Strona I

Owiêcimskie Centrum Kultury
dla WOP

Mieszkañcy Owiêcimia od wielu ju¿ lat udowadniaj¹, ¿e mog¹, chc¹ i potrafi¹ pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebuj¹ i którzy nie s¹ w stanie sami
sobie pomóc. Przekonuj¹, i¿ wiedz¹, co znaczy bezsilnoæ wobec wyzwañ losu i jednoczenie wiedz¹, jak owym wyrokom
siê przeciwstawiaæ i neutralizowaæ si³ê ich oddzia³ywania.
Udzia³ mieszkañców naszego miasta w kolejnych fina³ach Wielkiej
Orkiestry wi¹tecznej Pomocy wiadczy o dobrej woli, ¿yczliwoci, otwartym sercu i zrozumieniu spo³ecznej potrzeby uczestnictwa w, jakby nie
by³o, pospolitym ruszeniu, w które przez kilkanacie godzin dnia fina³u
zamienia siê nie tylko ca³a Polska, ale równie¿ Owiêcim. Ów spo³eczny
zryw, bêd¹cy spotkaniem na ulicy, przy kociele, na klatce schodowej,
zorganizowanej z tej okolicznoci imprezie, czy bêd¹cym podsumowaniem dnia fina³u happeningu wiate³ko do nieba choæ na chwilê odmienia nas wszystkich.
Tegoroczna Orkiestra zorganizowana w Owiêcimskim Centrum
Kultury gra³a wieloma g³osami, z ró¿n¹ si³¹ i za pomoc¹ ró¿nych instrumentów prawie dwanacie godzin.

Odwiedzaj¹cy 7 stycznia Owiêcimskie Centrum Kultury mogli w
ró¿ny sposób daæ wyraz swego poparcia dla ogólnopolskiej akcji Jurka
Owsiaka. Od zakupu balonu z okolicznociowym nadrukiem WOP
pocz¹wszy, poprzez nabycie kalendarzyka z horoskopem i antyhoroskopem na 2001 rok, reprodukcji pocztówki, planu miasta, a skoñczywszy na komplecie dwóch rêczników. Oprócz szansy zrobienia okolicznociowych zakupów dzieñ IX Fina³u Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej
Pomocy w Owiêcimskim Centrum Kultury obfitowa³ w artystyczne prezentacje. W trakcie trzech koncertów przed publicznoci¹ zgromadzon¹
w sali widowiskowej wyst¹pi³y: zespo³y i formacje taneczne Szko³y Tañca OCK, Dzieciêcy Teatr Ruchu z OCK, ZPiT Hajduki z OCK (na zdj.),

