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Nic, co łatwe, 
nie cieszy tak bardzo

Święto plonów 
w Byczynie

W dziewczynach 
jest siła!

Więcej na str. 6Więcej na str. 3 Więcej na str. 14

Mieszkańcy Byczyny bawili 
się w niedzielę, 5 września, 
na dzielnicowym święcie plo-
nów. W programie były msza 
św. dziękczynna, ceremoniał 

Młode pięściarki z Akade-
mii Boksu Roberta Gortata 
udowadniają, że płeć piękna 
może mieć na ringu wiele do 
powiedzenia. Cztery zawod-
niczki tej pięściarskiej szkoły 
dla dzieci i młodzieży dopi-
sały w tym roku do medalo-
wej puli brązowe medale, trzy 
zdobyte na ogólnopolskich, 
a jeden na europejskich za-
wodach. W poniedziałek, 6 
września, podczas treningu 
pogratulowała im sukcesów 
Teresa Kondoszek, prezeska 

330 km w 85 godzin. Udało 
się to tylko dwóm śmiałkom. 
Jednym z nich jest jaworznia-
nin, Artur Padewski, który 
na mecie zameldował się na 
6 minut przed końcem czasu.

Biegacz z Jaworzna odniósł 
niesamowity sukces. Jako de-
biutant marszobiegu w wy-
znaczonym limicie czasowym 
ukończył wyzwanie „Beskidy 
Ultra Trail Challange” i zajął 
drugie miejsce. W dodatku na 
trasie nabawił się kontuzji.

dożynkowy, a po nim występy 
zespołów Byczynianki, Balla-
bard i dzieci z byczyńskich 
placówek. Do tego prezenta-
cja wiersza lokalnej poetki, 
pokaz iluzji i zabawa tanecz-
na. Organizatorem byczyń-
skiego święta dziękczynienia 
było Miejskie Centrum Kul-
tury i Sportu we współpracy 
z Miejskim Zarządem Dróg 
i Mostów oraz Miejskim Za-
rządem Nieruchomości Ko-
munalnych.

Akademii i jaworznicka rad-
na. Piękne bukiety kwiatów 
otrzymały od niej Martyna 
Jarząbek, Dorota Wawsz-
czyk, Maja Kieszek i Zuzan-
na Orłowska.

Więcej na str. 4

Izera zachwyciła 
jaworznian

22 zawodników stanęło na 
starcie tegorocznego biegu 
górskiego „BUT Challenge 
2021”. Do pokonania było 



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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Gdy miałem 16 lat, pojechałem 
z rodzicami ostatni raz na wspólny 
wyjazd. Dali mi dużo luzu i własny 
pokój w pensjonacie, więc mogłem 
swobodnie rozwijać życie towarzy-
skie. Czułem się wtedy jakże doro-
sły, choć przecież ledwo jajka obro-
sły. Z perspektywy czasu niewiele 
się tam wydarzyło, oprócz nocnych 
wypraw i rozmów do rana, odby-
wanych z rówieśnikami, ale pamię-
tam, że to wtedy nauczyłem się palić 
papierosy, były to podbierane ma-
mie „Stołeczne”. W porównaniu do 
obecnej młodzieży, to i tak niewinna 
kwestia, lecz w przededniu buntu 
młodzieńczego, wydawało mi się, że 
wszedłem w poważne życie. Nawet 
się zastanawiałem, czy rzucić szkołę 
i iść do pracy. Zdecydowanie za dużo 
książek awanturniczych wciągniętych 
w dzieciństwie.

Rok 1989 był bardzo ciekawy. 
Przed samymi wakacjami w Polsce 
skończyły się dwie kwestie:  padło 
PZPR, ja uzyskałem promocję do dru-
giej klasy technikum i już wiedziałem, 
że to nie jest szkoła dla mnie. W po-
wietrzu czuć było nadzieję i powiew 
nowego świata, który dopiero za kilka 
lat miał na dobre zagościć w naszych 
domach. Jeszcze nie było wszechobec-
nej gonitwy za pieniędzmi, szpanem, 
sztucznym blichtrem i wakacjami 
all inclusive w Tunezji, bo taniej niż 
w Egipcie, a też są palmy.

Nałóg szachisty

Gorliwi 
nie tylko w sieci

Wojciech P. Knapik

Jan Kleszcz

Po wakacjach przyszła jesień, ja 
odkryłem wagary, czyli robienie ko-
lejnych nieuzasadnionych głupich 
rzeczy, którymi tak naprawdę robiłem 
na złość tylko i wyłącznie sobie. Nie 
wiem, jak to jest, że mamy w sobie 
ten pierwiastek autodestrukcji, która 
pcha nas w mroczne rejony. 

W moim przypadku na szczęście 
skończyło się na kilku ledwie wy-
brykach, była to zasługa tak metod 
wychowawczych stosowanych przez 
rodziców, jak i poukładanej dziewczy-
ny, z którą się spotykałem. Gdyby nie 
ona, wpływ kolegów mających sza-
lone i niebezpieczne pomysły, byłby 
pewnie znacznie gorszy.

Poznałem na przykład starszego 
ode mnie o rok czy dwa chłopaka, 
który szpanował drogimi rzeczami. 
Na początku sądziłem, że rodzice 
dorobili się na handlu wymiennym, 
prowadzonym w tamtych czasach na 
wycieczkach zagranicznych i mieli 
kilka dolców, aby latorośli kupić je-
ansy z Pewexu. Szybko okazało się, 
że był to złodziejaszek, kradnący po 
piwnicach. Pewnego dnia próbował 
namówić mnie na wypad do Chrza-
nowa, aby pod osłoną nocy okra-
dać samochody, albowiem gdzieś 
na czarnym rynku w Katowicach 
nabył kluczyk otwierający każdego 
fi ata 125p. W jego ustach pomysł 
brzmiał niczym interes stulecia, wizja 
zdobycia kradzionych odbiorników 
radiowych, a i może całego auta, 
wydawała się zapowiedzią dostat-
niego życia i wyniesienia do elity 
fi nansowej. Na szczęście gen uczci-
wości, przekazany przez rodziców, 
powstrzymał mnie przed tą głupotą, 
skutki mogły wszak być odczuwalne 
przez wiele lat. Dowiedziałem się 
później, że ten młody człowiek wy-
lądował w poprawczaku, a później 
słuch o nim zaginął. 
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Już za kilka dni rozpoczniemy w Ja-
worznie świętowanie Dni Godności 
Osób Niepełnosprawnych. Będą ple-
nerowe pikniki, wspólne gry, zabawy, 
quizy i sporo dobrej energii. W tym 
roku z powodu pandemicznych ogra-
niczeń pikniki będą zamknięte dla 
postronnych obserwatorów.

Jaworznianie cenią sobie podobne 
wydarzenia. Przed pandemią obchody 
przyciągały zwykle tłumy mieszkań-
ców. Najbardziej tłoczno bywało na 
Rynku. Wszyscy chcieli podkreślić 
swoją sympatię, solidarność i szacu-
nek względem osób, które na co dzień 
walczyć muszą z ograniczeniami, o ja-
kich zdrowy człowiek nie ma zazwy-
czaj pojęcia.

Podczas tradycyjnych już w naszym 
mieście obchodów sporo uwagi po-

święcano problemom i trudnościom, 
z jakimi borykają się osoby z niepeł-
nosprawnościami. Wśród kłopotów 
wymieniano zazwyczaj bariery archi-
tektoniczne, trudności z dostępem do 
specjalistycznych usług medycznych, 
czy rozbudowaną biurokrację. Na 
istnienie tych trudności, jako miesz-
kańcy miasta, zazwyczaj nie mamy 
wpływu. Jednak i my możemy sporo 
zrobić, by osobom z niepełnospraw-
nościami żyło się tutaj lepiej. Wy-
kluczenie dziecka z grupy przyjaciół 
tylko dlatego, że jest mniej sprawne, 
boli nie tylko malucha z niepełno-
sprawnością, ale i jego bliskich. Tym-
czasem wystarczy naprawdę niewie-
le, by wywołać uśmiech. Akceptacja 
i życzliwość mogą naprawdę wiele 
zmienić. Zacznijmy już dziś.

Akceptacja i życzliwość

Warto dorosnąć!

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Szkoda, że tak mało miejsca w pro-
gramie nauczania poświęca się histo-
rii miasta, w którym mieszka uczeń. 
O dziejach Jaworzna możemy dowie-
dzieć się, z wyjątkami, przeważnie na 
własną rękę. Na ten temat jest sporo 
publikacji. Problem w tym, że tego 
typu informacji młodzież sama od 
siebie nie bardzo chce szukać. Nasto-
latki wolą przecież robić inne rzeczy. 
I jeśli się im po prostu nie opowie 
o przeszłości miasta, niemal wszyscy 
uczniowie nie pomyślą nawet o tym, 
że fajnie by było wiedzieć o niej co-
kolwiek. A gdy dorosną, to tym bar-
dziej nie mają czasu na poznawanie 
historii swojej Małej Ojczyzny. Bo 
iluż dorosłych jaworznian zechciało 
ją poznać?

Tymczasem naprawdę warto zgłę-
biać dzieje swojego miasta, „cofnąć 
się” do średniowiecza, poznać okolicz-
ności założenia osady i przekonać się, 
czy król Kazimierz Wielki rzeczywiście 
mógł spotkać rżnących jawor drwali.

