przekazał instytucji. To
m.in. zbiory-zeszyty wierszy patriotycznych, pamiętnik Jadwigi Orłowskiej, zawiadomienie o odznaczeniu Adama Orłowskiego Krzyżem Niepodległości czy dokument z 1916 roku. Jan
Ptaszkowski brał udział w konferencjach historycznych i prowadził edukacyjne wykłady dla młodzieży w Muzeum Zamek
w Oświęcimiu. Był synem zamordowanego przez sowieckie
NKWD w 1940 roku w Ostaszkowie przedwojennego policjanta Michała Ptaszkowskiego.
Spoczął na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu.
– In

W programie uroczystości 99. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości 11 listopada było śpiewanie pieśni patriotycznych w sanktuarium Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych Księży Salezjanów oraz msza
św. za Ojczyznę od mieszkańców Oświęcimia. Niewątpliwie dużym zainteresowaniem cieszyła się coroczna
parada patriotyczna, w której uczestniczyli mieszkańcy naszego miasta, orkiestra, poczty sztandarowe i harcerze, niosąc wspólnie kilkunastometrową flagę Polski.
Parada uformowana około godz. 11:11 przeszła ulicami Starego Miasta na plac Tadeusza Kościuszki, zatrzymując się po drodze, by złożyć kwiaty pod obeliskiem
Niepodległości przy ul. Dąbrowskiego. Na pl. Kościuszki odbyły się główne obchody święta, uroczyście
złożono kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza,
a Oddział 026 Oświęcim Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych symbolicznie wypuścił w niebo 99 gołębi. Następnie uczestnicy przeszli na cmentarz parafialny i złożyli kwiaty pod pomnikiem mogiłą
Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914–1918,
1918–1921, 1939–1945 i pod pomnikiem Żołnierzy
poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939 r.
Na Rynku Głównym powstała specjalna strefa biało-czerwona. Tam oświęcimianie mogli pomalować sobie twarz w narodowe barwy, nie zabrakło dla
nich papierowych flag i okolicznościowych naklejek.
Na stoisku w strefie były też dostępne okolicznościowe karty pocztowe w ramach ogólnopolskiej akcji pn.
Mamy Niepodległą! W Muzeum Zamek w Oświęcimiu
odbyły się warsztaty plastyczne pn. „Biało-czerwoni na
zamku”, na których dzieci wspólnie z rodzicami wykonywały biało-czerwone kotyliony. Odbyła się też promocja Kroniki Zamkowej „OSVIECIMENSIS – Studia i materiały do dziejów Oświęcimia” i wykład prof.
Marka Ferenca o inwentarzu zamku i starostwa oświęcimskiego z 1549 roku.
W świątecznym dniu po ulicach miasta jeździł przygotowany specjalnie przez Miejski Zakład Komunikacji
autobus patriotyczny, w którym bezpłatnie rozdawano
flagi i gadżety patriotyczne, a z głośników rozbrzmiewała patriotyczna muzyka.
11 listopada w Cafe Bergson przy Centrum Żydowskim w Oświęcimiu dzieci wzięły udział w warsztacie
konstrukcyjnym pn. „Nasz dom Polska”, a 13 listopada z okazji Święta Niepodległości odbyło się spotkanie
dyskusyjne z dr. Konradem Pędziwiatrem pt. „Dlaczego boimy się uchodźców?”.
Dla tych, którzy wolą spędzać czas bardziej aktywnie
w sobotę odbył się VII Bieg Niepodległościowy „Jedenastka na 11 listopada”, czyli jedenastokilometrowy bieg po oświęcimskich bulwarach zorganizowany
przez Oświęcimski Klub Biegacza Zadyszka, Zespół
Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu
i Miasto Oświęcim.
Dzień wcześniej w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyło się „Wspólne śpiewanie”. Chór, w którym
uczestniczyli uczniowie oświęcimskich szkół podstawowych nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11 przy udziale mieszkańców
miasta i okolic zaśpiewał polskie pieśni patriotyczne.
Po wspólnych śpiewach odbyło się „Niepodległościowe spotkanie patriotyczne” dla przedstawicieli oświęcimskiego oddziału Związku Inwalidów Wojennych
RP, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych – Koło Miejskie Oświęcim, koła Związku Sybiraków, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
służb mundurowych oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy
w Oświęcimiu. Chór Auxilium, młodzież z klasy III
gimnazjum SP nr 8 wraz z mieszkańcami spotkali się
przy mauzoleum rodziny Hallerów w Dworach, dając muzyczny wyraz przywiązania do patriotycznych
tradycji.
– In

Wybitny samorządowiec

Fot. zbiory UM Oświęcim

Odszedł Julian Foksa, oświęcimianin,
przewodniczący pierwszej kadencji Rady
Miasta Oświęcim, odznaczony Medalem
Miasta Oświęcim.
Urodził się 28 kwietnia 1922 roku.
Przez wiele lat pracował w przemyśle chemicznym. Za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie przemysłu chemicznego został odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi. Otrzymał również z rąk Prezydenta RP
Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego za zasługi w latach 1939–1945.
Był przewodniczącym pierwszej kadencji Rady Miejskiej w Oświęcimiu w latach 1990–1994. Podczas
historycznej pierwszej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się
6 czerwca 1990 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury złożył
w imieniu radnych ślubowanie, a potem został wybrany Przewodniczącym Rady. Sesja ta zapoczątkowała działalność samorządu w naszym mieście. Julian Foksa przez wiele lat działał na
rzecz oświęcimskiego społeczeństwa i mieszkańców. Był człowiekiem szczerym, otwartym i niestrudzonym w swoich działaniach. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Oświęcim w 2010
roku został odznaczony Medalem Miasta Oświęcim za swoją
niestrudzoną działalność i zasługi w rozwój samorządu oświęcimskiego.
Msza święta w intencji Juliana Foksy została odprawiona w kaplicy cmentarza komunalnego w Oświęcimiu. Spoczął na cmentarzu w Żywcu.
– In
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Dla zmagających się
z alzheimerem

W Szpitalu Powiatowym im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu następują zmiany, które mają wpłynąć na poprawę W Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu rozpoczyna się
cykl szkoleń dla opiekunów osób starszych, dzięki któremu
świadczonych usług i komfort pacjentów.
codzienne funkcjonowanie w trudnych warunkach z choTrwa modernizacja I oddziarym może stać się łatwiejsze.
łu chorób wewnętrznych,
niebawem rozpocznie się remont III oddziału chorób wewnętrznych.
– To całkowita zmiana.
Na oddziałach pokoje będą
mieć łazienki, poprawi się
standard pobytu pacjentów.
Jest to inwestycja, którą finansujemy z własnych środków, będzie kosztować ponad
2 mln zł. Ruszyliśmy również z modernizacją oddziału
psychosomatyki i psychiatrii
– mówi Sabina Bigos-Jaworowska, dyrektor Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu.
Szpital złożył wniosek na
dofinansowanie inwestycji
na oddziale psychiatrii do
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
opiewający na kwotę13 mln
zł, wkład własny w wysokości ponad 3,5 mln pokryje
powiat oświęcimski. Wniosek przeszedł pozytywnie
ocenę formalną, trwa ocena merytoryczna. W dalszych planach szpitala jest
też modernizacja oddziału

ginekologiczno-położniczego i noworodkowego. Dyrekcja zapowiada, że do końca przyszłego roku wszystkie
roboty powinny się zakończyć. Wszystko po to, by poprawić jakość i dostępność
udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców
powiatu
oświęcimskiego
i okolic.
Oświęcimski szpital pozyskał
prawie 3 mln zł ze środków
unijnych w ramach procedury konkursowej Ministerstwa
Zdrowia na modernizację
wyposażenia i zakup sprzętu
oddziału ratunkowego.

– Planujemy całkowitą zmianę wyposażenia, które zostało
zakupione w latach 2008–2009
i częściowo w 2011 roku. Koszt
inwestycji to ponad 3,2 mln zł,
a dofinansowanie unijne wynosi 2,7 mln zł. Cieszymy się
z tego, ponieważ ten sprzęt jest
bardzo mocno eksploatowany.
Przy okazji oddział zostanie
odświeżony i wykonane zostaną drobne prace remontowe.
Zleciliśmy też zaprojektowanie wiaty dla karetek, ponieważ ma ona prawie 13 lat i wymaga już zmiany – informuje
Sabina Bigos-Jaworowska.
– In

Cenny dar
Krew jest niezbędna do życia. Każdego dnia potrzebują jej
tysiące osób. Nie da się jej wyprodukować, dlatego stanowi cenny dar. Zachęcamy do włączenia się w akcję „Nasza
Krew – Nasza Ojczyzna”.
Akcja rozpoczęła się 23 października i będzie trwała do
15 grudnia. Pomimo tego,
że została stworzona z myślą o honorowym oddawaniu
krwi przez funkcjonariuszy
i pracowników służb mundurowych, może w niej wziąć
udział każdy. Zainicjowane
i organizowane przez Straż
Graniczną wydarzenie przyczynia się do popularyzacji
honorowego krwiodawstwa,
dawstwa szpiku kostnego
i pozyskania nowych krwiodawców. Celem akcji jest pomoc w ratowaniu zdrowia
i życia ludzkiego poprzez
zmniejszenie deficytu krwi
w bankach krwi i placówkach służby zdrowia, a także
wzmocnienie pozytywnego
wizerunku funkcjonariusza
publicznego. Organizatorzy
podkreślają, że dbając o praworządność i bezpieczeństwo
obywateli,
funkcjonariusz
państwowy powinien być kojarzony również z niesieniem
pomocy i ratowaniem życia

ludzkiego. Ponadto akcja jest
dla służb mundurowych formą uczczenia Narodowego
Święta Niepodległości – oddając honorowo krew, funkcjonariusze składają hołd
tym, którzy walczyli o wolną
Ojczyznę.
Krwiodawcy, także spoza
służb mundurowych, którzy
chcą przyłączyć się do akcji,
mogą na hasło „Nasza Krew
– Nasza Ojczyzna” oddać
krew w Terenowym Oddziale
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Oświęcimiu przy ul.
Wysokie Brzegi 4, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 12:00.
Zgłaszający powinien posiadać przy sobie dokument ze
zdjęciem potwierdzający tożsamość, np.: dowód osobisty,
legitymację szkolną lub studencką, prawo jazdy, paszport, a dawca wielokrotny
również legitymację HDK
PCK. Każdy, kto zgłasza się do
oddania krwi powinien być
zdrowy, wypoczęty, wyspany

Pierwsze spotkanie dla członków rodziny osób starszych,
a także opiekunów nieformalnych wzmacniające kompetencje opiekuńcze pt. „Alzheimer w moim domu”
odbędzie się 18 listopada
w godz. 10:00–14:00, w siedzibie DDP przy ul. Czecha 8.
Pracownicy ośrodka podkreślają, że kiedy w domu pojawia się alzheimer, wtedy
choruje cała rodzina, dlatego
tak istotne są wszelkie formy wsparcia właśnie dla tych
osób. Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną
otępienia. W Polsce cierpi na
nią ok. 200 tys. osób, zazwyczaj po 60. roku życia. Wczesne rozpoznanie choroby pozwala na lepsze zapewnienie
chorym odpowiedniej opieki
i leczenia.
– Alzheimer to choroba neurodegradacyjna, można ją
porównać do rdzewienia mózgu. Typowe objawy to znaczne deficyty funkcji poznawczych, zaburzenia zachowania
oraz trudności w codziennym
funkcjonowaniu chorego –
mówi Agata Lorek, dyrektor
Dziennego Domu Pomocy
w Oświęcimiu.

– 70 proc. opiekunów, którzy
zajmują się chorymi na alzheimera cierpi na przewlekły stres, a połowa choruje na
depresję. Lata całodobowej
trudnej opieki nad chorym
wywierają duży wpływ na
ich życie, powodują, że opiekunowie jeszcze wiele lat po
śmierci chorego nie potrafią
zapomnieć o chorobie, często sami umierają przedwcześnie. Podczas szkolenia rodziny i opiekunowie dowiedzą
się, kiedy zapominanie staje
się chorobą, jakie są czynniki
ryzyka choroby Alzheimera,
działania profilaktyczne i leczenie – zaznacza dyrektor.
Uczestnicy szkolenia usłyszą
także wiele cennych wskazówek, jak organizować opiekę
nad chorym oraz jak radzić
sobie z Zespołem Wypalenia
Opiekunów. Szkolenie poprowadzi Daniel Wójcik, doświadczony trener, psycholog
kliniczny z Wrocławskiego
Centrum Alzheimerowskiego.
W oświęcimskim DDP została uruchomiona także grupa
wsparcia dla opiekunów, która spotyka się raz w miesiącu.
Aby umożliwić opiekunom
w niej udział, a także w szkole-

niach, DDP na ten czas oferuje usługi opiekuńcze nad chorym w domu.
Szkolenie zorganizowane jest
w ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępności i jakości
oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań
oraz adaptację i dostosowanie
infrastruktury DDP w Oświęcimiu”, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej.
W ramach projektu Dzienny
Dom Pomocy planuje organizację cyklicznych szkoleń
wzmacniających kompetencje opiekuńcze rodzinnych
opiekunów, kolejne spotkanie
już w I kwartale 2018.
– Jego tematem najprawdopodobniej będzie pielęgnacja
chorego w warunkach domowych. Ale, gdy będzie taka
potrzeba opiekunów, możliwe jest także inne zagadnienie i dostosujemy ofertę szkoleniową do zapotrzebowania
– informuje Agata Lorek.
Do udziału w szkoleniach i grupie wsparcia wymagane jest
wcześniejsze zgłoszenie – pod
nr. tel. 338411781, 781322162
lub osobiście w DDP w Oświęcimiu, ul. Czecha 8.
– In

Kobieca dbałość o zdrowie
Mammografia to bardzo czułe badanie, które pozwala rozpoznać nawet milimetrowe zmiany, a tym samym umożliwia zdiagnozowanie raka piersi we wczesnym stadium
zaawansowania.

oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku i trzeźwy. W ramach
rekompensaty dawca po oddaniu krwi otrzymuje: posiłek regeneracyjny (8 czekolad, soki), zwolnienie z pracy
w dniu oddania krwi, legitymację Honorowego Dawcy
i bezpłatne wyniki badań.
W ubiegłym roku w ramach
akcji „Nasza Krew – Nasza
Ojczyzna” zebrano 1605 litrów krwi i jej składników,
a podczas poprzednich edycji, w latach 2012–2015,
krwiodawcy oddali 3165 litrów krwi.
Akcję honorowym patronatem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
– In

Każda kobieta w naszym
kraju, przekraczając 50. rok
życia otrzymuje przywilej
bezpłatnej mammografii wykonywanej co dwa lata w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi. Aby móc poddać
się badaniu nie jest wymagane
skierowanie lekarskie. Przed
jego wykonaniem weryfikuje
się jedynie PESEL i sprawdza
w ogólnopolskim Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki, czy aktualnie
pacjentce przysługuje badanie. Regularne wykonywanie
mammografii w takim wieku
jest niezwykle ważne, ponieważ po ukończeniu 50. roku
życia wzrasta ryzyko zachorowania na nowotwór piersi.
Oczywiście nie można zapo-

minać również o samobadaniu piersi, które jest bardzo
istotne. Mammografia to obrazowa metoda badania gruczołu piersiowego z użyciem
minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego.
W trakcie badania wykonuje się po dwa zdjęcia każdej
piersi. Metoda ta pozwala na
rozpoznanie i wykrycie tzw.
zmian bezobjawowych (guzków i innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, czyli
wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub
lekarza, a tym samym zwiększa szansę wyleczenia.
6 grudnia przy Rynku Głównym w Oświęcimiu będzie stacjonował mammobus z Luxmed Diagnostyka,

w którym kobiety od 50.
do 69. roku życia będą mogły bezpłatnie przebadać
się. Wcześniej należy dokonać rejestracji on-line www.
mammo.pl lub pod nr. tel.
586662444 w godzinach od
8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku i w soboty od
godz. 9:00 do 15:00.
Badanie wykonane w mammobusie w żadnym stopniu
nie odbiega standardem od
badania wykonanego w placówce stacjonarnej. Sprzęt
zainstalowany w mammobusie, podobnie jak w placówkach stacjonarnych, podlega
regularnym kontrolom technicznym, dlatego jest w pełni
bezpieczny i spełnia wszelkie
wymagane normy.
– In
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felieton

kamila drabek

Historia pewnej torebki

W

listopadowe, niedzielne popołudnie ludzie leniwie spacerują
po plantach nad Sołą. Niektórzy
siadają na ławeczkach, łapiąc
ostatnie w tym sezonie promienie słońca:
jest ciepły dzień, ale w powietrzu czuje się
już jesień. Spacerowicze zanurzeni w tej
jesiennej nostalgii zachodzącego słońca
zapominają o… swoich rzeczach.
Na jednej z ławek bliżej rzeki spoczywa
damska torebka. Czarna i samotna jest
nieco zastanawiająca w to niedzielne popołudnie. Cóż się stało z jej właścicielką? Czy
była roztargniona? A może zajęta rozmową
z przyjaciółkami? Albo otoczona gromadką wnucząt zapomniała zabrać swój mały
bagaż. Ludzie z sąsiedniej ławki zapytani,
czy widzieli właścicielkę, odpowiadają, że
nie, że torebka znajduje się tam już jakiś
czas i nikt się po nią nie pojawił. Nikt też jej
nie zabrał, nie zgłosił na policję, nie ukradł,
nie wyrzucił. Możliwe, że mamy już mocno
utrwalone pojęcie, że pozostawiony samotnie pakunek może być niebezpieczny.
Straż miejska szybko interweniowała – pojawiła się kilka minut po zgłoszeniu telefonicznym. Strażnicy sprawdzili torebkę i jej
zawartość. Mam nadzieję, że właścicielka
się odnalazła. 			