rów. Równie¿ filmowcy z Amatorskiego Klubu Filmowego Chemik z
Owiêcimskiego Centrum Kultury w³¹czyli siê do zbiórki pieniêdzy. Ich
filmy mo¿na by³o obejrzeæ podczas specjalnie zorganizowanego przegl¹du filmowego.
Dziêki wszystkim
dzia³aniom podejmowanym w dniu 7 stycznia w
Owiêcimskim Centrum
Kultury (warto jeszcze
wspomnieæ o Parkingu
z sercem, tzn. pobieraniu symbolicznej op³aty
od parkowania samochodów na parkingu
przed i obok OCK), zaanga¿owaniu wykonawców (ponad 300), pracowników orodka i
cz³onków Forum Dzieciêcych Inicjatyw Pokojowych w Owiêcimiu,
pomocy Profesjonalnej
Agencji Ochrony Garde, a przede wszystkim
¿yczliwoci i hojnoci
mieszkañców Owiêcimia i sponsorów, uda³o
siê zgromadziæ w ci¹gu
kilkunastu
godzin
9339,68z³, 24 marki niemieckie i 5 funtów. W
ca³ym Owiêcimiu zebrano natomiast w sumie
ponad 60 tysiêcy z³otych Podczas IX Fina³u WOP zrobi³o siê jak
(z³ote serduszko zaku- zwykle gor¹co w rodku zimy. Nie zabrak³o
pione przez Firmê Che- tradycyjnego ju¿ wiate³ka do nieba
miczn¹ Dwory SA, aukcje i licytacje w Telewizji Lokalnej Dami, impreza Sportowcy dla
WOP, imprezy w szko³ach, zbiórki uliczne).
Owiêcimskie Centrum Kultury sk³ada gor¹ce podziêkowania anonimowym darczyñcom, dzieciom, które podarowa³y Orkiestrze kilogramy monet zebranych przez siebie, jak równie¿ sponsorom. Wród nich
znaleli siê: Fundacja Pomocy Spo³ecznej w Brzeszczach (32-620
Brzeszcze ul. Kociuszki 4), Pracownia Us³ug Poligraficznych i Reklamowych AMEK Remigiusz Prochowski (Dankowice ul. Mickiewicza),
Firma Handlowo-Us³ugowa AGNES (32-600 Owiêcim Rynek G³ówny
16), FIDO DIDO PUB Waldemar £oziñski (32-600 Owiêcim ul. D¹browskiego 18), Sklep Bran¿y Elektrycznej i AGD Jadwiga Mañka (32-600
Owiêcim ul. Jagie³³y 4), PIERROT Mariola i Wojciech Senkowscy (32600 Owiêcim ul. Jagie³³y 2), Handel Artyku³ami Przemys³owymi ZYG
MAR Z. Drusewicz, M. Zaj¹c (32-600 Owiêcim Rynek G³ówny 18), Firma
Us³ugowo-Handlowa Czes³aw Dziubek (32-600 Owiêcim pl. Pokoju 2),
Przedsiêbiorstwo Handlowe LOTOS Kazimierz Klaczak (32-602 Owiêcim ul. Staszica 11), Sklep £ADNE RZECZY E. Szyd³owska, L. Mociñski
(32-600 Owiêcim pl. Pokoju 8), Kwiaciarnie Bronis³awa Ligêzy (32-600
Owiêcim ul. Obozowa 33, D¹browskiego 18A), Restauracja SKORPION
(32-600 Owiêcim ul. Powstañców l¹skich 29), Skup i Sprzeda¿ Artyku³ów Przemys³owych MINI MARKET Zofia Koziara, S³awomir Koziara (32600 Owiêcim Rynek G³ówny 20), Ksiêgarnia i Artyku³y Papiernicze A.
Konior-A. Grucel (32-600 Owiêcim Ma³y Rynek 1).

Tekst i fot. adam

ponadto grupa wokalno-instrumentalna Wariant M i grupa ¿ywego
s³owa Infinitas z OCK oraz zespó³ folklorystyczny Dolina So³y. Dla
mi³oników mocnych rytmów zagra³y natomiast zespo³y z OCK: KOMA,
IKIZ i LOKOMOTYWA. Uczestnicy koncertów, oprócz artystycznych
wra¿eñ, mogli równie¿, o ile dopisa³o im szczêcie, zostaæ posiadaczami ciekawych upominków. Ka¿dy zakupiony bilet bra³ bowiem udzia³ w
losowaniu nagród (m.in. kolacja w renomowanej restauracji, kupony
konsumpcyjne do pubu, artyku³y gospodarstwa domowego, ksi¹¿ki,
kasety, kompozycje kwiatowe, maskotki), ufundowanych przez sponso-

Na dobry pocz¹tek

Film Henryka Lehnerta Texas zdoby³ drug¹ nagrodê podczas Chorwackiej Rewii Filmów Amatorskich KRAF 2000, która odby³a siê w
miejscowoci Rijeka 15. 12. ubieg³ego roku.
Bêd¹cy reporterskim zapisem z planu innego filmu, autorstwa znanych l¹skich filmowców  amatorów, Józefa K³yka i Wojciecha Wikarka pt. Dwaj z Texasu, Texas zosta³ uznany przez krytyków z Rijeki za
znakomit¹ parodiê westernu. Film Lehnerta by³ jednym z 80 zg³oszonych na przegl¹d i jednym z 43 dopuszczonych do konkursu.
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... MAM JESZCZE BARDZO
DU¯O DO ZROBIENIA...