Ciekawe, ilu jaworznian nie sły-
szało o Trójkącie Trzech Cesarzy? 
Ilu w ogóle wie, pod jakim zaborem 
znajdowało się Jaworzno? Ja, oczywi-
ście, nie jestem lepsza, bo przyznam 
szczerze, że dzieje mojej rodzinnej 
miejscowości zaczęłam poznawać do-
piero, gdy kilkanaście lat temu roz-
poczęłam pracę dziennikarza. Teraz 
nadrabiam zaległości.

Jak powiedział przed wiekami Cy-
ceron: „Nie znać historii to być zawsze 
dzieckiem”. Zatem warto dorosnąć!

Na szczęście miałem swoje pa-
sje, które kochałem rozwijać, nie po 
drodze było mi z robieniem głupot. 
Całymi dniami grałem na gitarze, 
pisałem piosenki miłosne dla mojej 
dziewczyny i marzyłem o tym, że 
zostanę gwiazdą rocka. Przy tym, na 
szczęście, towarzystwo, w którym się 
obracałem, wolało pić kawę i słuchać 
muzyki, niż szaleć i robić głupoty. 
Szczytem było, gdy w czasie obowiąz-
kowego pochodu pierwszomajowe-
go (jeszcze w latach 80.) zrobiliśmy 
walkę w stylu „Gwiezdnych Wojen” 
- czerwonymi fl agami. W końcu sym-
bolizowały imperium zła i zniena-
widzony Związek Radziecki, a także 
przymusową naukę rosyjskiego języ-
ka, co dziś paradoksalnie procentuje 
w moich wojażach zagranicznych, bo 
„wsie bukwy” znam, a czytam cyryli-
cę dość płynnie. Sprawa rozeszła się 
po kościach, komuna się chyliła ku 
upadkowi i nikogo to nie zgorszyło, 
a wręcz nie wypadało karać małych 
rebeliantów.

Aby dodać pikanterii: zorganizo-
wany kilka lat później mój wieczór 
kawalerski obył się bez striptizerki, 
za to zakończył się turniejem szacho-
wym. Bunt  nie był mi bratem, ale za 
to kreatywności i pomysłowości mi 
nie brakowało. Nałóg papierosowy 
został jednak ze mną na 25 lat, do-
piero w wieku 41 lat zerwałem z tym 
paskudztwem. 

Podsumowując: drodzy rodzice, 
jeżeli zauważycie, że wasze dziecko 
w wieku nastoletnim sięga po pa-
pierosy, to zrozumcie, że chce być 
dorosłe. I nie jest to żadna patologia, 
tylko ciekawość świata i bunt. Pewnie 
wielu z was robiło znacznie gorsze 
rzeczy, ale się teraz nie przyznacie. 
Ja grałem w szachy, zamiast chodzić 
do kościoła, ale nie żałuję wyboru. 
Nałogów więcej nie pamiętam.
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Szpilki w bruku

Na jaworznickim Rynku zaparkowały prototypowe modele polskich samochodów 
elektrycznych. Prezentacja nie bez powodu odbyła się właśnie w Jaworznie, bo to 
w naszym mieście powstać ma fabryka tych nowoczesnych aut. Inwestycja, choć może 
być dla miasta ratunkiem przed poważną zapaścią gospodarczą, a dla mieszkańców 
przed bezrobociem, budzi skrajne emocje. Choć wielu jaworznian i mieszkańców re-
gionu w budowie fabryki Izery widzi wielką szansę, to nie brakuje też takich, którzy 
pomysł krytykują. Wśród argumentów na czoło wysuwają się te związane z wycin-
ką drzew, jaka jest konieczna, by odpowiednio przygotować działkę dla inwestora.

Drzewa w mieście są niezwykle cenne. Korzyści można wymieniać długo. Drze-
wa poprawiają jakość powietrza, redukują ilość gazów cieplarnianych, pozytywnie 
wpływają na gospodarkę wodną, dają schronienie przed słońcem, a na ludzi działają 
jak swoisty antydepresant, bo obniżają poziom stresu.

Wystarczy wybrać się na spacer do lasu, by na własnej skórze odczuć przynajmniej 
niektóre spośród tych korzyści. Wystarczy też wybrać się do lasu, by zobaczyć, ile 
śmieci zalega w tych jaworznickich „zielonych płucach miasta”. Konfrontacja z tą 
smutną rzeczywistością bywa naprawdę przykra. No bo jak to jest możliwe, że w mie-
ście, w którym znalazło się aż tylu obrońców przyrody, lasy i parki są tak zaśmiecone?

Niestety, bywa tak, że jaworznianie, którzy w wirtualnym świecie tak chętnie 
bronią drzew i lasów, w realu już tak gorliwie o przyrodę nie walczą. Nie chodzi 
oczywiście o to, by im zarzucać wywożenie do lasu zużytych opon albo zostawianie 
tam pustych butelek i gór śmieci. Chodzi raczej o brak reakcji, gdy robią to inni. 
Tymczasem reagując w codziennych sytuacjach, można zyskać naprawdę sporo. 
Być może nawet więcej, niż wylewając swoje żale w internecie. Na pewno warto 
spróbować i tej metody.

Młodość jest trudna. Hor-
mony buzują, gruczoły sza-
leją, a upust niespożytej 
energii jakoś trzeba roz-
ładować, tym bardziej, że 
wokół tyle pokus, a doro-
słość dopiero za kilka lat.
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W ramach Remontowej Jesieni trwają prace m.in. na ulicy Emilii Plater  | fot. Natalia Czeleń

Bochenki chleba rozdawał mieszkańcom m.in. Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Na byczyńskiej scenie występowały przedszkolaki i uczniowie 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Starostowie dożynek, Halina i Bogusław Laskosiowie | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Mieszkańcy Byczyny bawili się w niedzielę, 5 września, na dzielnicowym święcie plonów. W programie były msza św. dziękczynna, ceremoniał dożynkowy, a po nim 
występy zespołów Byczynianki, Ballabard i dzieci z byczyńskich placówek. Do tego prezentacja wiersza lokalnej poetki, pokaz iluzji i zabawa taneczna. Organizatorem 
byczyńskiego święta dziękczynienia było Miejskie Centrum Kultury i Sportu Klub Niko we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów oraz Miejskim Zarządem 
Nieruchomości Komunalnych.

Święto plonów w Byczynie

– Według niektórych rolników tego-
roczne plony były dobre, według innych, 
mogły być lepsze. Ten rok był opóźnio-
ny w rolnictwie o miesiąc, ponieważ 
wiosna przyszła dość późno. A gdy już 
nastała, to pogoda dawała się we znaki. 
Najpierw było zimno, mokro, a później 
przyszły upały – zaznacza Bogusław 
Laskoś, który wraz z żoną Haliną
byli starostami dożynek w Byczynie. 
– Podczas tegorocznego święta plonów 
dziękujemy przede wszystkim za to, że 
udało się skończyć żniwa na czas. Kto 
się spóźnił zaledwie o jeden dzień, to, 
przez pogodę, miał już trudności z do-
kończeniem prac polowych – dodaje.

Parafi alne święto plonów odbyło 
się na byczyńskim rynku. Po mszy 
św. nastąpił krótki ceremoniał dożyn-
kowy. Ze względów bezpieczeństwa 
w tym roku nie było krojenia chleba. 
Za to rolnicy i zaproszeni goście roz-
dawali zebranym małe chlebki. Z ko-
szykiem pełnym pieczywa wyszedł do 
byczynian m.in. Łukasz Kolarczyk, 
wiceprezydent Jaworzna.

– Mieszkańcy Byczyny pokazują, jak 
ważne jest krzewienie tradycji, działa-
nie na rzecz rozwoju rolnictwa całego 
miasta. Jak w soczewce skupia się w tej 
dzielnicy całe Jaworzno – powiedział 
do zebranych zastępca jaworznickiego 
prezydenta. – Dziękuję wszystkim za 
zaangażowanie i trud, jakie wkładacie 
w waszą pracę – stwierdził.

W dożynkach uczestniczyli też 
m.in. Monika Komańska, pełno-
mocnik ds. organizacyjnych MCKiS, 
Tadeusz Brzózka, prezes Miejskiego 
Związku Rolników, Kółek i Organiza-
cji Rolniczych w Jaworznie, jaworz-
niccy radni i strażacy z lokalnej OSP.

W części artystycznej wystąpił ze-
spół ludowy Byczynianki, a po nim 

swój okolicznościowy wiersz przeczy-
tała byczyńska poetka, Irena Skulich-
-Filipek. Później sceną zawładnęły 
przedszkolaki i uczniowie z placówek 
oświatowych z Byczyny. Magiczne 
sztuczki prezentował iluzjonista, Kon-
rad Mościński, a po nim odbył się 
koncert zespołu Ballabard z Markiem 
Długopolskim na czele.

Na rynku stanęły też stoiska MCKiS, 
MZDiM i MZNK, myśliwych z Koła 
Łowieckiego „Kozioł”, przedstawicie-
li Stowarzyszenia Twórców Kultury, 
Polskiego Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych oddział Jaworzno i Miej-
skiego Koła Pszczelarzy.

