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Rolnicy rozpoczęli 
żniwa
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przez ubieranie

Biegli, by uczcić 
bohaterów
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W ścisłym centrum Jaworz-
na, przy ulicy Sienkiewicza, 
czyli na „Kociej”, powstał 
punkt, w którym możemy 
zostawić zbędne nam już 
ubrania, buty, torebki, koce 
i inne przedmioty codziennego 
użytku. Potrzebujący z kolei 

Prawie 200 biegaczy w róż-
nym wieku stanęło 15 sierp-
nia na starcie ogólnopolskiej 
imprezy pod hasłem „Tro-
pem Wilczym – Bieg Pamięci 
Żołnierzy”, zorganizowanym 
przez stowarzyszenie Jaworz-
nicka Inicjatywa Narodowa. 
– Jest to powtarzalna impreza, 
organizowana w wielu miastach, 
w Polsce już od 9 lat, a w Ja-
worznie odbyła się 6. edycja –
mówi Mateusz Musiał, prezes 
JIN. Na miejsce zawodów or-
ganizatorzy wybrali, podobnie 

po Dobrej, Długoszynie czy 
Byczynie, można już zauwa-
żyć gdzieniegdzie bale ze 
słomy. Żniwa powinny się 
zacząć już pod koniec lip-
ca. Niestety, jak twierdzą 
jaworzniccy rolnicy, w tym 
roku, praktycznie na terenie 
całego kraju, żniwa przesu-
nęły się w czasie. Z powo-
du opadów deszczu w lipcu 
i pierwszym tygodniu sierp-
nia nie można było wjechać 
kombajnem w pole.

mogą przyjść i bez skrępowa-
nia wziąć spośród tych darów 
to, co im się przyda. Pomysło-
dawcą przedsięwzięcia pod 
nazwą „Pomaganie przez ubie-
ranie” jest Piotr Radomski, 
szewc z Jaworzna. Akcja do-
skonale wpisuje się w modną 
ostatnio zasadę „zero waste”, 
czyli „brak marnowania”. Za-
miast wyrzucać rzeczy, które 
są jeszcze w dobrym stanie, 
można je przekazać komuś, 
kto je wykorzysta.

jak w zeszłym roku, zielone 
tereny z przewagą płaskich 
odcinków w rejonie dawnego 
Rezerwatu Sasanki.

Więcej na str. 6

Odkopują historię
Sierpień to dla rolników 

czas żniw, zwieńczenie ca-
łorocznej pracy. Spacerując 



Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich 
redagowania i skracania. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Dys-
trybucja "Pulsu Jaworzna" bez pisemnej zgody wydawcy jest zabroniona. Sprzedaż 
bezpłatnego tygodnika jest niezgodna z prawem.
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Korzystanie w czasie podróżowania 
zawsze jest stresogenne. Toalety mają 
różną jakość, niejednokrotnie kosz-
marną, i zdecydowanie im daleko do 
Łazienek Królewskich w Warszawie 
i to za swoich najlepszych czasów. 
Już sam fakt toalety publicznej dla 
wielu jest nie do przeskoczenia, a czy-
stość wnętrza przyprawia o odruch 
wymiotny. A co dopiero trafi enie na 
toaletę typu „kucanego”, to dopiero 
kompletny koszmar. Zdarza się to 
w niektórych krajach, które lubimy 
turystycznie, choćby w wiejskich tere-
nach Grecji, Bułgarii, a nawet Włoch. 
Dopiero niedawno się dowiedziałem, 
że są to toalety typu arabskiego lub ja-
pońskiego, w zależności, czy stajemy 
w przykucu w kierunku spłuczki, czy 
też odwrotnie. U nas ten wynalazek 
jest określany „na Małysza”. Swoją 
drogą, jeden z najbardziej utytuło-
wanych sportowców w naszym kraju, 
został symbolem nielubianego typu 
toalety. To nieco niesprawiedliwe. 
Ja bym taki przybytek raczej porów-
nał do stylu gry naszej reprezentacji 
w piłce kopanej. Ale kto by widział 
pozycję bramkarza Wojciecha Szczę-
snego jako przykład do luźnego wy-
próżniania się? 

A tak w ogóle mamy trzecie dzie-
sięciolecie XXI wieku, więc PKP za-
mierza do końca 2023 roku zmoderni-

Két jó barát Mateusza

Izera to nie fanaberia drwali

Wojciech P. Knapik

Jan Kleszcz

zować wszystkie toalety w wagonach 
pasażerskich, aby wyeliminować 
zrzut ścieków na torowisko w czasie 
jazdy pociągu. To prawdziwa rewo-
lucja, skok techniczny na miarę ko-
lonizacji Marsa! Nikt nie spodziewał 
się hiszpańskiej inkwizycji w najbar-
dziej skostniałej fi rmie, gdzie komuna 
jeszcze żyje i ma się dobrze, co wi-
dać, słychać i przede wszystkim czuć.

Gdzieś w latach dziewięćdzie-
siątych, mój kumpel (nazwijmy 
go Mateusz) jechał do Zakopanego 
z obowiązkowym długim postojem 
w Krakowie, gdzie przepinano wa-
gony. A ponieważ wyjazd obfi to-
wał w spożycie napoju z pianką, to 
długa przerwa w podróży stała się 
poważnym problemem, albowiem, 
jak wiadomo wszem i wobec, istnieje 
zakaz korzystania z toalety podczas 
postoju pociągu. Zresztą nie dziwota, 
bo zrzut z toalety odbywał się bez-
pośrednio na tory, co jest nieco... 
obrzydliwe. Mateusz nie wytrzymał 
i poszedł do ubikatora, wysikał się 
i kulturalnie zrzucił wszystko na kra-
kowskie torowisko. Pech chciał, że 
w tym momencie akurat obok stała 
obsługa pociągu i chlapnięcie ryko-
szetem ugodziło w wypolerowane 
obuwie konduktora. Wkurzony nie 
na żarty wbiegł więc energicznie po 
schodkach, aby dorwać przestępcę na 
gorącym uczynku, i gdy ten wyszedł 
z toalety, krzyknął z wściekłą miną: 
Nie wiesz, że nie wolno korzystać 
na postoju?!!! Mateusz stanął jak 
wryty, zamrugał oczami i spokojnie 
odparł: I'm sorry, don't understand – 
i spokojnie oddalił się do przedziału, 
zostawiając niekumatego w języku 
angielskim konduktora.

Swoją drogą, to w pewnym mo-
mencie bardzo popularne stały się 
sesje zdjęciowe na torach, model-
ki leżały na nich i wycierały się 
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W środę, 18 sierpnia, w sali obrad 
Urzędu Miejskiego ofi cjalnie i uroczy-
ście otwarto urny z głosami miesz-
kańców, którzy wzięli udział w gło-
sowaniu w ramach najnowszej edycji 
Jaworznickiego Budżetu Obywatel-
skiego. W tym roku wspólnie decydo-
waliśmy na co przeznaczyć pieniądze 
z JBO już po raz dziewiąty.

W ramach tegorocznej edycji ja-
worznianie wybierać mogli spośród 
42 zadań. Tym razem sporo projektów 
było związanych z rozbudową miej-
skiej infrastruktury, budową nowych 
miejsc parkingowych i chodników, 
doświetleniem przejść dla pieszych, 
doposażeniem placów zabaw i siłowni 
pod chmurką. Był też pomysł, by ze 
wspólnych pieniędzy kupić rozkła-
dane fotele dla oddziału pediatrycz-

nego, zorganizować cykl turniejów 
piłkarskich albo wybudować bieżnię 
lekkoatletyczną. Propozycje były zróż-
nicowane i dotyczyły różnych obsza-
rów funkcjonowania miasta. Dzięki 
tej różnorodności każdy jaworznianin 
mógł wybrać zadanie, które odpowia-
da na jego oczekiwaniom i potrzebom.

Teraz trzeba już tylko odrobiny 
cierpliwości. Urzędnicy skrupulatnie 
przeliczają karty do głosowania, któ-
re trafi ły do urn. Do nich doliczyć 
trzeba będzie jeszcze głosy oddane 
przez internet. Później będą jeszcze 
weryfi kować, czy głosy oddane zostały 
poprawnie i przez osoby uprawnione 
do udziału w JBO. Wyniki głosowania 
i listę zadań zatwierdzonych do reali-
zacji poznamy na przełomie września 
i października.

Czekamy na wyniki

Lubimy narzekać

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń
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Jaworzno wizualnie stale się zmie-
nia. Mamy nowe drogi, parkingi, pla-
ce zabaw i plenerowe siłownie. Bloki 
zdobią kolorowe elewacje. Jest też 
nowy Rynek, planty, wyremontowa-
na hala Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu, GEOsfera, park Angielski, 
zrewitalizowany Gródek, a od nie-
dawna Sosina. Obiekty przyciąga-
ją rzesze przyjezdnych. Hashtagów 
#Jaworzno na instagramie bez liku. 

Oczywiście my - jaworznianie na-
rzekamy, bo się tu „pchają” i nie 
ma gdzie zaparkować. Kiedy coś się 
w mieście dzieje - narzekamy, bo za 
duży ruch. Nie dzieje się nic  - też 
narzekamy, bo jak to mówił młody 
Stuhr - „Siedzimy. Nic się nie dzieje. 
Nuda”. A to chodnik nierówny, tra-

wa nieskoszona, kostka brukowa nie 
taka, siatka zepsuta i jeszcze niena-
prawiona, dziki znowu w akcji, szla-
ban na Sosinie nie działa, jak trzeba, 
i tworzy się korek. Kiedy widzimy 
akty wandalizmu, nie narzekamy 
na sprawców, tylko na tych, którzy 
muszą wszystko w kółko reperować, 
bo nie działają dostatecznie szybko. 
A manna na pokrycie kosztów na-
praw spada przecież z nieba. 

Część z nas ma narzekanie chyba 
we krwi. Pochwały nie przechodzą 
już tak łatwo przez gardło. Może 
kiedyś wszyscy będziemy się cie-
szyć wspólnie tym, co mamy i jak 
wypadamy na tle miast ościennych. 
Bo przecież wypadamy całkiem 
zacnie.

o pięknie pachnące podkłady ko-
lejowe.

Dziś to coraz częściej trudne do za-
akceptowania, że występuje problem 
z podstawowymi zwrotami po angiel-
sku, w zasadzie całe młode pokolenie 
mówi swobodnie w języku Szekspira. 
Gorzej, jeśli się znajdziesz na przy-
kład gdzieś na Węgrzech i spróbujesz 
się porozumieć, to stanowi poważ-
ne wyzwanie. Tam tylko już język 
migowy, bo węgierski dla zwykłe-
go śmiertelnika to kompletna czar-
na magia. Chodzą słuchy, że dzieci 
u naszych bratanków zaczynają ga-
worzyć dopiero w pierwszej klasie 
szkoły podstawowej. Zresztą sami 
zobaczcie, takie słowo: megszent-
ségteleníthetetlenségeskedéseitekért. 
A spróbuj to powiedzieć na głos! Na 
marginesie, to niedawno, jadąc przez 
Węgry, zauważyłem, że na jednej ze 
stacji paliw zamontowano telebim, na 
którym zmieniał się tekst powitania 
w różnych językach, po niemiecku, 
angielsku i po polsku, ale w naszym 
przypadku brzmiał nie jakieś „Dzień 
dobry” jak wcześniej, tylko „Witamy 
Bratanków”. No i  zdarzyło mi się 
imprezować z policjantami z Buda-
pesztu, bardzo chętnie kończyli zna-
ne powiedzenie „Polak-Węgier dwa 
bratanki” co odpowiednio w języku 
Madziarów brzmi: Lengyel, Magyar 
– két jó barát. A później otrzymałem 
promesę od szefa drogówki z Buda-
pesztu, że nie zapłacę mandatu w ich 
stolicy. Wręczył mi wizytówkę i wło-
żyłem ją do dowodu rejestracyjnego, 
po czym zapomniałem. Jakież wiel-
kie było moje zdziwienie, gdy 2 lata 
później zatrzymał mnie patrol gdzieś 
w okolicy dworca Keleti i gdy zerk-
nęli do moich dokumentów, natych-
miast mnie wysłali w dalszą drogę. 
No wiecie,  két jó barát, sprawdzone 
na własnej skórze.
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w Sosnowcu

Szpilki w bruku

Rosną szanse na to, że w Jaworznie powstanie fabryka sa-
mochodów elektrycznych. Sejm przyjął ustawę, która umożliwi 

zamianę terenów Lasów Państwowych w Jaworznie na inne nieruchomości należą-
ce do Skarbu Państwa. Dzięki temu na terenach poprzemysłowych powstać może 
fabryka, w której pracę znajdzie 3 tysiące osób. Kolejne 12 tysięcy ma szansę na 
zatrudnienie u kooperantów Izery. 

Fabryka samochodów elektrycznych to wielka szansa na rozwój i pieniądze 
również dla miasta. Zwłaszcza w kontekście polityki odchodzenia od węgla ka-
miennego i mody na zieloną energię. Podatki płacone przez elektrownie i kopal-
nie przez lata pozwalały na dobre funkcjonowanie naszego miasta. To między 
innymi z tych pieniędzy fi nansuje się oświatę, komunikację publiczną czy re-
montuje drogi. Pieniądze z podatków od przedsiębiorców pozwalają fi nansowo 
wspierać miejski szpital i policję. Nietrudno sobie wyobrazić, co się stanie z bu-
dżetem naszego miasta, gdy największe jaworznickie zakłady przestaną działać. 
Przestanie się spinać.

Trzeba więc zawczasu zachęcić przedsiębiorców do tego, by inwestowali właśnie 
u nas. Mamy ich czym skusić, bo Jaworzno to miasto bardzo rozległe. Jednak sama 
przestrzeń to za mało, by skusić przedsiębiorców. Działki trzeba odpowiednio przygo-
tować. Właśnie temu ma służyć stworzenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Mimo to inwestycja budzi kontrowersje, bo aby fabryka powstała, trzeba będzie 
wyciąć sporo drzew. Warto jednak pamiętać, że Izera ma powstać na terenach po-
przemysłowych, gdzie dawniej prowadzono intensywną działalność. Na dużej części 
tego terenu znajdowały się osadniki kopalniane, a kilkudziesięcioletni proces rekul-
tywacji, który miał sprawić, że tereny poprzemysłowe zamienią się w zdrowy las, nie 
zakończył się sukcesem. Drzewa są zdegradowane i nie ma tam warunków do pra-
widłowego rozwoju lasu, a Izera to nie fanaberia drwali. To szansa na przetrwanie.

mochodów elektrycznych. Sejm przyjął ustawę, która umożliwi 

Zauważyliście, że po przy-
jeździe do domu, naj-
bardziej cieszy własna 
toaleta? A jeszcze bar-
dziej, gdy byliśmy w wa-
runkach spartańskich, 
a w domu czeka bielu-
sieńka porcelana.
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W ścisłym centrum 
Jaworzna, przy ulicy 
Sienkiewicza, czyli na 
„Kociej”, powstał punkt, 
w którym możemy 
zostawić zbędne nam już 
ubrania, buty, torebki, 
koce i inne przedmioty 
codziennego użytku.

Mobilny Punkt znów w dzielnicach | fot. Natalia Czeleń

Piotr Radomski (z lewej) może liczyć na wsparcie wielu jaworznian. W pomoc zaangażował się m.in. Dawid Bógdał | fot. Natalia Czeleń

Pomaganie przez ubieranie

Potrzebujący z kolei mogą przyjść 
i bez skrępowania wziąć spośród 
tych darów to, co im się przyda. 
Pomysłodawcą przedsięwzięcia pod 
nazwą „Pomaganie przez ubiera-
nie” jest Piotr Radomski, szewc 
z Jaworzna. Akcja doskonale wpi-
suje się w modną ostatnio zasadę 
„zero waste”, czyli „brak marno-
wania”. Zamiast wyrzucać rzeczy, 
które są jeszcze w dobrym stanie, 
można je przekazać komuś, kto je 
wykorzysta.