nie tylko z miasta
Andrzej winogrodzki

Mecz o zdrowie
Hokej, tańce, popisy sportowe i artystyczne, oświadczyny,
a przede wszystkim ludzie o wielkich sercach sprawili, że podczas IV Hokejowego Meczu Charytatywnego padł rekord – zebrano 43 tysiące złotych na leczenie chorego dziecka.
W sobotni wieczór w oświęcimskiej hali lodowej kije skrzyżowały drużyny Hokejowej Reprezentacji Artystów Polskich i Małej
Orkiestry Wielkiej Pomocy. Spotkanie zakończyło się wynikiem
7:6 dla HRAP-u, ale najważniejszy był wynik zbiórki, dzięki której rodzice 6-letniego Mateusza
Miłonia mogą z optymizmem
planować rehabilitację syna.
Na tafli kibice mogli zobaczyć
wiele znanych twarzy z telewizji i mediów. Po jednej stronie
o punkty z wdziękiem i zapałem
walczyli m.in.: radiowiec Darek Maciborek, generał Roman
Polko, aktor Piotr Zelt oraz satyrycy i kabareciarze, a jako kapitan drużynę prowadził aktor
Bogdan Kalus. W ekipie wolontariuszy honory czynili znani
oświęcimianie: pływak Paweł
Korzeniowski, który nadal pewniej czuje się w wodzie niż na lo-

dzie, utytułowany łyżwiarz Mariusz Siudek czy piłkarz Maciej
Iwański. Imprezę poprowadził
znany konferansjer Irek Bieleninik, a głównym rozjemcą meczu
był Jacek Chadziński.
Na lodzie był pot i łzy – szczęścia (Adam Grzanka, krakowski
satyryk i konferansjer w przerwie meczu padł na kolana
i wręczył ukochanej pierścionek

zaręczynowy, oświadczyny zostały przyjęte). Polała się krew
(w krwiobusie, gdzie oddawano honorowo życiodajny płyn).
Widownia dzielnie wspierała
zawodników (w tańcu do przeboju „Macarena”).
„(…) takie wydarzenia jak mecz
charytatywny pozwalają spojrzeć na hokej z innej strony –
nie jako brutalny sport, ale taki,

Aleja Wspomnień

Dostojne tańce

A

Jubileuszowy, dziesiąty Wielki Bal Seniorów, którego organizatorem jest Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu przeszedł już do
historii.

leja Wspomnień, szczególnie
w tym miesiącu, pełna jest przypomnień wielu wydarzeń, licznych
wizerunków osób nie do zapomnienia, ale do niemijającego zapamiętania.
Z Janem Ptaszkowskim znaliśmy się od wielu lat – redakcyjnie, towarzysko, autorsko.
Spotykaliśmy się często w redakcji „Oświęcimskiego Chemika”, jedynego w tamtym
okresie zakładowo-miejskiego czasopisma
na oświęcimskim czytelniczym rynku,
gdzie każdy z nas miał swoją stałą rubrykę
felietonowo-wspomnieniową. Pisaliśmy
nawzajem o swoich tekstach z sympatią
i zrozumieniem. Jan Ptaszkowski był redaktorem jednego z tomików moich wierszy, który opatrzał wstępem, a mój wiersz
o łabędziach spod Zamkowej Góry zaliczył
w poczet oświęcimskich legend. Ja jego
dorobek książkowo-publicystyczny uznałem
za klasykę naszej lokalnej historiografii, obok
prac Elżbiety Skalińskiej-Dindorff, a tomiki
wierszy za urokliwe komentarze do przeszłości i teraźniejszości. Za jego sugestią i namową powstał mój poemat poetycki „Piękna
obecność”, opublikowany na łamach „Biuletynu Salezjańskiego” – tematycznie o tym,
o czym mówi jego książka „Rzecz o dobrej
sławie Oświęcimia – karty z historii Zakładu
Księdza Bosko”, której egzemplarz otrzymałem od autora z miłą dedykacją.
Nasze ostatnie spotkanie, szybkie i przypadkowe, miało miejsce na... przystanku
autobusowym, gdzie nie tyle zdążyliśmy
porozmawiać o ważnych imponderabiliach,
co o tym, że... zaraz nadjedzie autobus!
I nadjechał!
Mieliśmy podobne rozumienie roli twórczości
artystycznej oraz sensu historii jako tworzywa wartości, wiedzy i upływającego czasu.
Aleję Wspomnień owiewa coraz dłuższa
smuga cienia z drobnym pobłyskiem
światła!...			

Cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem bal odbył się 21
października w gościnnych progach Oświęcimskiego Centrum
Kultury. Jak co roku seniorzy
60+ bawili się znakomicie i podkreślali, że to doskonała okazja
do towarzyskiego spotkania, poznawania nowych osób, a przede
wszystkim tańca – czy to w parze, czy we wspólnym kółeczku.
W dobry nastrój oświęcimskich
seniorów wprowadziła Halina
Frąckowiak, która zaśpiewała
swoje przeboje podczas koncertu poprzedzającego jubileuszowy bal. Podczas uroczystego
otwarcia wręczono wyróżnienia
Super Senior 2017. W tym roku
postanowiono przyznać je dwóm
osobom. Super Seniorem została
uhonorowana Helena Comber
za godną naśladowania aktywność życiową, kultywowanie tradycji i przyczynianie się do rozkwitu kulturalnego Oświęcimia
oraz Wiesław „Dziki” Kaniowski, którego również doceniono
za godną naśladowania aktywność życiową i przyczynianie się
do rozkwitu kulturalnego miasta
oraz za angażowanie się na wielu
polach działalności społecznej.
– Helena Comber to kobieta pełna energii, zaangażowana w swojej społeczności lokalnej, związana z kołem gospodyń

w Monowicach, która krzewi tradycję i kulturę, a Wiesław „Dziki” Kaniowski jest chyba każdemu w naszym mieście znany,
pomimo upływu lat jest wciąż
aktywny, tworzy z pasją i całym
sercem angażuje się w różnego
rodzaju działania charytatyw-

ne – przedstawiała wyróżnionych
podczas uroczystości Agata Lorek,
dyrektor Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.
Uhonorowano też tych, którzy od
dziesięciu lat udzielają wsparcia
w organizacji balu: Studio Urody Równiccy, sklep przemysłowy

który bawi, integruje i potrafi
wyzwolić w ludziach dobro” –
podsumowuje spotkanie portal
sportowy hokej.net/.
To już druga impreza, którą dla
chorego Mateusza zorganizowała Fundacja MOWP. Chłopiec cierpi na autyzm, nie mówi,
z otoczeniem porozumiewa się
za pomocą gestów. Jest też alergikiem i wymaga leczenia farmakologicznego. Jego codzienność to praca z logopedą, ciągła
rehabilitacja, różnego rodzaju
terapie, które dają mu szansę na
w miarę normalne funkcjonowanie w przyszłości.
10 grudnia fundacja zaprasza
na kolejne wydarzenie – Wielki Charytatywny Jarmark Bożonarodzeniowy w Oświęcimskim
Centrum Kultury. Jak zawsze
będą domowe słodkości, oryginalne rękodzieło i bożonarodzeniowe poisencje, które napełnią
domy świąteczną atmosferą. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację sześcioletniej Antosi
Matusiak, chorej na spastyczność kończyn dolnych, zaburzenia neurorozwojowe, opóźnienie
rozwoju mowy oraz podejrzenie
zespołu genetycznego.
– Karo

Grażyna Dziubek, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Oświęcimiu, Studio Bio-Reh,
Przedsiębiorstwo
Energetyki
Cieplnej w Oświęcimiu i Szkołę
Podstawową nr 7 w Oświęcimiu.
Był jubileuszowy tort i toast za
pomyślność seniorów, tańce
urozmaiciła zabawa „wbij gwoździe” dla pań oraz „ubij pianę”
dla panów, wybrano także króla i królową balu. Organizatorzy
rozdali seniorom mnóstwo upominków, a do tańca przygrywał
zespół Koders. Seniorzy bawili się
do późnych godzin wieczornych.
Jak co roku bardzo pomocni
przy przygotowaniach i w trakcie
balu byli uczniowie oświęcimskiej Szkoły Podstawowej nr 7,
którzy z serdecznym uśmiechem
na twarzach pomagali seniorom.
Organizatorzy są też wdzięczni
za pomoc panom z noclegowni
miejskiej oraz wielu darczyńcom
i sponsorom.
Wielki Bal Seniorów odbywa
się z okazji Międzynarodowego
Dnia Osób Starszych, który obchodzony jest 1 października.
– In
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O rękopisie zamkowego
inwentarza

Profil zaufany
potwierdzisz w UM

Czwarta część Kronik Zamkowych „Osviecimensis” była Z końcem października uruchomiono w Urzędzie Miasta
tematem spotkania, które odbyło się w Muzeum Zamek w Oświęcimiu punkt potwierdzania profilu zaufanego.
w Oświęcimiu z okazji obchodów Święta Niepodległości.
Znajduje się on w siedzibie ne. Dlatego każda osoba, która wizytę w placówce ZUS, wyPublikacja będzie jednocześnie pierwszym numerem
w ramach nowo utworzonej
serii wydawniczej Kroniki
Zamkowe „Osviecimensis” –
Studia i materiały do dziejów
Oświęcimia. Muzeum Zamek, pracując nad powstającą monografią miasta, której
premierę planuje na przyszły
rok, zebrało bardzo dużo ciekawych materiałów, których
nie sposób umieścić w jednej
publikacji. Dlatego postanowiono wydać kolejną zamkową kronikę.
– Planowana monografia
Oświęcimia znacznie się rozrosła, jednak nie można było
w niej zamieścić wszystkich
odnalezionych w źródłach
informacji. Są to edycje źródłowe niezbędne do poznania dziejów miasta i regionu
zarówno dla zawodowych historyków, jak i dla miłośników Oświęcimia oraz spójne
opracowania na temat naszego miasta – mówi Monika Sitek z działu upowszechniania
i promocji Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.
Podczas prezentacji o czwartej części kronik wystąpił
prof. Marek Ferenc z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, współautor monografii
Oświęcimia, który przygoto-

wał pierwszy tom nowej serii
kronik, dotyczący inwentarza
zamku i starostwa oświęcimskiego z 1549 roku.
– Inwentarz zamku i starostwa
oświęcimskiego
z 1549 r. zachował się w rękopisie
przechowywanym
obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie w zespole Archiwum
Skarbu Koronnego w dziale zawierającym inwentarze starostw. Został sporządzony po śmierci starosty
oświęcimskiego
Seweryna
Bonera na polecenie króla
Zygmunta Augusta. Dokonał
jej dworzanin królewski Jan
Krzysztoporski herbu Nowina – informuje Wioletta
Oleś, dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
– Inwentarz jest interesującym i ważnym źródłem, któ-

re świetnie pokazuje stan terenów księstwa w okresie
przed włączeniem do Korony Polskiej i przeprowadzeniem lustracji w 1564 roku.
Tekst podzielony został na
trzy części. Pierwsza zawiera inwentaryzację samego
zamku w Oświęcimiu i należących do niego folwarków.
Powiązana z nią jest druga,
opisująca stawy starościńskie.
A trzecia część, o nieco odrębnym charakterze, zestawia
wszystkie dochody i daniny czerpane przez starostwo
z podległych mu miast i wsi
– kontynuuje dyrektor.
Poprzednie Kroniki Zamkowe „Osviecimensis” odnosiły
się m.in. do zagadnień związanych z ziemią oświęcimską w okresie średniowiecza
i w okresie II wojny światowej.
– In

urzędu przy ul. Zaborskiej 2,
pokój nr 1 Dziennik Podawczy. Dzięki profilowi zaufanemu mieszkańcy mogą załatwiać sprawy administracyjne
bez osobistego stawiennictwa
w urzędzie, wystarczy komputer z dostępem do internetu.
– Jest to bezpłatne narzędzie,
spełnia rolę elektronicznego
podpisu. Dzięki niemu potwierdzamy swoją tożsamość
w internecie, możemy bez
wychodzenia z domu szybko i bezpiecznie wysłać oraz
sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych.
Można go potwierdzać w godzinach pracy urzędu – wyjaśnia Maria Płachta, sekretarz
miasta Oświęcim.
Profil zaufany to zbiór informacji o użytkowniku. Wprowadzone dane są weryfikowa-

ma profil zaufany jest wiarygodna, nikt nie może się pod
nią podszyć. Dane na profilu
zaufanym są odpowiednio zabezpieczone, aby nikt nie miał
do nich dostępu i nie mógł ich
wykorzystywać.
Profil zaufany jako narzędzie autoryzacji w systemach
elektronicznych wykorzystują
różne instytucje: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
– można złożyć wniosek
o dowód osobisty, uzyskać
odpisy aktów, zgłosić urodzenie dziecka, rozliczyć podatki, pobierać zaświadczenie
o niekaralności, złożyć wniosek o kartę EKUZ, Platforma
Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) – na przykład można umówić się na

Utrudnienia na osiedlu Świątecznie
na rynku
Stare Stawy
Już 3 grudnia przybędzie
Do połowy grudnia zamknięta dla ruchu będzie ul. św. Barbary.

Węgierski parkiet
Formacja Tańca Towarzyskiego „Elita New Team” z Oświęcimskiego Centrum Kultury zaprezentowała się podczas
X Międzynarodowego Turnieju Tańca Towarzyskiego Zala
Open 2017.
Turniej odbywał się w dniach
28–29 października w Zalaegerszeg na Węgrzech. Tancerze oświęcimskiej Elity
New Team zajęli III miejsce
w kategorii młodzieżowej.
Rywalizowali z sześcioma
formacjami,
pochodzącymi z Węgier, Austrii, Polski
i Serbii. Najlepsza okazała się
formacja Gala TE z Węgier,
która zwyciężyła, II miejsce
zajęła Savaria z Węgier, a III
Formacja Elita New Team.
Tuż za nimi uplasowała się
druga polska formacja, która
przyjechała rywalizować na
Węgrzech, CMG z Radomia.
W turnieju Zala Open wystąpiło w tym roku osiemnaście zespołów tanecznych,

które rywalizowały w dwóch
kategoriach wiekowych oraz
w dwóch stylach – tańcach
standardowych i latynoamerykańskich.