– Tegoroczne miodobranie było lepsze 
od zeszłorocznego. Choć wiosna przyszła 
późno i pszczołom trzeba było pomóc 
przetrwać ten czas, to później świetnie 
sobie poradziły ze zbieraniem nektaru

– podkreśla pszczelarz Bogdan Ko-
szowski. – W tym roku najwięcej było 
miodu akacjowego – dodaje.

To jednak nie koniec okazji do 
świętowania. Już w najbliższą nie-
dzielę, 12 września, odbędzie się ogól-
nomiejskie święto plonów, na które 
zapraszają Paweł Silbert, prezydent 
Jaworzna, MCKiS i rolnicy.

Uroczystości rozpoczną się mszą 
św. dziękczynną o godz. 15. w kole-
giacie pw. św. Wojciecha i św. Kata-
rzyny, a następnie przeniosą się na 
Rynek. Tam odbędzie się ceremoniał 
dożynkowy i kolejne punkty święta 
plonów: występy artystyczne zespo-
łów śpiewaczych i zabawa przy mu-
zyce na żywo. Nie zabraknie wysta-
wy maszyn rolniczych, a także stoisk 
myśliwych, pszczelarzy, hodowców 
gołębi i działkowców.              AZ-H

Nowe chodniki i parkingi już wkrótce
Radni zadecydowali o przesunięciu 

pieniędzy w budżecie. Część środ-
ków trafi  do Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów. Drogowcy deklarują, że 
dodatkowe pieniądze dodane do tych 
zaoszczędzonych, pozwolą przepro-
wadzić prace, których efektem będą 
kolejne kilometry wyremontowanych 
dróg i dodatkowe miejsca postojowe 
dla aut.

W efekcie, przy Przedszkolu Miej-
skim nr 26 na Podłężu powstaną 
nowe miejsca parkingowe. W dzielni-
cy Łubowiec wyremontowany zosta-
nie kolejny odcinek przy ulicy Emilii 
Plater. Trwają prace na ulicy Ciężko-
wickiej. Tutaj od ul. ks. Mroczka do 
ul. Braci Śniadeckich budowany jest 
chodnik. Trotuar powstaje też wzdłuż 
ul. ks. Mroczka w Ciężkowicach, od 

apteki do ul. Jodłowej, po prawej 
stronie. W planach jest budowa dal-
szej części tego chodnika, aż do po-
łączenia z ul. Klinową. Dłuższe będą 
też chodniki przy al. Piłsudskiego 84 
w kierunku targowiska – „Podłęże” 
i na ul. Wróblewskiego w Szczakowej. 
Prace mają poprawić bezpieczeń-
stwo i zwiększyć komfort pieszych 
i kierowców. – Pierwsze prace ruszyły 
już w tym miesiącu. Zgodnie z umową, 
termin ich zakończenia to październik 
bieżącego roku – mówi Izabela Misz-
czyk z MZDiM w Jaworznie. 

Trwają także prace w ramach pro-
gramu „Czas na Gruntówki”. Wyko-
nana zostanie nawierzchnia jezdni 
na 550 metrowym leśnym odcinku 
ul. Chodkiewicza w Ciężkowicach. 
W ramach bieżącego utrzymania, 

pracownicy MZDiM naprawiają na-
wierzchnię miejsc postojowych w re-
jonie sklepu przy ul. Wesołej. Trwają 
też prace związane z odwodnieniem 
fragmentu ulicy ks. Mroczka przy 
skrzyżowaniu z ul. Klinową w Cięż-
kowicach.

Sporo pracy drogowcy mają też przy 
utrzymaniu w dobrym stanie zieleni. 
Pracownicy MZDiM usuwają chwasty 
z rond i zieleńców, przycinają krzewy 
i gałęzie drzew w pasach drogowych 
oraz koszą trawę. Przycinka zieleni 
trwa już przy Velostradzie, przy ul. 
Chełmońskiego i w okolicy dworca 
kolejowego w Szczakowej. Pracownicy 
MZDiM plewili rondo 308. Dywizjonu 
Myśliwskiego „Krakowskiego” i rondo 
przy ul. Bukowskiej. 

Natalia Czeleń



Pacjenci mogą bez skierowania ustalić termin badań  | fot. Materiały ZLO

Do Jaworzna przyjechały prototypowe modele Izery  | fot. Andrzej Pokuta Mieszkańcy chętnie oglądali polski samochód elektryczny  | fot. Natalia Czeleń

Po przerwie spowodowanej 
pandemicznymi 
obostrzeniami, 
w odświeżonej formule 
i z mnóstwem atrakcji, 
wraca jedno z ważnych 
świąt uroczyście 
celebrowanych w naszym 
mieście już od kilku 
lat. W poniedziałek, 13 
września, rozpoczniemy 
obchody Dni Godności 
Osób Niepełnosprawnych.

Mieszkańcy Jaworzna mogli obejrzeć 
samochody elektryczne Izery. We 
wtorek, 7 września, na jaworznickim 
Rynku zaprezentowano dwa prototypy 
w wersji hatchback oraz SUV.  Designe 
elektryków robił wrażenie.

Zdążyć przed chorobą
Blisko 60 jaworznian skorzysta-

ło już z pakietu bezpłatnych badań, 
oferowanego w ramach programu 
Profi laktyki Chorób Układu Krążenia 
(CHUK). Program realizowany jest 
przez specjalistów z Zespołu Lecznic-
twa Otwartego w Jaworznie. W ofer-
cie znajdziemy pakiet bezpłatnych 
badań dla pacjentów, u których do-
tychczas nie stwierdzono tego typu 
chorób. Co ważne, by wziąć udział 
w programie, nie potrzebujemy skie-
rowania.

Statystyki dowodzą, że to choroby 
układu krążenia są główną przyczy-
ną zgonów w Polsce i na świecie. 
Dlatego tak ważna jest profi laktyka, 
która pozwala zdrowotne problemy 
wykryć na wczesnym etapie. Specja-
liści ze ZLO przygotowali pakiet bez-
płatnych badań, na które zapraszają 
osoby w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 
lat. Skontrolować mogą się osoby, 
które w ciągu ostatnich pięciu lat nie 
korzystały z żadnego programu doty-
czącego profi laktyki chorób układu 
krążenia. Udział w programie mogą 
wziąć też osoby obciążone czynni-
kami ryzyka. Chodzi tu o obciążenia 
genetyczne, palenie tytoniu, picie 
alkoholu, nadciśnienie tętnicze krwi, 
niską aktywność ruchową, zaburze-
nia gospodarki lipidowej, nadwagę 
i otyłość, upośledzoną tolerancję glu-

kozy, nieprawidłowe odżywanie się 
lub długotrwały stres. Problem CHUK 
w szczególności dotyczy mężczyzn.

– W ciągu dwóch tygodni od startu 
programu (dane na 31 sierpnia) z ba-
dań skorzystało 56 pacjentów, posiada-
jących aktywną deklarację do lekarza 
POZ. Zgłaszają się pacjenci w różnym 
wieku, zgodnie z kryteriami programu to 
35, 40, 45, 50, 55 lat. Nie przewiduje-
my ograniczeń w dostępności programu 
dla osób spełniających kryteria udziału 
w nim – mówi Jolanta Wójcik, dy-
rektor biura zarządu ZLO.

Podczas pierwszej wizyty w ramach 
programu, lekarz przeprowadza do-

kładny wywiad z pacjentem i kieruje 
go na badania. Mierzone jest ciśnienie 
tętnicze krwi i przeprowadzane są ba-
dania biochemiczne. Lekarz dokonu-
je oceny ryzyka wystąpienia chorób 
układu krążenia i wskazuje dalsze 
zalecenia, np. ponownego badania 
za pięć lat, edukacji zdrowotnej i po-
nownego badania za pięć lat, pozosta-
wienia pacjenta pod kontrolą lekarza 
POZ poza programem lub też kieruje 
na dalsze leczenie do specjalisty. 

Realizacja tego profi laktycznego 
programu ma zmniejszyć zachorowal-
ność na CHUK poprzez  podniesienie 
wiedzy i świadomości pacjentów. 

Specjaliści przekonują, że tylko przez 
wyeliminowanie niewłaściwych na-
wyków w codziennym życiu, możemy 
w dużym stopniu zminimalizować 
ryzyko zachorowania.

– To program profi laktyczny, który 
będzie kontynuowany przez kolejne lata 
we wszystkich przychodniach ZLO. War-
to podkreślić, że jest to program, który 
ma na celu zmniejszenie zachorowal-
ności na choroby krążenia, zwiększenie 
wykrywalności CHUK i podniesienie 
skuteczności jego leczenia.  Wszyscy 
pacjenci, zaniepokojeni swoim stanem 
zdrowia, z objawami chorób krążenia 
takimi jak duszności,  bóle w klatce pier-
siowej, uczucie kołatania serca, omdle-
nia, bóle i zawroty głowy czy szybsze 
męczenie się oraz obciążeni genetycznie 
CHUK, bez względu na wiek, powinni 
niezwłocznie zgłosić się do swojego le-
karza rodzinnego w celu zasięgnięcia 
porady i ewentualnego podjęcia lecze-
nia – radzi Jolanta Wójcik.