Jaworznicki szewc nie pierwszy 
raz pokazuje, że po prostu lubi po-
magać innym. Już dawniej wspierał 
potrzebujących jaworznian, przeka-
zując im buty. Tym razem  wynajął 

lokal usytuowany obok jego zakładu 
szewskiego, przygotował go i udo-
stępnił. Działania pana Piotra zyskały 
uznanie i wsparcie. Metalowe rurki 
na odzież wisząc, przekazała pani, 
która prowadziła sklep odzieżowy. 
Potrzebne były też regały, które po-
mieszczą wszystkie dary. Z pomocą 
pospieszył właściciel sklepu w Ja-
worznie, Łukasz Szczepanik. Inni 
jaworznianie, by wesprzeć to przed-
sięwzięcie, przekazali odzież.

Głównym celem otwarcia loka-
lu jest wsparcie tych, którym mniej 
się powodzi. Każdy może tu przyjść, 
wyszukać coś dla siebie i wziąć to 
za darmo. – Nie będziemy prowadzili 
spisu, kto i co zabiera. Nad wszystkim 
będziemy mieć ogólny nadzór, bo będę 
w warsztacie obok. Liczymy też po pro-
stu na uczciwość mieszkańców – doda-
je jaworznicki szewc. Organizatorzy 
akcji  przeprowadzą jedynie weryfi -
kację, czy przedmioty przekazywane 

na rzecz akcji są w dobrym stanie 
i nadają się do użytku. – Warunkiem 
przekazania rzeczy jest ich dobry stan. 
Nie chcemy tutaj zrobić składowiska od-
padów. Otrzymujemy rzeczy z różnych 
miast. Niedawno pani z Gliwic wysłała 
nam dwa pudła rzeczy dla potrzebują-
cych – opowiada szewc z Jaworzna. 
– Przydadzą się nam jeszcze na pewno 
akcesoria dla noworodków – mówi 
Dawid Bógdał, jaworznianin, który 
pomaga jaworznickiemu szewcowi.  

Działania podjęte w ramach akcji 
„Pomaganie przez ubieranie” spotkały 
się z bardzo pozytywnym odzewem 
w mieście. Jaworznianie zgodnie 
chwalą to przedsięwzięcie. – Oka-
zyjne ogłaszane akcje nie są w stanie 
dotrzeć do wszystkich potrzebujących. 
Informacja o lokalu, który działa co-
dziennie, ma szansę zawędrować do 
większej grupy odbiorców, którzy po-
trzebowaliby realnego i praktycznego 
wsparcia – wyjaśnia Dawid Bógdał.

Wprawdzie ofi cjalnego otwarcia 
punktu jeszcze nie ogłoszono, ale 
z powodu ogromnego zaintereso-
wania ze strony darczyńców i ilości 
otrzymanych darów, lokal już działa. 
Jest on czynny w takich godzinach, 
w jakich działa zakład szewski Piotra 
Radomskiego, czyli od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9 do 16.30 
i w sobotę 9 do 13. 

Problemem są koszty. – Przede 
wszystkim chodzi o opłatę za wyna-
jem lokalu. Nie jestem w stanie utrzymy-
wać dwóch lokali. To jest kwestia około 
1000 zł. Przy wejściu do naszego punktu 
postawimy skarbonkę. Jeśli ktoś będzie 
miał życzenie, to będzie mógł wrzucić 
do niej symboliczną kwotę. Nie jest to 
jednak obowiązkowe – podkresla Piotr 
Radomski.

Natalia Czeleń

Szczepionkobus 
w dzielnicach

„Szanowni Państwo – piszę do Was z wielkim 
bólem, gdyż zewsząd słyszę Wasze wypowiedzi 
i wystąpienia w sprawie specustawy nazywanej 
#LexIzera. Dlaczego z bólem? Bo reprezentu-
ję samorząd, który jak mało który przejmuje 
się nadchodzącą, a może nawet już trwającą 
katastrofą klimatyczną, a Wy – zupełnie bez 
podstaw – powtarzacie, że chcemy wyciąć w Ja-
worznie cenny las. To nieprawda.

Nie byliście na miejscu, nie widzieliście, a po-
wtarzacie coś, co jest kłamstwem – teren w Ja-
worznie, przeznaczony pod budowę fabryki Izera 
i dla jej kooperantów, to teren poprzemysłowy. 
Napiszę dobitniej – to pogórnicza hałda wypeł-
niona jałowym kamieniem, wydobytym setki 
metrów spod ziemi, która jest płaska tylko dla-
tego, że została usypana w wyrobiskach innej 
kopalni – kopalni piasku. Teren jest pocięty li-
niami kolejowymi, liniami wysokiego napięcia 
i ciepłociągami z leżącego po drugiej stronie 
ulicy kompleksu trzech węglowych elektrowni. 
Nie znajdziecie przyrodnika, który odkryje na 
tych dwustu kilkudziesięciu hektarach nawet 
metr kwadratowy naturalnego siedliska. Nawet 
ciek, który płynie jego skrajem, wypływa z rur 
i pomp nieistniejącej już kopalni. Dlatego jego 
woda ma taki ceglasty kolor. To jedyna woda, 
jaka tam jest. Nie ma tam nawet wód grunto-
wych, bo płytkie korytarze sztolni kopalnianych 
skutecznie go zdrenowały.

Kiedy dwadzieścia lat temu poznawałem za-
kamarki Jaworzna i jego potencjały, zwiedzając 

na rowerze każde z osiedli – zanim zostałem 
prezydentem miasta – tereny, które obejmuje 
ustawa czekająca na podpis Prezydenta RP, były 
jałową, rozpaloną w letnim gorącu pustynią, 
gdzie w mieszaninę skały płonej i szarego błota 
powtykano kilkucentymetrowe gałązki sosny. To 
zalesianie nie mogło się udać i w sporej części się 
nie udało. Ale formalnie – podkreślam: wyłącz-
nie formalnie – ten teren jest gruntem leśnym.

Kilka lat temu Najwyższa Izba Kontroli bada-
ła, jak samorządy zajmują się ochroną przyrody 
na swoim terenie. I napisała zupełnie wyjątkowy 
raport, krytykując prawie wszystkich i stawiając 
Jaworzno za wzór tego, jak samorząd powinien 
podchodzić do ochrony przyrody. Setki hekta-
rów terenów poprzemysłowych zamieniliśmy 
w parki. Tysiące hektarów objęliśmy ochroną 
krajobrazową. Chronimy murawy kserotermicz-
ne, wprowadzając tam wypas owiec, a najwięk-
szy program ratowania chomika europejskiego 
w kraju realizowany jest w naszym mieście. 
Chronimy miejskie drzewa przed wycinką i nie-
ustannie sadzimy nowe. Podejrzewacie, że tak 
podchodząc do przyrody, pozwolilibyśmy znisz-
czyć jakiś cenny las?

Nie przyszło nam do głowy nawet, żeby prze-
znaczyć pod inwestycję grunty rolne, a mamy 
odpowiednią ich ilość. Dlaczego? Bo dziś rol-
nictwo jest nam potrzebne, a kiedyś to może 
być dobry grunt pod posadzenie lasu. Natural-
ny grunt, może nie najżyźniejszy, kamienisty, 
ale pełen biologicznego życia. Nie tak jak po-

kopalniana hałda, którą przeznaczyliśmy pod 
budowę samochodów elektrycznych.

Gospodarka Jaworzna oparta jest na węglu 
i produkowaniu z tego węgla energii elektrycznej. 
Panie Donaldzie Tusk – doskonale Pan o tym 
wie. Wiele miesięcy pracował Pan w jaworz-
nickiej elektrowni fi zycznie, malując kominy. 
W Jaworznie wiemy, że czas węgla nieuchron-
nie dobiega końca. Nie mamy złudzeń, że za 
kilkanaście, a może już za kilka lat, stracimy 
ekonomiczny fundament miasta. Godzimy się 
z tym. Nie jesteśmy klimatycznymi egoistami. 
Bardzo wobec tego Pana proszę, żeby nie głosił 
Pan publicznie czegoś, co jest kłamstwem. Nie 
podejrzewam Pana o złą wolę – najprawdopo-
dobniej ktoś Panu źle przekazał albo nawet nie 
wiedział, że w Jaworznie chcemy zniszczyć las. 
Powtarzam – to jest hałda, teren poprzemysło-
wy, brownfi eld.

Podobnie piszę do wszystkich stowarzyszeń 
obrońców przyrody – zapraszam Was do Ja-
worzna – przyjedźcie i zobaczcie na własne 
oczy tę hałdę w wyrobisku kopalni piasku, te 
osadniki mułów węglowych, na których ma 
stanąć fabryka Izery. Jesteście wprowadzani 
w błąd i głosicie nieprawdę. Ktoś wam kiedyś 
będzie czynił z tego wyrzuty, że w przypadku 
mojego miasta posługiwaliście się kłamstwem. 
A po prostu nie wiedzieliście, jak jest.”

Paweł Silbert
Prezydent Jaworzna

Ponad 300 jaworznian zaszczepiło się w ostat-
ni weekend, korzystając z Mobilnych Punktów 
Szczepień. Jaworznicki szczepionkobus, czyli 
specjalny autobus z wykwalifi kowanym perso-
nelem medycznym na pokładzie, w sobotę, 14 
sierpnia parkował w Osiedlu Stałym, Dąbrowie 
Narodowej i Łubowcu. W niedzielę, 15 sierp-
nia, Mobilny Punkt Szczepień działał na Rynku 
w sąsiedztwie kolegiaty. Tego dnia zaszczepić 
się można było również w GEOsferze. W sumie 
tylko przez dwa weekendowe dni zaszczepiło 
się 309 jaworznian.

Kolejna szansa na przyjęcie jednodawkowego 
preparatu, który ma nas uchronić przed cięż-
kim przebiegiem COVID-19, już w najbliższy 
weekend. W sobotę, 21 sierpnia, szczepionko-
bus odwiedzi kolejne dzielnice. Tym razem Mo-
bilny Punkt Szczepień pojedzie do Ciężkowic, 
Szczakowej i Długoszyna. I tak od godziny 10 
do 12 szczepionkobus stał będzie na parkingu 
przy ciężkowickiej remizie OSP. Od 12.15 do 
14 Mobilny Punkt Szczepień będzie działał na 
parkingu przy Domu Kultury im. Zdzisława 
Krudzielskiego, a od 14.15 do 16 zaszczepić się 
można będzie w długoszyńskim parku przy OSP. 
W niedzielę, 22 sierpnia, szczepionkę będzie 
można przyjąć znów w GEOsferze.                   GD

List otwarty

Prezydenta Jaworzna do Donalda Tuska i stowarzyszeń obrońców przyrody
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Jan Klimczak rozpoczął już żniwa  | fot. Ewa Szpak

Zanim zaczną się prace w polu, należy przygotować kombajn | fot. Ewa Szpak

Chętni, by zostać rodzicami zastępczymi, mogą zasięgnąć informacji u Joanny Kaszuby  
| fot. Natalia Czeleń

W Jaworznie mamy 94 rodziny 
zastępcze, które opiekują się 
w sumie 119 dziećmi. To jednak 
o wiele za mało w stosunku do 
potrzeb.

 Sytuacja podobnie wygląda 
w całym kraju. Wszędzie bra-
kuje kandydatów na rodziców 
zastępczych.

Czas żniw 
już się zaczął

Spacerując po Dobrej, Długo-
szynie czy Byczynie, można już 
zauważyć gdzieniegdzie bale ze 
słomy. Sierpień to dla rolników 
czas żniw, zwieńczenie całorocz-
nej pracy.

Ponad 34 proc. zielonych tere-
nów Jaworzna stanowią użytki rol-
ne – grunty orne, łąki, pastwiska. 
Same grunty orne gminy to 3214 ha 
ziemi o klasie przydatności i warto-
ści od III aż do klasy VI, czyli gleb 
nadających się do uprawy każdego 
gatunku żyta, ziemniaków, roślin 
pastewnych. W Jaworznie mamy 
kilku gospodarzy, którzy zajmują 
się uprawą ziemi i hodowlą zwie-
rząt. Dla nich sezon letni to mnó-
stwo pracy. Po wiosennych pra-
cach polowych, należy bowiem 
zebrać plony.

– W lipcu trwały sianokosy, na 
początku sierpnia przygotowywałem 
maszyny do żniw. Trzeba było zrobić 
przegląd kombajnów, przygotować 
silosy do przechowywania zbóż. Mu-
siałem je oczyścić, opryskując i odro-
baczając, a mam ich 15 sztuk, więc 
było mnóstwo pracy – wspomina Jan 
Klimczak, gospodarz z Byczyny, 
którego podpatrzyliśmy podczas 
prac w gospodarstwie.

Żniwa powinny się zacząć już pod 
koniec lipca. Niestety, jak twierdzą 
jaworzniccy rolnicy, w tym roku, 
praktycznie na terenie całego kra-
ju żniwa przesunęły się w czasie. 
Z powodu opadów deszczu w lip-
cu i pierwszym tygodniu sierpnia 
nie można było wjechać w pole. – 
Wiosna była długa i bardzo zimna, 
to już wróżyło, że żniwa będą późno. 
Poza tym w lipcu pogoda również nas 

nie rozpieszczała. U rolników to jest 
zawsze wielka niewiadoma – komen-
tuje Jan Klimczak. Wprawdzie nie-
którzy jaworzniccy rolnicy jeszcze 
na początku sierpnia wykorzystali 
słoneczną aurę i wjechali kombaj-
nami w pole, ale udało im się ściąć 
niewiele zboża. Jacek Nieużyła, 
który ma 10 ha ziemi w Długo-
szynie oraz pola wzdłuż drogi do 
GEOsfery, rozpoczął wtedy żniwa, 
ale udało mu się ściąć jedynie 5 
proc. areałów.  – Miałem nadzieję 
już na początku sierpnia zacząć, ale 
ostatnie opady deszczu pokrzyżo-
wały mi plany. Ziemia była mokra. 
Potrzebowałem trzy dni słonecznej 
pogody, aby wszystko obeschło, żeby 
był możliwy wjazd. Zboże musi mieć 
12-14 proc. wilgotności. Od kilku dni 
mamy rewelacyjne warunki, więc 
działamy – twierdzi rolnik.

Podobnego zdania jest Sebastian 
Gnyp, rolnik z Dobrej, właściciel 
30 ha ziemi, przygotowanej pod 
zboże – pszenicę i owies. Zaczął 
żniwa na początku sierpnia, ale 
z powodów ostatnich burz, mu-
siał je odłożyć na kilka dni. Jak 
twierdzą rolnicy, teraz, kiedy zie-
mia po intensywnych opadach już 
obeschła, można wjechać kombaj-
nem. Dużo stracili, bo wszystkie 
prace wydłużyły się w czasie. Na 
dodatek ziarna opadały na ziemię. 
Jednak, jak wróżyli, jeszcze przed 
świętem Matki Boskiej Zielnej uda 
się zacząć żniwa. – Jestem dobrej 
myśli, wydaje mi się, że zbiory nie 
powinny być najgorsze, najwyżej będę 
zboże dosuszać w suszarni – dodaje 
Jan Klimczak. 