Tancerze Elity New Team
cieszą się z udanego występu na węgierskim parkiecie oraz z faktu, że udało im
się utrzymać trzecią lokatę z ubiegłorocznych zawodów. Podczas tegorocznej
edycji Zala Open w kategorii, w której zaprezentowali się oświęcimscy tancerze
rywalizowało siedem formacji. To o trzy więcej niż
rok temu. Przed nimi jeszcze
jeden turniej w tym roku.
25 listopada Elita New Team
weźmie udział w Dance Cup
w Wiedniu w Austrii.
Wyjazd formacji dofinansowało Miasto Oświęcim.
– In

słać wnioski, sprawdzić swoje
zwolnienia lekarskie lub czy
pracodawca zgłosił chorego
pracownika do ubezpieczeń
i Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) – można założyć firmę,
wznowić lub zawiesić działalność gospodarczą, uzyskać
dane osób, które prowadzą
firmy w Polsce.
W serwisie OBYWATEL.
GOV.PL za pomocą profilu
zaufanego można sprawdzić:
punkty karne, dane w Rejestrze Dowodów Osobistych,
czy dowód jest unieważniony
oraz dane w rejestrze PESEL.
Punkt potwierdzania profilu
zaufanego działa w ramach
projektu Cyfrowe usługi publiczne w mieście Oświęcim.
–k

Utrudnienia wiążą się z prowadzonymi od kilku miesięcy pracami drogowymi.
Wykonawca przewiduje, że
ten etap robót zakończy się
w połowie grudnia. Zastrzega jednocześnie, że tempo
prac uzależnione jest od warunków atmosferycznych.
Inwestycja na osiedlu Stare
Stawy obejmuje przebudowę
ulic św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej
na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej. Z uwagi na duży zakres robót została podzielona na etapy.
W tym roku drogowcy mają
zakończyć przebudowę ul. św.
Barbary. W przyszłym roku
przeniosą się na ul. 11 Listopada i część ul. Zagrodowej
od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do ul. Willowej. Całość prac obejmuje wykonanie

nowej nawierzchni na drogach o łącznej długości ponad
1 km, budowę chodników,
zjazdów, wymianę oświetlenia
ulicznego. Przy ul. św. Barbary i ul. 11 Listopada powstanie
też ścieżka rowerowa. Zrobione zostaną zatoki autobusowe
i pętla do zawracania autobusów, wymienione będą wiaty
przystankowe. Przebudowana
zostanie kanalizacja sanitarna
i deszczowa. Przy ulicy Zagrodowej od strony nowych
budynków
Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego powstaną 54
miejsca postojowe. Na zakończenie prac wykonane zostaną
nasadzenia krzewów i drzew.
Dwuletnia inwestycja zakończy się w sierpniu 2018 roku
i będzie kosztować ponad
3,1 mln zł.
–k

do Oświęcimia Święty Mikołaj. W towarzystwie
pracowitych elfów i prawdziwych reniferów spędzi w naszym mieście cały
dzień. W godz. 11:00–
19:00 będzie czekał na
Rynku Głównym na grzeczne dzieci i wręczy przyniesione paczki. Będzie
można usiąść w saniach
i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. O godz. 16:00
Mikołaj wraz z młodymi
oświęcimianami uroczyście
zaświeci miejską choinkę.
Natomiast w dniach 16–
17 grudnia Urząd Miasta Oświęcim zaprasza na
III Jarmark Świąteczny.
W godz. 10:00–19:00 będzie można zaopatrzyć się
w ozdoby choinkowe, rękodzieło, a także tradycyjne produkty spożywcze.
Zakupy umilą dodatkowe
atrakcje, jak prezentacje
na scenie czy uliczna parada, które wprowadzą
w bożonarodzeniowy klimat.
Tradycyjnie w niedzielne
popołudnie, 17 grudnia
o godz. 16:00 odbędzie się
Wigilia Miejska zorganizowana przez Stowarzyszenie Oświęcimianie Oświęcimianom.
– ekt
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Cieplej i ładniej

Basen dla maluchów za złotówkę

Przychodnia Zdrowia nr 1 przy ul. Najmłodsi będą mogli wejść na krytą pływalnię za symboliczną złotówkę. RadŻwirki i Wigury przechodzi termomo- ni zaakceptowali zgłoszoną przez prezydenta Janusza Chwieruta propozycję na
dernizację. Podobnie jak Środowisko- październikowej sesji Rady Miasta Oświęcim.
wy Dom Samopomocy.
Dzieci do 100 cm wzrostu
Do połowy przyszłego roku
oba budynki będą docieplone i zyskają nową elewację.
Zakres robót obejmuje również wymianę okien, dachu,
remont kominów. Wymienione będą źródła ciepła i instalacji c. o., co pozwoli osiągnąć efekt ekologiczny oraz
zmniejszyć koszty ogrzewania i eksploatacji tych budynków. Przy wejściach do
przychodni przebudowane
zostaną schody oraz taras.
Z kolei przy Środowiskowym
Domu Samopomocy dodatkowo zrobione będzie odwodnienie i ogród.
To nie jedyne budynki, które zmienią swój wygląd.
W przyszłym roku prace
rozpoczną się w Przychodni Zdrowia nr 3, harcówce i
Miejskim Przedszkolu nr 14.
Z kolei w 2019 roku termomodernizacja obejmie przedszkole nr 15 i nr 7.
– Pieniądze zewnętrzne pozwalają nam szybciej prze-

prowadzić ważne inwestycje oraz zmienić wiele miejsc
w naszym mieście. Po termomodernizacji budynków
szkół miejskich przyszedł
czas na inne obiekty, które
służą naszym mieszkańcom,
ale od lat nie były remontowane – mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.
– Teraz będą cieszyć nowym
wyglądem i funkcjonalnością
– podkreśla.
Na termomodernizację miasto pozyskało ponad 3 mln zł
ze środków unijnych. Całość
inwestycji prowadzonej w latach 2017–2019 wyniesie ponad 5 mln zł. 		

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

Pana Juliana Foksy,
przewodniczącego Rady Miasta Oświęcim I kadencji
w latach 1990–1994.
Pan Julian Foksa był znany i ceniony nie tylko w środowisku
samorządowym, ale też wśród mieszkańców Oświęcimia.
W 2010 roku został odznaczony Medalem Miasta Oświęcim
za wieloletnią, niestrudzoną działalność na rzecz
mieszkańców naszego miasta oraz za zasługi
dla oświęcimskiego samorządu.
Rodzinie śp. Juliana Foksy składam szczere kondolencje
i wyrazy głębokiego współczucia.
Janusz Chwierut
Prezydent Miasta Oświęcim
Z żalem przyjąłem wiadomość o śmierci

Pana Józefa Szczepanka,
wieloletniego przewodniczącego Rady Osiedla Pod Borem.
Rodzinie śp. Józefa Szczepanka składam
szczere kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.
Janusz Chwierut
Prezydent Miasta Oświęcim

będą mogły od 18 listopada
skorzystać z oferty obiektu
z wyłączeniem saun i zjeżdżalni bez ograniczeń czasowych.
Przypominamy też, że osoby posiadające Oświęcimską Kartę Mieszkańca mają
25 proc. zniżki na atrakcje na
pływalni. Seniorzy z Oświęcimską Kartą Seniora mogą
raz dziennie za symboliczną złotówkę przez 70 minut
korzystać z pływalni, od poniedziałku do piątku, do godziny 15. Ulgi przewidziane
są również dla osób niepełnosprawnych.
Zachęcamy
mieszkańców Oświęcimia do
wyrobienia karty mieszkańca czy karty seniora. Należy
to zrobić w Wydziale Spraw
Obywatelskich Urzędu Miasta przy ul. Solskiego 2. Ubiegając się o kartę, trzeba oka-

zać się dowodem osobistym,
pierwszą stroną zeznania PIT
za rok poprzedni poświadczoną przez Urząd Skarbowy
w Oświęcimiu (tzn. posiadającą tzw. prezentatę, czyli
pieczątkę US, zaś w przypadku rozliczenia się przez Internet wydrukowaną pierw-

Bilety wycofane

szą stroną PIT i UPO, czyli
Urzędowego Poświadczenia
Odbioru). Potrzebna jest też
aktualna fotografia, w przypadku uczniów czy studentów konieczna będzie legitymacja szkolna lub indeks.
Dodatkowe dokumenty są
wymagane w przypadku dzie-

ci z rodzin zastępczych, domu
dziecka, osób niepełnosprawnych czy bezrobotnych.
Informacje o Oświęcimskiej
Karcie Mieszkańca, wzory wniosków znajdują się na
stronie wwww.um.oswiecim.
pl w zakładce Oświęcimska
Karta Mieszkańca.

Pracują dłużej

Od 1 stycznia zmieniają się zasady uisz- W listopadzie punkty przyjmujące odpady czasowo wydłużają godziny pracy.
czania opłat w strefie płatnego postoju.
Od nowego roku za parkowanie w strefie płatnego postoju będzie można zapłacić
jedynie w parkomacie lub
korzystając z czterech mobilnych systemów płatności:
moBILET, mPay, SkyCash
i ePark. 1 stycznia 2018 roku
miasto wycofuje możliwość
zakupu biletów w kioskach
lub innych punktach sprzedaży. Stracą również ważność zakupione wcześniej bilety.
Stawki opłat pozostają bez
zmian. Za 30 minut postoju
zapłacimy 1 zł. Pierwsza godzina kosztuje 2 zł, podobnie jak czwarta i następna.
Za drugą rozpoczętą godzinę zapłacimy 2,20 zł, za trze-

cią 2,40 zł. Opłaty pobierane będą od poniedziałku do
piątku, oprócz świąt: od 7.00
do 15.00 – na ulicy Żwirki
i Wigury, ul. F. Chopina na
odcinku od ul. J. Dąbrowskiego do ul. Żwirki i Wigury
oraz parkingu przy ul. F. Chopina, od 8.00 do 18.00 na pozostałej części strefy.
Kierowcy, którzy nie opłacą
postoju w przypadku kontroli będą musieli zapłacić dodatkowo 50 zł. Jeśli zrobią to
w terminie do 7 dni wtedy
kwota ta ulegnie obniżeniu
do 25 zł.
Strefa
płatnego
postoju
w Oświęcimiu oferuje około
700 miejsc postojowych.

OPŁATy ZA ODBIÓR ODPADÓW
Przypominamy mieszkańcom miasta o obowiązku opłat
za odbiór odpadów komunalnych.
Za czwarty kwartał należy zapłacić do 15 grudnia 2017 r.
Prosimy o przestrzeganie terminów opłat.

Zakład Usług Komunalnych
informuje, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przy ul. Szewczyka oraz przy ul. Bema
od 20 do 30 listopada będą
otwarte od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7–17.
W sobotę tak jak dotychczas,
czyli od 8 do 13.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
to miejsce, w którym każdy mieszkaniec Oświęcimia
może oddać bezpłatnie posegregowane odpady komunalne: papier i tekturę, tworzywa
sztuczne, szkło, metal, odpady zielone, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny. Przyjmowane
są też rozpuszczalniki, kwasy,
alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin,
oleje i tłuszcze, farby, kleje,
żywice, detergenty, przeterminowane leki, ubrania, zużyte baterie, akumulatory

oraz opony z samochodów
osobowych. Do punktu można również oddać odpady remontowe, tj. gruz, budowlane i rozbiórkowe w ilości
do 200 kg na rok na jednego
mieszkańca. Ilości ponadnormatywne odbierane są za dodatkową opłatą.
PSZOK-i prowadzone są
przez spółkę Zakład Usług
Komunalnych na podstawie
zawartej z miastem Oświęcim umowy. Dostarczone
odpady komunalne po zarejestrowaniu i ewentualnym
zważeniu zostają zmagazynowane w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach.
Po zebraniu partii transportowej odpady przewożone są
do instalacji zajmujących się
przetwarzaniem danego rodzaju odpadów. Punkty są
czynne od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9 do
17, a w soboty od godziny
8 do 13. 			
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Oświęcim walczy z niską emisją

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH

Zaczyna się kolejny sezon grzewczy, a wraz z nim powraca temat zanieczyszczenia powietrza. W jaki
sposób można je ograniczać? Miasto od kilku lat prowadzi program dopłat do wymiany starych pieców na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze oraz zakup i montaż solarów. Stawia też na termomodernizację i wymianę taboru autobusowego. Pozyskało na to w ostatnim czasie ponad 21 mln zł.
Jednym z podstawowych
działań samorządu są dotacje
na wymianę źródeł ciepła.
– Do tej pory skorzystało z takiej formy wsparcia 250 osób.
Tylko w tym roku było ich 50.
Łączna kwota dofinansowania z miasta wynosi ponad
930 tys. zł – mówi Andrzej
Bojarski, zastępca prezydenta
Oświęcimia.
Od przyszłego roku program
zostanie rozszerzony o budynki wielorodzinne.
– Wnioski będą mogli złożyć
zarówno właściciele nieruchomości, jak również wspólnoty, po przyjęciu stosownej
uchwały. Dotacją będzie objęta wymiana pieców na ogrzewanie gazowe lub podłączenie do sieci ciepłowniczej
– przybliża.
W walkę o czyste powietrze
włącza się też Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Oświęcimiu. Spółka wprowadza nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie rozbudowy istniejącego

systemu ciepłowniczego, jak
również jego modernizacji.
Rozbudowuje i wymienia sieć
ciepłowniczą oraz modernizuje grupowe węzły ciepła.
Oświęcimski samorząd docieplił już 10 szkół miejskich.
Koszt tego przedsięwzięcia
to ponad 6, 7 mln zł. Znaczą
część pieniędzy miasto pozyskało wtedy z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Termomodernizacja w najbliższych dwóch latach obej-

mie również przedszkola,
ośrodki zdrowia, harcówkę
i Środowiskowy Dom Samopomocy. Łączny koszt inwestycji to ponad 5 mln zł,
z czego ponad 3 mln zł to pieniądze unijne.
Miejski Zakład Komunikacji
zakupi w ciągu dwóch najbliższych lat 20 autobusów,
spełniających wymogi czystości spalin. Od zeszłego
roku straż miejska prowadzi
kontrole, czym mieszkańcy
palą w piecach. Osoby nie-

stosujące się do przepisów,
spalające w domowych kotłowniach śmieci, są karane wysokimi mandatami.
To prewencyjne działanie na
pewno wkrótce przyniesie
wymierne korzyści.
– Strażnicy miejscy na bieżąco prowadzą kontrole w domach prywatnych, odnośnie
spalania śmieci. Otrzymujemy wiele zgłoszeń od mieszkańców, w tym roku było
ich już 90, żadne nie pozostaje bez echa. Sprawdzamy
te miejsca, kontrolujemy czy
w pobliżu pieca nie znajdują
się jakieś rzeczy czy substancje niedozwolone do spalania. Jeśli istnieje podejrzenie
spalania śmieci, wtedy pobierane są próbki do badań
– wyjaśnia Joanna Brania,
komendant Straży Miejskiej
w Oświęcimiu.
– W tym roku na 90 interwencji, 15 osób ukarano mandatem karnym,
a w trzech przypadkach sprawa jest w sądzie. Czekamy

Wybierz kolor nowych autobusów
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Zgłoszenia o gryzącym,
gęstym dymie o przykrej
woni należy kierować
do straży miejskiej
pod bezpłatny numer
986 lub e-mail:
sm@um.oswiecim.pl
Więcej informacji o dotacjach na wymianę pieców
w domach jednorodzinnych i zabudowie wielorodzinnej można uzyskać
w Referacie Ochrony
Środowiska Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu
Miasta, ul. Zaborska 2
(pokój nr 29, II piętro),
tel. 33 842-91-29

jeszcze na wyniki 12 pobranych próbek – dodaje.
– Tu nie chodzi tylko o karanie. Akcja ma też wymiar
edukacyjny. Ma uświadamiać
nam, że spalanie śmieci jest
nie tylko nieekonomiczne,
ale też szkodliwe dla naszego
zdrowia – podkreśla Andrzej
Bojarski, zastępca prezydenta
Oświęcimia.		

BIURO RADY MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 338429433
Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig
wtorek w godz. 16:00–17:00
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta
Elżbieta Kos
poniedziałek
w godz. 14:30–15:30
6.12 w godz. 13:00–15:00
Andrzej Jakubowski
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Rewizyjna
13.12 w godz. 13:00–15:00
Piotr Kućka
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
20.12 w godz. 13:00–15:00
Waldemar Łoziński
Komisja Budżetu i Rozwoju
Miasta,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

SESJA RADY MIASTA

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

Wieści w lokalnej TV
Program informacyjny „Wieści

Już za kilka miesięcy na ulice miasta wyjadą pierwsze nowe autobusy, na które
Miejski Zakład Komunikacji pozyskał niedawno 18 mln zł z pieniędzy unijnych.
W jakich będą kolorach, zdecydują pasażerowie w internetowym głosowaniu.
Miejski przewoźnik postanowił zapytać mieszkańców
o zdanie w kwestii kolorystyki i proponuje cztery projekty malowania pojazdów.
Autobusy są w kolorach żółto-czerwono-szarym, różnią się jednak detalami. Inne
są przody, nadkola i panel
boczny dachowy.
Głosować można na stronie
Urzędu Miasta Oświęcim
www.um.oswiecim.pl/. Plebiscyt rozpocznie się 15 listopada i potrwa do 30 listopada.
Do wiosny 2019 roku tabor
MZK wzbogaci się o 20 autobusów. Pierwsze z partii nowych solarisów mają trafić na
ulice Oświęcimia w kwietniu
przyszłego roku. Autobusy
będą ekologiczne, napędzane
silnikiem spalinowym (o zapłonie samoczynnym) spełniającym normy czystości
spalin EURO 6 i z napędem
hybrydowym.

Wyposażone zostaną w monitoring, kamery wewnętrzne i zewnętrzne oraz klimatyzację. W środku będzie też

Wi-Fi, porty USB, ładowarki do urządzeń mobilnych,
tablice podświetlane, informacje głosowe wewnątrz

i zewnątrz, systemy zliczania pasażerów, oznakowanie
dla niepełnosprawnych, matek z dziećmi oraz starszych

osób. W autobusach są bilez Ratusza” można oglądać
tomaty oraz wysuwane platw każdy piątek o godzinie
formy na wózki inwalidzkie. 18:00. Wiadomości są powtaCałość projektu zamknie się rzane przez cały weekend, co
trzy godziny. Możecie się więc
kwotą ponad 21 mln zł.
Dofinansowanie unijne sta- Państwo dowiedzieć o nowych
inwestycjach, o tym, co cienowi 85 proc. kosztów. Pokawego słychać w kulturze,
zostałą kwotę wyłoży spółka. oświęcimskim sporcie, a także,
Przetarg na zakup autobusów a może nawet przede wszystzostał już rozstrzygnięty.
kim o aktywności samych
oświęcimian.
Wiadomości można oglądać
na portalu internetowym
www.faktyoswiecim.pl,
www.oswiecimskie24.pl
i www.oswiecimonline.pl/.
„Wieści z Ratusza” są też
dostępne w Internecie
na stronie www.ostv.pl
oraz www.um.oswiecim.pl/.

www.um.oswiecim.pl
Oficjalne strony
miasta Oświęcim znajdują się
na portalach społecznościowych Facebook i Instagram.