II Ogólnopolskie Biennale Fotografii

Kochaæ cz³owieka

Z okazji 56. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta
Owiêcim, Pañstwowe Muzeum KL Auschwitz-Birkenau przygotowuje w
Owiêcimskim Centrum Kultury wystawê prac plastycznych Jerzego
Adama Brandhubera pt. >...mam jeszcze bardzo du¿o do zrobienia...<
Jerzy Adam Brandhuber 23.10.1897-19.06.1981.
Jerzy Adam Brandhuber kszta³ci³ siê w Akademii Sztuk Piêknych w
Krakowie (rozpocz¹³ studia w 1914, ale wybuch wojny i powo³anie go do
armii przerwa³o naukê, do której powróci³ po zakoñczeniu dzia³añ wojennych) u profesora Jacka Malczewskiego i profesora Stanis³awa Dêbnickiego. Po zakoñczeniu studiów Brandhuber rozpocz¹³ pracê pedagogiczn¹ w Jale, jednoczenie zajmuj¹c siê malowaniem i rysowaniem.
W okresie miêdzywojennym jego prace prezentowane by³y w wielu polskich miastach, a ich tematyka dotyka³a wojny oraz trudnych warunków
¿ycia ludzi.
W 1942 roku Jerzy
Adam Brandhuber zosta³
aresztowany za przynale¿noæ do ZWZ i niesienie pomocy ¯ydom. Osadzony w wiêzieniu w Tarnowie, nastêpnie przewieziony w styczniu 1943
roku do KL Auschwitz (nr
87112), trafia w padzierniku 1944 roku do KL
Sachsenhausen. W trakcie pobytu w obozach
Brandhuber nielegalnie
malowa³, rysowa³ portrety wspó³wiêniów.
Po wojnie, po krótkim
pobycie w Lubece i Krakowie Jerzy Adam Brandhuber powróci³ do
Owiêcimia. W 1947 roku
zacz¹³ pracowaæ w powo³anym do dzia³alnoci
Pañstwowym Muzeum.
Nadal tworzy³. Wraca³
wci¹¿ do swoich prze¿yæ,
uwiecznia³ tragiczn¹ historiê, stara³ siê relacjonowaæ wydarzenia, któMuzu³man z cyklu Owiêcim
rych by³ uczestnikiem i
wiadkiem.
Na wystawie w galerii Tyle wiatów Owiêcimskiego Centrum Kultury zaprezentowane bêd¹ prace powsta³e w latach 1946-1955, miêdzy
innymi grafiki i rysunki ze znanych cyklów: Owiêcim, Rampa, Kwarantanna (prace te ogl¹dane by³y ju¿ w wielu miastach Polski, w Stanach
Zjednoczonych, Japonii i we W³oszech). Ponadto bêdzie mo¿na obejrzeæ fragmenty szkicowników twórcy. Dope³nieniem wystawy stanie siê
prezentacja krótkiego filmu biograficznego W zaklêtym krêgu (1968) w
re¿yserii Jerzego Ziarnika, przedstawiaj¹cego Jerzego Adama Brandhubera.
Otwarcie wystawy >...mam jeszcze bardzo du¿o do zrobienia...<
Jerzy Adam Brandhuber 23.10.1897-19.06.1981, zorganizowanej przez
Pañstwowe Muzeum KL Auschwitz-Birkenau wed³ug scenariusza Roberta P³aczka z Dzia³u Wystwienniczego Pañstwowego Muzeum, odbêdzie siê 27 stycznia o ogdzinie 13:00 w Owiêcimskim Centrum Kultury.
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Mistrz ortografii 2001

Owiêcimskie Centrum Kultury ju¿ po raz ósmy zaprasza do udzia³u
w konkursie ortograficznym Mistrz ortografii. Konkurs, o zasiêgu powiatowym, adresowany jest do uczniów szkó³ ponadpodstawowych-gimnazjów, liceów, szkó³ rednich technicznych i zawodowych. Zostanie on
rozegrany podczas dwóch etapów: eliminacji (luty) oraz fina³u (kwiecieñ). W zmaganiach nie mog¹ jednak wzi¹æ udzia³u laureaci poprzednich edycji konkursu, czyli zdobywcy tytu³u Mistrz ortografii.
Owiêcimskie Centrum Kultury do 20 lutego przyjmuje pisemne
zg³oszenia chêtnych do wziêcia udzia³u w VIII Konkursie Ortograficznym
Mistrz ortografii. Dla zwyciêzców czekaj¹ atrakcyjne nagrody.
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Owiêcim 2001