Ewa Szpak

Brakuje kandydatów 
na rodziców zastępczych

– Rodzina zastępcza czasem mylona 
jest z adopcją. Tymczasem nadrzęd-
ną cechą rodzicielstwa zastępczego jest 
jego tymczasowość oraz pomoc rodzinie 
w kryzysie. Kiedy biologiczni rodzice nie 
są w stanie zapewnić swojemu dziecku 
opieki, to pomagamy poprzez umiesz-
czenie go w środowisku zastępczym, 
a rodzicom dajemy czas, by poukładali 
swoje sprawy, naprawili błędy, pokonali 
trudności, które stoją na przeszkodzie, 
by ich rodzina pozostała w komplecie. 
Rodzice dziecka mogą wtedy liczyć na 
wsparcie asystenta rodziny czy pracow-
nika socjalnego. Ta trudna rola przynosi 
także opiekunom zastępczym radość 
i satysfakcję z niesienia pomocy dzie-
ciom, z wyrównywania różnych dzie-
cięcych defi cytów, z dawania szansy 
na bezpieczne dzieciństwo – wyjaśnia 
Joanna Kaszuba, kierownik Działu 
Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Rodzina zastępcza gwarantuje 
dziecku całodobową opiekę, wycho-
wanie, dostęp do świadczeń zdrowot-
nych czy nauki. Pomaga też wyrów-
nywać braki rozwojowe i rozwijać 
zainteresowania dziecka. Jednak nie 
jest miejscem docelowym dla dzieci, 

które do niej trafi ają. To tylko tym-
czasowe ognisko domowe. Dopiero 
gdy okaże się, że dysfunkcja biologicz-
nej rodziny jest nie do pokonania, to 
wszczęta zostaje procedura adopcyj-
na. Podlegają jej tylko dzieci z ure-
gulowaną sytuacją prawną.

Jaworznicki MOPS wielokrotnie 
prowadził akcje promujące rodzi-
cielstwo zastępcze. Jednak chętnych 
wciąż brakuje. Wyzwanie na pewno 
jest spore, bo do pieczy zastępczej tra-
fi ają dzieci z bagażem doświadczeń, 
defi cytami zdrowia psychicznego i fi -
zycznego. – Czasem mamy też do czy-
nienia z rodzeństwem. W takiej sytuacji 
rodzice zastępczy biorą pod opiekę całe 
rodzeństwo. Dochodzi też współpraca 
z rodzicami dzieci. Trzeba więc mieć 
gotowość, by otworzyć się nie tylko na 
opiekę nad dziećmi, ale też na relację 
z ich rodzicami, bo rodzinna opieka 
zastępcza jest formą pomocy dzieciom 

i ich rodzicom – wyjaśnia kierownik 
Działu Pieczy Zastępczej.

Rodziną zastępczą może być mał-
żeństwo lub osoba samotna. Wyróż-
niamy rodziny zastępcze: spokrew-
nione, niezawodowe i zawodowe. 
Spokrewnione tworzone są przez 
dziadków lub rodzeństwo. Nieza-
wodowe rodziny mogą tworzyć inni 
krewni dziecka lub też osoby wcale 
z nim niespokrewnione. Zaś rodziny 
zastępcze zawodowe przyjmują dzie-
ci pod swój dach w ramach umowy 
podpisanej ze starostą i otrzymują 
za to wynagrodzenie. Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Jaworznie 
poszukuje kandydatów na rodziny 
zastępcze niezawodowe bez pokre-
wieństwa, które po pewnym czasie 
mogą przekształcić się w rodziny za-
wodowe. W Jaworznie działa tylko 
jedna zawodowa rodzina zastępcza, 
którą tworzą Renata i Jacek My-

Weź paragon
Do końca sierpnia potrwa ogól-

nopolska kampania Ministerstwa 
Finansów prowadzona pod hasłem  
„Weź paragon". Do udziału w tym 
przedsięwzięciu zachęcają pracowni-
cy jaworznickiej skarbówki. W kam-
panii chodzi o to, by sprzedawcy 
uczciwie rejestrowali sprzedaż na 
kasach fi skalnych i przestrzegali za-
sad uczciwej konkurencji.

– Chcemy uświadomić Polakom, 
czemu służą paragony fi skalne oraz 
pokazać, jakie negatywne skutki dla 
nas wszystkich mają oszustwa podatko-
we. Paragon fi skalny to mały druczek, 
a jednak bardzo ważna sprawa. To ko-
rzyści dla klienta i uczciwego przedsię-
biorcy – wyjaśnia Michał Kasprzak, 
rzecznik prasowy Izby Administracji 
Skarbowej w Katowicach.

Otrzymanie paragonu to prawo 
konsumenta oraz podatnika. Kupu-
jący może sprawdzić, co dokładnie 
kupił i za ile. Paragon daje możliwość 
porównania cen, a także pewność, 
że nie zostaliśmy oszukani. Ułatwia 

też złożenie reklamacji w przypadku 
stwierdzenia wady zakupionego to-
waru lub usługi. Jest gwarancją, że 
sprzedawca stosuje zasady uczciwej 
konkurencji, a podatek zapłacony 
przez nas w cenie towaru trafi  do 
budżetu państwa. – Dla przedsiębiorcy 
paragon to narzędzie, które pozwala 
na łatwe ustalenie rozmiarów własnej 
sprzedaży i kontrolę pracowników. 
To szczególnie pomocne w branży ga-
stronomicznej i rozrywkowej. Mamy 
jednak świadomość, że właśnie w tych 
branżach zdarzają się problemy z re-
jestrowaniem sprzedaży na kasach 
fi skalnych – mówi Michał Kasprzak.

Część przedsiębiorców nie ewi-
dencjonuje starannie swoich wszyst-
kich obrotów. Niektórzy uchylają 
się od obowiązku instalowania kas. 
To sprawia, że zmniejsza się konku-
rencyjność uczciwych sprzedawców 
lub usługodawców, którzy uczciwie 
płacą VAT.

Przedsiębiorca, który nie wydaje 
paragonu, łamie prawo, za co gro-

żą surowe kary. W tym wypadku 
karane jest nie tylko oszustwo po-
datkowe, ale i nieuczciwa konku-
rencja. – Osoba, która nie wydaje 
paragonu fi skalnego, okrada każdego 
z nas. Kupując towary i usługi, to my 
płacimy podatek VAT. Ten podatek 
jest częścią ceny zakupu. Rolą przed-
siębiorcy jest tylko odprowadzenie 
tego podatku do budżetu państwa. 
Jeśli sprzedawca nie wystawia para-
gonu, to podatek zapłacony przez nas, 
zostaje w jego kieszeni. Te pieniądze 
nie sfi nansują dróg, służby zdrowia 
czy szkół, ale prywatne wydatki nie-
uczciwego sprzedawcy – tłumaczy 
Michał Kasprzak.

Każdy ma prawo zgłosić, że nie 
otrzymał paragonu fi skalnego, gdy 
sprzedawca miał obowiązek go wy-
stawić. Anonimowe zgłoszenia moż-
na kierować do urzędu skarbowego, 
na bezpłatny telefon interwencyjny 
800 060 000 bądź na e-mail: powia-
domKAS@mf.gov.pl.

Natalia Czeleń
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Karolina Kornaga przemierza kolejne miejscowości. Towarzyszą jej rodzina i przyjaciele
| fot. Archiwum prywatne Karoliny Kornagi

Robert Pstraś kolejny raz bierze udział w akcji krwiodawczej | fot. Natalia Czeleń

Nowy blok będzie remontowany do lutego 2022  | fot. Materiały TAURON Wytwarzanie

Brakuje kandydatów 
na rodziców zastępczych

ślińscy. Małżeństwo pomaga w ten 
sposób dzieciom od prawie 25 lat. 

Proces stawania się rodzicem za-
stępczym trwa przez kilka miesięcy. 
– Osoby zainteresowane rodzicielstwem 
zastępczym spotykają się ze mną na roz-
mowę i poszerzają wiedzę na ten temat. 
Zwracam wtedy uwagę na ich moty-
wacje – opowiada Joanna Kaszuba.

Jeśli motywacje są właściwe, a kan-
dydaci pewni swej decyzji, to od-
wiedza ich Koordynator Rodzinnej 
Pieczy Zastępczej. Przeprowadza 
wywiad środowiskowy, sprawdza 
sytuację mieszkaniową, zawodową, 
fi nansową. Musi mieć pewność, że są 
to odpowiednie warunki dla dziecka. 
Przeprowadza się też badania psy-
chologiczne kandydatów. Następnie 
zbiera się zespół kwalifi kacyjny, który 
decyduje o skierowaniu kandydatów 
na rodziców zastępczych na specjal-
ne szkolenie. Dopiero po otrzymaniu 
certyfi katu ze szkolenia zespół spe-
cjalistów decyduje, czy kandydaci 
będą mogli stać się rodziną zastępczą.

Rodzice zastępczy mogą liczyć 
na wsparcie ze strony pracowników 
MOPS. – Każda rodzina zastępcza ma 
swojego anioła stróża w postaci koor-
dynatora. Nie może on mieć więcej niż 
15 rodzin pod opieką. To współpraca 
oparta na partnerstwie, nie żadna kon-
trola – podkreśla Joanna Kaszuba. 
Zainteresowani rodzicielstwem za-
stępczym mogą zasięgnąć informa-
cji i rady w Dziale Pieczy Zastępczej 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Jaworznie, ul. Inwalidów Wo-
jennych 14 od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7 do 15 tel. 32 618 
17 85, 32 618 19 78, 32 618 18 56. 

Natalia Czeleń

Blok w remoncie

Krwiodawcy nie zawodzą

Czas 
na poprawki

Ponad pół roku trwać mają prace 
naprawcze nowego bloku energe-
tycznego o mocy 910 MW. Prace są 
prowadzone w rejonie komory pale-
niskowej i mają zapewnić poprawę 
i bezawaryjne działanie jednostki 
na dłużej.

– Podczas bieżącego postoju bloku 
zdiagnozowaliśmy konieczność napra-
wy istotnych elementów kotła. Wraz 
z generalnym wykonawcą bloku na-
tychmiast przystąpiliśmy do szacowa-
nia zakresu koniecznych do wykonania 
prac, technologii oraz przełożenia ich 
na konkretny harmonogram. Celem 
prac jest trwałe usunięcie wad w rejonie 
komory paleniskowej bloku, co zapewni 
bezawaryjną pracę bloku w perspekty-
wie wielu lat – podkreśla Sebastian 
Gola, prezes spółki Nowe Jaworzno 
Grupa TAURON.

Mediacje pomiędzy TAURONEM 
a RAFAKO dotyczące fi nansowania 
oraz zakresu prac naprawczych pro-
wadzone są przy udziale Prokuratorii 
Generalnej. Jeśli wszystko pójdzie 

Mimo wakacji jaworzniccy 
krwiodawcy nie zawiedli. We 
wtorek, 17 sierpnia, oddać krew 
chciały 33 osoby. Udało się to 18 
osobom.  Uzyskano w sumie po-
nad 8 litrów krwi. Podobnie było 3 
sierpnia, kiedy to do oddania krwi 
zarejestrowały się 33 osoby, a 19 
ją oddało. Wtedy też pozyskano 
ponad 8 litrów krwi.

– Nie pierwszy raz oddaję krew. 
Najpierw należy wypełnić ankietę, 
następnie sprawdzany jest poziom 
hemoglobiny. Potem lekarz przepro-
wadza konsultację z kwalifi kacją, po 
której możemy oddać krew -– opo-
wiada Robert Pstraś, mieszkaniec 
Jaworzna i dawca krwi.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
w Jaworznie ogłosiła, że poprawko-
wy egzamin maturalny w sierpniu 
będzie przeprowadzony w szkołach, 
w których uczniowie przystępowali 
do egzaminu w maju. 

Część pisemna odbędzie się we wto-
rek, 24 sierpnia. Początek o godzinie 
9. – W Jaworznie do maturalnego eg-
zaminu poprawkowego w sierpniu przy-
stąpi 141 zdających – mówi Krzysztof 
Słomczyński, kierownik Pracowni ds. 
Analiz Wyników Egzaminacyjnych 
w jaworznickiej OKE.

Wyniki zostaną ogłoszone i opu-
blikowane już 10 września w godz. 8 
-10 w serwisie ZIU. Aby uzyskać do-
stęp do nich, należy wejść na stronę 
wyniki.edu.pl i zalogować się przy 
użyciu loginu i hasła, jakie uczeń 
otrzymał w roku szkolnym. Można 
też zalogować się poprzez profi l 
zaufany, e-dowód lub bankowość 
elektroniczną.                          NC

zgodnie z planem, to remont potrwa 
do 25 lutego 2022 roku.

– Ten czas wykorzystamy także na 
prace optymalizacyjne, które zapewnią 
w przyszłości jeszcze bardziej sprawną 

W tym miesiącu w Jaworznie 
Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Katowi-
cach przeprowadzi jeszcze jedną 
zbiórkę krwi. Mobilny ambulans 
będzie czekał 27 sierpnia przy Szy-
bie Piłsudski (parking przy sto-
łówce).

Trzeba pamiętać, że dawcy krwi, 
którzy poddają się szczepieniu prze-
ciwko COVID-19, muszą nieco od-
czekać z udziałem w kolejnej akcji 
krwiadawczej. To 48 godzin od 
dnia podania szczepionki mRNA - 
fi rmy Pfi zer, lub Moderna oraz 14 
dni od dnia podania szczepionki 
wektorowej - fi rm Astra Zeneca, 
Johnson&Johnson. W przypadku 

pracę tego bloku, który jest niezmier-
nie ważny dla systemu energetycznego 
w naszym kraju – powiedział Rado-
sław Domagalski – Łabędzki, pre-
zes zarządu RAFAKO S.A.

Blok w Elektrowni Jaworzno został 
oddany do użytku w połowie listopa-
da 2020 roku. To najnowocześniej-
sza jednostka tego typu w polskim 
systemie energetycznym oraz waż-
ny element rynku mocy. Blok w Ja-
worznie może wytwarzać około 6,5 
terawatogodzin energii elektrycznej 
rocznie, zużywając nawet 2,5 mln 
ton węgla. Zastosowane technologie 
i instalacje ochrony środowiska po-
zwalają wypełniać najbardziej rygo-
rystyczne normy związane z ochroną 
środowiska.

– Blok w Jaworznie to skompliko-
wana, nowoczesna i zaawansowana 
technologiczne jednostka, która przez 
wiele lat będzie istotnym elementem 
zapewniania bezpieczeństwa ener-
getycznego Polski. Przygotowywany 
wspólnie z RAFAKO harmonogram 
prac naprawczych umożliwi sprawne 
i długofalowe rozwiązanie problemów 
zdiagnozowanych w pierwszej fazie 
eksploatacji bloku – mówi Sebastian 
Gola.                                          GD

Półmetek podróży już za nią
Jaworznianka Karolina Kornaga 

wyjechała dziś wczesnym rankiem 
(czwartek, 19 sierpnia) z Piaseczna 
i jedzie składakiem dalej, na północ 
Polski. Charytatywną podróż na po-
nad 20-letnim rowerze marki Zenit 
rozpoczęła w sobotę, 14 sierpnia, 
w Siankach (to najbardziej wysu-
nięty na południe punkt naszego 
kraju). W niedzielę, 22 sierpnia, 
Cyklistka z Jaworzna ma dotrzeć 
do Gwiazdy Północy w Jastrzębiej 
Górze nad Bałtykiem. Robi to dla 
dzieci, które zmagają się z nowo-
tworami mózgu.

– Na koncie naszej zbiórki na por-
talu siepomaga.pl mamy już 21 tys. 
złotych. To co się dzieje, to coś wię-
cej niż sama jazda składakiem przez 
Polskę – podkreśla rowerzystka.

Na trasie spotyka wiele osób, 
które chcą jej pomóc i które włą-
czają się w zbiórkę pieniędzy. Jej 
akcją interesują się też mieszkańcy 
miejscowości, do których dociera 

i z których startuje pani Karolina. 
– Jeździmy chyba po każdym moż-
liwym terenie. Zatem śmiało mogę 
powiedzieć, że składak nadaje się tro-

chę na off -road – zaznacza z uśmie-
chem. – Jest pot, jest gorąc, deszcz, 
wiatr, czasami bezsilność. Jednak 
mimo to walczymy, jest radość, duma, 

determinacja i wiele innych odczuć 
i emocji – stwierdza z całym prze-
konaniem.