Dyżury rady
seniorów

Członkowie Oświęcimskiej
Rady Seniorów dyżurują
w każdą drugą środę miesiąca

w budynku przy ul. Solskiego 2,
pokój nr 14 w godzinach
od 11 do 12.

wieści z oświęcimskiego ratusza
przygotowała katarzyna kwiecień

kultura
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Szlacheckie pasy

pod patronatem GZO

Wystawa czasowa, której
otwarcie zaplanowano 23 listopada o godz. 17:00, odnosić się będzie do pasów kontuszowych, uznawanych za
najbardziej malowniczy element stroju polskiego szlachcica. Były one nieodzownym
elementem męskiego ubioru
narodowego w Rzeczypospolitej, począwszy od połowy
XVI wieku. Jednak dopiero
w wieku XVIII zyskały szczególną popularność, znaczenie i charakterystyczną formę. Pasy utkane z jedwabiu
lśniły złotem, zachwycały
kunsztem wykonania i subtelnie dobraną kolorystyką.
Były świadectwem bardzo
wysokich umiejętności wykonujących je w manufakturach zwanych persjarniami
rzemieślników. Ich piękno
będziemy mogli podziwiać
w Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Na ekspozycji będzie
prezentowany
oryginalny
pas ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, ale też współcześnie wykonywane pasy pochodzące
z Persjarni Zambrzyckich
i repliki strojów z pracowni Justyny Sepiał-Rychlik
„Mme Chantberry” oraz
broń z epoki.
– Pas mówił wiele o właścicielu, który go nosił, przede
wszystkim o jego statusie
społecznym i materialnym,
określał wyznanie. Był także narzędziem komunika-

PREZENTUJE

Fot. zbiory Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Co było niezwykle istotnym elementem noszonego przez
polskich szlachciców stroju? Czym były persjarnie? Odpowiedzi na te pytania otrzymamy podczas zwiedzania przygotowywanej w Muzeum Zamek w Oświęcimiu wystawy
„Pasy kontuszowe, atrybut polskiego stroju szlacheckiego”.

cji, jego kolor sygnalizował
czasy wojen i czasy pokoju – zaznacza Wioletta Oleś,
dyrektor Muzeum Zamek w
Oświęcimiu.
– Od XV wieku popularne były w Rzeczypospolitej
pasy tekstylne wykonywane
z taśm i plecionek. Droższe
pasy jedwabne sprowadzano
ze Wschodu od XVI wieku.
W XVIII stuleciu pas kontuszowy był nieodzownym elementem reprezentacyjnego
stroju szlacheckiego, który
wykształcił się w latach 30.
i 40. XVII wieku i składał się
z żupana, kontusza, spodni
z nogawkami wpuszczonymi w buty oraz kołpaka
podszytego futrem – dodaje
dyrektor.
Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie wykład Anny
Lebet-Minakowskiej,
ku-

stosza Muzeum Narodowego w Krakowie z działu
rzemiosła artystycznego Muzeum XX. Czartoryskich pt.
„Pasy kontuszowe jako przejaw mody, wyznacznik przynależności społecznej, bogactwa i patriotyzmu” oraz
„żywe muzeum”, czyli grupa rekonstruktorów strojów
dawnych z pracowni kostiumologicznej „Mme Chantberry” i grupa Krynolina,
które zaprezentują stroje
z epoki. Podczas wernisażu
po wystawie oprowadzać będzie pasjonat historii i właściciel persjarni, Przemysław
Zambrzycki.
Wystawa będzie czynna do
14 stycznia 2018 roku.
Na wystawie temat pasów
kontuszowych się nie kończy, bowiem Muzeum Zamek przygotowało przy okazji ciekawą ofertę warsztatów
edukacyjnych „Przepasani
pasem kontuszowym, moda
Polski szlacheckiej” przeznaczonych dla uczniów klas od
II do V szkół podstawowych.
Będą się one odbywały od
27 listopada do 1 grudnia,
a w programie zajęć dzieci zwiedzą wystawę, obejrzą
multimedialną prezentację,
a także wykonają własny miniaturowy pas oraz wspólny pas zamkowy o długości
4 metrów, wzorem szlacheckiego oryginału.
– Marzena Wilk

Trzynasta prawda

Reportażysta Mariusz Szczygieł dołączył do Alei Pisarzy,
odsłaniając uwieczniony na tablicy cytat „Naucz się pozyskać śmierć do życia, tato”. Jest trzynastym twórcą, którego słowa skłaniają do zadumy przechodniów spacerujących
w pobliżu „Galerii Książki”.
– Reportaż został wynaleziony po to, żeby jedni ludzie
rozumieli drugich, a ludzie,
zwyczajni zjadacze chleba,
chodzą po bruku. Jeśli czasem na tym bruku spojrzą
sobie pod nogi, to zobaczą jakieś zdanie. Może da im ono
do myślenia, może przyda im
się ono w życiu. Bo powiem
szczerze, że specjalnie wybrałem takie zdanie, które może
być przydatne dla innych –
powiedział Mariusz Szczygieł,
uzasadniając wybór cytatu. –
Żadna śmierć nie może pójść
na marne. Śmierć w służbie
życia, bo inaczej świat nie
miałby w ogóle sensu – dodał.
To uznany mistrz reportażu,
artysta słowa i wrażliwy na
ludzkie historie twórca literatury faktu. Niepoprawny pasjonat Czechów i wszystkiego,
co czeskie. W oświęcimskiej
alei dołączył do grona, w którym są już: Andrzej Stasiuk,
Marek Bieńczyk, Janusz Głowacki, Ewa Lipska, Zofia
Posmysz, Marcin Świetlicki,
Olga Tokarczuk, Hanna Krall,
Ryszard Krynicki, Wanda
Chotomska, Wiesław Myśliwski i Dorota Masłowska.
– Nie mogę do końca uwierzyć, że jestem tu, z moimi
mistrzami. Hanna Krall
i Wiesław Myśliwski to dla
mnie dwoje największych, żyjących polskich pisarzy. A ja
między nimi? – dodał wciąż
zaskoczony felietonista.

– Ruchliwy, niezmordowany w promowaniu dobrych
książek i autorów, a przy tym
nieodmiennie uśmiechnięty
i otwarty na ludzi, czym zyskuje sobie olbrzymią sympatię czytelników – tak uzasadniła swój wybór kapituła Alei
Pisarzy. Projekt alei powstał
w 2012 roku. Ma upamiętniać
wybitnych, żyjących pisarzy,
którzy osobiście biorą udział
w uroczystości odsłonięcia
pamiątkowej płyty, ozdobionej ich autografem i wybranym cytatem z ich twórczości.
Po odsłonięciu płyty Mariusz
Szczygieł opowiadał o warsztacie reportażysty, uczciwości
w obserwacji rzeczywistości
oraz swojej ostatniej książce
„Projekt prawda”, która jest
poszukiwaniem prawdy własnego i cudzego życia. Autentyczny, uważny, skupiony na
słowach i ludziach. Z uśmiechem rozdawał autografy
w wypełnionej po brzegi auli
bibliotecznej.

ŁUKASZ SZYMAŃSKI

Z albumu rodzinnego Ireny Ziarkowskiej

Irena Ziarkowska na Rynku Głównym,
widok w stronę ulicy Solskiego, 1953/54 r.

Skrzyżowanie ulic: Olszewskiego i Śniadeckiego, przełom lat 50. i 60. XX wieku

– Mamy bardzo wielu dziennikarzy. Niewielu z nich zostaje pisarzami. Bardzo niewielu z nich zostaje dobrymi
pisarzami. Mariusz Szczygieł
jest jednym z tych fenomenów dziennikarskich, którzy
potrafią przekuć tę rzemieślniczą robotę dziennikarską
w kapitalną literaturę – mówił podczas laudacji prof.
Krzysztof Zajas, przewodniczący kapituły.
Mariusz Szczygieł pochodzi ze Złotoryi na Dolnym
Śląsku. Pracuje w „Gazecie
Wyborczej”, prowadził w telewizji talk-show „Na każdy
temat”, wydał kilka książek,
w tym poświęcony Czechom
„Gottland”, który został przetłumaczony na 10 języków.
Autor otrzymał za nią nagrodę Nike Czytelników oraz Europejską Nagrodę Książkową.
Na co dzień inteligentny obserwator i wrażliwy komentator życia.
– Karo

kultura
Dla pasjonatów podróży
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza do skorzystania
z nowości w swojej ofercie, zachęcając do wspólnych „Spotkań przy globusie”, które zaciekawią z pewnością pasjonatów podróżniczych opowieści.
Cykl prelekcji, prezentujących
egzotyczne i dalekie miejsca
na naszym globie, rozpoczął
się od spotkania z Pawłem
Kowalczykiem, którego pasją
są Indie, zwiedzone wszerz
i wzdłuż. Autor książki „Czerwone drogi Auroville”, opisującej niezwykłe miejsce, gdzie
wdraża się idee ekologicznego rozwoju, dzielił się swoimi
doświadczeniami m.in z pobytu w indyjskim kraju Kannadygów.
Z kolei Sebastian R. Bielak,
wykładowca, doktor nauk
technicznych, a prywatnie
zapalony globtroter, zaprosił
słuchaczy na wędrówkę po
bezdrożach Alaski. Spotkanie, które odbyło się 24 października cieszyło się sporym zainteresowaniem – sala
edukacyjna w OCK wypełniła się po brzegi, co potwierdziło fakt, że ten wciąż dziki
stan USA wydaje się jednym
z atrakcyjniejszych miejsc
do wypraw krajoznawczych,
tych rzeczywistych i tych
„palcem po mapie”. Zdjęcia
i opowieści Sebastiana Bielaka ukazały słuchaczom
nie tylko piękno alaskańskiej

przyrody i kryjące się w niej
niebezpieczeństwa, ale też
specyfikę życia w trudnych
warunkach, lokalne zwyczaje
rdzennej, indiańskiej ludności oraz szukających przygód
przyjezdnych. Autor prelekcji nawiązał też do historii
wybuchających w dolinie Jukonu „gorączek złota”.
Kto przegapił dotychczasowe
spotkania, nie powinien się
martwić, bo już 24 listopada
o 18.00 do Oświęcimskiego
Centrum Kultury zawita Leszek Szczasny, raciborzanin,
z wykształcenia politolog i filozof, z zamiłowania zaś społecznik, fotograf, a przede
wszystkim niezależny po-

dróżnik. Autor książki „Świat
na wyciągnięcie ręki”, który
za cel swych wypraw obiera przede wszystkim Bliski
Wschód i kraje Afryki Północnej, zaprezentuje zdjęcia
z podróży po Omanie. Będzie to okazja, by zagubić się
wśród pustynnych pustkowi
i nadmorskich dróg, prowadzących przez kraj pełen egzotyki, sprzeczności i dziwów,
który, będąc jednym z najbiedniejszych, w przeciągu
ostatnich trzech dziesięcioleci zyskał rangę jednego z lepiej rozwijających się miejsc
na ziemi.
– P. Lach

Poezja w grafice
W Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu można zobaczyć wystawę grafiki oświęcimianina Jerzego Pietruczuka.
Artysta nieczęsto prezentuje swój dorobek podczas indywidualnych wystaw w naszym mieście, dlatego warto
skorzystać z tej rzadkiej okazji. Tym bardziej że w Domu
Ciszy MDSM do końca 2017
roku prezentowana jest wystawa pt. „Poezja linii”,
na którą składają się wyłącznie niewielkie prace – z takiego formatu Jerzy Pietruczuk
jest mniej znany odbiorcom.
Podczas otwarcia artysta
w swoisty dla siebie, nieco filozofujący sposób, opowiadał
na temat procesu tworzenia
oraz życia swoich grafik. Według niego obraz jest pierwiastkiem wszystkich, nie
tylko plastycznych sztuk.
Podkreślał, że stanowi on także esencję literatury, w tym
poezji, czy też muzyki. Jerzy
Pietruczuk mówił o tym, że
tworząc swoje grafiki pragnie
poczuć się wizualnym poetą
bądź muzykiem, a jeśli takie
skojarzenia pojawią się w re-

fleksji oglądających jego prace, będzie to dla niego powód
do radości.
Jerzy Pietruczuk współpracował z Międzynarodowym
Domem Spotkań Młodzieży
przy dwóch jubileuszowych
prezentacjach – był projektantem wystaw „Inna strona
świata” i „W sercu świata”, wykonał też ilustracje do noweli Haliny Birenbaum „Wciąż
pytają”. Wystawa grafiki artysty jest jednak prezentowana
w MDSM po raz pierwszy.

Jerzy Pietruczuk jest absolwentem wydziału grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, uzyskał dyplom
w pracowni prof. Franciszka
Bunscha w 1992 r. Jest wielokrotnym stypendystą Miasta Oświęcim oraz laureatem
licznych nagród i wyróżnień
w kraju i za granicą. W dorobku ma wiele wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w Polsce i na świecie. Obok pracy
twórczej prowadzi od 2006
roku działalność pedagogiczną. Jest wykładowcą w Katedrze Grafiki w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W 2008 roku uzyskał
tytuł doktora w zakresie sztuk
pięknych. Obszary twórczości,
którymi artysta jest szczególnie zainteresowany to: grafika
oraz malarstwo cyfrowe, fotografia i rysunek. Od 2001 roku
jest członkiem ZPAP Bielsko-Biała.
– In

pejzaż za mgłą
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BOGNA WERNICHOWSKA

Galicyjskie mieszkania

M

iały rozmaity metraż i wyposażenie
– w zależności od
społecznego statusu
i zamożności lokatorów. Kiedy
pod koniec XIX stulecia przy
okazji spisów ludności prowadzonych w największych miastach Galicji, podawano też
powierzchnię mieszkalną, którą mieli do dyspozycji mieszkańcy, okazało się, że – poza
najuboższymi określanymi jako
„wyrobnicy” – mieszkano dość
wygodnie. Miejska rodzina
składająca się z rodziców i trójki dzieci miała na ogół do dyspozycji trzy pokoje, kuchnię
i pomieszczenia określane jako
„alkierzyki”, przez co rozumiano izby bez okna służące jako
garderoby i miejsce, gdzie chowano aktualnie niepotrzebne
rzeczy. W przypadku rodzin
zamożnych wynajmowano nawet piętra w kamienicach lub
wznoszono własne domy, zwykle dość obszerne.
Kiedy młoda para zamierzała
się pobrać, rodzice panny deklarowali przyszłemu zięciowi (kandydat do ożenku musiał być samodzielny), jaką
część wyposażenia mieszkania
ofiarują córce, a o czym powinien pomyśleć pan młody…
Zwyczajowo wśród mieszczan
i inteligencji wychodząca za
mąż córka wnosiła jako ślubną wyprawę wyposażenie sypialni – okazałe ślubne łoże,
towarzyszące mu nocne stoliki z marmurowymi płytami i paroma szufladami (nazywano je nakastlikami), tzw.
toaletę z lustrem i przyborami
do mycia. W bogatszej wyprawie dzbanki i miednice, tudzież naczynie na zużytą wodę
były srebrne, a przynajmniej
posrebrzane, w skromniejszej
– z powlekanej mosiądzem
blachy. W przylegającym do
sypialni alkierzu powinna
znaleźć się szafa na bieliznę
pościelową i stołową i solidny
kufer lub skrzynia na ubrania.