POD PATRONATEM RADY ARTYSTYCZNEJ ZWI¥ZKU POLSKICH
ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW
Kochaæ cz³owieka to has³o festiwalu filmowego, który od 1985 roku
odbywa siê w Owiêcimiu.
Po raz drugi stanie siê tak¿e has³em konkursu fotograficznego, nawi¹zuj¹cego do nurtu fotografii socjologicznej, do udzia³u w którym zapraszamy wszystkich fotografuj¹cych. Tych, którzy obiektyw swego
aparatu kieruj¹ w stronê cz³owieka. Cz³owieka kochaj¹cego, radosnego,
twórczego, zwyciêskiego, ale tak¿e walcz¹cego, cierpi¹cego, przegrywaj¹cego.
ORGANIZATOR
Owiêcimskie Centrum Kultury
CELE I ZA£O¯ENIA PROGRAMOWE
- kszta³towanie postaw mi³oci i szacunku wobec cz³owieka
- fotograficzna prezentacja tematyki zwi¹zanej ze wszystkimi aspektami ¿ycia cz³owieka
- zaprezentowanie d¹¿eñ i osi¹gniêæ twórczych w tematyce okrelonej
has³em programowym
ZASADY UCZESTNICTWA
1. Biennale ma charakter otwarty i jest dostêpne dla wszystkich fotografuj¹cych
2. Ka¿dy uczestnik mo¿e nades³aæ do 4 prac. Zestawy wielozdjêciowe
bêd¹ traktowane jako jedna praca
3. Technika prac jest dowolna
4. Format zdjêæ 30x40 cm ze zwyczajowo dopuszczonymi odchy³kami
uzasadnionymi koncepcj¹ autorsk¹. Prace nie mog¹ byæ podklejone
lub oprawione
5. Ka¿de zdjêcie nale¿y czytelnie opisaæ podaj¹c: god³o autora, numer
pracy zgodny z numerem na karcie uczestnictwa (w przypadku zestawów- ³amany przez numer zdjêcia w zestawie)a tak¿e rok wykonania
oraz jej tytu³
6. Do nades³anych prac nale¿y do³¹czyæ kopertê opatrzon¹ god³em,
zawieraj¹c¹ dok³adnie i czytelnie wype³nion¹ kartê zg³oszenia udzia³u w konkursie
7. Prace (w p³askich, sztywnych opakowaniach)oraz karty uczestnictwa
(do odbioru w OCK lub do ci¹gniêcia ze strony internetowej:
www.um.oswiecim.pl/ock) nale¿y nadsy³aæ w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2001 roku na adres: Owiêcimskie Centrum Kultury,
32-602 Owiêcim, ul. niadeckiego 24
8. Prace niespe³niaj¹ce zasad uczestnictwa (np. bez god³a, le opisane,
o innych ni¿ wymagane wymiarach)bêd¹ zwracane autorom bez przedk³adania ich ocenie jury
9. Organizatorzy nie bior¹ odpowiedzialnoci za ewentualne zagiêcia lub
uszkodzenia przesy³ek nades³anych drog¹ pocztow¹
10. Jury w sk³adzie:
Andrzej wietlik-przewodnicz¹cy
Andrzej Baturo
Wojciech Plewiñski
zdecyduje o:
- zakwalifikowaniu prac do konkursu
- zakwalifikowaniu fotografii na wystawê
- przyznaniu nagród:
GRAND PRIX 2300 z³
I NAGRODA 1700 z³
II NAGRODA 1400 z³
III NAGRODA 1200 z³
WYRÓ¯NIENIA po 600 z³
Jury ma prawo innego ni¿ podano wy¿ej podzia³u nagród. Decyzje jury
s¹ ostateczne
11. Zdjêcia nagrodzone i wyró¿nione przechodz¹ na w³asnoæ Owiêcimskiego Centrum Kultury w Owiêcimiu z zachowaniem praw autorskich
12. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do nieodp³atnej reprodukcji
prac w celach reklamowych w prasie i publikacjach zwi¹zanych z
konkursem oraz w katalogu wystawy pokonkursowej
TERMINARZ
- nadsy³anie prac: do 31.01.2001
- ocena jury: 15-25.02.2001
- informacja o werdykcie: 10.03.2001
- otwarcie wystawy i wrêczenie nagród: 30.03.2001
- zwrot prac: do 30.06.2001
Nades³anie prac jest jednoznaczne
z akceptacj¹ niniejszego regulaminu