Pani Karolina jest konsekwentna 
w swojej decyzji, ponieważ, oprócz 
zbiórki na rzecz oddziału neurochi-
rurgii dziecięcej Górnośląskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka w Kato-
wicach, chce też udowodnić cho-
rym na raka, że w życiu nie wolno 
się poddawać, a jeśli ktoś bardzo 
czegoś chce, to wszystko jest moż-
liwe. Sama bowiem chorowała na 
nowotwór mózgu. Przeszła opera-
cję. Wróciła do pracy, wyjechała 
nawet na pewien czas do Stanów 
Zjednoczonych. A gdy wróciła, za-
trudniła się w jednej z jaworznic-
kich fi rm, do której dojeżdża na 
rowerze. Jest wszak miłośniczką 
jazdy jednośladem.

Więcej informacji o podróży i ca-
łej akcji można znaleźć na facebo-
okowym wydarzeniu „Składakiem 
przez Polskę”.                     AZ-H

osób, u których wystąpiła niepo-
żądana reakcja poszczepienna, od-

czekać trzeba 7 dni od ustąpienia 
objawów tej reakcji.                NC
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Dr hab. Dariusz Rozmus podczas wykopalisk 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Po przekopaniu wału badacze mierzyli i dokumentowali swoją pracę  
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

R E K L A M A

Praca na kopalni wiąże się z szere-
giem niebezpieczeństw, z którymi do 

czynienia mieli i mają również ja-
worzniccy górnicy. Jednym z tragicz-

niejszych wydarzeń połowy lat 50. XX 
wieku była katastrofa na upadowej 

„Danuta” w Łubowcu, gdzie 26 sierp-
nia 1954 roku, wskutek nienależytego 
rozpoznania geologicznego, doszło do 
przerwania zapomnianego XIX-wiecz-

nego podtopionego wyrobiska. 

Gwałtowny wypływ wody dopro-
wadził wówczas do śmierci 18 górni-

ków, a sam zakład - w obliczu kolej-
nych podtopień - został zlikwidowany 

w maju 1964 roku. Miejsce tamtych 
wydarzeń upamiętnia dzisiaj tablica 

pamiątkowa.
Upadowa „Danuta” na fragmencie 
mapy z przełomu lat 50. i 60. XX wieku 
(źródło: https://mapy.orsip.pl/imap/)

Jeszcze w tym tygodniu mają 
być znane wyniki badań pró-
bek, które z wałów jaworz-
nickiego Grodziska pobrali 
uczestnicy wykopalisk arche-
ologicznych. 

Wśród znalezisk są m.in. węgli-
ki z ogniska i fragmenty kości. 
Przedsięwzięcie, prowadzo-
ne pod egidą Muzeum Miasta 
Jaworzna, trwało od początku 
lipca. 

Ostatnie takie badania były 
prowadzone w latach 60. ubie-
głego wieku.

Muzealnicy odkopują historię

Badacze znów szukają śladów 
dawnej obecności ludzi w tym re-
jonie. W tym celu odkopali pozo-
stałości po dwóch kamiennych wa-
łach, które znajdują się na szczycie 
Grodziska. Wzniesienie ma 346 m 
n.p.m. i leży w pasie Pagórów Ja-
worznickich. Na jego szczycie znaj-
dują się szczątki dwóch konstruk-
cji, wykonanych ludzką ręką. Wały 
są oddalone od siebie o 10 metrów 
i zamykają plac o średnicy ok. 100 
metrów. Ich powstanie jest datowa-
ne na przełom epoki brązu i epoki 
żelaza (1200-500 wiek p.n.e.).

– Nasze badania miały na celu 
weryfi kację, czy mamy do czynienia 
z grodziskiem, czyli z konstrukcjami, 

stworzonymi przez człowieka w okresie 
wczesnego średniowiecza, czy z obiek-
tami z czasów kultury łużyckiej, czyli 
sprzed 3 tysięcy lat – podkreśla dr 
hab. Dariusz Rozmus, olkuski arche-
olog, kustosz w dąbrowskim muzeum 
„Sztygarka”, wykładowca w Wyższej 
Szkole Humanitas.

Badacze „wrócili” na Grodzisko 
po wielu latach. Ostatnie wykopa-
liska odbyły się tam grubo ponad 
pół wieku temu, a przeprowadzili 
je studenci Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Młodzi archeolodzy znaleźli 
wtedy elementy ceramiki, szacowane 

właśnie na okres kultury łużyckiej. 
Nie udało się im jednak ustalić, czy 
były one współczesne wałom na Gro-
dzisku. Niestety fragmenty naczyń 
były w złym stanie. Umieszczone 
w krakowskich archiwach całkowi-
cie się rozsypały.

Dzisiaj wały są ledwo widoczne 
w zaroślach. Ich ukształtowanie po-
twierdził kilka lat temu Piotr Burczy
z Muzeum Miasta Jaworzna. Przepro-
wadził analizę terenu na podstawie 
danych lotniczego skaningu lasero-
wego. Na zdjęciach lidarowych, które 
pokazują rzeźbę badanego obszaru, 

wyraźnie widać dwie koncentryczne 
konstrukcje.

Badacze mają nadzieję, że roz-
poczęte w tym roku wykopaliska, 
pozwolą na nowe odkrycia. Postęp 
techniczny i zdobyta przez dziesiątki 
lat wiedza pozwalają ustalić, z do-
kładnością nawet do kilkudziesięciu 
lat, z jakiego okresu pochodzą ar-
cheologiczne znaleziska. Służą temu 
badania izotopów radiowęglowych.

Uczestnicy ekspedycji wykonali 
siedem odkrywek na czterech sta-
nowiskach. Najpierw oczyścili wały 
z zalegającego na nich humusu. Dzię-

ki temu ukazała się im wypiętrzona 
płaszczyzna, przykryta w przemyśla-
ny sposób kamieniami. Następnie 
zrobili przekop i dotarli do postawy 
wału wewnętrznego.

– Dokopaliśmy się do poziomu pier-
wotnego, widać strukturę kamienia, 
która może się wydawać przypadkowa. 
Ale po dokładniejszej analizie łatwo 
wywnioskować, że kamienie są uło-
żone jedne na drugich ludzką ręką. 
Przestrzeń między nimi jest zwarta, by 
konstrukcja się nie rozsypała. Widać 
to idealnie w obu profi lach czołowych 
rozkopanego przez nas fragmentu wału
– tłumaczy Przemysław Dudzik, 
dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna.

Zdaniem badaczy, wał na pewno 
nie powstał z krótkim czasie. Jego 
usypanie wymagało czasu i pracy 
wielu ludzkich rąk.

– To oznacza, że okolica musia-
ła być zaludniona. Ludzie, budujący 
wały, musieli przecież gdzieś miesz-
kać, coś jeść. A skoro tu żyli, rodzili 
dzieci, to również tu umierali. Musieli 
więc być gdzieś grzebani. Należy za-
tem domniemywać, że w pobliżu były 
większa osada i cmentarz – zaznacza 
dr Rozmus.

Badacze podejrzewają, że przed-
stawiciele kultury łużyckiej mogli 
osiąść na jaworznickich ziemiach 
z początkiem epoki żelaza. Właśnie 
wtedy rosła wartość ołowiu, z które-
go robiono przedmioty codziennego 
użytku i ozdoby. Tymczasem pod 
dzisiejszym Jaworznem jego pokła-
dów było sporo. Ten fakt też może 
świadczyć o powodach osadnictwa 
na jaworznickich ziemiach.

Eksperci wciąż zastanawiają się 
nad znaczeniem wałów na Grodzi-
sku. Nie wykluczają żadnych hipotez, 
również tych, że miały one funkcję 
kultową, tak samo, jak te wokół góry 
Ślęży czy w Górach Świętokrzyskich.

Badania na Grodzisku odbywa-
ją się przy fi nansowym wsparciu 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach za-
dania „Wspieranie działań archeolo-
gicznych”.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Zuzia dzielnie znosi leczenie 
| fot. Archiwum prywatne

Jaworznianie sprzątali tatrzańskie szlaki | fot. Archiwum prywatne

Znów sprzątali Tatry
AU TO P R O M O C J A

Kolejny raz grupa mieszkańców 
Jaworzna wzięła udział w corocz-
nej akcji „Czyste Tatry”. Ta miała 
w tym roku swoją dziesiątą edycję. 
Mieszkańcy naszego miasta z Grupy 
Eksploracyjnej NŚ Kazan wyruszyli 
na tatrzańskie szalki wraz z 2 tysią-
cami innych miłośników gór.

– Cieszymy się, że znów mogliśmy 
wziąć udział w sprzątaniu – podkreśla 
Maciej Kazana, założyciel grupy. – 
Ta akcja jest bardzo ważna i bardzo 
potrzebna. Mamy nadzieję, że dzięki 
rozgłosowi przypomni Polakom, że góry 
nie są wysypiskiem śmieci. Nie chce-
my, aby górskie szlaki zaczęły przy-
pominać krajobraz tych wszystkich 
opuszczonych, zrujnowanych miejsc, 
które my, jako eksploratorzy odwie-
dzamy. Dlatego chętnie, już po raz 
kolejny włączyliśmy się w tatrzańską 
inicjatywę – dodaje.

W tym roku uczestnicy akcji ze-
brali 589,2 kg śmieci, w tym 187,4 
kg odpadów zmieszanych, 161,2 
kg plastiku, 130,4 kg szkła, 89,5 kg 
papieru i 20,6 kg śmieci biodegra-

dowalnych. To jednak nie koniec 
sprzątania. W tegorocznej odsłonie 
akcji wolontariusze wezmą się też 
za porządki na nadmorskich pla-
żach w ramach 1. fi nału Czystego 
Bałtyku. Odbędą się one w ostatni 
weekend wakacji.

– Nasze morze należy do najpłyt-
szych i najbardziej zanieczyszczonych 
mórz na świecie. Powierzchnia tzw. 
martwych stref w ostatnich latach 
powiększa się bardzo szybko. Jedną 
z przyczyn są odpady, które dostają 
się do wody z lądu. To właśnie ich usu-
nięcie wzięliśmy sobie za cel. 27 i 28 
sierpnia będziemy sprzątać nadbał-
tyckie plaże na Helu i w Trójmieście. 
Zarejestrujcie się za pośrednictwem 
strony czystapolska.org.pl/projekty/
czysty-baltyk/ i razem z nami zróbcie 
coś dobrego dla Bałtyku, bo potrzebuje 
naszej pomocy – apelują organiza-
torzy ogólnopolskiej akcji Czysta 
Polska.

Więcej informacji na facebooko-
wym profi lu inicjatywy.  

Anna Zielonka-Hałczyńska

Pomoc dla Małej Wojowniczki
Ma dopiero 2,5 roku, a już tak wiele wy-

cierpiała. Malutka jaworznianka, Zuzia Hop-
kowicz, choruje na ostrą białaczkę limfobla-
styczną. Na co dzień dziewczynka to wulkan 
energii – Zuzia jest wesołym dzieckiem, bardzo 
żywiołowym, lubi tańczyć, śpiewać, czesać lalki. 
Aż przykro patrzeć, jaka jest teraz wyciszona, 
szczególnie po lekach – mówi Daniel Hopko-
wicz, tata Zuzi.

Od prawie miesiąca dziewczynka leży na 
Oddziale Hematologii i Onkologii Dziecięcej 
w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. 
Stanisława Szyszki w Zabrzu, gdzie leczona jest 
chemią. Razem z nią na zmianę są rodzice albo 
dziadkowie. Dla takiego małego dziecka ode-
rwanie od znanego mu domu, najbliższych jest 
mocnym i traumatycznym przeżyciem. Mimo 
to Zuzia radzi sobie dobrze, jest bardzo dzielna 
i bez płaczu znosi wszystkie zabiegi medyczne. 
– Podziwiam moją małą córeczkę. Kiedy zjawia się 
pielęgniarka, bez narzekania przyjmuje wszystkie 
kroplówki. Nie wiem, czy dorosły człowiek mógłby 
tyle znieść – twierdzi tata Zuzi.

Choroba zaczęła się niewinnie. W czerw-
cu Zuzia dostała gorączki. Lekarz stwierdził 
anginę i przepisał antybiotyk. Po zaapliko-
waniu leku gorączka spadła. Jednak po nie-
spełna miesiącu znowu pojawiła się gorączka 

i dziecku znowu zaaplikowano antybiotyk. 
Niestety przez cztery dni gorączka nie spa-
dła, utrzymywała się na poziomie 40 stopni. 
– Wezwaliśmy wtedy pogotowie i zabrali nas do 
szpitala. Tam zrobiono nam testy na COVID-19, 
który wykluczono i przeprowadzono Zuzi ruty-
nowe badania – mocz, krew. Od razu pojawiły 
się bardzo złe wyniki, lekarze podejrzewali bia-
łaczkę – wspomina pan Daniel.

Zuzia została przetransportowana do szpi-
tala w Zabrzu, gdzie przeszła szereg specja-
listycznych badań potwierdzających wstępną 
diagnozę – ostrą białaczkę limfoblastyczną. – 
Był to dla mnie szok. Wiadomość już w szpitalu 
w Jaworznie zwaliła mnie z nóg. Byłem przera-
żony, bo Zuzia jest jeszcze malutka, a czeka ją 
tak trudne i długie leczenie. Nigdy bym się nie 
spodziewał takiej wiadomości – dodaje tata Zuzi.

Lekarze rozpoczęli natychmiastowe leczenie. 
W pierwszym tygodniu płukali organizm kro-
plówkami, potem wdrożyli pierwszą chemię, 
obserwując, jak Zuzia reaguje. Dziewczynka 
bierze chemię, miała już siedem wlewów. 
Bierze też leki osłonowe, sterydy. Zuzia to 
mała wojowniczka, ale jej rodzicom trudno 
przejść przez tę sytuację, bo muszą jeszcze 
czekać na ostateczne wyniki, które dadzą 
odpowiedź na pytanie o stopień zagrożenia 

życia. Te troski dziewczynka rekompensuje 
swoim uśmiechem.

– To dzielna dziewczynka. Zaraz po dawko-
waniu ciężko patrzeć, jaka jest ospała, smutna, 
ale znosi to bez płaczu. Chemię dostaje co parę 
dni, a codziennie kroplówki. Cały czas siedzimy 
z Zuzią na oddziale. Na zmianę z jej mamą, 
babcią. Staramy się robić wszystko, aby Zuzia 
nie odczuła tego, nie miała traumy. Kiedy do-
wiedziałem się o tej diagnozie, nie wiedziałem 
nawet, jak się nazywam, to był ogromny stres. 
Cały czas towarzyszy nam strach, boimy się 
o Zuzię, bo czekamy na ostateczne wyniki, jakie 
to stadium – podkreśla pan Daniel.

Zuzia musi leżeć cały czas w szpitalu, praw-
dopodobnie leczenie potrwa dwa lata. Jak 
będzie rozpoznany stopień ryzyka, rodzice 
będą potrzebowali dla Zuzi suplementy diety, 
nierefundowane leki. Trzeba będzie też po-
nieść koszty postrehabilitacyjne. Jak twierdzi 
pan Daniel, jest ciężko, musi pogodzić pracę 
z wizytą w szpitalu, brać wolne, ale jest dobrej 
myśli. Zuzi można pomóc, wpłacając datek na 
stronie www.pomagam.pl – „Dla małej Zuzi”. 
Również na Fb utworzona została grupa „Dla 
Zuzi”, gdzie można licytować różne przed-
mioty i w ten sposób dołożyć swoją cegiełkę.