nagłaśniamy

Rodzice panny musieli kupić
też meble do jadalni czasem
pełniącej też funkcję bawialni
z fortepianem i wyścielanymi
fotelami obok. Zamożni dodawali jeszcze w wyprawie obite
aksamitem i lśniące politurą
meble do salonu.
Mężczyzna powinien zadbać
o wyposażenie pokoju żony
zwanego aż do końca XIX
stulecia buduarem – powinno tam stanąć damskie biureczko, stolik z szufladkami
do ręcznych robótek, kozetka czy mała sofa, gotowalnia
z lustrem i etażerka, gdzie
niewiasta mogłaby trzymać
miłe sercu porcelanowe figurki, rozmaite pamiątkowe
filiżanki, fotografie bliskich
w ozdobnych ramkach i temuż
podobne rzeczy.
Jeśli młode małżeństwo rozpoczynało wspólne życie
w skromniejszych warunkach
i o buduarze można było tylko
marzyć, mąż kupował żonie
w prezencie ślubnym bodaj
stolik do robótek z wygodnym krzesełkiem w komplecie, albo biurko z przyborami
do pisania i stojącym zegarem.
Sporo przedmiotów zdobiących mieszkania przynosili
w prezencie ślubnym goście
weselni – obrazy, posrebrzane patery, tace, komplety
sztućców, dywany. Do złożenia większej wartości darów
byli zwyczajowo zobowiązani
chrzestni rodzice obojga młodych i bliscy krewni.
Koledzy z pracy małżonka
zwykle dawali prezent składkowy w rodzaju szafki na
trunki (z butelką dobrego
wina czy miodu wewnątrz),
przybory do pisania z onyksu, serpentynitu czy malachitu na biurko albo lampę do
gabinetu na marmurowym
postumencie.
Przyjaciółki
z panieńskich czasów żony
ofiarowywały na ogół komplety serwetek (nieraz wykonanych własnoręcznie), dese-

rowych łyżeczek, malowanych
filiżanek…
O dobry stan mebli i wszelkich domowych przedmiotów
dbano pieczołowicie.
Panie domu przy pomocy służących robiły wszystko, by wyprawne sprzęty, obrusy i pościel przetrwały jak
najdłużej. Polerowały meble,
zszywały wszelkie uszkodzenia w serwetkach, poszwach
i prześcieradłach… Wszystkie
kobiece czasopisma ukazujące się w trzech zaborach przed
I wojną światową zamieszczały rozliczne porady praktyczne związane ze sprzątaniem,
konserwacją mebli, wywabianiem plam, odświeżaniem
dywanów, obić i firanek. Panie, nawet zasobnych domów
czytały je z zainteresowaniem
i stosowały w praktyce.
Nowe meble nabywano, gdy
stan materialny rodziny znacząco się zmieniał – pan domu
awansował, krewni zapisywali
w testamencie znaczące sumy.
Również czas, kiedy najstarsza córka zaczynała bywać
w towarzystwie i do domu
powinno się zapraszać młodszych gości, w gronie których
mógł – potencjalnie – zjawić
się konkurent – był okresem
meblowania na nowo salonu
czy jadalni. Rodziny niemogące pozwolić sobie na nowe
sprzęty, wzywały tapicerów,
aby zmienili kolor obicia foteli i sofy, kupowano inne tapety
i story, przestawiano bibeloty.
Były panie domu, które wykazywały wiele zmysłu artystycznego i praktycznego – szukały
okazji nabycia ładnego przedmiotu w sklepach z używanymi rzeczami, na wyprzedażach
w lombardach, nawet na licytacjach… A potem same czy
przy pomocy taniego rzemieślnika przywracały mu dawną
urodę, ciesząc się, gdy goście
chwalili nowy nabytek i zwykle
zachowując w sekrecie źródło
pochodzenia. 		

kamila drabek

Ósma podróż do Lipowa

N

ie pamiętam, w którym momencie stałam się fanką przaśnej serii kryminalnej
o policjantach z Lipowa.
Po „Domu czwartym”, który
momentami mnie nudził, sięgnęłam po „Czarne narcyzy”.
Jest to ósma pozycja w cyklu
powieści Katarzyny Puzyńskiej.
Czy mała miejscowość może
stanowić źródło tak wielu kryminalnych zagadek do
rozwiązania? Otóż może…
Tym razem pisarka sięgnęła
do ludowej legendy o opusz-

czonym domu nawiedzonym
przez diabła. Oprócz znanych
wcześniej postaci pojawia
się młoda dziennikarka szukająca wyjaśnienia tajemniczych zabójstw bezdomnych
mężczyzn. Przy ich zwłokach
znajdowano wahadełka, jakimi posługują się radiesteci
czy wróżki. Wśród bohaterów książki znajdziemy oczywiście Daniela Podgórskiego, który już od kilku tomów
przeżywa kryzys psychiczny,
a także komisarz Klementynę Kopp, już na emeryturze.

Tropem zabójcy podąża również
jak zwykle
psycholożka Weronika Nowakowska.
Trup się ściele. Siekiera idzie
w ruch.
„Czarne narcyzy” świetnie
nadają się na weekendową
lekturę. To zgrabny kryminał
osadzony w sielskim klimacie
polskiej prowincji. Pozornie
sielskiej. Bo podszytej zbrodnią i skrywającej uśpione demony.			

kultura
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Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim
tel./faks: 338422575
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Artystka wielkiego formatu
Dla oświęcimskiej publiczności zaśpiewa niekwestionowana pierwsza dama polskiej piosenki – Irena Santor.
Koncert odbędzie się 11 grudnia o godzinie 18:00 w OCK.
Artystka wystąpi wraz z zespołem muzycznym w składzie: Mariusz Dubrawski –
fortepian, Wojciech Ruciński
– kontrabas, Grzegorz Poliszak – perkusja. Wykona piosenki z okrytej platyną płyty
„Kręci mnie ten świat” oraz
najnowszej „Punkt widzenia”
z 2016 r.

Wydarzenia w Oświęcimskim
Centrum Kultury
17.11 godz. 18:00 Koncert
Piotra Bukartyka

Irena Santor od ponad sześćdziesięciu lat urzeka swym
głosem. Nagrała ponad tysiąc piosenek, z których wiele stało się niezapomnianymi przebojami jak np. „Tych
lat nie odda nikt”, „Powrócisz
tu”, „Już nie ma dzikich plaż”,
„Embarras”. Wyjątkowa muzykalność oraz kunszt interpretacyjny czynią z niej artystkę wielkiego formatu.
Bilety: 75 zł i 65 zł.
18.11 „Świat okiem kamery,

Doskonała muzyka
Zapraszamy na koncert finałowy VIII edycji cyklu „Jeszcze
Polska Muzyka”w wykonaniu Orkiestry Akademii Beethovenowskiej w Krakowie pod dyrekcją Jacka Kaspszyka.
Koncert odbędzie się 3 grudnia o godzinie 19:00 w OCK.
W programie: uwertura Es-dur Ignacego Jana Paderewskiego i IV Symfonia G-dur
Gustawa Mahlera.
„Jeszcze Polska Muzyka” to
doskonale dobrany repertuar promujący zapomnianą
muzykę polską w kontekście
najwybitniejszych dzieł światowych. To również promocja
małopolskich artystów oraz
solistów, a także koncertującej w największych salach
Europy Orkiestry Akademii
Beethovenowskiej.
Bilety: 40 zł.

Świąteczna tradycja

czyli jak powstaje film” – wykład Łukasza Głąba w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego (OCK, ul. Śniadeckiego 24)
•godz. 10:00 grupa wiekowa
10–12 lat
•godz. 11:30 grupa wiekowa
6–9 lat
21.11 godz. 16:30 „Coś
z niczego” – warsztaty twórczej
aktywności dla dzieci w wieku
szkolnym
24.11 godz. 12:00 „Plener
z klasą” – spotkanie przy
poplenerowej wystawie
malarstwa uczniów klas
maturalnych Zespołu Szkół
Plastycznych w Bielsku-Białej
24.11 godz. 18:00 „Oman.
Biało-niebieska kraina pełna
zapachów i achów” – spotkanie z podróżnikiem Leszkiem
Szczasnym z cyklu Spotkania
przy Globusie

2.12 godz. 16:00 „Wigilijna
noc Piotrusia” – spektakl
mikołajkowy połączony ze
spotkaniem z Mikołajem dla
dzieci powyżej 5. roku życia
czytaj obok
3.12 godz. 19:00 „Jeszcze
Polska Muzyka” – koncert
finałowy VIII edycji cyklu
w wykonaniu Orkiestry Akademii Beethovenowskiej w
Krakowie w ramach projektu
Kultura 50/50
czytaj obok
5.12 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –
warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
6.12 godz. 17:00 Spotkanie
z Mikołajem dla dzieci do
5. roku życia
czytaj obok
9.12 wykład dr inż. Alicji Kot-Niewiadomskiej w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego (Uczelnia PWSZ,
ul. Kolbego 8)
• godz. 10:00 „Tajemnica
szklanej szklanki” (grupa
wiekowa 10–12 lat)
•godz. 11:30 „Skąd się bierze
piasek w piaskownicy” (grupa wiekowa 6–9 lat)
9.12 godz. 18:00 „Kłamstwo”
– spektakl komediowy

Przedstawienie jest taneczną i wokalną ilustracją scen
biblijnych – od Zwiastowania do Bożego Narodzenia.
To niecodzienny spektakl,
angażujący ponad dwieście
osób. „Jasełkowisko” to także
tradycyjne spotkanie przedświąteczne, połączone z premierą szkolnego kalendarza
i kiermaszem ozdób bożonarodzeniowych.
Przedsięwzięcie organizowane jest od 2003 roku, od 2014
roku pod wyłonioną w drodze konkursu nazwą „Jasełkowisko”. W tym roku po raz
drugi odbędzie się w Oświęcimiu. Wstęp wolny.

11.01 godz. 9:00 XIII Konkurs Kolęd Polskich i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”
czytaj obok
14.01 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
20.01 godz. 18:00 „Gwiazdo
świeć, kolędo leć” – koncert
kolęd i pastorałek w wykonaniu Alicji Majewskiej, Olgi Bończyk, Łukasza Zagrobelnego,
Włodzimierza Korcza i Warsaw
Opera Quartet
21.01 godz. 17:00 „Czego nie
widać” – spektakl komediowy
z Teatru Bagatela w Krakowie
25–27.01 18. Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”
4.02 godz. 18:00 Koncert
Teresy Werner
10.02 godz. 18:00 „Scenariusz dla trzech aktorów”
– spektakl w wykonaniu Andrzeja Grabowskiego, Mikołaja
Grabowskiego i Jana Peszka
17.02 godz. 18:00 „7” – koncert zespołu Voo Voo

Wystawy

do 26.11 „Plener z klasą” – poplenerowa wystawa
malarstwa uczniów klas
maturalnych Zespołu Szkół
Plastycznych w Bielsku-Białej

czytaj s. 9

14 grudnia o godz. 18:00 uczniowie Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu zaprezentują jedyne w swoim rodzaju „Jasełkowisko”.

6.01 godz. 19:00 „Koncert
Wiedeński – Gala Johanna
Straussa” – koncert w wykonaniu Orkiestry Filharmonii
Lwowskiej INSO, solistów
– JJohanna Kruka, Alyony Kysteniovej, Ruslana Zinevycha,
Ivany Komarevich oraz baletu

26.11 godz. 18:00 „Selfie.
com.pl” – spektakl komediowy
w wykonaniu: Julii Kamińskiej, Doroty Pomykały, Filipa
Bobka i Mirosława Baki/Roberta Gonery

10.12 godz. 9:30–17:00
Wielki Charytatywny Jarmark
Bożonarodzeniowy Małej
Orkiestry Wielkiej Pomocy
11.12 godz. 18:00 „Punkt
widzenia” – recital Ireny
Santor
czytaj obok
14.12 godz. 18:00 „Jasełkowisko” w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkół Katolickiego
Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu
czytaj obok
16.12 godz. 17:00 „Ostatnie
takie trio” – program Kabaretu
Ani Mru-Mru
19.12 godz. 16:30 „Coś
z niczego” – warsztaty twórczej
aktywności dla dzieci w wieku
szkolnym

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

21.11 godz. 14:00 „Wielkie
kolekcje i muzea” – wykład
Janusza Wałka
28.11 godz. 14:00 „Dacia,
Dacja czy Drakula” – wykład
Andrzeja Pasławskiego
30.11 godz. 17:00 recital
Tomasza Stockingera „Już
nie zapomnisz mnie” – wstęp
za zaproszeniami tylko dla
słuchaczy UTW
5.12 godz. 14:00 „Wielkie
kolekcje i muzea” – wykład
Janusza Wałka
7.12 wyjazd do Muzeum
Historycznego Miasta Krakowa w Fabryce Emalia Oskara
Schindlera
7.12 wyjazd na musical „Bulwar Zachodzącego Słońca” do
Teatru Rozrywki w Chorzowie
12.12 godz. 14:00 „Kurator
sądowy a system probacji” –
wykład dr. Andrzeja Świerczka
19.12 spotkanie świąteczne

głośnik kulturalny

LISTOPAD 2017

11

Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w planach przedsięwzięć wprowadzone przez organizatorów

Hej kolęda, kolęda!

Repertuar „Naszego Kina”

Do 12 grudnia przyjmowane są zgłoszenia do udziału w XIII
Konkursie Kolęd Polskich i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”
organizowanym przez Oświęcimskie Centrum Kultury.
Konkurs
odbędzie
się
11 stycznia 2018 roku pod patronatem Prezydenta Miasta
Oświęcim.
Rozegrany zostanie w kategorii solistów oraz zespołów
(minimum
6-osobowych)
w trzech grupach wiekowych:
7–9 lat, 10–12 lat i 13–16
lat. W przypadku zespołów
o dużej rozpiętości wiekowej
o przynależności do danej
grupy zadecyduje wiek większej liczby członków zespołu.
Do udziału w konkursie należy przygotować dwie kolędy lub pastorałki, koniecznie
w języku polskim. Organizator nie dopuszcza możliwości
wykonania utworu w języku
obcym.

ne, m.in. dobór repertuaru, interpretacja, warsztat,
ogólne wrażenie artystyczne
i kompozycja. Oceniana będzie także zgodność formy
kolędowania z tradycją, pomysłowość i oryginalność
uczestników wyrażająca się
w przygotowanych przez nich
strojach kolędniczych oraz
rekwizytach wykorzystanych
podczas występu.
Jury może przyznać nagrodę Grand Prix konkursu oraz
nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
Występujących wysłucha jury Liczba podmiotów wykopowołane przez organizatora nawczych jest ograniczona,
i oceni uczestników w opar- decyduje kolejność zgłoszeń.
ciu o ustalone, powszechnie
stosowane kryteria artystycz-

Filmowy portret człowieka
Od 25 do 27 stycznia 2018 roku w Oświęcimskim Centrum
Kultury odbędzie się 18. Międzynarodowy Festiwal Filmów
Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”.
Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”
odbywa się w cyklu dwuletnim, pod patronatem UNICA – Światowej Unii Kina
Nieprofesjonalnego i Prezydenta Miasta Oświęcim.
Festiwalowe filmy – krótkometrażowe, fabuły, reportaże, dokumentalne zapisują
ludzkie historie. Prezentują
wielkie tragedie i małe dra-

maty oraz chwile szczęścia
i radości. Niejednokrotnie
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

„Dzika Afryka 3D” (b.o.),
prod. Wielka Brytania 2017,
reż. Patrick Morris, Neil Nightingale, Mike Slee, 43 minuty
(3D)
14.11 godz. 16:30
„Człowiek słoń” (15 l.), prod.
USA 1980, reż. David Lynch,
125 minut
14.11 godz. 19:30
„Mali giganci 3D” (b.o.), prod.
Wielka Brytania 2017, reż.
Mark Brownlow, 43 minuty
(3D)
15.11 godz. 16:30
„Twin Peaks. Ogniu krocz
ze mną” (15 l.), prod. Francja,
USA 1992, reż. David Lynch,
135 minut
15.11 godz. 19:30
„Spacer z dinozaurami. Prehistoryczna planeta 3D” (b.o.),
prod. Wielka Brytania 2017,
reż. Richard Dale, Barry Cook,
Neil Nightingale, 43 minuty
(3D)
16.11 godz. 16:30

18.11 godz. 16:15 (3D),
19.11 godz. 15:00 (2D),
20.11 godz. 16:15 (3D),
21.11 godz. 16:15 (2D),
22.11 godz. 16:15 (3D),
23.11 godz. 16:15 (2D)

życzliwości, szczerości, akceptacji, obcowaniu z drugim człowiekiem i naturą.
Filmy do udziału w konkursie przyjmowane będą do
7 grudnia 2017 roku. Regulamin festiwalu dostępny jest
na stronie www.ock.org.pl/.

Święty Mikołaj spotka się z dziećmi w Oświęcimskim Centrum Kultury dwukrotnie – 2 i 6 grudnia.
Natomiast 6 grudnia o godzinie 17:00 w odświętnie przystrojonym holu OCK Mikołaj będzie wręczać paczki
dzieciom młodszym, mającym mniej niż 5 lat. Opłata
wynosi 5 zł za karnet.
Paczki na oba spotkania należy przygotować samodzielnie. Kolejność zakupu biletu
decyduje o kolejności wręczania paczek przez Mikołaja
– do biletu dołączony będzie
karnet, który trzeba doczepić
do paczki.