4 stycznia w galerii Pro Arte odby³ siê pierwszy w nowym wieku
wernisa¿, którego bohaterem by³ Jan Stêpieñ, a dok³adniej jego rzeby,
rysunki i wiersze z tomiku poezji £zy limaka. Wystawa powsta³a we
wspó³pracy z Miêdzynarodowym Domem Spotkañ M³odzie¿y.
Wernisa¿, uwietni³ wyk³ad prof. Marii Szyszkowskiej i autorskie
odczytanie wierszy przez Jana Stêpnia. Zebrane pastelowe w barwie i
delikatnej, ob³ej linii rzeby, przedstawiaj¹ ludzkie postacie. A mo¿e nie
tylko ludzkie... Zapatrzone g³êbokimi oczodo³ami gdzie w dal wypatruj¹
za spraw¹ rêki artysty, istot innych ni¿ my, podobnych, nieznanych i wyczekiwanych. Siedz¹ce, stoj¹ce, organiczne i zwarte w ca³ej swojej, tak
cielesnej - formalnej, jak tej duchowej - ideowej postaci, zosta³y piêknie
zakomponowane na ró¿nej wysokoci coko³ach, tworz¹c jakby rzebiarski las we wnêtrzu galerii. Przechodz¹c miêdzy nimi mo¿na wyczuæ delikatn¹, jakby nie do koñca wiadom¹ obecnoæ moorowskiego ducha,
choæ technika tak bardzo ró¿ni siê od dzie³ angielskiego mistrza. Rysunki
s¹ inne, jakby prostsze, bardziej swojskie, przemawiaj¹ do widza zwyk³oci¹ ma³ych ludzików w kapeluszach i kreskami wygiêtymi w górê lub w
dó³ na ich twarzach... w³anie takimi, jakie zna ka¿dy z nas z lustra.
Przechodz¹c wst¹pcie do Pro Arte. Naprawdê warto. joan, Fot. B. Medoñ

Towarzystwo Kultury Teatralnej og³asza ju¿ XLVI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Konkurs, objêty patronatem Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbywa siê w 200. rocznicê mierci ks. biskupa Ignacego Krasickiego.
XLVI OKR ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych oraz doros³ych. Zostanie on przeprowadzony w
formie czterech odrêbnych turniejów: recytatorskiego, wywiedzione ze
s³owa, teatrów jednego aktora i poezji piewanej.
Konkurs jest wielostopniowy. Jego eliminacje miejskie odbêd¹ siê 6
marca w Owiêcimskim Centrum Kultury, które przyjmuje zg³oszenia
chêtnych do wziêcia udzia³u w imprezie w terminie do 28 lutego. Szczegó³owe informacje o XLVI Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim uzyskaæ mo¿na w Dziale Programowo-Animacyjnym Owiêcimskiego Centrum Kultury, tel. 842-44-61, 842-44-63.
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REPERTUAR KINA LUNA
12  18. 01. 2001, godz. 17.15  Gladiator, film USA
 powtórka na ¿yczenie widzów
godz. 20.00  Przekrêt, film USA
19.01  1. 02 2001, godz.16.30  Grinch  wi¹t nie bêdzie  film USA,
wersja polskojêzyczna
godz. 18.15
Pieni¹dze to nie wszystko
godz. 20.15
 film polski
20. 01.2001,
godz. 22.00  MARATON FILMOWY