W realizację programu zaangażo-
wane są wszystkie przychodnie ja-
worznickiego ZLO.  Program fi nanso-
wany jest przez NFZ. – Zainteresowani 
udziałem w programie pacjenci ustalają 
z personelem ZLO dogodny dla siebie 
termin. Wystarczy zgłosić się do swojej 
przychodni lub zadzwonić na infolinię 
pod numer 32 616 34 79 – tłumaczy 
Jolana Wójcik.                            NC

Lewy spotkał się z Kubusiem!
Dla 9-letniego Kuby Ungiera

było to spełnienie wielkiego ma-
rzenia. Mały jaworznianin spotkał 
się ze swoim idolem, Robertem 
Lewandowskim. Piłkarz, który 
w czerwcu odpowiedział na list 
chorego chłopca, postanowił zo-
baczyć się z nim osobiście.

– Marzenie stało się rzeczywisto-
ścią. Nasze dziecko jest szczęśliwe, 
a my, rodzice, nie potrafi my zbyt 
wiele powiedzieć, bo wzruszenie się-
ga zenitu – przyznała Martyna Że-
browska-Ungier, mama Kubusia.

Przypomnijmy. 9-letni jaworz-
nianin zmaga się z neurofi broma-
tozą typu 1, nieuleczalną chorobą 
o podłożu genetycznym, zwaną 
też nerwiakowłókniakowatością. 
Choroba atakuje skórę i układ ner-
wowy. Powoduje też szereg innych 
dolegliwości, jak bóle głowy, de-
formacje kośćca, padaczkę, proble-
my ze wzrokiem, zez, nadciśnienie 
tętnicze, zaburzenia zachowania 
i rozwoju.

Kubuś mimo choroby jest wiel-
kim fanem piłki nożnej. Niestety, 
nie może w nią grać ze względu 
na chore serduszko. Od dawna 
marzył o tym, by spotkać Roberta 
Lewandowskiego. W końcu napi-
sał do niego list, który mama Kuby 
opublikowała na swoim profi lu na 
Fb. W ciągu doby wiadomość do 
„Lewego” została udostępniona 
przez internautów ponad 46 tys. 
razy. Nie mogla więc umknąć uwa-
dze piłkarza. Robert Lewandowski 
odpisał Kubie następnego dnia. 
W zamieszczonej na jego profi lu 
odpowiedzi, sportowiec stwierdził 
między innymi, że Kubuś jest naj-
lepszym kibicem, jakiego można 
sobie wymarzyć.

Niepełnosprawni dostaną klucze do miasta

Wydarzenie zorganizowane zosta-
nie pod patronatem Pawła Silberta, 
prezydenta Jaworzna, oraz Dariu-
sza Starzyckiego, wicemarszałka 
województwa śląskiego. W pięć dni 
instruktorzy Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu odwiedzą jedena-

Izera zachwyciła jaworznian

Jaworznianie mogli przyjrzeć się autom z bliska, 
zajrzeć do środka, zrobić zdjęcia i zadać pytania 
ekspertom. Specjaliści wyjaśniali, że docelowy 
projekt samochodu będzie się nieco różnił od tych 
prezentowanych, bo zostanie precyzyjnie dostoso-
wany do rozmiarów platformy, ale linia stylistyczna 
zostanie zachowana. Zasięg samochodów szacuje 
się na około 400 km. Marka samochodu spotkała 
się z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców. 

– Wizualnie oba auta robią wrażenie. Jeśli projekt 
wejdzie w życie za 3 lata, bryła i ogólny wygląd aut 
będzie nadal na czasie. Na pewno jest to coś, czego 
brakuje polskiej motoryzacji. Od dłuższego czasu nie 
mieliśmy własnego, polskiego samochodu. Kibicuję 
temu projektowi i będę śledził jego dalsze losy. Polska 
powinna posiadać swoją markę samochodów elek-
trycznych, dzięki której będziemy mogli się pokazać 
na rynku międzynarodowym – komentuje Wojciech 
Motyl, mieszkaniec Jaworzna. 

Mowa była też o lokalizacji fabryki Izery w na-
szym mieście. – Badaliśmy osiem lokalizacji w wo-
jewództwie śląskim i tak naprawdę oprócz Jaworzna 
nie ma w województwie terenu, który nadawałby się 
pod tego typu inwestycję. Jaworzno spełnia wszystkie 
niezbędne kryteria terenowe, przyłączeniowe. Taka 
produkcja potrzebuje tyle prądu, co miasto z 25 tys. 
mieszkańców – mówił Paweł Tomaszek, dyrektor 
biura komunikacji i rozwoju biznesu EMP. Wska-

zywał też, że nie bez znaczenia jest to, że Jaworz-
no jest doskonale skomunikowane – zarówno sieć 
drogowa, jak i kolejowa. Spółka ElectroMobility 
Poland SA wybrała już platformę, na której bę-
dzie oparty polski elektryk. – Platforma, na której 
powstanie samochód marki Izera, została wybrana. 
Dostawcę ogłosimy w styczniu 2022 roku – zapowia-
da Paweł Tomaszek.

Jaworznicka prezentacja prototypów Izery była 
bardzo udana, a elektryki zrobiły wrażenie na 
oglądających. Panie zwracały uwagę głównie na 
piękną bryłę i kolory samochodów. – Auto, które 
stoi na środku rynku, bardzo mi się podoba. Jest takie 
kobiece i eleganckie. Przede wszystkim uwagę przyciąga 
piękny kolor. Drugiego samochodu jeszcze nie widzia-
łam. Myślę, że samochody elektryczne będą dobrym 
rozwiązaniem, bo w powietrzu nie będzie tylu spalin 
czy smogu – mówi Władysława Bartman, miesz-
kanka Jaworzna.                                              NC
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Dni Godności Osób Niepełnosprawnych już na stałe wpisały się w kalendarz miejskich wyda-
rzeń  | fot. Grażyna Dębała

Kuba Ungier w objęciach Roberta Lewandowskiego 
| fot. Archiwum prywatne Martyny Żebrowskiej-Ungier

AU TO P R O M O C J A

Lewy spotkał się z Kubusiem!
Zaraz po tym internauci zaczęli 

namawiać „Lewego”, by spotkał 
się z chłopcem. I tak się stało. Na 
zdjęciach, które opublikowała 
w miniony weekend Martyna Że-
browska-Ungier, widać szczęśliwe-
go Kubusia w objęciach piłkarza.

– Pan Robert Lewandowski to cu-
downy człowiek o pięknym sercu, 
który spełnił marzenie Kuby. Te emo-
cje, które towarzyszyły Kubusiowi 
i nam, były ogromne – podkreśla 
jaworznianka. – To, co się wyda-

Niepełnosprawni dostaną klucze do miasta
ście jaworznickich placówek, gdzie 
na co dzień uczą się, bawią i wspól-
nie spędzają czas jaworznianie z nie-
pełnosprawnościami. To m.in. inte-
gracyjne przedszkola i szkoły, ale też 
Dom Pomocy Społecznej, Warsztat 
Terapii Zajęciowej czy Środowisko-
wy Dom Samopomocy. Z powodu 
pandemicznych ograniczeń pikni-
ki będą miały zamknięty charak-
ter, a podczas konferencji w MDK 
obowiązywać będą zaproszenia. Na 
uczestników wspólnego świętowa-
nia czeka mnóstwo niespodzianek.

– Dla każdej z placówek, które od-
wiedzimy w ramach Dni Godności 
Osób Niepełnosprawnych, przygoto-
waliśmy wyjątkowe atrakcje. Pro-
gram jest dopasowany do specyfi ki 
poszczególnych placówek i wieku ich 
podopiecznych – wyjaśnia Monika 
Komańska, koordynator tegorocz-
nej edycji Dni Godności Osób Nie-
pełnosprawnych.

Obchody rozpoczną się od konfe-
rencji zorganizowanej w Młodzie-

żowym Domu Kultury. Właśnie tam 
nastąpi symboliczne przekazanie 
kluczy do miasta przedstawicielom 
osób niepełnosprawnych. Gościem 

specjalnym będzie Jan Mela, po-
dróżnik, który jako najmłodszy w hi-
storii zdobył dwa bieguny Ziemi. 
Na dodatek jest pierwszą niepełno-

sprawną osobą, której się to udało. 
W  poniedziałek pracownicy 

MCKiS odwiedzą też Dom Pomocy 
Społecznej, Przedszkole Miejskie nr 
12 i jaworznicki Warsztat Terapii 
Zajęciowej. We wtorek świętowanie 
przeniesie się do SP 2, Przedszkola 
Wielospecjalistycznego „Mali Zdo-
bywcy” i Ośrodka Rehabilitacyjno-
-Wychowawczego dla Dzieci Niepeł-
nosprawnych, a w środę podczas Dni 
Godności Osób Niepełnosprawnych 
bawić się będą przedszkolaki z PM 
nr 24 oraz podopieczni Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 
W czwartek instruktorzy MCKiS 
odwiedzą SP 13. To nie wszystko. 
Tego dnia świętować będziemy też 
jubileusz Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Placówka działa już 
w naszym mieście od 20 lat. Będą 
więc piknik, muzyka i tańce. Te-
goroczne obchody Dni Godności 
Osób Niepełnosprawnych zakończą 
się w piątek, 17 września, zabawą 
w PM nr 14. 

Wśród atrakcji, jakie pojawią się 
w ramach obchodów, są między 
innymi występy wokalne, pokazy 
taneczne, karaoke, gry wielkofor-
matowe, tory przeszkód, zabawa 
w podchody, malowanie twarzy, 
fotobudka i kolorowe bańki my-
dlane. Będzie też okazja, by zadbać 
o urodę w salonie piękności, albo 
pooglądać gwiazdy w specjalnym 
planetarium.