„Listy do M. 3” (13 l.), prod.
Polska 2017, reż. Tomasz
Konecki, 110 minut

„Sprawa Chrystusa” PREMIERA (13 l.), prod. USA 2017,
reż. Jon Gunn, 112 minut
18–20.11 godz. 18:00,
21–23.11 godz. 20:00,
24.11 godz. 16:00,
25.11 godz. 17:30,
27.11 godz. 19:45,
28–29.11 godz. 17:30
„Najlepszy” PREMIERA
(15 l.), prod. Polska 2017,
reż. Łukasz Palkowski, 110
minut
18–20.11 godz. 20:00,
21–23.11 godz. 18:00,
24–25.11 godz. 19:30,
27.11 godz. 16:00,
28–30.11 godz. 19:30
„Wspólna sprawa” (15 l.),
prod. USA 1989, reż. Rob
Epstein, Jeffrey Friedman,
79 minut
24.11 godz. 18:00

2–10.12
„Valerian i Miasto Tysiąca Planet 3D” (12 l.), prod. Francja
2017, reż. Luc Besson, 137
minut (3D)
5–7.12
„Cicha noc” (15 l.), prod. Polska 2017, reż. Piotr Domalewski, 100 minut
15–20.12
„Na karuzeli życia” (15 l.),
prod. USA 2017, reż. Woody
Allen, 101 minut
15–20.12

„Zagubiona autostrada”
(15 l.), prod. Francja, USA
1997, reż. David Lynch,
135 minut
16.11 godz. 19:30

„Bracia Lumière!” (12 l.),
prod. Francja 2016, reż. Thierry Frémaux, 90 minut
28.12

„Potworna rodzinka” (b.o.),
prod. Niemcy 2017, reż. Holodkrywać tajemnicze piękno ger Tappe, 93 minuty
człowieka, ukryte w dobroci, (2D/3D)

Spotkania z Mikołajem

2 grudnia odbędzie się spotkanie przeznaczone dla
dzieci powyżej 5. roku życia.
O godzinie 16:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury
odbędzie się spektakl mikołajkowy pt. „Wigilijna noc
Piotrusia”. Aktorzy z Teatru
Cracovia zaprezentują wzruszającą, świąteczną opowieść,
w której przeplatać się będą
klimaty z bajek Andersena
i „Opowieści Wigilijnej” Karola Dickensa.
ty na spektakl można zakuPo spektaklu Mikołaj obda- pić w OCK w cenie 10 zł od
ruje dzieci prezentami. Bile- osoby.

„Pokolenia” (12 l.), prod. Polska 2017, reż. Janusz Zaorski,
105 minut
14–16.11 godz. 17:30

sztuka na ekranie

„Wspólna sprawa” to nagrodzony Oscarem w 1990 roku
film dokumentalny przedstawiający losy kilku osób
upamiętnionych na gigantycznej „kołdrze AIDS” – uszytej
z setek pojedynczych – z których każda jest memoriałem
dla jednej z ofiar epidemii.
1 grudnia przypada Światowy
Dzień Walki z AIDS.
„Mikołaj w każdym z nas”
PREMIERA (6 l.), prod.
Norwegia 2016, reż. Terje
Rangnes, 70 minut
2–8.12

„Vincent van Gogh. Nowy
sposób widzenia” – wystawa
na ekranie z Van Gogh Museum w Amsterdamie,
90 minut
27.11 godz. 18:00
„Korsarz” – retransmisja baletu z Teatru Bolszoj w Moskwie,
210 minut
30.12 godz. 17:00

Kino dla Dzieciaka
„Potworna rodzinka” (b.o.),
prod. Niemcy 2017,
reż. Holger Tappe, 93 minuty
19.11 godz. 15:00

Kurs tkactwa artystycznego
Oświęcimskie Centrum Kultury i Grupa Tkacka „Osnowa”
zapraszają do udziału w kursie tkactwa artystycznego.
W programie kursu znajdzie się nauka klasycznych splotów tkackich oraz projektowanie i wykonanie kilimu, gobelinu i tkaniny sumakowej. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 16 listopada 2017 roku o godzinie 17:00 w Oświęcimskim
Centrum Kultury. Opłata 40 zł miesięcznie. Studenci Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Oświęcimiu 20 zł miesięcznie.
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Muzeum Zamek w Oświęcimiu
ul. Zamkowa 1, Oświęcim
tel. 338424427
www.muzeum-zamek.pl

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5, Oświęcim
tel. 338426989
www.stowarzyszenie.romowie.net

Spotkanie dyskusyjne

Zamkowe spotkania z tradycją

Stowarzyszenie Romów w Polsce zaprasza na dyskusję po- Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza dzieci wraz z opieświęconą rozruchom antyromskim, które miały miejsce 21– kunami na rodzinne warsztaty świąteczne pt. „Podłaźniczka, diduch i światy z opłatka”.
22 października 1981 r.
Romów w Polsce Roman
Kwiatkowski. Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Marian Grzegorz Gerlich. Przewidziana jest także projekcja
fragmentów filmu ,,Ostatni
Cygan w Oświęcimiu”.

Spotkanie odbędzie się 22 listopada o godz. 17:00 w siedzibie stowarzyszenia przy
ul. Berka Joselewicza 5
w Oświęcimiu. Wstęp wolny.
– ekt

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

GRUDNIOWY KALENDARZ WYDARZEŃ
W BIBLIOTECE GALERIA KSIĄŻKI W OŚWIĘCIMIU
DZIECKO W OBIEKTYWIE.
ŚWIĄTECZNA WYSTAWA
FOTOGRAFII KATARZYNY
SOCHY
1–31.12 Galeria Przechodnia
POJAZD ŚW. MIKOŁAJA.
PRACE PODOPIECZNYCH
SOSW OŚWIĘCIM
1–31.12
Galeria Przechodnia
KONWERSATORIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Otwarte spotkania konwersatoryjne
4.12; 11.12; 18.12
godz. 16:30
Klasopracownia I p./CLD
CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego Szpitala
5.12; 19.12, godz. 13:00,
Szpital
WITAJ ŚWIĘTY MIKOŁAJU
Zabawa Mikołajkowa
Zapisy w Mikroświecie Zabawy
osobiście lub telefonicznie
Liczba miejsc ograniczona,
obowiązuje kolejność zgłoszeń.
5.12, godz. 17:00,
Aula/Informatorium

NOCNY MARATON WIEDZY
8.12, start godz. 19:00, Aula
Zapisy od 15 listopada
Szczegóły na stronie Biblioteki

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

AKADEMIA RODZICA
Kreatywne święta – tworzymy
lampiony
Warsztaty dla rodziców
z dziećmi 5–7 lat,
Zajęcia na zapisy. Ilość miejsc
ograniczona
11.12 godz. 17:30,
Aula

ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH W MIKROŚWIECIE
ZABAWY
Blok ruchowy
Zabawy i gry ruchowe dla
dzieci w wieku od 2–7 lat
wprowadzające w radosny
nastrój i dobre samopoczucie
i dające dziecku możliwość
zaspokojenia naturalnej
potrzeby ruchu. Blok ruchowy
jest przygotowaniem dziecka
do społecznego współdziałania
w grupie, kształtuje prawidłowe nawyki, dyscyplinę,
a także pozytywne cechy
charakteru
20.12, godz. 17:00,
Aula i Informatorium
Wstęp wolny.

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY
STUDENTÓW I DOKTORANTÓW O WOLNOŚCI I PRAWACH CZŁOWIEKA
„Cena odwagi: jak bronić
dobra bez karabinu”
14.12 godz. 9:00–15:30,
Aula
ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH W MIKROŚWIECIE
ZABAWY
Blok plastyczny
Rodzinne zajęcia plastyczne rozwijające wyobraźnię,
twórcze myślenie i sprawność
manualną u dzieci. Proponowane uczestnikom prace
plastyczne wykorzystują różne
techniki: malarskie, rysunkowe, rękodzielnicze, a także
niekonwencjonalne materiały.
Zajęcia dla dzieci od 2 do 7
lat. Wstęp wolny.
14.12, godz. 17:00,
Klasopracownia I p.

BICF. KLUB FILMOWY
Dyskusje o filmie
20.12 godz. 17:00
Multimedia, wstęp wolny

Podczas warsztatów uczestnicy wykonają światy – tradycyjne ozdoby z opłatków oraz
papierowe i drewniane dekoracje na choinkę.
– Będzie można zobaczyć
tradycyjne elementy świąt
Bożego Narodzenia: ludowy
stół wigilijny oraz podłaźniczkę – poprzedniczkę choinki – wieszaną dawniej pod
sufitem, przystrojoną tra-

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
ul. Legionów 11
tel. 338432107, 338431211
www.mdsm.pl

100 kin pamięta o Brunonie Schulzu
19 listopada, w 75. rocznicę śmierci Brunona Schulza 100 kin
na całym świecie zaprezentuje film Benjamina Geisslera pt.
„Bilder finden – odnaleźć obrazy”.
W naszym mieście będzie
go można zobaczyć o godz.
19:00 w Międzynarodowym
Domu Spotkań Młodzieży.
Film przedstawia historię fresków, które Brunon Schulz
namalował na ścianach pokoju dziecinnego willi zajmowanej przez naczelnika gestapo

Feliksa Landaua w 1942 roku.
Malunków nie udało się odnaleźć aż do roku 2001, kiedy odkrył je dokumentalista
Benjamin Geissler. Znalezisko miało dużą wartość historyczną, ponieważ po Schulzu
pozostało niewiele rękopisów
czy obrazów.

Niedługo później przedstawiciele Muzeum Pamięci
Ofiar Holocaustu Yad Vashem z Jerozolimy wywieźli
fragmenty fresków z Ukrainy, co wywołało międzynarodowe spory.
– ekt

List, który zmienia życie
Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który
przypada 10 grudnia.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu kolejny raz dołączył do
akcji. Od 1 do 10 grudnia
DKMS
będzie można przyjść i pi7–8.12 godz. 9:00–18:00
sać listy. Podczas wydarzenia
BEZPŁATNE PORADY PRAW9.12 godz. 9:00–15:00
aktywiści mobilizują ludzi
NE W BIBLIOTECE
Informatorium
na całym świecie do solidarPorad udziela dr Mieszko
nego przeciwstawienia się naNowicki w każdy piątek.
KONSULTACJE MATEMAruszeniom praw człowieka.
Obowiązują zapisy, osobiście
TYCZNE
W tym roku podczas maraw dziale promocji Biblioteki
7.12; 14.12 godz. 17:00
tonu listy powstaną w spralub telefonicznie 338479816
CLD, wstęp wolny
wie obrońców i obrończyń
praw człowieka z dziesięciu państw: Jamajki, Hondurasu, Czadu, MadagaskaBiblioteka GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu udostępnia również bezpłatnie,
ru, Finlandii, Turcji, Chin,
w godzinach otwarcia: piłkarzyki, szachy, gry planszowe, PlayStation 3 i 4, X-Boxa,
Bangladeszu, Izraela i Egipsalki kinowe, stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i skanerami,
tu. To osoby, które odważnie
językowe kursy komputerowe obejmujące pakiet języków: angielskiego, niemieckiego,
przeciwstawiają się łamaniu
francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego.
praw człowieka, a teraz same
Zapraszamy do korzystania!
potrzebują naszego wsparcia.
TO TAK JAK W KINIE
Dyskusje o filmie
21.12, godz. 10:00,
Multimedia, wstęp wolny

dycyjnymi ozdobami świątecznymi – informuje Monika Sitek z Muzeum Zamek
w Oświęcimiu.
Zajęcia odbędą się w niedzielę, 10 grudnia w godzinach 11:00–15:00. Są bezpłatne, zgłoszenia przyjmuje
do 8 grudnia Dział Edukacji
Muzeum pod numerem telefonu 338424427, wew. 26.
– ekt

Fot. zbiory Muzeum Zamek w Oświęcimiu

Wśród prelegentów znajdą
się: prof. dr hab. Krzysztof
Zajas z Uniwersytetu Jagiellońskiego, mecenas Stanisław Rydzoń, religioznawca Władysław Kwiatkowski
oraz prezes Stowarzyszenia

– Wysyłamy apele do władz
oraz listy solidarności do
osób, których prawa są łamane. Im więcej listów napiszemy, tym większa szansa, że
uda nam się poprawić los danego bohatera lub bohaterki.
W zeszłym roku w MDSM
w Oświęcimiu napisaliśmy
sześćset pięćdziesiąt pięć listów! – mówi Leszek Szuster,
dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu.
Organizatorzy akcji ze Stowarzyszenia Amnesty International podkreślają, że
rezultaty maratonu są widoczne od razu. Niedługo
po nim otrzymują wiele dobrych wiadomości – ludzie
są uwalniani z więzień, wła-

dze reagują na apele, a złe
prawo jest zmieniane. Listy
są ogromnym wsparciem dla
bohaterów i ich bliskich, dają
im siłę i nadzieję w walce
o swoje prawa.
Maraton powstał w Polsce
w 2001 roku i urósł do rangi największego na świecie
wydarzenia w obronie praw
człowieka. Od tamtego czasu akcja rozpowszechniała
się na inne kraje. W 2016 r.
setki tysięcy ludzi podjęły
ponad 4,6 mln akcji w ponad 200 krajach i terytoriach na całym świecie.
W Polsce napisano 356 645
listów w blisko 800 miejscach w całym kraju.
– In

rozmaitości
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KRZYŻÓWKA 11/2017

Przedwojenny oświęcimski pitawal

Morderstwo
u progu świąt
W cyklu „Przedwojenny oświęcimski pitawal”
prezentujemy opowieści kryminalne o autentycznych
wydarzeniach, o których pisano w ówczesnej prasie*.

W

igilia w 1928 r.
rozpoczęła się w
Oświęcimiu tragicznie. Poniedziałkowy „Ilustrowany Kuryer Codzienny” opublikował
wiadomość o zabójstwie posterunkowego policji – P. P.
Niedzielskiego. Policjant został zamordowany nocą.

Zabójca użył broni palnej i zbiegł. Ślad po nim zaginął. Nie wiadomo, jakie
były przyczyny i okoliczności
morderstwa. W pościgu postanowiono wykorzystać psa
policyjnego, którego specjalnie w tym celu sprowadzono z Krakowa. Pies znalazł
trop i rozpoczął się pościg za

zbrodniarzem. Niestety nie
wiemy, jaki był jego wynik.
Brakuje informacji o dalszych
losach śledztwa.
Tragiczny koniec życia
policjanta tuż przed Bożym
Narodzeniem wywołał falę
komentarzy na temat przestępczości w kilkunastotysięcznym wówczas Oświęcimiu oraz na terenie powiatu.
Mieszkańcy podkreślali, że
bandyci grasują w mieście
i okolicy, a sześciu funkcjonariuszy miejscowego posterunku policji to niewystarczająca obsada, aby zapewnić
bezpieczeństwo w Oświęcimiu.
– Kamila Drabek
*Artykuły z przedwojennej
prasy udostępnia Łukasz Szymański.
Źródło: „Ilustrowany Kuryer
Codzienny”, nr 355 z 24 grudnia 1928 r.

Konkurs!!!
W związku z trwającym w naszym mieście Rokiem Andrzeja Patrycego Nideckiego zapraszamy czytelników „Głosu Ziemi Oświęcimskiej” do udziału w konkursie.
Należy odpowiedzieć na trzy zamieszczone poniżej pytania:
1. Znawcą i komentatorem czyich dzieł był Andrzej Patrycy Nidecki?
2. W jakiej miejscowości pochowany został A. P. Nidecki?
3. Przy której ulicy w Oświęcimiu odsłonięto w 1984 roku tablicę pamiątkową
poświęconą A. P. Nideckiemu?
Prawidłowo wypełniony kupon konkursowy należy dostarczyć do 6 grudnia 2017 r. do
redakcji GZO, Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu. Odpowiedzi można także nadesłać drogą elektroniczną na adres gzo@ock.org.pl, również do
6 grudnia.
Na zwycięzców losowania czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez wydawcę miesięcznika – Oświęcimskie Centrum Kultury. Nazwiska osób nagrodzonych zostaną opublikowane w grudniowym wydaniu GZO.
Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, regulamin dostępny w redakcji GZO i na
stronie www.ock.org.pl/. Nadesłanie odpowiedzi równoznaczne jest z zaakceptowaniem
regulaminu w całości.

KUPON KONKURSOWY
listopad 2017

Odpowiedzi:
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
3. .................................................................................................................
Imię i nazwisko: ...........................................................................................
Numer tel.: ..................................................................................................

„Głos Ziemi
Oświęcimskiej”

KUPON
krzyżówka 11/2017

Litery uporządkowane
od 1 do 17 utworzą rozwiązanie: myśl Tukidydesa, które wraz z kuponem nr 11 naklejonym
na kartę pocztową należy
dostarczyć do 6 grudnia
2017 r. do redakcji GZO,
Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki
nr 10/2017 brzmi: „Cudzy kożuch nie grzeje”.
Nagrodę książkową
otrzymuje p. Ewelina Michalczewska z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1) Miłosny w filmie;
* Wynik, rezultat;
2) Ukończył szkołę;
3) Szachowy pat;
* Skrajne ubóstwo;
4) Morderstwo;
5) Świadectwo kontroli technicznej;
* Samica dzika;
7) Twórca postaci Tomka Sawyera;
* Uczestnik meczu;
9) Długi drąg, tyczka;
* Błędny nad bagnami;
11) Batalion Kedywu;
* Wrzask;
13) Fałda na spódnicy;
* Filtr organizmu;
14) Buntownik;
15) Jacek z „Ich Troje”;
* Zbiornik wodny;
16) Szef poczty;
17) Wkład wspólnika do spółki;
* Karciany kolor;

Pionowo:
A) Odmiana;
* Z siarczanym łebkiem;
B) Klapa skrzyni;
C) Organiczna farba emulsyjna;
* Achillesa – w nodze;
D) Ptak na Święto Dziękczynienia;
E) Jadalny - to maron;
* Odcień czerwieni;
G) Persona;
* Rewers siekiery;
I) Przezrocze;
* Muzyka Tadeusza Nalepy;
K) Ateneum w Warszawie;
* Fińska łaźnia;
Ł) Bada kultury ludów;
* Elektryczny w ścianie;
M) Dyscyplina;
N) Ruch narodowy Romana
Dmowskiego;
* Antonim choroby;
O) Azjatyckie imperium;
P) Bagażowy na dworcu;
* Skrzat, gnom.