Ewa Szpak
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Internetowe Radio Art, działające w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Jaworznie, zaprasza chętnych do udziału w zajęciach 
dziennikarskich. Zgłosić się może każdy, kto lubi pisać, ma zdolności 
techniczne lub mikrofon mu niestraszny. MDK poszukuje młodzieży 
i dzieci zdecydowanych i gotowych do działania w profesjonalnie 
wyposażonym studiu.

Jaworznicka reprezentacja podczas Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich  | fot. Barbara Halaś

Jaworzniccy seniorzy poznają tajniki samoobrony  | fot. Natalia Czeleń Scrabbliści z całej Polski chętnie przyjeżdżają do Jaworzna  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zuzanna Bednarz w stroju codziennym
| fot. Archiwum prywatne

Radiowa kariera czeka

Radio Art nadaje od 2019 roku. 
Audycji słuchać można od ponie-
działku do niedzieli, przez całą 
dobę, na stronie internetowej www.
radioartmdk.com.pl. Serwisy infor-
macyjne przypadają na godziny: 9, 
11 i 13. Czas pomiędzy audycjami 
wypełnia muzyka.

– Na pomysł, by w MDK działało 
radio, wpadł dyrektor – Szczepan 
Paliński, który chciał w ten sposób 
uatrakcyjnić zajęcia dziennikarskie. 
Młodzież nie do końca lubi posługi-
wać się językiem pisanym, a zajęcia 
z wykorzystaniem sprzętu specjali-
stycznego są zawsze bardziej inte-
resujące. Najpierw powstała baza 
sprzętowa. Sami poznawaliśmy sprzęt 

Bezpieczny senior

Jubileuszowe scrabble

Z wdziękiem i pasją promowali folklor

Jaworzniccy seniorzy rozpoczęli 
kurs samoobrony. Pod okiem specja-
listów będą się uczyć, jak poradzić 
sobie i jak reagować w sytuacji za-
grożenia czy napaści. Inauguracyjne 
zajęcia już za nimi, a we wrześniu 
rozpocznie się regularny kurs. Można 
się jeszcze zgłosić.

W czwartek, 12 sierpnia, studenci 
Jaworznickiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, pod czujnym okiem 
trenerów Rio Grappling Club Ja-
worzno, rozpoczęli kurs prowadzo-
ny pod hasłem „Samoobrona dla 
Seniora”. W trakcie zajęć seniorzy 

Już po raz piętnasty scrabbliści 
z całej Polski spotkają się w naszym 
mieście na Ogólnopolskich Mistrzo-
stwach Jaworzna w Scrabble, które 
są jednocześnie otwartym turnie-
jem rankingowym Polskiej Fede-
racji Scrabble. Rywalizacja na sło-
wa i punkty potrwa przez dwa dni 
i odbędzie się w sobotę i niedzielę, 
4 i 5 września.

– Zapraszamy dorosłych i mło-
dzież. W ramach naszych zawodów 
odbędzie się też turniej towarzyszą-
cy, którym będą V Ogólnopolskie Mi-
strzostwa Jaworzna w Scrabble Na-
uczycieli i Instruktorów. Zachęcamy 
więc do udziału w zawodach również 
czynnych i emerytowanych trenerów, 

Jaworznickie zespoły śpiewacze 
świetnie zaprezentowały się podczas 
Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich 
„Polska od kuchni”. W sobotę, 14 
sierpnia, w zawierciańskim Kromo-
łowie odbył się wojewódzki etap kon-
kursu tego ogólnopolskiego wyda-
rzenia. Jurorzy wyłonili laureatów 
konkursu kulinarnego i artystycznego. 
Wybrali też miss wdzięku. Jaworzno 
miało tam silną reprezentację. Z za-
wierciańskiego półfi nału udało się 
przywieźć wyróżnienie.

Eliminacje do festiwalu, z uwagi 
na pandemię, prowadzone były onli-
ne. W efekcie do Zawiercia pojechali 
przedstawiciele Jaworznianek, Cięż-
kowianek i Dobrzanek. Nasi reprezen-
tanci wzięli udział w konkursie arty-
stycznym i wyborach miss wdzięku 
45+. Występ wokalny przygotował 
Kazimierz Głowacz z Jaworznianek. 
Maria Sołtysek z Ciężkowianek za-
prezentowała swoje prace, pięknie 

zyskają większą świadomość swojego 
ciała i możliwości psychofi zycznych 
oraz fi zycznych. Trenerzy wyłapią 
ich mocniejsze i słabsze strony. Po-
mogą odpowiednio zatroszczyć się 
o atuty i eliminować słabości. Do 
każdego z uczestników podejdą in-
dywidualnie i tak dopasują technikę 
obrony, by maksymalnie wykorzystać 
jego atrybuty.

Jaworznicka szkoła brazylijskiego 
jiu jitsu ruszyła z serią darmowych 
treningów skierowanych do senio-
rów z Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Z doświadczeń trenerów wyni-

haftowane fartuchy i bardzo pomy-
słowe fi gurki origami. 

– Moja przygoda z origami zaczęła 
się dość niefortunnie, bo wszystko za-
częło się od tego, że złamałam obie ręce. 
Potrzebna była rehabilitacja i właśnie 
w ramach ćwiczeń poznałam tę sztukę. 
Bardzo mi się to spodobało. Fartuchy 
zaczęłam haftować w czasie pandemii 
i też bardzo mnie to wciągnęło. Wsta-
wałam, kiedy tylko robiło się jasno, sia-
dałam przy oknie i haftowałam nawet 
po kilka godzin dziennie – opowiada 
Maria Sołtysek.

Zuzanna Bednarz z Jaworznianek 
i Krystyna Tukaj z Dobrzanek wzię-
ły natomiast udział w wyborach miss 
wdzięku 45+. Każda uczestniczka 
musiała się zaprezentować w trzech 
odsłonach. Na konkursowej scenie 
panie występowały w strojach co-
dziennym, ludowym i wieczorowym.

– Początkowo planowałam, że ta co-
dzienna odsłona to będzie strój sportowy, 

ka, że seniorzy są grupą najczęściej 
narażoną na napaści o charakterze 
rabunkowym. Kurs ma zaktywizo-
wać ruchowo uczestników i nauczyć 
ich podstawowych technik radzenia 
sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia 
czy życia.

Sierpniowe spotkanie, które za-
inaugurowało cykl szkoleń, miało 
charakter teoretyczny. Prowadzący 
zajęcia podzielili się swoją wiedzą 
i praktycznym doświadczeniem. Kur-
sanci dowiedzieli się między innymi 
tego, jak unikać sytuacji, w których 
jesteśmy zmuszeni do samoobrony. 
Prowadzący przestrzegali, by zacho-
wywać ostrożność w życiu codzien-
nym, zwracać uwagę na otoczenie, 
wyłapywać sygnały wskazujące na 
niebezpieczeństwo. Warto też być 
świadomym swojego ciała i jego 
możliwości. W stresującej sytuacji 
każdy krok musi być starannie prze-
myślany. Było też wiele praktycznych 
wskazówek. Prowadzący zdradzili, 
w jaki sposób można wykorzystać 
rzeczy, które zwykle ze sobą mamy, 
by obronić się przed napastnikiem. 
Przydać się mogą klucze, torebka 
czy portfel. Były też rady na temat 

ale niemal w ostatniej chwili koleżanki 
przekonały mnie, że to powinna być ra-
czej piękna, letnia sukienka i kapelusz. 
Okazało się, że to była dobra decyzja
– wspomina Zuzanna Bednarz, która 
w konkursie miss wdzięku otrzymała 
wyróżnienie.

Wyróżnienie było miłą nagrodą dla 
zespołu, który podczas konkursowe-
go występu dzielnie wspierał swoją 
reprezentantkę. – Bardzo się cieszę, że 
nas na festiwalu zauważono. Uważam, 
że to wyróżnienie to nagroda dla całego 
zespołu – podkreśla Zuzanna Bednarz. 

Festiwalowe prezentacje jaworznic-
kich zespołów śpiewaczych działają-
cych przy Miejskim Centrum Kultury 
i Sportu oraz zrzeszonych w Miejskim 
Związku Rolników, Kółek i Organi-
zacji Rolniczych chwali też Barba-
ra Halaś, kierownik działu kultury 
w MCKiS. – Festiwal Kół Gospodyń 
Wiejskich „Polska od Kuchni” to oka-
zja, by zaprezentować swoje artystyczne 

tego, jak uciekać i jak skutecznie 
prosić o pomoc.

– Nie sztuką jest nauczyć się chwytu. 
Sztuką jest zastosowanie tego chwytu 
w sytuacji realnego zagrożenia, gdy ad-
renalina sięga zenitu. Czasem może się 
okazać, że najlepszym rozwiązaniem 
będzie bezpieczne oddalenie się – wy-
jaśnia Grzegorz Jabłoński, główny 
trener Rio Grappling Club Jaworzno. 

W  trakcie kolejnych spotkań, 
uczestnicy będą ćwiczyć uniki i pro-
ste ruchy, które pomagają zabloko-
wać atak napastnika. Odpowiednio 
dobrane przez specjalistów ćwiczenia, 
poprawią koordynację ruchową kur-
santów. Uczestnicy zajęć dla seniorów 
będą się też uczyć właściwej postawy 
ciała, bowiem napastnicy na swoje 
ofi ary zawsze wybierają te osoby, 
które oceniają jako najsłabsze. Każ-
dy jaworznicki senior, który chciałby 
wziąć udział w zajęciach samoobrony 
lub skorzystać z innych propozycji 
zajęć prowadzonych przez Jaworz-
nicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
może zadzwonić pod numer tel. 880 
159 782. – Zachęcam do zapoznania 
się z naszą ofertą – mówi  Jerzy Au-
gustyniak z JUTW.                    NC

dokonania, podzielić się doświadczeniem 
i umiejętnościami, ale też zdobyć nowe 
inspiracje. Wróciliśmy z Zawiercia bo-
gatsi o nowe doświadczenia – podkre-
śla Barbara Halaś.                       GD
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Konstancja Zarzycka i Grzegorz Gołas pomagają przy tworzeniu audycji  | fot. Natalia Czeleń

Scrabbliści z całej Polski chętnie przyjeżdżają do Jaworzna  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

AU TO P R O M O C J A

Radiowa kariera czeka

od podstaw – wspomina Konstan-
cja Zarzycka, która prowadzi koło 
dziennikarskie w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Jaworznie. 

Pierwsze próby nadawania to 
przede wszystkim muzyka, różno-
rodna zresztą, bo Radio ART nie 
zamyka się na jeden nurt. Z bie-
giem czasu pojawiły się lokalne 
informacje. Początkowo ćwiczo-
no tzw. „wprawki” na gotowych 
tekstach. Z czasem w działalność 
Radia Art angażowali się młodzi lu-
dzie, którzy tworzyli własne teksty 
i nawet podjęli się zorganizowania 
słuchowiska. – Ta forma teatru ra-
diowego wymaga dużego zaangażo-
wania. Proces jego powstawania jest 

Radio świetnie się sprawdza 
również do promowania zajęć 
prowadzonych w MDK. Chętnie 
korzystają z niego nauczyciele i in-
struktorzy. Opowiadają o swoich 
kołach zainteresowań, by przycią-

gnąć chętnych. W ten sposób udaje 
się czasem pozyskać nowe głosy 
na zajęcia wokalne czy nieodkryte 
jeszcze talenty na zajęcia plastycz-
ne. Zdarza się też, że nagrywane są 
zajęcia muzyczne jako uwieńczenie 
wielomiesięcznych ćwiczeń.

Radio Art daje ogrom możliwo-
ści. Dysponuje programem, któ-
ry pozwala układać plan dzienny, 
a nawet tygodniowy z tzw. „kacz-
kami dziennikarskimi”, gdzie moż-
na wtrącić swoje komentarze. – Na 
razie korzystamy z bezpłatnego ser-
wera podcastowego, który umożliwia 
nam całodobową transmisję. W tym 
samym czasie może możemy być słu-
chani na 100 urządzeniach. Średnio 
audycje są słuchane na 40-50 urzą-
dzeniach. Nasz rekord to 93. To była 
audycja z nagraniami muzycznymi 
podopiecznych MDK. Działamy tak, 
by czegoś nauczyć, a jednocześnie 
świetnie się bawić. Jeśli nasza sły-
szalność wzrośnie, będziemy myśleć 
o nowych rozwiązaniach – zapowia-
da Grzegorz Gołas, który odpowia-
da za stronę techniczną Radia Art.

– Jedni lubią pisać teksty, mate-
riały. Drudzy lubią je czytać na głos 
i być słuchani. Jeszcze inni świetnie 
odnajdują się w sprawach technicz-
nych. Są też osoby chętne do wyj-
ścia w teren, zdobywania materia-
łu. Jeszcze inni radzą sobie świetnie 
z improwizacją, czyli programami 
na żywo. Każda spośród tych osób 
może się do nas zgłosić. Potrzebuje-
my osób o różnych uzdolnieniach. 
Mile widziani są u nas młodzi ludzie, 
którzy chętnie opowiedzą o swoich 
zainteresowaniach. Mogą zrobić to 
w formie audioblogów. Mamy też 
możliwość tworzenia podcastów, któ-
re są teraz modne – mówi Konstan-
cja Zarzycka.

Chętni mogą kontaktować się 
z jaworznickim radiem poprzez 
email radioart.mdk@gmail.com lub 
dzwoniąc na numer telefonu: 516 
430 399 i 791 513 335. Siedziba 
radia znajduje się w Młodzieżowym 
Domu Kultury im. Jaworzniaków 
przy ulicy Inwalidów Wojennych 
2 w Osiedlu Stałym.

Natalia Czeleń

złożony – przygotowanie materiału, 
powtarzanie go, powtarzanie nagra-
nia, potem postprodukcja, która wy-
maga montażu i udźwiękowienia. To 
jest wyzwanie – podkreśla Konstan-
cja Zarzycka.

Jubileuszowe scrabble
wychowawców, nauczycieli, peda-
gogów i instruktorów – podkreśla 
Aneta Szczyrzyca, instruktorka 
sekcji scrabble w Miejskim Centrum 
Kultury i Sportu, które organizuje 
scrabblowe zawody.

XV Jubileuszowe Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Jaworzna w Scrabble 
odbędą się w Hali Widowiskowo-
-Sportowej MCKiS przy ul. Grun-
waldzkiej 80, a sędziował będzie 
Grzegorz Wiączkowski. Tytułu z po-
przednich jaworznickich zawodów 
będzie bronić Kamil Górka.

Na sobotę przewidziano siedem 
rund, a na niedzielę pięć. Pierwsze-
go dnia w godz. 11-11.45 odbędzie 
się rejestracja zapisanych wcześniej 

uczestników. Turniej rozpocznie się 
w samo południe. Przerwa obiado-
wa jest przewidziana między 14 
a 15. Sobotnie granie zakończy się 
o godz. 20. W niedzielę rozgrywki 
wystartują o godz. 9.30. Rozdanie 
nagród i zakończenie turnieju są 
przewidziane na godz. 14.30.

Zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc otrzymają puchary i nagro-
dy pieniężne. Zwycięzca turnieju 
zyska 500 zł. Gracz, który zajmie 
drugą pozycję, dostanie 400 zł, a ten 
z trzeciego miejsca – 300 zł. Prze-
widziano też nagrodę pieniężną dla 
czwartego najlepszego scrabblisty – 
otrzyma on 100 zł. Laureaci miejsc 
od 1 do 10 dostaną medale i nagrody 
rzeczowe. Upominki otrzymają tak-
że kolejni gracze według zdobytych 
miejsc (do wyczerpania nagród). 