– Prognozy pogody na czas naszych 
obchodów Dni Godności Osób Niepeł-
nosprawnych są korzystne. Będziemy 
się starali wykorzystać pogodę i zakła-
damy, że pikniki będą organizowane 
na świeżym powietrzu, ale jesteśmy 
przygotowani na kaprysy aury. Dzięki 
nowej formule udział w świętowaniu 
będzie bezpieczny. Organizacja obcho-
dów to organizacyjnie dla nas wielkie 
wyzwanie, ale jestem przekonana, że 
dzięki świetnej współpracy – wszystko 
się uda, i, co najważniejsze, będzie 
dużo wspaniałej zabawy – podkreśla 
Monika Komańska z MCKiS.     GD

rzyło, dla Kuby jest cudem, dla nas 
ogromną radością i czymś, co było 
nieosiągalne – zaznacza, dziękując 
jednocześnie wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do spełnienia 
marzenia 9-latka. Jak dalej przy-
znaje pani Martyna, gdy udostęp-
niała list, ani jej, ani jej bliskim 
nie śniło się nawet, że dojdzie do 
takiego spotkania.

Kuba Ungier, wraz z bratem, są 
podopiecznymi fundacji „Miej serce”.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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22 zawodników stanęło na 
starcie tegorocznego biegu 
górskiego „BUT Challenge 
2021”. Do pokonania 
było 330 km w 85 godzin. 
Udało się to tylko dwóm 
śmiałkom. Jednym z nich 
jest jaworznianin, Artur 
Padewski, który na mecie 
zameldował się na 6 minut 
przed końcem czasu.

Artur Padewski na trasie BUT Challenge 2021  | fot. Paweł Zając

Biegacz trenuje przez 6 dni w tygodniu  | fot. Archiwum prywatne

Biegowa wycieczka po Jaworznie  
| fot. Archiwum prywatne

Jaworznianin ma na swoim koncie sporo osiągnięć  | fot. Archiwum prywatne

Nic, co łatwe, nie cieszy tak bardzo

Biegacz z Jaworzna odniósł niesa-
mowity sukces. Jako debiutant mar-
szobiegu w wyznaczonym limicie 
czasowym ukończył wyzwanie „Be-
skidy Ultra Trail Challange” i zajął 
drugie miejsce. W dodatku na trasie 
nabawił się kontuzji.

Jaworznianin wystartował w trasę 
„BUT Challenge 2021” w środę, 25 
sierpnia, o godz. 20. Przez długi czas 
był na prowadzeniu. Dopiero kontuzja 
nieco go spowolniła. Tegoroczny BUT 
Challenge to trasa o długości około 
330 km z przewyższeniem 15 770 
m. Łącznie przebyty przez naszego 
zawodnika dystans wyniósł 333 km 

z przewyższeniem 16 600 m. Pierw-
sze miejsce zajął Daniel Stroiński, 
który przebiegł ponad 340 km w po-
nad 77 godzin.

Zawodnicy musieli pokonać 26 
górskich szczytów w odpowiedniej 
kolejności. Wśród nich znalazły się 
między innymi Skrzyczne, Czantoria 
Wielka, Barania Góra, Stary Groń, 
Babia Góra, Wielka Rycerzowa, Ki-
czera, Klimczok, Małe Skrzyczne. Tra-
sę biegacze wybierali sami. W cza-
sie wyścigu zdani byli wyłącznie na 
siebie. Można było stosować mapy, 
kompasy czy aplikacje. – Korzystałem 
z aplikacji Locus map, która mnie nie 
zawiodła. Wcześniej pobrałem sobie 
mapy offl  ine po to, aby były dostępne 
w każdej sytuacji przy braku dostępu 
do sieci. Niektórzy stosowali tradycyj-
ne mapy, kompasy, ale w deszczu było 
to dosyć uciążliwe – wspomina Artur 
Padewski.

Zaliczenie wyznaczonych punktów 
weryfi kowano poprzez GPS. Zawod-
nicy musieli też udokumentować fakt 
zaliczenia szczytu zdjęciem, prze-
słanym do organizatorów z każde-
go miejsca. Zwycięzcą jest osoba, 
która pokona dystans jako pierwsza 
i pojawi się z powrotem w Amfi te-
atrze w Szczyrku przed upływem 
85 godzin. – Nie przygotowywałem 

się specjalnie na ten bieg. Od kilku lat 
trenuję przez 6 dni w tygodniu. Poza 
bieganiem, wykonuję ćwiczenia spraw-
nościowe w domu, a także trenuję na 
siłowni (głównie jesienią, zimą i wczesną 
wiosną). To wszystko daje mi moc, którą 
mogę wykorzystać w różnych biegach 
– wyjaśnia Artur Padewski.

W przypadku tego marszobiegu 
jaworznianin już na kilka miesięcy 
przed startem zaczął robić swoisty 
rekonesans. Chciał jak najdokładniej 
poznać drogi pomiędzy szczytami, 
które były brane pod uwagę w wy-
zwaniu. – Zależało mi na tym, by nie 
szukać ścieżek w trakcie biegu, bo to 
wiązałoby się ze stratą czasu. Dzięki 
wcześniejszej pracy już w trakcie biegu 
łatwiej rozpoznawałem drogi nocą. Pla-
nowałem też logistycznie, gdzie znajdę 
sklep, źródło, schronisko, wiatę. Pomo-
gło mi to w ustaleniu, w którym skle-
pie muszę się zaopatrzyć, by nie nosić 
dużego bagażu, ale by wystarczyło mi 
prowiantu do przejścia do następnego 
punktu. Zszedłem z treningów szybko-
ściowych, bo tutaj szybkość nie była aż 
tak istotna. W tym marszobiegu waż-
niejsza była wytrzymałość – wyjaśnia 
pan Artur.

Podczas planowania biegu sporto-
wiec podzielił go sobie na trzy eta-
py. Pierwszy etap miał mieć 163 km 
i przewidywał sześciogodzinny nocleg 
w schronisku na Rysiance. Drugi etap 
z noclegiem w Ponikwi obejmować 
miał niecałe 100 km. Zawodnik za-
kładał średnie tempo 6 km na go-
dzinę.  Zostałoby mu ponad 60 km 
do mety, więc mógłby zmierzać spo-
kojnym tempem do celu. – Z moimi 
założeniami planowałem dotrzeć na 
miejsce na godzinę 17. w sobotę. To 
było realne. 130 km minęło mi bardzo 
szybko i sprawnie. Nie czułem większego 
zmęczenia czy bólu nóg. Wyszedłem na 
prowadzenie. Niestety po 130 km do-
znałem kontuzji kolana i reszta trasy nie 
była już tak przyjemna. Na pewno nie 
pomagały mi też warunki atmosferyczne, 
bo było bardzo zimno. W nocy musia-
łem nawet zakładać rękawiczki. Padał 
deszcz, a podłoże było mokre i śliskie. 
Moje tempo uległo znacznemu spadko-

wi. Straciłem dużo czasu – wspomina 
zdobywca drugiego miejsca. 

„BUT Challenge 2021” nie jest wy-
zwaniem łatwym. Trudności sprawia 
sam profi l terenu i określony limit 

tego czasu coraz częściej znajdowałem 
się w pierwszej dziesiątce w biegach. Od 
około dwóch lat częściej udaje mi się 
już wskoczyć nawet do pierwszej piąt-
ki, co niezmiernie mnie cieszy – mówi 
Artur Padewski. Jaworznicki biegacz 
w trakcie ostatniego wyzwania do-
wiódł, że dla niego granice nie ist-
nieją. – Motto BUT Challange brzmi 
„Nic, co łatwe, nie cieszy tak bardzo”. 
Tak jest właśnie w moim przypadku. 
Wyzwanie było dosyć trudne i bardzo 
mnie cieszy, że je ukończyłem – kwituje 
skromny sportowiec.

Biegacz nie spoczął na laurach. Już 
w listopadzie weźmie udział w biegu 
„Piekło Czantorii”. W marcu wystar-
tuje w „Duchu Pogórza”. W czerwcu 
chciałby pokonać Ultramaraton 6x 
Babia Góra (100 km w limicie 17 
godzin). Do tej pory tylko 5 osób zdo-
było 6 razy Babią Górę w tak wyśru-
bowanym limicie. Naszemu zawod-
nikowi w ostatniej edycji udało się 
zaliczyć Babią Górę 5 razy, zajmując 
czwarte miejsce. Ponadto planuje 
uczcić swoje pięćdziesiąte urodziny 
w biegowym stylu. – W przyszłym 
roku, na swoje pięćdziesiąte urodziny, 
planuję z kolegą przebiegnięcie 500 km 
Głównym Szlakiem Beskidzkim. Plan 
zakłada bieg przez 5 dni, 5h i 55 mi-
nut. Mówi się, że być może organizator 
BUT Challange ogłosi wśród biegaczy 
ultra taki nieofi cjalny bieg po tym naj-
dłuższym szlaku turystycznym w Polsce. 
Byłby to świetny pomysł, a my z kolegą 
wzięlibyśmy udział w przedsięwzięciu – 
zapewnia biegacz.