Noc komedii

- Pieni¹dze to nie wszystko
- Kawaler  film USA
- Zakazany owoc  film USA
r

BILET DO KINA

r

BILET DO KINA

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY REKSIO
Z£ODZIEJASZEK

Najnowszy film francuskiego re¿ysera Erica Zonci (Wynione ¿ycie
anio³ów) i wykreowany przez niego wiat, wyzuty ze wszelkich upiêkszaczy rzeczywistoci i psychologicznych umotywowañ przera¿a bezwzglêdnoci¹ i brutalnoci¹.
Historia bohatera filmu Z³odziejaszek-m³odego ch³opaka porzucaj¹cego pracê w piekarni, bo ¿ycie zaczê³o mu siê wymykaæ spod kontroli, znalaz³a siê w pierwszej wersji scenariusza filmu Wynione ¿ycie
anio³ów. Usuniêta jednak z narracji tamtego filmu sta³a siê punktem
wyjcia dla nowej opowieci, bardzo ostrej, ukazuj¹cej wiat, jako surowy i bezwzglêdny spo³eczny mechanizm, w którego tryby bardzo ³atwo
mo¿na siê wkrêciæ, a z którego wyjcie graniczy wrêcz z niemo¿liwoci¹.
Osiemnastolatek, mieszkaj¹cy w Orleanie, jak wielu jego rówieników wkracza w doros³e ¿ycie, z definicji nudne, szare i byle jakie. Marzy
jednak o lepszym jutrze, ¿yje nadziej¹, ¿e co siê zmieni, ¿e stanie siê
bogaty i s³awny. Podejmuje próby wyrwania siê poza rzeczywistoæ, w
której przebywa. Trenuje boks, jednak bez wiêkszych sukcesów. Podejmuje pracê w piekarni, ale po awanturze z niezadowolonym z niego
szefem postanawia rzuciæ nie tylko pracê, ale w ogóle miasto. Rodzi siê
w nim bunt przeciwko nudzie, og³upiaj¹cej i monotonnej pracy. Przeciwko poniewieraniu i wykonywaniu rozkazów, poni¿aniu i upokarzaniu.
Jest jednak bezsilny, bezbronny i zupe³nie brakuje mu pomys³u na ¿ycie.
Próbuj¹c ukryæ swoje emocje przystaje do gangu m³odocianych przestêpców. Wydaje mu siê, ¿e t¹ drog¹ co osi¹gnie. Odzyskuje wiêc
wolnoæ, czy nadal spe³nia powierzon¹ mu spo³eczn¹ rolê?
(Re¿yseria: Eric Zonca, wystêpuj¹: Nicolas Duvauchelle, Yann Tregouet, Jan-Jerome Esposito, Martial Bezot. produkcja francuska z 1998
roku, czas 100 min., projekcja 18.01.2001 roku, godz. 17:30)
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EUROPA

Europa jest jednym z wczesnych filmów Larsa von Triera, wielkiego kreatora, inscenizatora, apologetê przewrotnej i pokrêtnej filozofii,
wysublimowanego twórcy struktur mylowych, które nie pozostawiaj¹
widza obojêtnym, oddzia³ywuj¹c na jego umys³, wolê i emocje (inne
obrazy to m.in. Prze³amuj¹c fale, Idioci, Królestwo I i II, Tañcz¹c w
ciemnociach).
Europa przedstawia okrelon¹ historiê. Akcja filmu rozgrywa siê
tu¿ po II wojnie wiatowej w Niemczech. M³ody Amerykanin, o niemieckich korzeniach, przybywa do kraju swoich przodków, by go bardziej
poznaæ i pomóc ludziom skrzywdzonym podczas dzia³añ wojennych.
Dziêki protekcji wuja rozpoczyna pracê na kolei jako konduktor sypialnego wagonu. Podczas swojej pierwszej podró¿y ch³opak poznaje m³od¹ dziewczynê, która okazuje siê byæ córk¹ dyrektora sieci kolei. Dyrektor sieci kolei w niedawnej przesz³oci mia³ mocne powi¹zania z ruchem
faszystowskim. Na tym nie koñcz¹ siê jednak zwi¹zki bohaterów filmu
z nazizmem...
Fabu³a filmu dla Larsa von Triera jest pretekstem do prezentacji nie
tyle postaw i zachowañ ludzi (fabu³a momentami jest nieprawdopodobna, niedorzeczna), ale stanu umys³u-hipnotycznego, podporz¹dkowanego logice sennego marzenia-koszmaru. Kreacja rzeczywistoci oparta jest w filmie na metaforycznym potraktowaniu relacji pomiêdzy przesz³oci¹ i teraniejszoci¹, wiatem ¿ywych i umar³ych. Powstaje w ten
sposób kafkowskie wiêzienie-nieostre i pozbawione szczegó³ów, nurzaj¹ce siê w mroku, totalnie zat³oczone, hipnotyczne i klaustrofobiczne.
(Re¿ysaeria: Lars von Trier, zdjêcia: Edward K³osiñski, wystêpuj¹:
Udo Kier, Barbara Sukowa, Jean-Marc Barr. Produkcja duñsko-szwedzko-francusko-niemiecko-szwajcarska z 1991 roku, czas 107 min., projekcja 25.01.2001 godz. 17:30)
ak

DARMOWY BILET DO KINA !!!