Organizatorzy wręczą również 
statuetki i nagrody specjalne za 
najdroższy ruch, dla najlepszego 
debiutanta, najlepszej kobiety, ju-
niora (młodzież szkolna do szkoły 
średniej włącznie), seniora (od 55 
lat), jaworznianki, jaworznianina 
oraz dla najmłodszego i dla najstar-
szego uczestnika. Zostaną wręczone 
też takie nagrody, jak jubileuszowa 
dla piętnastego gracza w końcowej 
klasyfi kacji turnieju i specjalna rze-
czowa dla jednego z uczestników.

W hali nie zabraknie dodatko-
wych atrakcji. Organizatorzy prze-
widzieli strefę relaksu, konkursy 
i transmisję video z przebiegu gier 
przy najlepszych stołach.

Więcej informacji o  turnieju 
i o tym jak się zapisać, można uzy-
skać pod numerem tel. 508 217 
271 i mejlowo: aneta.szczyrzyca@
mckis.jaworzno.pl).                  

Anna Zielonka-Hałczyńska
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WARTO POSŁUCHAĆ... PRZECZYTAĆ... ZOBACZYĆ...
Książka FilmMuzyka

Stephen King  
Billy Summers Old

John Mayer  
Sob Rock

Najnowsza książka mistrza 
literatury grozy. Bohaterem jest snajper – Bil-
ly Summers. Najlepszy w swoim fachu. Był 
snajperem w Iraku i zna się na rzeczy, strzela 
zawsze celnie, ale eliminuje tylko złych ludzi. 
Przyjmuje już ostatnie zlecenie, bo wybiera 
się na zasłużoną emeryturę. Jednak tym ra-
zem coś idzie nie tak…ten jeden strzał dzieli 
go od znalezienia przeznaczenia, odkupienia.

Wystawa

Into the wild 
– włóczykij z obiektywem

Do 24 sierpnia w Galerii ExLi-
bris w MBP czynna jest wystawa fotografi czna 
Ewy Madej, fi lmoznawczyni, bibliotekarki, pa-
sjonatki podróży i fotografi i. Autorka zdjęć zwie-
dziła z aparatem prawie pół świata. Owocem tych 
podróży są niesamowite zdjęcia otaczającego 
świata, magiczne chwile zatrzymane w czasie. 
Wygrzewający się w słońcu legwan, ciekawska 
zebra czy stado różowych fl amingów.           ES

Grupa zachodnich turystów 
zostaje przewieziona przez dyrekcję hotelu na 
dziką, niedostępną plażę. Sekretna, początko-
wo urokliwa plaża, staje się pułapką. Dzieci 
i dorośli zaczynają się starzeć w nadzwyczaj-
nym tempie. Najgorsze jest to, że z plaży nie 
ma możliwości wydostania. Turyści szybko 
orientują się, że jeśli nie znajdą drogi wyjścia, 
zostanie im tylko doba życia.

Nie ma takiego drugiego 
artysty jak Mayer, autor utworów i gitarzysta, 
zdobywca siedmiu Grammy, sprzedał na świe-
cie ponad 20 milionów płyt. Ósmy studyjny 
album artysty jest następcą wydanej w 2017 
płyty „The Search for Everything”. Inspiro-
wany jest soft rockiem i klimatem lat 80/90. 
To idealna płyta na letnie wieczory, tworzą-
ca cudowny klimat tamtych właśnie czasów.

„Kocham Cię moje miasto, moja kolebko Jaworzna, z placem targowym Małego Rynku, gwarną Kocią i Jana Matejki…” - tak 
zaczyna się jeden z wierszy, napisanych przez jaworznicką poetkę, Alicję Dudek. Utalentowana jaworznianka wydała, przy 
wsparciu Urzędu Miejskiego, tomik z okazji 120-lecia naszego miasta.

Z miłości do rodzinnego 
Jaworzna

Członkini Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury jest mocno związana 
ze swoją małą ojczyzną. Publikacja 
o Jaworznie to sentymentalna po-
dróż do dawnych lat, ale również 
spojrzenie poetki na współczesne 
miasto. Stąd tytuł tomiku – „Kon-
trasty”.

– Utwory, które się w nim znalazły, 
napisałam na przestrzeni wielu lat – 
wyjaśnia Alicja Dudek. – Pomysł na 
wydanie tomiku typowo o Jaworznie 
pojawił się w trakcie rozmowy z Ka-
zimierzem Kielskim, doświadczonym 
samorządowcem, z którym współpra-
cowałam przez wiele lat i z Urszulą 
Warszawską z ATElier Kultury. Do-
szliśmy do wniosku, że do tej pory nie 
ukazał się żaden zbiór moich utworów 
stricte o naszym mieście. Cieszę się, 
że „Kontrasty” ukazały się właśnie 
w roku jubileuszowym, gdy Jaworzno 
świętuje swoje 120-lecie – dodaje.

Tomik zawiera 19 wierszy. 
W jednych poetka opisuje miasto 
jako całość, w innych nawiązuje do 
konkretnych miejsc, jak Grodzisko, 
Równa Górka, dworzec kolejowy, 
Tarka, ulica Stefana Dwornickiego 
czy Sodowa Góra.

– Celowo użyłam tej nazwy, ponie-
waż dziś to miejsce w pobliżu GEO-
sfery jest mylnie nazywane Sadową 
Górą. A przecież nigdy tam żadnych 
sadów nie było – przekonuje.

Jaworznianka tworzy od wielu 
lat i ma na koncie ponad 1,5 tys. 
utworów. Swoje pierwsze wiersze 
napisała, gdy była dzieckiem.

– Najpierw opowiadałam bajki ro-
dzeństwu. Miałam wtedy 8-9 lat. 
Była wojna, do polskich książek był 
utrudniony dostęp. Dlatego wymyśla-
łam różne historyjki. Pamiętam swój 
pierwszy wiersz. Miałam wtedy 13-14 
lat. Był o miłości, bo się zakochałam. 

Mam go do dzisiaj – uśmiecha się 
jaworznianka.

Alicja Dudek urodziła się 12 
stycznia 1932 roku. Za młodu ma-
rzyła o tym, by zostać albo nauczy-
cielką, albo pediatrą. Zdecydowała 

się jednak za namową taty, któ-
ry miał restaurację, podjąć naukę 
w technikum hotelarskim. Dwa lata 
pracowała w Liceum Medycznym 
i uczyła przyszłe pielęgniarki za-
sad żywienia i dietetyki, a przez 

dziewięć lat udzielała się w Klubie 
Tęcza. Swoją karierę zawodową 
związała ostatecznie z jaworznic-
kim magistratem. To tam prze-
pracowała jako inspektor miejski 
wiele lat i zajmowała się oświatą 
i kulturą. Dorywczo prowadziła 
też Klub Nauczycielski. Działała 
w harcerstwie, do którego należy 
do dzisiaj.

Wiersze tworzyła nieprzerwanie, 
a swoje utwory prezentowała pod-
czas rozmaitych okazji, w mieście 
i poza jego granicami. Jest laure-
atką wielu miejskich i ogólnopol-
skich konkursów literackich. Teksty 
poetyckie publikowała w licznych 
tomikach, arkuszach poetyckich 
i w prasie. Od 1975 do 1977 roku 
należała do Grupy Młodych Twór-
ców w MDK. Od 1986 roku jest 
członkinią Stowarzyszenia Twór-
ców Kultury w Jaworznie. W 1989 
roku na podstawie wiersza Alicji 
Dudek, „Przebacz”, powstał szkic 
literacki „Przeciw ościeniowi”, au-
torstwa prof. Zbigniewa Siatkow-
skiego.

Jej wiersze mają różną tematy-
kę. Sporo jest w nich nawiązań do 
przyrody, matki, ojca. Pani Alicja 
pisze też pięknie o zapachach, które 
kojarzą jej się z ważnymi okresa-
mi w jej życiu. Tworzy dla dzieci 
i dla dorosłych. Ma w swoim do-
robku nie tylko wiersze, ale rów-
nież prozę. Tworzy fraszki, teksty 
piosenek, scenki humorystyczne, 
a nawet epitafi a.

Za swoje dokonania na rzecz ja-
worznickiej kultury i za obywa-
telską postawę otrzymała dyplom 
„Za zasługi dla miasta Jaworzna”. 
Marzy o tym, by otrzymać „Order 
Uśmiechu”.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Alicja Dudek z tomikiem wierszy o Jaworznie | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Poetyckie 
boje

Poeci do piór! Rusza XVII edycja 
konkursu poetyckiego „O Złotą Lirę”. 
To wydarzenie, które na dobre wpisa-
ło się w kalendarz kulturalny naszego 
miasta. Konkurs ma się przyczyniać 
do odkrywania i rozbudzenia talen-
tów wśród mieszkańców Jaworzna. 
Ma też popularyzować twórczość 
poetycką oraz rozwijać aktywność 
twórczą jaworznian. Jest to też pro-
mocja naszego miasta na arenie całej 
Polski. Konkurs cieszy się bowiem 
coraz większą popularnością. W ubie-
głym roku wzięło w nim udział aż 
80 twórców.

Udział w konkursie może wziąć 
każdy utalentowany poeta. Nie ma 
ograniczenia wiekowego. Organiza-
torami przedsięwzięcia są: Stowarzy-
szenie Twórców Kultury w Jaworznie, 
ATElier Kultury i III Liceum Ogólno-
kształcące im. Orła Białego w Jaworz-
nie. Prace oceniane będą w trzech 
kategoriach wiekowych: A - do lat 
16, B - od lat 16 do 19 i C - powyżej 
lat 19 lat. Objętość jednego wiersza 
nie może przekroczyć dwóch stron 
formatu A4 przy standardowej czcion-
ce. Jedna osoba może przygotować 
maksymalnie 3 wiersze o dowolnej, 
wybranej przez siebie tematyce. Oczy-
wiście nie mogą to być utwory publi-
kowane lub nagradzane wcześniej. 

– W XVI edycji Złotej Liry wzięło 
udział 80 twórców, nadsyłając 156 
wierszy. Wtedy w składzie jury znalazły 
się: Anna Adamus, Dorota Liszkowska, 
Jolanta Adwent. W tym roku decyzja 
co do składu jury jeszcze nie zapadła. 
Ten etap planowany jest na wrzesień – 
zapowiada Jacek Maliszczak, prezes 
Stowarzyszenia Twórców Kultury 
w Jaworznie.

W ubiegłym roku „O Złotą Lirę” 
walczyli między innymi mieszkańcy 
z Chrzanowa, Mysłowic, Sosnowca, 
Katowic, Rudy Śląskiej, Dąbrowy Gór-
niczej, Bukowna, Gliwic, Warszawy, 
Wolbromia, Poznania, Orzesza, Py-
skowic, Knurowa, Piły, Raciborza, 
Radomia, Krakowa, Częstochowy, Sa-
noka, Piły. Warto już teraz zabrać się 
do pracy, by na czas przygotowywać 
konkursowe wiersze. Termin nadsy-
łania prac to 12 października.     NC
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South Solitary przybywają Meredith 
Appleton wraz z wujem, który ma 
objąć posadę latarnika po śmierci 
swojego poprzednika. Film jest nie-
zwykły. Powolna narracja, długie uję-
cia, świetny scenariusz, gra aktorów 
oraz świadomość odcięcia od świata 
powodują, że skupiamy się maksy-
malnie na relacjach międzyludzkich 
i psychologicznych portretach boha-
terów. Społeczność wyspy stanowi 
kilka osób, co powoduje różne napię-
cia i komplikuje egzystencję w trud-
nych warunkach. Całość uzupełniają 
zapierające dech w piersiach krajo-
brazy i nieokiełznany morski żywioł.

Światło między oceanami, reż. De-
rek Cianfrance, Nowa Zelandia/USA 
2016. Historia miłosna, oczywiście 
osadzona w latarni morskiej na od-
ległej, bezludnej  wyspie. Wydaje się, 
że dwoje ludzi może sobie wystarczyć 
do szczęścia, ale pragnienie dziecka 
i jego nieoczekiwane pojawienie się, 
przeradza się w dramat. Piękne kra-
jobrazy, światło i jego barwa budują 
wyjątkową atmosferę w fi lmie, a ge-
nialna gra aktorów dopełnia całość.  

Katarzyna Pokuta

18 sierpnia obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień La-

tarni Morskich. Zdecydowanie 
latarnie morskie są jednym z moich 
ulubionych elementów morskiego 
krajobrazu. Samotne, majestatycz-
ne i nieprzystępne są symbolem. 
Symbolem nadziei dla zbłąkanych 
żeglarzy, światłem w ciemności, 
wdzięcznym motywem literackim 
i fi lmowym. Latarnicy to ludzie 
o niezłomnych charakterach, z so-
bie tylko znanych powodów decy-
dują się na odosobnienie. Czasem 

Wybrana fi lmografi a:
Cień latarni morskiej, reż. Urlika Bengts, Finlandia 2013
Diagnoza zbrodni, reż. Phil Joanou, USA 1992
Latarnia na końcu świata, reż. Kevin Billington, USA 1971
Latarnia, reż. Eduardo Mignogna , Argentyna 1998
Latarnicy, reż. Jean Grémillon, Francja 1929
Latarnik, reż. Zygmunt Skonieczny, Polska 1977
Lighthouse, reż. Robert Eggers, Kanada/USA, 2019
Mgła, reż. John Carpenter,  USA 1980
Wyspa tajemnic, reż. Martin Scorsese, USA 2010

Latarnie morskie
18 sierpnia obchodziliśmy 

Międzynarodowy Dzień La-
to odosobnienie jest zalążkiem do 
zbudowania ciekawej historii, intrygi 
lub wydarzeń mrożących krew w ży-
łach, w zależności od gatunku fi lmu.

Mam kilka ulubionych fi lmów, 
gdzie latarnia jest motywem prze-
wodnim lub tylko drugoplano-
wym, ale istotnym symbolem. Są 
one zróżnicowane gatunkowo. 
Wszystkie łączy powolna narra-
cja, psychologiczna głębia, bar-
wa światła i genialne krajobrazy.

South Solitary, reż. Shirley Barrett, 
Australia 2010. Na odległą wyspę 

Za sprawą wydawnictwa IUVI Ga-
mes do Polski trafi ła seria gier logicz-
nych marki Smart Games – światowe-
go lidera w wielopoziomowych grach 
logicznych. Często nagradzane tytuły 
cechują się czterema lub pięcioma 
poziomami trudności, od kilku 
wyzwań wprowadzających, 
po układy zajmujące kil-
kanaście minut, a czasem 
i godzin. Dodatkowo każ-
da z gier może po-
chwalić się in-
nowacyjną 
mechaniką 
oraz mo-
tywami 
przema-
wiającymi 
zarówno do 
dziewczynek, 
jak i  chłop-
ców w róż-
nym wieku. 
Warto wspo-
mnieć, że każda 
łamigłówka posiada 
tylko jedno rozwią-
zanie i są one do-
dane na końcu 
książeczki z  in-
strukcją.

Dostępna w kraju 
seria Smart Games jest 
podzielona na sześć linii 
i zawiera ponad 70 produktów, 
przy czym ich liczba stale rośnie. 
Wśród wspomnianych linii są gry 
w wersjach dla najmłodszych, które 
wyróżniają się dużymi elementami, 
łatwymi do chwycenia przez małe 
dzieci, ale trudnymi do połknięcia. 
Drugą dostępną linią są klasyczne 
tytuły z oferty Smart Games, będą-
ce idealnymi prezentami dla całych 
rodzin. Jedną z takich gier są „Pin-
gwiny na lodzie”, gdzie zadaniem 
grających jest ułożenie segmentów 
lodu tak, aby znajdujące się na nich 
pingwiny pokrywały się ze wzorem 
zamieszczonym w książeczce wy-
zwań. Dodatkowo każda kra lodu 
posiada mechanizm zmieniający jej 
kształt, co zwiększa liczbę możliwych 
kombinacji. 