Pan Artur organizuje od czasu do 
czasu wycieczki biegowe po Jaworz-
nie i okolicach. Zapowiedzi wydarzeń 
umieszczane są na facebookowym 
profi lu Jaworzno Runners. Miłośni-
cy biegania są zawsze mile widziani. 
– Jaworzno ma bardzo mocnych bie-
gaczy górskich. Coraz częściej stajemy 
na podium nie tylko w kategoriach wie-
kowych, ale też open. Najlepszy nasz 
zawodnik, Radosław Hetman, niemal 
zadomowił się na podium i już nawet 
wygrywa biegi górskie – opowiada Ar-
tur Padewski.

Natalia Czeleń

czasowy. Dystans jest długi, a po-
goda płata fi gle. – Najwięcej kłopotu 
sprawił mi Jałowiec. Nie jest to wysoki 
szczyt w porównaniu z innymi, ale za-
padła noc, kolano dawało się we znaki 
i powłóczyłem nogą. Zejście, choć było 
bardzo biegowe, sprawiało mi trudno-
ści. Zadzwoniłem do swojego trenera, 
który doradził mi znalezienie miejsca 
na nocleg, żeby kolano miało czas na 
regenerację. Trafi łem na domostwo, 
gdzie zielona trawa aż kusiła, żeby się 
na niej położyć. Pani, która mieszkała 
w domu, bardzo mi pomogła. Poczęsto-
wała mnie ciepłym posiłkiem, herbatą. 
Pożyczyła mi matę i koc. Spotkałem się 
z ciepłym przyjęciem. Odzyskałem tam 
moc – wspomina biegacz.

Artur Padewski zaczął biegać 
w 2015 roku. W 2017 roku przebiegł 
już „Bieg 7 Szczytów” na Dolnoślą-
skim Festiwalu Biegów Górskich. Jest 
to  jeden z cięższych biegów. Pokonał 
wtedy trasę 240 km i uplasował się na 
6 miejscu wśród wyśmienitych biega-
czy. – Ten bieg pozwolił mi uwierzyć, że 
mogę osiągnąć dobre wyniki. Od tam-
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Rozpoczęcie roku akademickiego odbyło się w GEOsferze | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

AU TO P R O M O C J A

Żacy gotowi do nauki i dobrej zabawy

Urodziny miasta

Seniorzy z Jaworznickiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku rozpo-
częli 14. już rok akademicki. Uro-
czyste rozpoczęcie dla wszystkich 
żaków zarząd JUTW zorganizował 
w poniedziałek, 6 września, w GEO-
sferze. Akademicki chór odśpiewał 
hymn studentów „Gaudeamus igi-
tu”. Były występy, słodkie co nieco 
i pyszne pieczone ziemniaki.

– W tym roku nasze grono liczy 162 
osoby. Są to zarówno jaworznianie, 
którzy studiują z nami od samego po-
czątku, jak i zupełnie nowe twarze. 
To cieszy, że cały czas zapisują się 
do JUTW kolejni mieszkańcy naszego 
miasta – podkreśla Krystyna Łaźnia, 
prezeska jaworznickiej uczelni dla 
seniorów. – Cieszymy się, że znów 
możemy się spotkać w większym gronie. 
Ubiegły rok był dla nas trudny. Byliśmy 
zamknięci w domach, co nie jest dobre 
dla osób starszych. Na szczęście uda-
ło się nam zrealizować cały program 
nauczania. Spotykaliśmy się w małych 
grupach, a pieniądze z dotacji, których 
nie mogliśmy spożytkować tak, jak to 
sobie zaplanowaliśmy, absolutnie się 

We wtorek, 21 września, minie 120 
lat, od kiedy Jaworzno jest miastem. 
Z tej okazji jaworznicki magistrat 
i rozmaite instytucje zapraszają na 
szereg spotkań, nawiązujących do 
tej okrągłej rocznicy.

Najpierw, 16 września, o godz. 11 
i 17, w głównej siedzibie Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej zostanie zaprezen-
towany pierwszy tom Jaworznickiego 
Słownika Biografi cznego. Znalazło 
się w nim niemal 100 życiorysów 
wybitnych jaworznian i innych osób, 
które na stałe wpisały się w historię 
naszego miasta. Publikacja została 
przygotowana przez historyków, et-
nografów, bibliotekarzy i ekspertów 
z różnych dziedzin, a inicjatorką jej 
powstania była Maria Leś-Runicka. 
Projektem pokierowała natomiast 
jaworznicka książnica.

Autorzy słownika zawarli w publi-
kacji sylwetki właścicieli i zarządców 
zakładów przemysłowych oraz osób 
związanych z różnymi gałęziami prze-
mysłu, a także biogramy bohaterów, 
walczących o niepodległość Polski, 
samorządowców i urzędników, twór-
ców i animatorów kultury, nauczy-
cieli i księży. Wydanie słownika sfi -
nansowało miasto.

Kolejną okazją do świętowania 
120-lecia będzie prezentacja jaworz-
nickiego banknotu kolekcjonerskiego. 
Pomysłodawcą przedsięwzięcia było 
III Liceum Ogólnokształcące, a patro-
nat honorowy objął Paweł Silbert, 
prezydent Jaworzna. Banknot zosta-
nie zaprezentowany w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących na Podłężu 21 
września o godz. 12.

„120 jaworów”, bowiem taki no-
minał będzie mieć pamiątkowy „pie-
niądz”, to nazwa wymyślona przez 
zwycięzców miejskiego konkursu. 

nie zmarnowały. Z tej puli kupiliśmy 
naszym studentom środki niezbędne do 
ochrony zdrowia, jak maseczki, ręka-
wiczki, płyny do dezynfekcji. A z okazji 
Bożego Narodzenia nasi żacy otrzymali 
świąteczne paczki. Wręczyliśmy je 195 
osobom. Seniorzy byli zachwyceni, że 

ktoś o nich pamiętał – wspomina pani 
Krystyna.

Wśród żaków, którzy rozpoczyna-
ją swój 14. rok akademicki, jest np. 
Anna Żmuda-Szczepaniok. Student-
ka podkreśla, że uczestnictwo w za-
jęciach JUTW odmieniło jej życie.

– Zanim zapisałam się na uniwersy-
tet, spędzałam czas prawie wyłącznie 
w rodzinnym gronie, również w po-
czątkowym okresie emerytury. Posta-
nowiłam to zmienić. Na naszej uczelni 
poznałam wspaniałych ludzi, odwie-
dziłam wiele pięknych miejsc, brałam 
udział w wielu ciekawych wydarze-
niach – przyznaje. – Na uniwersytecie 
nauczyłam się m.in. podstaw języka 
angielskiego, obsługi komputera. Bar-
dzo lubię też zajęcia taneczne i z tai 
chi – dodaje.

Wśród nowicjuszy znaleźli się 
Anna i Aleksander Odrzywol-
scy. Do udziału w zajęciach panią 
Anię namówił mąż. Żona przysta-
ła bez wahania na jego propozy-
cję. Małżeństwo stawia nie tylko 
na samą naukę w ramach uczelni 
dla seniorów, ale przede wszyst-
kim na dobrą zabawę i poznanie 
nowych osób.

– Jestem na emeryturze już 14 lat. 
Jako nauczyciel zdecydowałam się 
na nią, gdy skończyłam 50 lat. Dużo 
podróżowaliśmy z mężem. Teraz po-
stanowiliśmy dołączyć do grona stu-

dentów-seniorów  – podkreśla ja-
worznianka.

Jak stwierdza pan Aleksander, na 
wszystko przychodzi w życiu czas.

– Osiągnęliśmy już taki wiek, żona 
jest na emeryturze, ja niebawem też 
będę. Tymczasem aktywność jest bar-
dzo ważna i dlatego zapisaliśmy się do 
JUTW – zaznacza pan Aleksander.

Plan zajęć jest bogaty. W pro-
gramie na pierwsze trzy miesiące 
znalazły się m.in. warsztaty kompu-
terowe, trening umysłu, taniec, ae-
robik, gimnastyka w wodzie, tai chi, 
robótki ręczne, joga, język angielski, 
warsztaty manualne, muzyczne, 
próby chóru. Zajęcia warsztatowe 
będą przeprowadzane w nowej sie-
dzibie JUTW. Biuro znajduje się 
nadal przy ul. Grunwaldzkiej 35, 
ale w innym pomieszczeniu. Zapla-
nowanych jest też kilka imprez, jak 
udział w Tygodniu Seniora, zabawa 
andrzejkowa, spotkanie opłatkowe, 
zabawa karnawałowa itp. To, czy 
się odbędą, zależy oczywiście od 
sytuacji epidemiologicznej. 

Anna Zielonka-Hałczyńska

Laureatami rywalizacji zostali Bar-
tosz Czubiliński ze Szkoły Podsta-
wowej nr 7, Jakub Nocoń ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 oraz Kornel Kra-
siński i Kamil Chacuś z Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego. W ramach projektowania ju-
bileuszowej pamiątki odbył się też 
konkurs na symbol grafi czny bank-
notu. Wygrały go Lena Stęplowska
z SP2 i Maja Szczawińska z CKZiU. 

Z okazji jubileuszu odbędzie się też 
koncert z udziałem Orkiestry Kame-
ralnej Miasta Jaworzna „Archetti”, 
Orkiestry Rozrywkowej Miasta Ja-
worzna „eM Band” i solistów. Gala 
została zaplanowana na niedzielę, 
26 września, o godz. 18 i odbędzie 
się w Hali Widowiskowo-Sportowej 
MCKiS. Wstęp jest wolny, ale trzeba 
mieć bezpłatne wejściówki (będą one 
do odebrania od jutra, 10 września, 
w ATElier Kultury przy ul. Mickie-
wicza 2).