Aby zamieścić reklamę lub ogłoszenie drobne
należy skontaktować się z redakcją „GZO”.
Koszt ogłoszenia drobnego to 60 groszy za słowo
KOLEJNE WYDANIE „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”
we wtorek 12 GRUDNIA 2017 R.
„gzo” W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
dostępny NA WWW.OCK.ORG.PL

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

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

Miesięcznik powołany w 1991 roku przez Radę Miasta Oświęcim
Wydawca: Oświęcimskie Centrum Kultury Dyrektor: Apolonia Maj
Redaktor naczelna: Ewelina Kostaś, sekretarz redakcji: red. Marzena Wilk, korekta: Jadwiga Ząbroń,
projekt graficzny: Paweł Adamus. Stale współpracują: Marzena Kiryjczuk, Bogna Wernichowska, Adam Kuta,
Andrzej Rzycki, Krzysztof Szostak, Łukasz Szymański, Andrzej Winogrodzki.
Wieści z Oświęcimskiego Ratusza redaguje Katarzyna Kwiecień.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania dostarczonych tekstów,
nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Druk: POLSKAPRESSE sp. z o.o. Sosnowiec-Milowice, ul. Baczyńskiego 25 a
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Puchar Polski na szczeblu oświęcimskiego podokręgu dla Dobiegły końca letnio-jesienne rozgrywki „Siódemek”
zespołu z Plant
na oświęcimskich orlikach

Puchar trafił w godne ręce

Piłkarze oświęcimskiej Soły
wywalczyli Puchar Polski
na szczeblu oświęcimskiego podokręgu. Teraz przed
nimi półfinał zachodniej Małopolski. Ich rywalem będzie
czwartoligowy Orzeł Ryczów,
a spotkanie odbędzie się na
wyjeździe. W wypadku zwycięstwa solarze zagrają w finale z MKS-em Trzebinia, który
miał wolny los.
W finale Pucharu Polski na
szczebu oświęcimskiego podokręgu niespodzianki nie
było. Trzecioligowa Soła nie
miała problemów z pokonaniem trzy klasy niżej notowanego Rajska. Klasą błysnął
kapitan solarzy. Paweł Cygnar
w pierwszej połowie ustrzelił
„hat-tricka”. Oświęcimianie
szybko potwierdzili swoją dominację. Wynik otworzył Cygnar, który pokonał Łukasza
Gielarowskiego po ostrym
centrostrzale. Później ten sam
zawodnik przechytrzył golkipera gospodarzy w sytuacji jeden na jeden, a na koniec popisał się mierzonym strzałem
w „okienko”. Rajsko odpowiedziało trafieniem Bartłomieja
Miki, który zamknął podanie
wzdłuż bramki Pawła Piskorza. To było jednak wszystko,
na co tego dnia stać było podopiecznych Grzegorza Bąka.
Po zmianie stron dwa gole

Ze sporą, bo 9-punktową
przewagą mistrzowski tytuł oświęcimskiej ligi „Siódemek” wywalczył DS Bruk.
Wicemistrzostwo przypadło
ekipie FC Rekonstrukcja, która lepszym bilansem bramkowym wyprzedziła Jt Cleaning
i USB. Zawody zorganizowało Oświęcimskie Stowarzyszenie Sportu Amatorskiego
„OSSA” przy sporym współudziale Miasta Oświęcim.
W rozgrywkach rywalizowało dwanaście zespołów, które
grały systemem każdy z każdym mecz i rewanż. W sumie rozegrano XXII serie gier
na orlikach przy popularnym
„Konarze” i Szkole Podstawowej nr 5.
DS Bruk zapewnił sobie mistrzostwo już na trzy kolejki przed końcem letnio-jesiennego sezonu. Nie było
to niespodzianką, wszak ten
właśnie zespół bronił tytułu. Losy korony definitywnie rozstrzygnął pojedynek
DS Bruk z Rekonstrukcją,
wygrany przez tych pierwszych 4:3. Spotkanie miało
niezwykle dramatyczny przebieg, a wynik był otwarty do

Bohaterem finału Pucharu Polski na szczeblu oświęcimskiego podokręgu był Paweł Cygnar (z lewej)
Fot. mac

Cygnar 33, 1:4 Wawoczny 78,
1:5
Wawoczny 85. Sędziował:
Przemysław Greń (Kozy).
Widzów: 100.
RAJSKO: Gielarowski (87.
Kołacz) – Opala, Sieczko, Welber, Baluś (46. Matwiejczuk)
– Bąk,
Ryś (46. Zimnal), Czarnik,
Matlak (46. Skiernik) – Piskorz, Mika. Trener: Grzegorz Bąk.
SOŁA: Mioduszewski – Wawoczny, Hałgas, Stankiewicz,
Dynarek (46. Szewczyk (63.
Wadas) – Snadny, Szymczak,
Bała, Gaudyn – Czapla (70.
LKS Rajsko – SOŁA Oświę- Knapik), Cygnar (46. Gleń).
Trener: Sebastian
cim 1:5 (1:3)
Bramki: 0:1 Cygnar 10, 0:2 Stemplewski.
Cygnar 23, 1:2 Mika 26, 1:3
– mac
dołożył Mateusz Wawoczny.
Cygnar mógł przynajmniej
jeszcze raz wpisać się na listę
strzelców, ale jego uderzenie
z rzutu karnego obronił Gielarowski.
We wcześniejszym półfinale doszło do sporej niespodzianki. Rajsko rozbiło broniącą tego trofeum Unię aż
5:2! Był to swoisty rewanż za
ubiegłoroczną porażkę w finale po serii rzutów karnych.
W drugim starciu, którego
stawką był finał, Soła pokonała na wyjeździe Team Sport
Hejnał Kęty 2:1.

Solarze sprowadzeni na ziemię w spotkaniach z zespołami
z dolnych rejonów tabeli

Zgubne skutki liderowania
A było już tak pięknie... –
wzdychają kibice oświęcimskiej Soły. W końcówce rundy
jesiennej solarze wygrywali
mecz za meczem i usadowili
się w fotelu trzecioligowego
lidera. Kiedy wydawało się,
że przed Sołą teoretycznie łatwiejsi rywale, nastąpiła nieoczekiwana zmiana kursu.
Podopieczni Sebastiana Stemplewskiego niespodziewanie
ulegli u siebie Spartakusowi Daleszyce 1:3, by później
polec w wyjazdowych derbach zachodniej Małopolski
z MKS-em Trzebinia 2:0.
Spartakus ewidentnie „nie
leży” zespołowi z Oświęcimia.
Ta prawda znalazła niestety potwierdzenie w ostatniej
potyczce tych ekip. Kwadrans
przed końcem pierwszej odsłony przyjezdni objęli prowadzenie. Kiedy solarze szukali wyrównującego trafienia,
piłka trafiła w rękę Mateusza
Wawocznego i sędzia pokazał na „wapno”. Z 11 metrów
celnie przymierzył Maciej Za-

łęcki i zrobiło się 0:2. Oświęcimskie nadzieje odżyły na
kwadrans przed końcem.
Wówczas po dośrodkowaniu
Pawła Cygnara z kornera, futbolówkę do siatki posłał Dawid Wadas. Soła postawiła
wszystko na jedną kartę, ale
zamiast wyrównania straciła
gola na 1:3.
– Szkoda, bo tego meczu absolutnie nie powinniśmy

Po dwóch porażkach z rzędu solarze stracili żółtą koszulkę lidera
Fot. mac

przegrać – mówił podczas
pomeczowej konferencji prasowej trener oświęcimian, Sebastian Stemplewski.
– Traciliśmy gole po prostych
błędach. My z kolei nie potrafiliśmy zrobić właściwego
użytku w podbramkowych
sytuacjach.
O ile porażkę ze Spartakusem kibice tłumaczyli sobie
jeszcze jako klasyczny wypadek przy pracy, to później
przyszedł kolejny cios. Soła
niespodziewanie przegrała
w Trzebini 2:0.
Wszystko rozstrzygnęło się
w samej końcówce pierwszej
połowy, kiedy trzebinianie
dwukrotnie pokonali golkipera solarzy. Krótko po zmianie
stron sytuacja gości stała się
już arcytrudna, bo czerwoną
kartką ukarany został obrońca Soły – Marcin Drzymont.
W 70. minucie siły się wyrównały (czerwień dla gracza
Trzebini), ale wynik nie uległ
już zmianie.
– mac

Fot. zbiory organizatora

Upolować orła

końcowego gwizdka. Napięcie potęgowała czerwona
kartka, jaką zobaczył bramkarz DS Bruk i obrońcy tytułu w końcówce musieli bronić
prowadzenia w zdekompletowanym składzie. Ostatecznie
wszystko skończyło się po ich
myśli. Po końcowym gwizdku
piłkarze DS Bruk mogli rozpocząć świętowanie. Królem
strzelców ligi „Siódemek” został Kamil Wróbel z Sharków,
który zdobył 47 goli.
Piłkarscy amatorzy w Oświęcimiu nie mają czasu na nudę.
Wystartował już bowiem sezon halowy. Do rozgrywek
zgłosiło się dwanaście zespołów (Kamikaze, JT Cleaning,

DS Bruk, Zaborze Zdrój, FC
Rekonstrukcja, USB, Sharks,
Nowa Drużyna, Antidotum,
Team Błonie, Porowski Consulting, Wilcza Horda Team).
Końcowa klasyfikacja sezonu na otwartych boiskach:
1. DS-Bruk (53 pkt), 2. FC
Rekonstrukcja (44 pkt), 3. Jt
Cleaning (44 pkt), 4. USB
(44 pkt), 5. Wilcza Horda
Team (40 pkt), 6. Sharks (37
pkt), 7. Porowski Consulting (32 pkt), 8. Antidotum
(29 pkt), 9. Team Błonie (21
pkt), 10. Kamikaze (15 pkt),
11. Zaborze Zdrój (14 pkt),
12. Skrzydlate Dziki (12 pkt).
– mac

Więcej niż udany finisz piłkarzy oświęcimskiej Unii w czwartoligowych rozgrywkach

Zwycięska seria
Udanie finiszują piłkarze
oświęcimskiej Unii w kończącej się rundzie jesiennej rozgrywek czwartej ligi.
Podopieczni Jacka Dobrowolskiego awansowali już na
trzecie miejsce w tabeli. Prowadzi nowohucki Hutnik,
przed Wiślanką Grabie.
W ostatnim spotkaniu rozegranym przed własną publicznością biało-niebiescy
pokonali Iskrę Klecza Dolna
3:0. Była to już czwarta wygrana z rzędu. Pożegnanie
z oświęcimskimi kibicami
wypadło niezwykle okazale.

Gospodarze wygrali z kleczanami wysoko i przekonująco,
choć po pierwszych 45 minutach był bezbramkowy remis.
Wynik spotkania 20 minut
po przerwie otworzył Tomasz
Kaleta, który uderzył z pierwszej piłki. W końcówce ten
sam zawodnik po raz drugi
wpisał się na listę strzelców,
a asystę przy golu na 2:0 zapisał na swoim koncie Bartosz
Ryszka. Końcowy wynik już
w doliczonym czasie gry ustalił Przemysław Dudzic.
Wcześniej drużyna z ulicy
Legionów pokonała kolejno

Piłkarze oświęcimskiej Unii awansowali na trzecie miejsce w tabeli czwartej ligi
Fot. mac

u siebie Wiślankę Grabie 3:1
i Michałowiankę Michałowice 2:1, a na wyjeździe zwyciężyła Jutrzenkę Giebułtów 3:0.
Niezwykle dramatyczny przebieg miał przede wszystkim
mecz z Michałowianką. Powtórzyła się historia sprzed
lat, kiedy... Legia Warszawa
podejmowała na swoim stadionie Cracovię. W ostatniej
z doliczonych minut – przy
stanie 1:1 – sędzia odgwizdał
wolnego dla „wojskowych”. Do
piłki podszedł Maciej Iwański
i sprawił, że kibice przy Łazienkowskiej oszaleli ze szczęścia. Legia wygrała 2:1.
W meczu z Michałowianką
mieliśmy kopię tej sytuacji.
Unia długo przegrywała na
swoim obiekcie 0:1. Dopiero
na kwadrans przed końcem
Patryk Lichota posłał futbolówkę do siatki po dograniu
Bartosza Ryszki. Wydawało się, że spotkanie zakończy
się podziałem punktów. Wtedy klasą błysnął Maciej Iwański. W 5 z doliczonych minut
kapitalnie przymierzył z wolnego i Unia zwyciężyła 2:1.
Co klasa, to klasa...
– mac
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znakomite występy oświęcimskich kick boxerów prowadzo- Paweł Korzeniowski pożegnał się z oświęcimskimi fanami
nych przez sensei Mariusza Pawlusa

Mamy złoto i srebro!
Podczas rozgrywanych w niemieckim Hagen mistrzostwach świata WFMC reprezentanci z miasta nad Sołą
wywalczyli złoty i srebrny
medal! Na najwyższym stopniu podium stanęła Dominika Chylińska, a po wicemistrzostwo sięgnął Mateusz
Słota. To niewątpliwie wielki sukces oświęcimskiego
kick boxingu!
Dominika Chylińska walcząca w formule kick-light kadetek pokonała Linane Aluzi
z Turcji, Jamy Snerdes z Holandii i w finale Aliwę Hoxhaj
z Niemiec. Wszystkie czarnoskóre rywalki, to najwyższa
klasa światowa. Przypomnijmy, iż oświęciminka ma już
na swoim koncie mistrzostwo
Polski i Europy.
Z kolei Mateusz Słota został
wicemistrzem świata. Walczący w formule K-1 zawodnik
Oświęcimskiego Klubu Karate
wygrał kolejno z Samirem Hamerem (Wielka Brytania), Rafałem Kociborkiem (Polska),
Cosem van den Bersem (Holandia). Dopiero w wielkim finale uległ Ronniemu Konenikowi z Niemiec.
Bartosz Fryc po wygranej
walce z Brazylijczykiem Bruno Amci Costro, przegrał
z Paulem Lepem z Niemiec
i odpadł w 1/4 finału. Kacper Urbańczyk i Cyprian
Brzeźniak pożegnali się z mistrzowskim turniejem w fazie
eliminacyjnej.
– Jestem bardzo zadowolony
z występu moich zawodników
– podkreśla sensei Mariusz
Pawlus, trener w Oświęcimskim Klubie Karate z sekcją
kick boxingu.
– Spisali się wręcz rewelacyjnie w gronie ponad tysiąca
zawodniczek i zawodników
całego świata. Ten spektakularny wynik z pewnością

Refren tej staruteńkiej jak
świat piosenki powrócił do
nadsolańskiego grodu z niebywałą siłą. Z kibicami żegnał
się bowiem najwybitniejszy
pływak w historii Unii – Paweł Korzeniowski. Popularny „Korzeń” wystąpił po raz
ostatni podczas rozgrywanych w Oświęcimiu zawodów
Grand Prix Polski. Pływalnia
wypełniła się wspomnieniami przepełnionymi sportowymi sukcesami Pawła.
Do tegoż wydarzenia na jednym ze społecznościowych
mediów odniósł się sam bohater. „To był przepiękny
Oświęcimscy kick bokserzy na mistrzostwach świata
WFMC w Hagen
Fot. zbiory klubu

przyczyni się do naszego dalszego rozwoju – kończy Mariusz Pawlus.
Kolejny znakomity występ
oświęcimskich kick boxerów
miał miejse podczas rozgrywanych 4 listopada na Śląsku,
a konkretnie w Gliwicach mistrzostw Polski. Wywalczyli
tam aż dziesięć medali, w tym
dwa złote. Najlepszym zawodnikiem krajowego championatu WFMC formuły low-kick został zgodnie uznany
Kacper Urbańczyk! Oświęcimianin stanął na najwyższym
stopniu podium w seniorskiej
rywalizacji do 81 kg.
Po złoto sięgnęła także rywalizująca wśród kadetek do 50 kg
– Dominika Chylińska. To kolejny krążek tej zawodniczki
w złotym kolorze. Brawa należą się także pozostałym medalistom z Oświęcimia.
– Mistrzostwa w Gliwicach
dowodzą, że idziemy w dobrym kierunku szkoleniowym. Nasi reprezentanci
odnoszą sukcesy na najważniejszych imprezach i są coraz bardziej rozpoznawalni.