Drugą klasyczną grą jest „Blokada”. 
Polega ona na umiejętnym rozłoże-
niu radiowo-
zów w  taki 
sposób, by 
uniemożliwić 
ucieczkę czer-
wonemu po-
jazdowi. Poza 
samymi kafl a-
mi radiowozów 
przestawić moż-
na też startowe 

ustawienia miasta, co również zwięk-
sza liczbę kombinacji.

Kolejnymi z linii Smart Games są 
gry kompaktowe, idealne do zabrania 
w podróż. Spośród nich warte polece-
nia są „Apple twist” oraz „Gwiezdna 

ucieczka”. W pierwszym wspo-
mnianym tytule zada-

niem gracza jest uło-
żenie kolorowych 

robaków na 
w y ż ł o -

bionych 
polach 

w  jabł-
ku, przy 

czym kolej-
ne poziomy 

trudności 
modyfikują 

samo jabłko 
poprzez ob-
roty wierszy 

z otworami. 
Drugi tytuł przy-

pomina klasyczną 
układankę z prze-

mieszczaniem ośmiu 
kwadratów z jednym pu-

stym polem, jednak trud-
ność sprawiają tutaj wypu-
kłości asteroid oraz samego 

pojazdu, przez co grający 
ma ograniczone możliwo-

ści wprowadzanych przez 
siebie kombinacji. W prze-

ciwieństwie do wspomnianych 
wcześniej gier, ta dobiega końca, 

gdy pojazd opuści pole asteroid.
Pozostałe trzy linie, z których gry 

można nabyć w polskich sklepach, to 
gry kieszonkowe, mające możliwość 
zamknięcia plastikowego pudełeczka, 
będącego jednocześnie planszą, gry 
magnetyczne będące książeczkami 
z magnesami oraz gry wieloosobowe, 
wprowadzające rywalizację pomię-
dzy grającymi. 

Smart Games idealnie sprawdzają 
się zarówno wśród młodszych, jak 
i starszych dzieci. Poza wspomaga-
niem rozwoju, tytułów można użyć 
w charakterze quizów czy wyzwań 
podczas gier terenowych lub szkol-
nych turniejów.

Radosław Kałuża
Harcerski Klub Gier Gildia

Smart Games

Mały rozruch 
szarych komórek

Muzykom z eM Bandu towarzyszył wokalista Kamil Franczak | fot. Ewa Szpak

Muzycznie w GEOsferze

Żołnierz, bohater

Ci, którzy odwiedzili w niedzielne 
popołudnie, 15 sierpnia, GEOsferę, 
spędzili czas przy dźwiękach muzyki 
w wykonaniu jaworznickiej orkie-
stry eM Band. Muzykom orkiestry 
towarzyszyli również znani już w Ja-
worznie wokaliści – Anna Surma 
i Kamil „Franek” Franczak. Artyści 
przygotowali największe przeboje 
polskie i zagraniczne. W GEOsferze 
rozbrzmiewały piosenki Czesława
Niemena, Zbigniewa Wodeckiego
czy Maryli Rodowicz, ale również 
hity lata. Koncert „Summer in the 
City” bardzo się podobał i przypadł 
do gustu mieszkańcom. Wielu z nich 
z sympatii dla jaworznickiej orkie-
stry odwiedziło GEOsferę, a niektó-
rzy przy okazji spaceru postanowili 
zostać i oddać się przyjemnej at-
mosferze, którą tworzyli muzycy 
i wokaliści. – Bardzo sympatycznie 
spędziłam popołudnie. Dowiedziałam 
się o koncercie z internetu i nie mogłam 

Do końca sierpnia w głównej siedzi-
bie jaworznickiej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oglądać można wystawę 
zatytułowaną „Pilot Karol Pniak – żoł-
nierz, bohater”. Podpułkownik Karol 
Pniak to bohaterski lotnik, obrońca 
polskiego i angielskiego nieba.

– Znakomity akrobata w słynnej na 
cały świat Trójce Bajana, as lotniczy, 
który walczył z Niemcami nad Afryką 
w równie znanym Cyrku Skalskiego 
– wymienia Zbigniew Adamczyk, 
współautor bibliotecznej ekspozycji.

Karol Pniak urodził się w Jaworz-
nie w 1910 roku. Był trzecim synem 

nie zjawić się w GEOsferze. Jestem 
wielką fanką jaworznickiej orkiestry 
i Kamila Franczaka – mówi Aneta 
Moryń, która bardzo dobrze bawiła 
się na koncercie, jak i pozostali z pu-
bliczności. Widzowie poddawali się 
rytmom wygrywanym przez orkie-
strę, podrygiwali, a co odważniejsi 
śpiewali z wokalistami. Widać było, 
że i samym artystom podobało się 

Franciszka i Marii z domu Walu-
ga. Po szkole powszechnej uczył się 
w gimnazjum w Chrzanowie. Uczył 
się też w Szkole Podofi cerskiej, a na-
stępnie w Szkole Podofi cerów Lot-
nictwa w Bydgoszczy oraz w Szkole 
Strzelania i Bombardowania w Gru-
dziądzu. Po ukończeniu szkoleń la-
tał w 122. eskadrze myśliwskiej. 
W marcu 1936 r. otrzymał awans 
na plutonowego, a w sierpniu 1938 
na sierżanta. 15 czerwca 1939 roku 
ukończył Szkołę Podchorążych w Dę-
blinie. Staż odbył w 142 eskadrze 
myśliwskiej, a w sierpniu 1939 r. 

koncertowanie przed tak żywiołowo 
reagującą publicznością. Chętnie bi-
sowali, a na koniec wykonali przebój 
„Prawy do lewego”, którym jeszcze 
bardziej rozruszali publiczność i za 
który otrzymali gromkie brawa. Przy 
okazji mieszkańcy mogli skorzystać 
z mobilnego punktu spisowego oraz 
przyjąć jednodawkową szczepionkę 
w mobilnym punkcie szczepień.   ES

promowano go do stopnia podpo-
rucznika.

Do miasta powrócił po wojnie. 
Zmarł w 1980 roku. Został pocho-
wany na cmentarzu w Szczakowej. 
Jego imieniem nazwano rondo w Pie-
czyskach położone w pobliżu domu, 
w którym mieszka syn znanego lot-
nika. W tym budynku udało się od-
naleźć cenne pamiątki po bohaterze 
z Jaworzna. Wśród nich są miniaturki 
medali – w tym Virtuti Militari, zdję-
cia zdjęte ze ścian mieszkania oraz 
pamiątki powojenne. Jaworznianie 
jako pierwsi mogą je obejrzeć.    GD 
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kłości asteroid oraz samego 

pojazdu, przez co grający 
ma ograniczone możliwo-

ści wprowadzanych przez 
siebie kombinacji. W prze-

ciwieństwie do wspomnianych 
wcześniej gier, ta dobiega końca, 

gdy pojazd opuści pole asteroid.

niu radiowo-
zów w  taki 
sposób, by 
uniemożliwić 
ucieczkę czer-
wonemu po-
jazdowi. Poza 
samymi kafl a-
mi radiowozów 
przestawić moż-
na też startowe 
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Rozmowa z Dariuszem Starzyckim, wicemarszałkiem woj. śląskiego, inicjato-
rem jaworznickiego ogólnomiejskiego Rajdu Nordic Walking

Kolejny ogólnomiejski Rajd Nordic Wal-
king już za pasem. Czy jako patron hono-
rowy tej imprezy, a zarazem inicjator też 
będzie pan maszerował z kijkami?
Nie widzę innej opcji. Po pierwsze, nordic wal-

king to moja ulubiona forma aktywności fi zycznej. 
A po drugie, jako inicjator tego cyklicznego i jak-
że lubianego przez mieszkańców naszego miasta 
wydarzenia, chcę jak co roku brać w nim czynny 
udział. W tym roku rajd wraca do Jaworzna po 
przerwie, spowodowanej zeszłorocznym wybu-
chem pandemii. Bardzo się cieszę z tego powodu, 
ponieważ to świetna okazja, by maszerować ramię 
w ramię z innymi miłośnikami nordic walkingu, 
cieszyć się otaczającą przyrodą i pięknem naszego 
miasta. Na jaworznickich marszach zawsze panuje 
wspaniała atmosfera. Dlatego zachęcam do wzięcia 
udziału w najbliższym rajdzie.

Co takiego jest w nordic walkingu, że jaworz-
nianie, już od kilku dobrych lat, coraz chęt-
niej rozpoczynają przygodę z tą dyscypliną?
To sport niemal dla każdego, bez względu na 

wiek i kondycję. Mogą uprawiać go zarówno 

Do zobaczenia na starcie
Prawie 200 biegaczy 
w różnym wieku stanęło 
15 sierpnia na starcie 
ogólnopolskiej imprezy pod 
hasłem „Tropem Wilczym 
– Bieg Pamięci Żołnierzy”, 
zorganizowanym 
przez stowarzyszenie 
Jaworznicka Inicjatywa 
Narodowa.

| fot. Materiały MCKiS Jaworzno

AU TO P R O M O C J A

osoby młode, w sile wieku, jak również seniorzy. 
Chodzenie z kijkami poprawia kondycję naszego 
kręgosłupa, stawów, mięśni i serca. Reguluje ci-
śnienie krwi, zapobiega osteoporozie. Pozytywnie 
wpływa na nasze samopoczucie, pomaga rozła-
dować stres i napięcie. Z pewnością te wszystkie 
czynniki sprawiają, że ten sport tak bardzo po-
lubili mieszkańcy naszego miasta.

Pana pomysł na organizację miejskich 
rajdów spowodował, że w naszym mie-
ście zaczęto organizować marsze dziel-
nicowe.
To prawda. Bardzo się cieszę, że impreza stała 

się inspiracją dla mieszkańców poszczególnych 
części Jaworzna. Sam wielokrotnie uczestniczy-
łem w tych tzw. rajdach dzielnicowych między 
innymi w Ciężkowicach czy Byczynie. Im więcej 
takich wydarzeń, tym lepiej, bowiem aktywności 
fi zycznej nigdy za wiele.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: 

Anna Zielonka-Hałczyńska

Biegli, upamiętniając bohaterów narodowych

– Jest to powtarzalna impreza, organi-
zowana w wielu miastach, w Polsce już 
od 9 lat, a w Jaworznie odbyła 6. edy-
cja – mówi Mateusz Musiał, prezes 
JIN. Na miejsce zawodów organizato-
rzy wybrali, podobnie jak w zeszłym 
roku, zielone tereny z przewagą pła-
skich odcinków w rejonie dawnego 
Rezerwatu Sasanki. Uczestnicy mo-
gli wystartować na dystansie 5 i 10 
km, dla dzieci przygotowano odcinek 
600-metrowy oraz prawie dwukilo-
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 Zawodnicy wystartowali na odcinku 5 i 10 km | fot. Ewa Szpak

Szczakowianka wygrała z Rozwojem Katowice 
| fot. Dominik Kasprzyk

Pan Edward Kurek był nastarszym uczestnikiem biegów | fot. Ewa Szpak

Zainaugurowali sezon
Wygrana, remis i porażka - tak rozpoczęły 

nowy sezon trzy jaworznickie drużyny piłkar-
skie. Szczakowianka Jaworzno wygrała z KS-em 
Rozwój Katowice. Remis ze Strażakiem Rajsko, 
zaliczyli piłkarze Victorii 1918 Jaworzno. Nato-
miast Zgoda Byczyna przegrała z Kalwarianką 
Kalwaria Zebrzydowska.

Z sukcesu na inaugurację kolejnego sezonu 
w pierwszej grupie IV ligi śląskiej cieszą się 
szczakowscy Drwale. Mecz pierwszej kolejki 
z Rozwojem odbył się w sobotę, 14 sierpnia. 
Szczęśliwe gole dla Biało-Czerwonych strzelił 
Jakub Sewerin.

-– Samo spotkanie było bardzo wyrównane i dłu-
go utrzymywał się bezbramkowy remis. Nieco 
groźniejsze wydawały się ataki gospodarzy, ale 
kolejne akcje nie przynosiły efektu. Dopiero w 65. 
minucie, stojący tyłem do bramki Bartosz Marę-
dowski, uruchomił świetnym podaniem Jakuba 
Sewerina, który wpadł w pole karne i strzałem 
przy słupku otworzył wynik – opisują Drwale na 
facebookowym profi lu klubu. – Rozwój rzucił 
się do odrabiania strat, a Szczakowianka szukała 
okazji do kontry. W doliczonym czasie gry Biało-
-Czerwoni sprytnie rozegrali rzut rożny, Wawocz-
ny dośrodkował w pole karne, a tam na krótkim 
słupku znalazł się Sewerin, który głową wpakował 
piłkę do siatki, zapewniając naszemu zespołowi 
komplet punktów – relacjonują.

Tym samym Szczakowianka wygrała 2:0 
i wzbogaciła się o pierwsze trzy punkty. Zaj-
muje trzecią pozycję w ligowej tabeli. W meczu 
drugiej kolejki zagra wyjazdowy mecz z mysło-
wicką Unią Kosztowy (w sobotę, 21 sierpnia).

Remisem 1:1 zakończyło się spotkanie grającej 
w wadowickiej lidze okręgowej Victorii 1918 
Jaworzno. Jaworznianie zmierzyli się w minioną 
sobotę ze Strażakiem Rajsko. Wynik spotkania 
spowodował, że zespół z naszego miasta zyskał 1 
punkt w ligowym rankingu i zajmuje, ex aequo 
z trzema innymi drużynami (Strażakiem Rajsko, 
Skawą Wadowice i Hejnałem Kęty) szóste miej-
sce w tabeli. Kolejny mecz Victoria rozegra 21 
sierpnia o godz. 17.30 z Górnikiem Brzeszcze.

W tej samej lidze okręgowej porażkę na in-
augurację sezonu odnotowała natomiast LKS 
Zgoda Byczyna. Z Kalwarianką Kalwaria Ze-
brzydowska przegrała 1:4. Taki wynik spowo-
dował, że byczyńska drużyna znajduje się na 
ostatnim miejscu tabeli. Mecz drugiej kolejki 
byczynianie zagrają w sobotę o godz. 18.00 
z MKS-em Libiąż.

W najbliższy weekend sezon w chrzanowskiej 
A klasie zainauguruje z kolei LKS Ciężkowianka 
Jaworzno. Mecz pierwszej kolejki ciężkowi-
czanie rozegrają z Błyskawicą Myślachowice 
w niedzielę, 22 sierpnia, o godz. 15.00.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Biegli, upamiętniając bohaterów narodowych

metrowy odcinek bez pomiaru cza-
su. Organizatorzy zawsze wybierają 
ciekawe trasy biegowe, atrakcyjne 
pod kątem walorów przyrodniczych. 
Takie biegi odbywały się też na Podłę-
żu, w Byczynie, w okolicach Sodowej 
Góry. Bieg Pamięci Żołnierzy ma już 
swoich stałych bywalców. Do Jaworz-

na przyjechali też zawodnicy z całe-
go województwa, a nawet z innych 
województw. Najliczniejsza grupa, 
bo blisko 100 osób, wystartowała na 
10 km. Najmłodszy uczestnik miał 3 
lata, a najstarszy 82. – Lubię biegać. 
Całe życie zajmowałem się sportem – 
biegałem, jeździłem na nartach, rowerze. 

Często startuję w różnych konkursach 
biegowych, jak tylko złapię formę. Tutaj 
wybrałem trasę na 2 km - przyjemna, ale 
niestety było bardzo gorąco – przyznaje 
Edward Kurek z Katowic, najstarszy 
uczestnik zawodów.