Natomiast 21 października o godz. 
10 w sali teatralnej ATElier Kultury, 
odbędzie się konferencja naukowa 
pt. „Jaworzno - kierunek dziedzic-
two (tożsamość, zabytki, kultura)". 
Poprowadzą ją członkowie Towa-
rzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna 
(główny organizator) i pracownicy 
Muzeum Miasta Jaworzna.

– Spotkanie będzie mieć przekrojową 
tematykę. Będą podejmowane zarów-
no zagadnienia nam współczesne, jak 
i kwestie dotyczące minionych stuleci 
– podkreśla Przemysław Dudzik, 
dyrektor MMJ. – Wstęp na konfe-
rencję będzie wolny. Zapraszamy ser-
decznie wszystkich zainteresowanych 
historią naszego miasta. Oczywiście, 
o ile nie zmienią się zasady, związane 
z przestrzeganiem reżimu sanitarnego
– dodaje.                                 AZ-H
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49 graczy z całej 
Polski wzięło udział 
w XV Jubileuszowych 
Ogólnopolskich 
Mistrzostwach Jaworzna 
w Scrabble. Rywalizacja 
na literki i punkty odbyła 
się w miniony weekend, 
4 i 5 września, w Hali 
Widowiskowo-Sportowej 
Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu. Zawody, 
organizowane przez 
MCKiS, wygrał Mariusz 
Wrześniewski z Krakowa.

Jeziorczanki świętowały swój jubileusz  | fot. Natalia Czeleń

Życzenia zespołowi złożył m.in. Tadeusz Kaczmarek  | fot. Natalia Czeleń

Nagrody wręczali Monika Komańska z MCKiS Jaworzno (z lewej) i Leszek Gancarczyk z UM Jaworzno 
| fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Scrabbliści grali w hali MCKiS  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Promują folklor i tradycję
W czwartek, 2 września, Koło Go-

spodyń Wiejskich w Jeziorkach oraz 
zespół śpiewaczy Jeziorczanki świę-
towały piękny jubileusz. Koło działa 
tam już od ponad 60 lat, a zespół 
śpiewaczy od ponad pół wieku. Z tej 
okazji w jaworznickim klubie Kasztan 
zorganizowano biesiadę. Były życze-
nia, kwiaty, upominki, podziękowa-
nia, gratulacje i artystyczne występy. 
Panie, od przeszło pół wieku, stoją na 
straży tradycji i kultury, i dbają o to, 
by nie odeszły one w zapomnienie. 
– Minęło 60 lat od założenia Koła Go-
spodyń Wiejskich i 50 lat od utworzenia 
zespołu śpiewaczego Jeziorczanki. Przez 
60 lat działalności koła przez jego sze-
regi przewinęło się wiele kobiet. Panie 
przychodziły, odchodziły, ale są i takie, 
które związały się z nami na dłużej i od 
wielu lat udzielają się w pracy społecznej 

dla lokalnego środowiska. Nasz jubileusz 
to takie nasze osobiste podsumowanie
– mówi Jadwiga Zawisza, przewod-
nicząca Jeziorczanek.

Jubileusz grupy przypadał w ubie-
głym roku, ale z powodu obostrzeń 
pandemicznych uroczystość trzeba 
było przełożyć. Obchody udało się 
zorganizować dopiero teraz. Warto 
było czekać, bo z okazji jubileuszu 
panie przygotowały piękny pro-
gram artystyczny. Dopisali też go-
ście. W czwartkowej uroczystości 
uczestniczyli m.in. Ewa Sidełko-
-Paleczny, sekretarz miasta, Tade-
usz Kaczmarek, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Jaworznie, Ta-
deusz Brzózka, prezes Miejskiego 
Związku Rolników, Kółek i Organi-
zacji Rolniczych, i Barbara Halaś, 
kierownik działu kultury w Miejskim 

Centrum Kultury i Sportu. W uro-
czystości uczestniczyła też Otylia 
Odrzywolska, która jest założyciel-
ką i była pierwszą przewodniczącą 
zespołu śpiewaczego Jeziorczanki.

Podczas jubileuszowych uroczy-
stości Jadwiga Zawisza przybliżyła 
historię koła i zespołu. Koło w Jezior-
kach założyły w 1960 Władysława 
Kotaś i Otylia Odrzywolska. 10 lat 
później powstał zespół Jeziorczanki. 
Debiutancki występ grupy uświetnił 
byczyńskie dożynki zorganizowane 
na Tarce. Drugą przewodniczącą ze-
społu była Felicja Warzecha. Od 35 
lat do dziś funkcję tę pełni Jadwiga 
Zawisza. Panie spotykają się regu-
larnie podczas prób i bardzo lubią 
te spotkania.

 – Początkowo na spotkania Koła 
Gospodyń Wiejskich przychodziła moja 
mama, potem zgodnie z tradycją do-
łączyłam ja. Należę do zespołu od 40 
lat. Jestem zastępcą przewodniczącej. 
Spotykamy się regularnie, co tydzień 
na 2 godziny. Kiedy jest potrzeba, spo-
tkania odbywają się częściej. Jest nas 
mało, bo sporo członkiń już odeszło. 
Dołączyły do nas panie z Borowiaków 
i jest nas teraz w zespole 9 – mówi 
Władysława Kajdy z Jeziorczanek.

Dziś Koło Gospodyń Wiejskich 
z Jeziorek liczy 15 osób. W grupie 
jest jeden pan. Natomiast zespół śpie-
waczy Jeziorczanki tworzą: Józefa 
Hukowska, Władysława Kajdy, Ma-
ria Mlostek, Maria Nowak, Zofi a 
Zelech, Bronisława Tekielak, Ka-
zimiera Kurek, Maria Budak oraz 
Jadwiga Zawisza, a opiekę artystycz-
ną od wielu lat sprawuje Janusz 
Sołtysek, instruktor MCKiS.

Zespół swoimi występami uświet-
nia miejskie i parafi alne imprezy. 
Jeziorczanki spotkać można na przy-
kład podczas dożynek.

Natalia Czeleń

Walka na słowa

Jaworznickie zmagania były jedno-
cześnie otwartym turniejem rankin-
gowym Polskiej Federacji Scrabble. 
W sobotę odbyło się siedem rund, 
a w niedzielę pięć. W ramach za-
wodów trwały też V Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Jaworzna w Scrabble 
Nauczycieli i Instruktorów. Trium-
fował w nich Dariusz Putoń z Rudy 
Śląskiej.

– Za to w głównej klasyfi kacji szło mi 
średnio, trochę mi zabrakło do czołówki
– zaznacza nauczyciel, który w ran-
kingu jaworznickich mistrzostw był 
ósmy. W scrabble gra od końca lat 
80. ub. wieku.

W pierwszej trójce jubileuszowej 
rywalizacji znaleźli się natomiast, 
oprócz wspomnianego zwycięzcy, 
Mariusza Wrześniewskiego, rów-
nież Janusz Krupiński z Bytomia 
(został wicemistrzem) i krakowianin 
Jan Mrozowski (zdobywca trzecie-
go miejsca).

– Do końca nie było pewne, czy wy-
gram – podkreśla triumfator. – Po-
czątkowo, przez siedem rund, prowa-
dziłem, ale drugiego dnia, w rundzie 
ósmej, przegrałem. Rozpoczęłam więc 
niedzielne zmagania od porażki – przy-
znaje. Gra w scrabble już od 22 lat.

Najlepszą zawodniczką ogólnopol-
skiej rywalizacji okazała się Natalia 
Ogierman z Frydrychowic koło Wa-
dowic (w klasyfi kacji generalnej była 
14.). – Grało się bardzo przyjemnie 

Modelarze znów przyjadą do Jaworzna
W sobotę i niedzielę (11 i 12 wrze-

śnia) odbędzie się dwunasty Festiwal 
Modelarski w Jaworznie. W imprezie, 
jak co roku, wezmą udział modelarze 
z całej Polski, którzy zaprezentują 
swoje najlepsze prace. Nie zabrak-
nie modeli samolotów, samocho-
dów i statków, a także rozmaitych 
budowli, scen bitewnych czy fi gu-
rek. Konkurs odbędzie się w dwóch 
kategoriach, modeli kartonowych 
i plastikowych, a zwycięzcy zdobę-
dą m.in. puchary ufundowane przez 
prezydenta Jaworzna. Organizatorem 
festiwalu jest Modelarnia Lotnicza 
SieLata, a miejscem wystawy będzie 
sala gimnastyczna Zespołu Szkół Po-
nadpodstawowych nr 3 na Podwalu. 

– Jeszcze do piątku, 10 września, do 
godz. 20 trwa rejestracja online. W tym 

roku, z racji obostrzeń sanitarnych, nie 
przewidujemy rejestrowania się na miej-
scu w dniu festiwalu – podkreśla Paweł 
Ogarek z SieLaty.

Najlepsze prace w różnych kate-
goriach wyłoni komisja konkursowa. 
Oprócz tych zwykłych, przewidzia-
no też kilka kategorii specjalnych, 
nawiązujących do ważnych rocznic. 
Pierwszą z nich będzie 160-lecie wy-
buchu wojny secesyjnej. W tej kate-
gorii rywalizacją zostaną objęte mo-
dele kartonowe, plastikowe i inne, 
prezentujące sprzęt, wyposażenie 
i umundurowanie z tamtego okresu.