Wytnij ten kupon, naklej na kartê pocztow¹, napisz swoje dane i przelij lub dostarcz do naszej redakcji. 22.01 o godz. 15.00 wród uczestników
konkursu rozlosujemy podwójne zaproszenie do kina Luna oraz DKF Reksio. 8.01 bilety wygrali: Andrzej A. Piwowarczyk i Bogumi³a Bêben
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MIEJSKI INFORMATOR KULTURALNY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA OWIÊCIMSKIE CENTRUM KULTURY
Dyrektor: Leszek Palus
e-mail: mbpo@kki.net.pl

BIBLIOTEKA G£ÓWNA
ul. Kopernika 2
tel. 842 39 10, 844 31 71
WYSTAWA
do 30.01 Cztery pory roku  Zima
FILIA NR 1
ul. D¹browskiego 15
tel. 842 22 32
WYSTAWY
do 30.01 Ig³¹ malowane  wystawa
haftowanych obrazów Stanis³awy
Ganobis 27.01 Wyzwolenie Owiêcimia  wystawa i spotkanie powiêcone historii miasta zorganizowane
dla dzieci we wspó³pracy ze wietlic¹ Sióstr Serafitek
OCALIÆ OD ZAPOMNIENIA
Tadeusz Kubiak
FILIA NR 2
ul. Nideckiego
FILIA NR 3
ul. Obozowa 20
tel. 843 18 37
WYSTAWKI
16 - 30.01 Krzysztof Kamil Baczyñski w w 80 rocznicê urodzin
SPOTKANIE
18.01 godz. 16.30 Ciep³y umiech i
piosenki  spotkanie z okazji Dnia
Babci i Dziadka
FILIA NR 4
ul. niadeckiego 24 (OCK)
tel.842 44 63

FILIA NR 5
DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y
ul. Tysi¹clecia 53 tel. 842 55 24
GODZINY DLA RODZINY
25.01 godz. 16.30 - Noworoczne spotkanie rodzinne
CZWARTKOWE BAJANIA
16, 23, 30.01 godz. 8.00  10.00
K¹cik Malucha i Ksi¹¿ki
Szczêliwego Dzieciñstwa
ZAJÊCIA ANIMACYJNOCZYTELNICZE
11.01 godz. 16.30 dla dzieci w
wieku 2  4 lat 18.01 godz. 16.30
dla dzieci w wieku 5  7 lat
EDUKACJA CZYTELNICZA
I MEDIALNA
16.01 godz.9.00 i 10.00 Ksi¹¿ka na przestrzeni dziejów
PISARZE DZIECIOM
I M£ODZIE¯Y
18.01 godz. 10.00 Tove Janson
i wiat Muminków
FILIA NR 6
DLA NIEWIDOMYCH
I NIEDOWIDZ¥CYCH
ul. Olszewskiego 2b
(Dom Emeryta)
pon. nieczynna wt., czw. 10.00
- 15.00 r., pt. 13.00 - 18.00
Wszystkie placówki MBP dostarczaj¹ czytelnikom niepe³nosprawnym, starszym i przewlekle chorym ksi¹¿ki do domu.

Galeria Sztuki Pro Arte
Halina Kozio³
ul. D¹browskiego 15
tel. 844-45-06

Galeria czynna codziennie od 10.00-22.00

ul. niadeckiego 24,
tel./fax (0-33) 842-25-75, 842-44-63, 842-44-61
www.um.oswiecim.pl/ock
e-mail: ock@um.oswiecim.pl
Dyrektor: Ryszard Strutyñski

13.01.2001 BAL STUDNIÓWKOWY
15.01.2001 godz. 11:00 EMIGRANCI - spektakl dla m³odzie¿y szkolnej
18.01.2001 godz. 9:30 BAW SIÊ RAZEM Z NAMI - impreza dla dzieci w
wieku przedszkolnym
20.01.2001 BAL STUDNIÓWKOWY
25.01.2001 godz. 10:00 SZKO£A NA 102 - impreza dla uczniów klas
I-III szkó³ podstawowych
27.01.2001 godz. 13:00 Otwarcie wystawy >...MAM JESZCZE BARDZO DU¯O DO ZROBIENIA...< Jerzy Adam Brandhuber 23.10.189719.06.1981 przygotowanej przez Pañstwowe Muzeum z okazji 56. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Owiêcimia

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY REKSIO
18.01.2001 godz. 17:30 Z£ODZIEJASZEK film prod. francuskiej z 1998
roku re¿. Eric Zonca
25.01.2001 godz. 17:30 EUROPA film prod. duñsko-francusko-niemieckiej z 1991 roku re¿. Lars von Trier
1.02.2001 godz. 17:30 £ANIA film prod. chiñskiej z 1999 roku re¿.
Zhang Yang
8.02.2001 godz. 17:30 TUBE TALES film prod. angielskiej z 1999 roku
9 nowel 9 re¿yserów
15.02.2001 godz. 17:30 S£ODKI DRAÑ film prod. USA z 1999 roku re¿.
Woody Allen
22.02.2001 godz. 17:30 ¯YCIE JAKO MIERTELNA CHOROBA PRZENOSZONA DROG¥ P£CIOW¥ film prod. polskiej z 2000 roku re¿ Krzysztof Zanussi