Szczególnie cieszy, że moja kadra zawodnicza jest coraz liczniejsza zarówno w kick boxingu, jak karate. Najważniejsze,
że treningi przynoszą oczekiwany efekt – podsumowuje
Mariusz Pawlus.
Wyniki oświęcimian podczas
mistrzostw Polski w kick boxingu:
Złoto – Kacper Urbańczyk,
senior – 81 kg
Złoto – Dominika Chylińska,
kadet – 50 kg
Srebro – Bartosz Fryc, senior
– 75 kg
Srebro – Cyprian Brzeźniak,
młodzik – 67 kg
Srebro – Dominik Matusz, junior – 57 kg
Srebro – Rafał Chrostek, senior – 63 kg
Srebro – Kuba Brańka, junior
– 75 kg
Srebro – Łukasz Nycz, młodzik –75 kg
Brąz – Łukasz Nowak, młodzieżowiec – 75 kg
Brąz – Mateusz Wróbel III
miejsce młodzieżowiec –
67 kg
– mac

Puchar Makroregionu Południowego Oyama PFK w Kumite

Narybek w natarciu

Cztery złote i trzy srebrne
medale dorzucili reprezentanci Oświęcimskiego Klubu Karate do swojej bogatej
kolekcji. Młode zawodniczki
i zawodnicy startowali w zawodach o „Puchar Makroregionu Południowego Oyama
PFK w Kumite”. Na najwyższym stopniu podium stanęły oświęcimianki – Elżbieta
Ferenc, Anna Ferenc, Oliwia
Greczner i Katarzyna Kotapka. Turniej o „Puchar Makroregionu Południowego Oyama PFK w Kumite” odbył się
w Dobczycach.

I tak się trudno rozstać...

Ze startu swoich podopiecznych bardzo zadowolony
jest prezes i zarazem trener
w oświęcimskim klubie, sensei Mariusz Pawlus.
– To bardzo dobry wynik, ale
takiego można się było spodziewać – podkreśla.
– Nasza kadra karate potwierdza dobre wyszkolenie
na każdych zawodach i bynajmniej nie spoczywa na
laurach. Cały czas pracujemy nad formą. Mocno trenujemy, mierząc w najwyższe trofea. Nasza mistrzyni
świata Dominika Chylińska

zaczynała właśnie od takich
zawodów, jak te w Dobczycach – podsumowuje Mariusz Pawlus.
Wyniki
reprezentantów
Oświęcimskiego Klubu Karate:
Złoto – Elżbieta Ferenc
Złoto – Anna Ferenc
Złoto – Oliwia Greczner
Złoto – Katarzyna Kotapka
Srebro – Mateusz Ostrowski
Srebro – Dominik Matusz
Srebro – Natalia Matusz
– mac

weekend. Ostatni start w karierze na wyremontowanym
już basenie w Oświęcimiu!
Owacje na stojąco, podziękowania i gratulacje! Dziękuję wszystkim, którzy docenili moją całą karierę, a przede
wszystkim trenerom, zawodnikom i działaczom UKP
Unia Oświęcim. Dziękuję!” –
napisał Paweł Korzeniowski.
Chociaż kończył on karierę jako zawodnik stołecznej
Legii, to i tak zawsze będzie
utożsamiany z Unią. Wszak
to rodowity oświęcimianin
i wychowanek biało-niebieskiego klubu.

Paweł Korzeniowski trzykrotnie uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich (Ateny
2004, Pekin 2008, Londyn
2012). Najbliżej medalu był
podczas swojego pierwszego startu w Grecji. Wówczas przegrał brąz dosłownie
o pół paznokcia. Ten wybitny
oświęcimianin jest wielokrotnym rekordzistą i mistrzem
Polski. Ma w swoim dorobku mistrzostwo i dwukrotne
wicemistrzostwo świata. Sześciokrotnie był najszybszy na
Starym Kontynencie. Wielka
klasa...
– mac

Personalna karuzela w hokejowym zespole Unii

Czas Jirziego Sejby
Za nami szalony czas w klubie z ulicy Chemików. Najpierw była raczej spodziewana dymisja dotychczasowego
szkoleniowca – Josefa Dobosza (obecnie Naprzód Janów).
Zaraz później całkowicie zaskakujący powrót braci Kasperlików i postawienie na
Witolda Magierę w roli tymczasowego pierwszego trenera. Wreszcie na koniec niespodziewana nominacja dla
Jirzego Sejby.
Trzeba przyznać, że decyzja
działaczy odnośnie nowego
trenera może być dla wielu
sporym zaskoczeniem. Do
końca sezonu 2017/18 Unię
poprowadzi doskonale znany polskim fanom hokeja Jirzi Sejba.
Przypomnijmy, iż 23 października pracę w Oświęcimiu stracił Josef Dobosz.
56-letni czeski szkoleniowiec
poprowadził zespół w piętnastu meczach i zanotował tylko
cztery wygrane.
W trybie awaryjnym na stanowisko trenera powołano
Witolda Magierę, który do
tej pory pracował z młodszymi hokeistami. Ten wyraźnie
„oczyścił” atmosferę w szatni
i widać było, że jego przekaz
został bardzo pozytywnie odczytany przez zespół. Powrócił głód zwycięstw. Do tego
doszli bracia Kasperlikowie,
którzy zdecydowali się na taki
krok po odejściu Dobosza
z którym ewidentnie nie było
im po drodze.
Wydawało się, że Witold Magiera może na dłużej pozostać
pierwszym szkoleniowcem.
Wróble ćwierkały także o Milanie Stasu (wcześniej Ciarko PBS Sanok), Pavle Hulvie
(GKS Tyvhy) czy Jirzim Micki. Tymczasem nowym trenerem został Jirzi Sejba.

Oświęcimska Unia zajmuje ósme miejsce w tabeli hokejowej ekstraligi
Fot. mac

55-letni były znakomity czeski hokeista przez pięć sezonów pracował w GKS Tychy.
Z trójkolorowymi zdobył pięć
medali – jeden złoty i cztery srebrne. Do tego dorzucił
dwa Puchary Polski wywalczone z tyszanami.
Dwa ostatnie mecze Unii pod
wodzą Witolda Magiery kończyły się zgodnie z przewidywaniami. Najpierw biało-niebiescy rozgromili u siebie
absolutnego outsidera, czyli
katowicki SMS PZHL U-20,
by później polec na lodowisku mistrzów Polski w Krakowie.
W ekstralidze znowu występuje SMS U-20, który był
niemiłosiernie okładany na
wszystkie możliwe sposoby już w poprzednim sezonie. Pomysł zgłoszenia tego
zespołu do rozgrywek jest –
najdelikatniej rzecz ujmując
– kompletnym nieporozumieniem. Przecież ci młodzi
hokeiści mają się uczyć rywalizacji! A jak się jej uczyć,
skoro w każdym spotkaniu
dostaje się ciężki łomot. Szkoda tylko tych młodych chłopaków, których po prostu
przyzwyczaja się do wysokich porażek. Już przed meczem nawet najwięksi hoke-

jowi dyletanci wiedzieli, że
ten mecz może wygrać tylko
jedna drużyna. Jaki jest zatem
sens i gdzie logika rozgrywania tego typu pojedynków?
Praktycznie były tylko dwie
niewiadome. Czy „Szkoła”
uniknie w Oświęcimiu dwucyfrówki i czy gościom uda
się zdobyć choćby jednego
gola.
Później hokeiści oświęcimskiej Unii przegrali pod Wawelem z „Pasami”. Broniąca
mistrzowskiego tytułu Comarch Cracovia pewnie i wysoko pokonała biało-niebieskich 7:3. Wszystko było już
jasne w połowie meczu, kiedy
podopieczni Rudolfa Rohacka prowadzili różnicą czterech trafień.
UNIA Oświęcim – SMS-20
Katowice 12:1 (5:0, 3:0, 4:1)
Bramki: O. Kasperlik – trzy,
Rufer – dwie, M. Kasperlik
–dwie, Danecek, Piotrowicz,
Tabacek, Bezuska, Saur – Rybak.
COMARCH CRACOVIA –
UNIA Oświęcim 7:3 (2:0, 4:2,
1:1)
Bramki: Kalus – trzy, Dąbkowski, Dziubiński, Zygmunt, Sykora – Haas, Tabacek, O. Kasperlik.
– mac
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Balet, opera
i wystawy

Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza od stycznia 2018 roku na kolejne wydarzenia artystyczne – koncerty, spektakle, programy kabaretowe. Prezentuje- Nasze Kino zaprasza na retransmisje baletów z Teatru Bolszoj w Moskwie, oper
my wybrane propozycje zaplanowane od stycznia do maja 2018 roku.
z The Metropolitan Opera w Nowym
Jorku oraz cykl Wystawa na ekranie.

STYCZEŃ

LUTY

H

istoria
moskiewskie4 lutego zaśpiewa znana i przez wielu lubiana piosenkargo baletu sięga czasów
ka – Teresa Werner, której album „Spełnić marzenia” uzyskał status Złotej Płyty, a najnowsza płyta „Miłość to nie za- carskiej Rosji (1776). Miłość rodziny carskiej do balebawa” cieszy się wielką popularnością.
tu zaowocowała niezwykłym
rozwojem tej sztuki na dwóch
10 lutego gościć będzienajważniejszych scenach immy Andrzeja Grabowskiego,
perium – Moskwy i PetersJana Peszka i Mikołaja Graburga. Tradycje baletowe kon20 stycznia odbędzie się
bowskiego ze spektaklem
tynuowano w XX wieku, gdy
koncert kolęd i pastorałek
Bogusława Schaeffera pt.
Teatr Bolszoj stał się wizytóww wykonaniu Alicji Majew„Scenariusz dla trzech akką całej radzieckiej sztuki baskiej, Olgi Bończyk, Łukasza
torów” w reżyserii Mikołaletowej. Zespół pod kierowZagrobelnego, Włodzimierza
ja Grabowskiego. Od prenictwem Jurija Grigorowicza,
Korcza i Warsaw Opera Quarmiery spektaklu na deskach
choreografa i przez ponad
tet pt. „Gwiazdo świeć, kolędo
krakowskiego Teatru Scena
30 lat dyrektora artystycznego baletu, wypracował niepoleć”, podczas którego zabrzmią
STU... minęło trzydzieści lat.
wtarzalny, wręcz akrobatyczny styl. Obecnie zespołowi ba– jeszcze w świąteczny czas –
letowemu Teatru Bolszoj szefuje Machar Wazijew, wcześniej
najpiękniejsze polskie kolędy.
17 lutego odbędzie się
dyrektor zespołów baletowych Teatru Maryjskiego w Sankt
koncert legendy polskiej
21 stycznia za sprawą aktomuzyki zespołu Voo Voo – obchodzącego niedawno 30-le- Petersburgu i mediolańskiej La Scali.
W Naszym Kinie zaprezentowane zostaną retransmisje barów Teatru Bagatela w Krakowie poznamy perypetie bohaterów cie – promującego ich najnowszą płytę pt. „7”.
letów: „Korsarz” (30 grudnia), „Romeo i Julia” (18 lutego),
farsy wszech czasów – najpopularniejszej komedii brytyjskiego
dramatopisarza Michaela Frayna pt. „Czego nie widać”, w której 20 lutego wystąpią kolejni jubilaci – Grupa MoCarta „Płomień Paryża” (8 kwietnia), „Giselle” (6 maja) i „Coppélia”
rzeczywistość i fikcja tworzą splot nieporozumień, doprowa- w programie „XX-lecie. Dzieła wybrane”, w którym zawar- (1 lipca).
dzając akcję do groteskowych i absurdalnych sytuacji.
te są najważniejsze i najlepsze skecze muzycznego kabaretu.
he Metropolitan Opera
w Nowym Jorku to jeden
z najsłynniejszych teatrów operowych świata. Jego historię
7 marca na scenie pojawi się
14 kwietnia kolejna dawka humoru z Teatru Bagatela tworzyli – i tworzą – najwięk„Babski Kabaret” czyli Old Spiw Krakowie – spektakl „Najdroższy”, w którym arcymistrz si śpiewacy, dyrygenci, reżysece Girls – Barbara Wrzesińska,
francuskiej lekkiej komedii Francis Veber wplątuje swoje- rzy i scenografowie. DebiutoLidia Stanisławska i Emilia Krago ulubionego bohatera – niezaradnego życiowo pechowca wał tam Enrico Caruso, sławę
kowska w programie opartym
w kłopoty, pozbawiając go równocześnie pracy i żony, do- zdobywali Maria Callas, Renana tekstach Marii Czubaszek,
prowadzając do serii nieoczekiwanych spotkań i zaskakują- ta Tebaldi czy Carlo Bergonzi,
Mariana Hemara, Zbigniewa
cych zwrotów akcji.
a za dyrygenckim pulpitem staKorpolewskiego, pełnym zawał sam Arturo Toscanini oraz
bawnych monologów, dowci21 kwietnia Kabaret NoGustaw Mahler i wielu innych. Scena gościła niemal wszystpów, piosenek i improwizacji.
waki pojawi się ze swokie wybitne gwiazdy operowe. Debiut na deskach Metropoliją „Śmiechokalipsą” – jutan Opera to marzenie wszystkich wykonawców, a spełnienie
11 marca zabrzmią przeboje
bileuszowym
programem
go otwiera drogę do międzynarodowej kariery. Nowojorskie
króla walca – Johanna Strausz okazji 10-lecia Nowaków.
spektakle to wydarzenia artystyczne nieprzeciętne zarówno
sa oraz popisowe arie z najTo będzie kabaretowy kopod względem wokalnym, jak i aktorskim. W przedstawiesłynniejszych operetek podczas
niec świata, podczas którego
niach, reżyserowanych przez takie znakomitości jak Franco
„Koncertu Wiedeńskiego” w wykonaniu Kameralnego Zespo- Nowaki z siłą Commando,
Zefirelli czy Laurent Pally, biorą udział największe współczełu Straussowskiego w składzie – Emilia Zawisza, Klaudyna przebojowym urokiem Lary
sne gwiazdy sceny operowej.
Wąsiewicz i Andrzej Tulik i solistów – Katarzyny Staroń i Ję- Croft i błyskotliwą mądroW 2018 roku Nasze Kino zaprasza na retransmisje oper: „Podrzeja Tomczyka.
ścią Indiany Jonesa zabioławiacze pereł (28 stycznia), „Makbet” (25 lutego), „Nabucrą w nieznane dotąd rejony
co” (22 kwietnia) i „Carmen” (20 maja).
17 marca Kabaret Smile zarozrywki.
prezentuje laboratoryjną mieystawa na ekranie to
szankę codziennych sytuacji,
cykl prezentujący kolekponadczasowych
tematów
cje najwybitniejszych artystów
i przerysowanych postaci w najmalarstwa z najważniejszych
12 maja o... świętach polskich opowie Kabaret Jurki, muzeów na całym świecie. Prenowszym programie pt. „To się
bo święta mają to do siebie, że zawsze się kończą. Czasem zentowane będą wystawy temanadaje do Kabaretu!”.
kończą się ot tak, po prostu. Innym razem, tak jak zwykle. tyczne, uchwycone w specjalny,
A czasem kończy je jakaś głębsza refleksja albo wymiana dostosowany do warunków
18 marca zapraszamy na
zdań, czynów, pieniędzy, a nawet i żon. Warto świętować, kinowych sposób. Arcydzieła
spektakl komediowy w wykobo zawsze możemy się czegoś nauczyć.
naniu Małgorzaty Foremniak,
malarstwa będzie można ogląDoroty Krempy, Szymona Bodać na kinowym ekranie z róż18 maja odbędzie się konbrowskiego, Wojciecha Manych perspektyw, zaś wędrówce
cert Piotra Machalicy pt.
lajkata i Mateusza Banasiuka/
po salach galeryjnych i muzeal„Mój ulubiony Młynarski”
Marcina Hycnara pt. „Imię”,
nych towarzyszą historie dzieł,
który nie jest komedią pozbawioną refleksji, a wszystko za – hołd składany Mistrzowi
biografie artystów, wypowiedzi
sprawą niewinnego pytania... „Czy macie już jakiś pomysł na przez Piotra Machalicę, któekspertów analizujących styl i technikę obrazów.
ry jego piosenki śpiewa od
imię?”.
W przyszłym roku w Naszym Kinie będzie można zobaczyć:
zawsze.
„Impresjoniści i człowiek, który ich stworzył” (15 stycznia),
„Matisse. Wycinanki” (5 lutego), „Vermeer i muzyka. Sztuka
Zapraszamy do śledzenia oferty Oświęcimskiego Centrum Kultury
miłości i odpoczynku” (5 marca), „Manet. Portrecista życia”
(16 kwietnia) i „W ogrodzie artysty malarza. Amerykański
w Głosie Ziemi Oświęcimskiej oraz na stronie www.ock.org.pl
impresjonizm” (28 maja).
6 stycznia za sprawą „Koncertu Wiedeńskiego – Gali Johanna Straussa” w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Lwowskiej INSO, solistów oraz baletu przeniesiemy się do romantycznego i roztańczonego Wiednia – magicznego świata
operetki, w którym rozbrzmiewają radosne walce Johanna
Straussa, wspaniałe duety miłosne z najpiękniejszych operetek, gdzie niepodzielnie króluje muzyka, taniec i śpiew.
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