Każdy z zawodników otrzymał 
medal pamiątkowy i pakiet starto-

wy – koszulkę z wizerunkiem Żoł-
nierza Wyklętego. Kobiety z wize-
runkiem Danuty Siedzikówny ps. 
„Inka”, mężczyźni z rtm. Witoldem 
Pileckim, Ludwikiem Marszałkiem
i Hieronimem Dekutowskim ps. 
„Zapora”. – Jest to też bieg z treścią. 
Myślę, że większość uczestników biegła 
dla idei. Chciała oddać cześć nie tylko 
sportowo, ale poprzez samą pamięć tym, 
którzy oddali życie. Wizerunki Żołnierzy 
Wyklętych, każdego roku inne, mają 
zachować w pamięci tych bohaterów. 
Cieszy mnie, że tyle dzieci bierze udział 
w tym wydarzeniu, dla nich to piękna 
lekcja historii, wychowania patriotycz-
nego – wyjaśnia Artur Szlósarczyk, 
wiceprezes Stowarzyszenia JIN.

Tomasz Gędłek, jaworznianin, sta-
ra się uczestniczyć w każdym biegu. 
– Staram się tutaj biegać za każdym ra-
zem, ponieważ bardzo wysoko oceniam 
tę imprezę pod kątem organizacyjnym, 
a przede wszystkim, aby upamiętnić 
Żołnierzy Wyklętych. Nikt tego nie robi 
w Jaworznie. Biegam dla idei, nie dla 
samego biegu – twierdzi. Również dla 

12-letniej Mai Czarny, która przyby-
ła z rodzicami – stałymi bywalcami 
takich biegów, to było któreś z kolei 
uczestnictwo. – To był mój najdłuż-
szy dystans (2 km), ale w ogóle się nie 
zmęczyłam, nie zatrzymałam. Mam już 
uzbieranych 20 medali z zawodów – 
opowiada młoda uczestniczka.

Najlepszy czas w biegu na 600 m 
uzyskała Roksana Kurek z Bukow-
na, na dystansie 5 km najlepszy był 
Dawid Waloski z Jaworzna, a na 10 
km Sergiusz Wróż z Sosnowca. Sto-
warzyszenie Jaworznicka Inicjatywa 
Narodowa organizuje biegi od 2016 
roku, średnio 3-4 zawody w roku. 
Bieg Pamięci Żołnierzy jest to jedno 
z największych wydarzeń patriotycz-
nych w kraju. – Przez lata opracowali-
śmy model współpracy z organizacjami 
społecznymi Jaworzna – Ochotnicze 
Straże Pożarowe, niesamowici ludzie, 
jako wolontariusze, oczywiście miasto 
Jaworzno i MCKiS – zawsze na nich 
można liczyć – dodaje Artur Szlósar-
czyk. 

Ewa Szpak
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Piłkarze i członkowie Ludowe-
go Klubu Sportowego „Ciężko-
wianka” Jaworzno zapraszają 
do udziału w wielkim święcie 
klubu. 

W sobotę i niedzielę, 28 i 29 
sierpnia, odbędzie się zaległa 
impreza z okazji jego 70-lecia. 

Co prawda, Ciężkowianka 
powstała 71 lat temu, ale w ze-
szłym roku, z powodu sytuacji 
epidemiologicznej, obchody 
związane z jubileuszem nie były 
możliwe.

AU TO P R O M O C J A

W minionym sezonie seniorzy Ciężkowianki zajęli 3. miejsce w A-klasie  
| fot. Archiwum LKS-u Ciężkowianka Jaworzno

Działacze Ciężkowianki sprzed lat  | fot. Archiwum LKS-u Ciężkowianka Jaworzno

W memoriale Jana Ciołczyka grają młodzi piłkarze | fot. Archiwum LKS-u Ciężkowianka Jaworzno1958 r. - po meczu z MZKS Szczakowianka  | fot. Archiwum LKS-u Ciężkowianka Jaworzno

Ciężkowianka świętuje jubileusz

– Zapraszamy serdecznie do Cięż-
kowic. W ostatni weekend wakacji, 
oprócz festynu z okazji 70-lecia na-
szego klubu, odbędą się również ob-
chody 75-lecia Zrzeszenia LZS, 23. 
już Memoriał Jana Ciołczyka, i VI 
Ciężkowicki Nordic Walking – wy-
mienia Janusz Ciołczyk, prezes 
LKS „Ciężkowianka”.

Na sportowo i nie tylko
W sobotę, 28 sierpnia, o godz. 10 

odbędzie się na stadionie Ciężko-
wianki mecz trampkarzy, a o godz. 

16 zmierzą się seniorzy. Gospoda-
rze podejmą drużynę KS-u „Zagó-
rzanka” Zagórze.

W niedzielę, 29 sierpnia, impreza 
zostanie podzielona na trzy strefy. 
W pierwszej, czyli w strefi e sportu 
i rekreacji, odbędą się dalsze mecze 
w ramach Memoriału Jana Ciołczy-
ka. Od godz. 9 na murawie będą 
rywalizować drużyny młodzieżowe. 
O 13 rozpocznie się turniej piłki 
nożnej w kategorii open. O tej sa-
mej godzinie wystartuje też rajd 
nordic walking. Biuro zawodów 
będzie czynne od godz. 12. Zapi-

sy odbywają się telefonicznie 608 
671 427 lub mejlowo j.ciolczyk@
vp.pl. W marszu może wziąć udział 
maksymalnie 80 osób.

W drugiej strefi e niedzielnej im-
prezy, na placu przed siedzibą Cięż-
kowianki przy ul. Ciężkowickiej 68, 
rozpocznie się o godz. 13 festyn 
rodzinny. W programie atrakcje 
dla dzieci, w tym dmuchany za-
mek, a także występy przedszkola-
ków z Przedszkola Miejskiego nr 4 
i zespołów śpiewaczych Dobrzanki 
i Ciężkowianki, pokazy taneczne, 
zumba i siłowanie na rękę z udzia-
łem najlepszych armwrestlerów 
w Polsce.

W  ostatniej strefi e, zdrowia 
i bezpieczeństwa, staną stanowi-
ska członków jaworznickiego PCK, 
policjantów i strażaków z OSP Cięż-
kowice.

Trochę historii
Ludowy Zespół Sportowy „Cięż-

kowianka” powstał w 1950 roku 
z inicjatywy Stanisława Dyląga, 
Alojzego i Jana Ślusarczyków, Jó-
zefa Kępki i Józefa Wiernka. Pre-
zesami Ciężkowianki byli: Ignacy 
Głowacz (1950-1952), Stanisław 

Dyląg (1952-1954), Bronisław Sko-
czek (1955-1957), Zdzisław Musiał
(1957-1968), Bronisław Kwapień
(1968-1978), Tadeusz Ładocha
(1978-1982) i Jan Ciołczyk (1982-
1998). Od 1998 roku klubowi pre-
zesuje syn Jana, Janusz Ciołczyk.

Na przestrzeni ponad 70 lat ciężko-
wicki zespół grał w różnych ligach. 
Zawodnicy z Ciężkowic awansowali 
do klasy B w 1969 roku. Pięć lat póź-
niej drużyna występowała już w kla-
sie A. Do okręgówki klub awansował 
w 1993 roku, gdy trenerem (i zawod-
nikiem) był Andrzej Majka. Po raz 
drugi zespół dostał się do ligi okręgo-
wej (Katowice II) w 2006 roku, gdy 
szkoleniowcem był Marek Musiał. 
Piłkarze z Ciężkowic utrzymali się 
w niej przez trzy kolejne sezony. 
W sezonie 2009/2010 znów wylą-
dowali w sosnowieckiej A klasie, ale 
po roku wrócili do ligi okręgowej 
i spędzili trzy lata w grupie II. W tym 
czasie trenerem był Piotr Szczotka. 
W sezonu 2010/2011 „Ciężkowian-
ka” stała na czele tabeli, ale ostatecz-
nie, z uwagi na ograniczone środki 
fi nansowe, zajęła czwarte miejsce 
w rankingu. W międzyczasie zespół 
awansował też do półfi nału Pucharu 
Polski na szczeblu podokręgu sosno-
wieckiego.

Pod koniec sezonu 2012/2013 klub 
opuścił okręgówkę. Stało się to jednak 
nie ze względu na złe wyniki (drużyna 
zakończyła rozgrywki na 12. miejscu), 
ale z powodów fi nansowych.

W kolejnym sezonie drużyna zna-
lazła się więc ponownie w chrza-
nowskiej klasie B, ale na koniec 

rozgrywek zajęła pierwsze miejsce 
w tabeli. W sezonie 2017/18 zespół 
LKS-u zajął czwartą pozycję w klasie 
A, a rok później trzecią. Zeszłoroczny 
sezon „Ciężkowianka” zakończyła na 
szóstym miejscu, a tegoroczny znów 
w najlepszej trójce.

Nie tylko seniorzy
Ciężkowicki klub od lat stawia 

również na młodych zawodników. 
Do największych sukcesów junio-
rów należą m.in. mistrzowskie ty-
tuły podokręgu Sosnowiec w 2002 
roku, Chrzanowskiego Podokręgu 
Piłki Nożnej w sezonach 2015/16 
i 2016/17 i III Ligi Okręgowej Pod-
okręgu Oświęcim (2018/2019).

Sukcesy mają na swoim koncie 
także trampkarze. W 2011 roku zo-
stali wicemistrzami województwa 
śląskiego Zrzeszenia LZS, a w sezo-
nie 2017/18, pod wodzą trenera To-
masza Majki, awansowali do I Ligi 
Okręgowej Małopolski Zachodniej.

Drużyna młodzików w sezonie 
2015/16 została wicemistrzynią Pod-
okręgu Chrzanów. Nie próżnował 
też zespół Orlików, np. we wrze-
śniu 2018 roku zajął drugie miej-
sce w Wojewódzkich Mistrzostwach 
Zrzeszenia LZS rozegranych na Sta-
dionie Śląskim.

Młodzieżowa szkółka piłkarska 
Ciężkowianki cieszy się też z brązo-
wej gwiazdki PZPN i jest w gronie 
najlepszych stowarzyszeń piłkar-
skich w Polsce, które szkolą dzieci 
i młodzież.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Ulica Galla Anonima znajduje się w Jeleniu. To boczna 
droga, na którą można wjechać z ulicy Wygoda. Życiorysu 
jej patrona nie da się jednak opisać, bo nie wiadomo, jak 
nazywał się ten pierwszy kronikarz dziejów Polski, kiedy 
się urodził i skąd pochodził.

Autor „Kroniki polskiej”, pisa-
nej najprawdopodobniej w latach 
1113-1116, z której dowiadujemy 
się o początkach naszej ojczyzny 
(od księcia Popiela do rządów 
Bolesława Krzywoustego), nie 
podpisał się pod ani jedną księgą 
swojego wielkiego dzieła. Zro-
bił to celowo, ponieważ, jak sam 
stwierdził we wstępie, nie chciał, by „wydawało się, że mało 
znaczące osoby powiększają obramowania próżności”.

Dlatego badacze historii nazwali go „Gallem” (takie 
miano kronikarzowi nadał w XVI wieku  biskup warmiń-
ski Marcin Kromer). „Anonima” wymyślił z kolei, w XVII 
wieku Jan Szczęsny Herburt.

Pierwsze drukowane wydanie „Kroniki polskiej” powsta-
ło natomiast dzięki Gotfrydowi Lengnichowi z Gdańska, 
który bezpodstawnie nazwał jednak Anonima Marcinem 
Gallem. Błędnie założył bowiem, że wymieniony w „Rocz-
nikach” Jana Długosza niejaki Marcin Gallik to ta sama 
osoba, co polski kronikarz z czasów księcia Bolesława 
Krzywoustego. To mylne przekonanie pokutowało wśród 
polskich historyków do połowy XIX wieku.

Dopiero w 1851 roku wątpliwości co do osoby Marcina 
Galla wyrazili Jan Szlachtowski i Rudolf Koepke. To imię 
i nazwisko w 1899 roku zakwestionował też Stanisław Kę-

Anonim, 
tak zwany Gall

Patroni 
naszych 
ulic

trzyński. Zaproponował jednocześnie, że skoro nie można 
dojść prawdy, to najlepiej wrócić do nazwy Gall Anonim.

Funkcjonowała ona do połowy XX wieku. Pojawiły się 
jednak sugestie, że Anonim wcale nie musiał być Gallem (tak 

niegdyś nazywano Francuzów). 
Pierwotnie historycy uważali, że 
kronikarz pochodził albo z pogra-
nicza Walonii i Flandrii, albo z re-
gionu prowansalskiego. Kolejni 
badacze przekonywali jednak, że 
Anonim był Wenecjaninem, inni, 
że Niemcem, a jeszcze kolejni, 
że Polakiem (za tym pomysłem 
optował np. Adam Mickiewicz). 

Te wszystkie niejasności sprawiły, że od połowy minione-
go stulecia znawcy tematu wolą używać miana „Anonim, 
tak zwany Gall”.

Badacze analizujący kronikę nie mają jednak wątpliwości, 
że jej autor był bardzo dobrze wykształcony. To oznacza, że 
w czasie tworzenia dzieła nie był już młodzieńcem. Urodził 
się więc w drugiej połowie XI wieku (jednak nie pod ko-
niec stulecia), a w czasie pisania kroniki miał szeroką wie-
dzę i był już po święceniach (mówiono, że był mnichem).

Po przyjeździe do Polski, dzięki protekcji kanclerza Micha-
ła z rodu Adwańców, Anonim podjął się spisania dziejów 
dynastii Piastów, a najważniejszym bohaterem jego kroniki 
był oczywiście urzędujący w czasach Galla książę Bolesław 
Krzywousty. Pracę nad kroniką jej autor przerwał jednak po 
1116 roku. Stało się to w wyniku konfl iktu między księciem 
Bolesławem a Awdańcami. Gall wyjechał z Polski między 
1116, a 1118 rokiem.                                                AZ-H

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 27 (219)

Źródło: Jaworznicki Sokół, 
luty 2005, nr 2

Wpiszcie do diagramu brakujące cyfry tak, żeby w każdym 
poziomym rzędzie i w pionowej kolumnie oraz w małym 
kwadracie 3x3 kratki znalazły się wszystkie cyfry od 1 do 
9. Każda z nich w rzędzie, kolumnie i małym kwadracie 
może być wpisana tylko raz. 

Litery z pól oznaczonych nu-
merami od 1 do 32 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w  „Pulsie Jaworzna” nr 27 
(219): Nie pomoże szkapie 
pozłocista uzda. 

Hasło dzisiejszej krzyżówki 
oraz prawidłowo wypełniony 
diagram sudoku opublikujemy 
w kolejnym wydaniu „Pulsu Ja-
worzna”. Życzymy miłej lektury 
i przyjemnej zabawy.

Matematyk, Matematyk, 
fi zykfi zyk

Stefan Ziemba urodził się 25 maja 
1907 na Pechniku w rodzinie Fran-
ciszka Ziemby i Heleny Marianny 
z domu Krawczyń. Edukację roz-
począł w pobliskiej szkole, a naukę 
kontynuował w chrzanowskim Pań-
stwowym Gimnazjum im. Stanisława 
Staszica. Od początku przejawiał 
ściśle sprecyzowane zainteresowania 
naukami przyrodniczymi. Działał też 
w kole przyrodniczo-technicznym. 
Po ukończeniu szkoły średniej podjął 
studia matematyczne na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim w Krakowie, a ko-
lejne na Wydziale Górniczym Aka-
demii Górniczej. Już wtedy został 
asystentem, adiunktem mechaniki 
wytrzymałości materiałów. Po woj-
nie kontynuował przerwaną naukę. 
W 1949 otrzymał tytuł doktora, rok 
później habilitował się. A trzy lata 
później został profesorem i prodzie-
kanem Wydziału Elektromechanicz-
nego AGH. W 1962 został członkiem 
korespondentem Polskiej Akademii 
Nauk, członkiem American Mathe-
matical Society i Society Experimen-
tal Mechanics w USA. Jego prace 
badawcze, publikacje były dostrze-
gane i doceniane nie tylko w kraju.       

Not. Ewa Szpak
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