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

12.01.2001 godz. 17:00 CZEGO MO¯EMY OCZEKIWAÆ OD OWIÊCIMSKIEJ S£U¯BY ZDROWIA spotkanie z dr. Andrzejem Jakubowskim
i dr. Wojciechem Wokulskim
16.01.2001 WARUNKI ZAGRO¯ENIA ROZWOJU CZ£OWIECZEÑSTWA mówi Tadeusz Zieliñski
19.01.2001 godz. 16:00 Promocja tomiku wierszy s³uchaczki UTW-Zofii Wiksel
23.01.2001 godz. 15:30 WYSPIAÑSKI-SPOTKANIE Z TWÓRCZOCI¥
cz.II mówi dr Janusz Wa³ek
26.01.2001 godz. 17:00 Spotkanie z Jerzym Bieleckim-by³ym wiêniem
KL Auschwitz-Birkenau

WYSTAWY

Do koñca stycznia rzby i rysunki Jana Stêpnia

HISTORIA OWIÊCIMIA I JEGO WSPÓ£CZESNOÆ-ekspozycja sta³a

Miejski Orodek Sportu i Rekreacji

od 27.01.2001 >...MAM JESZCZE BARDZO DU¯O DO ZROBIENIA...<
Jerzy Adam Brandhuber 23.10.1897-19.06.1981 wystawa prac Jerzego
Adama Brandhubera przygotowana przez Pañstwowe Muzeum z okazji
56. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Owiêcimia

GALERIA TYLE WIATÓW
ul. Legionów 15
tel./fax: 843-43-39
e-mail:mosir@um.oswiecim.pl
Dyrektor: Jacek Bakalarski

M³odzie¿owy Dom Kultury
ul. K. Olszewskiego 1
tel. 842-42-64
Dyrektor: Aleksandra Stawicka

Miêdzynarodowy Dom Spotkañ M³odzie¿y
ul. Legionów 11
tel. 843-21-07 fax 843-23-77, 843-12-11
e-mail: mdsmijbs @oswiecim.petex.com.pl
Dyrektor: Leszek Szuster

Archiwum
Pañstwowe w Owiêcimiu
Teren Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Blok nr 1

ul. Wiêniów Owiêcimia 20,
tel. 843-12-37
Kierownik: Pawe³ Hudzik
Pracownia naukowa czynna w czwartki i pi¹tki od godz. 900 do 1400

SZKO£A TAÑCA
ul. Solskiego 2, tel. 842-21-57
Prowadzi: Formacje Taneczne: KIDS DANCE, PERE£KI, SWING
zespo³y: PANTERKI, TUPTUSIE, OGÓRKI, STOKROTKI, LATYNKI, TWIST, IMPULS, SZA£, CALYPSO, ponadto DZIEWCZÊCY ZESPÓ£ TAÑCA LATYNOAMERYKAÑSKIEGO, DISCO-DANCE, CHEER-LIDERS, FORMACJE ROCK`A`ROLLA. Organizuje naukê
tañca dla dzieci - DZIECIÊCA SZKÓ£KA TAÑCA, doros³ych - KURS
TAÑCA, GRACJI I WDZIÊKU dla nastolatek i panien.

ZBIORY HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE
ul. Zamkowa, tel. 842-44-27
Wystawa ze zbiorów w³asnych. Ekspozycja sta³a, czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00-14.00. Mo¿liwe jest ustalenie innego terminu
zwiedzania, po uprzednim skontaktowaniu siê z pracownikami Zbiorów.

¯ydowskie Centrum Edukacyjne

plac ks. Skarbka 5, tel. 844-70-02 fax 844-70-03
e-mail: info@ajcf.org; strona internetowa: www.ajcf.org
Dyrektor: Tomasz Kuncewicz
Zapraszamy do zwiedzania synagogi i wystawy powiêconej ¿yciu ¯ydów w Owiêcimiu przed II wojn¹ wiatow¹. Centrum jest czynne codziennie od 8.30-17.00 oprócz sobót i wi¹t.