Drugim ważnym jubileuszem bę-
dzie 120. rocznica nadania praw miej-
skich Jaworznu. – W tej kategorii mogą 
startować modele wykonane dowolną 
techniką i nawiązujące do historii mia-
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Seniorzy świetnie się bawią podczas wycieczek i spotkań  | fot. Archiwum prywatne

Nagrody wręczali Monika Komańska z MCKiS Jaworzno (z lewej) i Leszek Gancarczyk z UM Jaworzno 
| fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Scrabbliści grali w hali MCKiS  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

AU TO P R O M O C J A

Walka na słowa
dów, scrabblistka odpowiada, że, 
być może, to dlatego, że panowie 
mają bardziej analityczny umysł.

– Kobiety chcą natomiast ułożyć 
ładnie brzmiące słowo. Też, swego 
czasu, miałam takie skłonności, ale 
się ich wyzbyłam. Bo aby iść na mi-
strza, to trzeba czasami zagrać drożej, 
a brzydziej – stwierdza.

Wśród jaworznian najlepiej poszło 
Arkadiuszowi Łydce (w ogólnym 
rankingu był 12.) Z kolei nagrody 
jubileuszowe, na 15-lecie, dostali 
ex aequo, za zajęcie 15. miejsca, 
jaworznianin Sławomir Wiśniow-
ski i katowiczanka Katarzyna Ko-
walska.

– W tym roku frekwencja była nie-
co niższa, ponieważ w tym samym 
czasie odbywał się też inny turniej 
rankingowy, koło Warszawy. Przez 
to scrabbliści podzielili się. Ci z półno-
cy i środka Polski pojechali na tamte 
zawody, a ci z południa przyjechali 
na nasze – informuje Aneta Szczy-
rzyca, instruktorka MCKiS, która 
od samego początku organizuje 
jaworznickie mistrzostwa. – Tego-
roczne zmagania są szczególne, bo 
jubileuszowe. W trzech pierwszych 
edycjach brały udział dzieci. Następ-
nie dołączyli do nich dorośli jaworz-
nianie, a od czwartych mistrzostw, 
zawody przybrały charakter ogólno-
polski – dodaje.

Nagrody wręczali zwycięzcom 
Monika Komańska, pełnomocnik 
ds. organizacyjnych MCKiS-u, i Le-
szek Gancarczyk z Urzędu Miej-
skiego w Jaworznie. Nie zabrakło 
też statuetek i nagród specjalnych 
za najdroższy ruch (otrzymał je Ma-
rek Rogalski z Warszawy za słowo 
„muszelko”, warte 140 punktów), 
dla najlepszego debiutanta, juniora, 
seniora oraz dla najmłodszego i dla 
najstarszego uczestnika.

W hali pojawiły się też dodatko-
we atrakcje: strefa relaksu i konkur-
sy, w tym poetycki. Sędzią zawo-
dów był Grzegorz Wiączkowski.

Anna Zielonka-Hałczyńska

i miałam szczęście w losowaniu lite-
rek – przyznaje zawodniczka. Gra 
w scrabble od 8. roku życia.

Na pytanie, dlaczego to mężczyź-
ni są zazwyczaj w czołówce zawo-

Modelarze znów przyjadą do Jaworzna

Korzystają z atrakcji
Seniorzy z jaworznickiego klubu 

Senior+ nie mają czasu na nudę. 
Sezon letni zakończyli zabawą i ogni-
skiem w GEOsferze. Były pieczone 
kiełbaski, mnóstwo wspomnień i roz-
mów oraz szampańska atmosfera. Ja-
worzniccy seniorzy wspólnie odwie-
dzili też kino, gdzie obejrzeli fi lm pt. 
„Zupa nic”. Seans bardzo się podobał. 
To jednak nie wszystkie atrakcje, z ja-
kich ostatnio korzystali.

W piątek, 3 września, bywalcy ja-
worznickiego klubu Senior+ z Pod-
wala wybrali się na wycieczkę do 
Krakowa. Wśród atrakcji były oczy-
wiście odwiedziny u Smoka Wawel-
skiego i wizyta w Tyńcu.

– Korzystamy z najróżniejszych do-
stępnych atrakcji. Jeździmy na wyciecz-
ki, zwiedzamy, spacerujemy, odwiedza-
my najpiękniejsze zakątki w Jaworznie 
i okolicy, ale przede wszystkim po prostu 
spędzamy razem dobry czas. Jest okazja, 
by się poznać, porozmawiać, ciekawie 
spędzić wolne chwile. Warto skorzystać 
z tych możliwości – podkreśla Krysty-
na Janicka, szefowa klubu Senior+ 
z Podwala.

W Jaworznie działają dwa kluby 
Senior+. Jeden działa w centrum Ja-
worzna przy ul. Matejki 24 d, a drugi 
w wieżowcu Słoneczna na Podwalu 
(ul. Boczna 7k). W klubach prowa-
dzone są zajęcia dla seniorów. W pro-

sta Jaworzna. Mogą to być np. budynki, 
pojazdy miejskie, strój regionalny – wy-
mienia Paweł Ogarek.

W kolejnej kategorii o prym najlep-
szego modelu będą rywalizować mi-
niaturki samolotu bombowego Avro 
Lancaster (80. lat od oblotu).

Organizatorzy przewidzieli też trzy 
inne rocznice: 30-lecie operacji ,,Pu-
stynna Burza" (w konkursie wezmą 
udział modele kartonowe i plastiko-
we, prezentujące sprzęt, wyposażenie 
i umundurowanie stron i rodzajów sił 
zbrojnych podczas konfl iktu w Zatoce 
Perskiej), 75-lecie oblotu samolotu 
szkolno-treningowego DHC-1 Chip-
munk i stulecie wybuchu trzeciego 
powstania śląskiego.

Organizatorzy zapraszają także na 
warsztaty modelarskie dla początku-

jących i zaawansowanych, prelekcje 
i spotkania. W programie znajdzie 
się też giełda modelarska i wiele in-
nych atrakcji. 

Warsztaty poprowadzą doświad-
czeni modelarze. W sobotę o godz. 
10 Marcin Szebera pokaże uczest-
nikom techniki łączenia krawędzi 
powierzchni metodą na styk, bez sto-
sowania retuszu. Z kolei o 15 Łukasz 
Bąk zaprezentuje metody nanoszenia 
śladów eksploatacji. W niedzielę o 11 
na warsztaty zaprosi Wojciech Buba, 
który wyjaśni, jak przygotować po-
wierzchnię do malowania.

Podczas festiwalu będą również 
dodatkowe atrakcje, w tym wystawa 
obrazów samolotu Avro Lancaster, 
autorstwa Piotra Forkasiewicza.

Wstęp na festiwal jest wolny. AZ-H

gramie są m.in. treningi pamięci, za-
jęcia decoupage czy spacery nordic 
walking. Można też pograć w plan-
szówki, wspólnie wypić herbatę i po-
rozmawiać. 

Grażyna Dębała
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120 lat Jaworzna

Przygotowania do obrony kraju, porażka w walce z niemieckim najeźdźcą, a następnie represje i przemoc, których mieszkańcy Jaworzna, szczególnie Żydzi, 
doświadczali na każdym kroku. Tak wyglądały czasy II wony światowej na jaworznickich ziemiach, na których nie zabrakło też, niestety, obozów pracy, w tym tego 
najgorszego, Neu-Dachs, który był fi lią Auschwitz-Birkenau. Jaworznianie nie poddawali się jednak bez walki i robili, co mogli, by zaszkodzić najeźdźcom. O czasach 
okupacji piszemy w ramach naszego historycznego cyklu, przygotowanego z okazji 120-lecia miasta Jaworzna.

Rozbity niemiecki czołg Stug III Ausf. G na ulicy Kopernika. Rok 1945. Po walce o wyzwolenie Jaworzna | fot. ze zbiorów MMJ

Trudna walka z okupantem

Bombowce o 5.30
Polacy starali się przygotować na 

wybuch wojny. Takie działania od-
bywały się też w Jaworznie, gdzie 
ludność była szkolona w zakresie 
obrony przeciwlotniczej i sanitar-
nej. Tuż przed wybuchem wojny, 
w niedzielę, 27 sierpnia, mieszkań-
cy, zebrani w kościele przy Rynku, 
usłyszeli apel, by zaraz po mszy św. 
pójść wykopywać rowy przeciw-
lotnicze. „Mamy podjąć tę pracę 
w zupełnym spokoju sumienia” – 
zaapelował z ambony ksiądz.

Jeszcze przed wybuchem wojny 
w Szczakowej stacjonowało polskie 
wojsko. Z kolei w Jaworznie dawni 
powstańcy śląscy tworzyli kompa-
nię obrony narodowej. W kampanii 
wrześniowej walczyło w sumie 550 
jaworznian.

Dla mieszkańców naszego mia-
sta wojna zaczęła się 1 września 
o godz. 5.30. Właśnie o tej porze 
jaworznianie ujrzeli niemieckie 
bombowce, które nadlatywały od 
strony Mysłowic i kierowały się do 
Trzebini. Zanim hitlerowcy opano-
wali Jaworzno, Szczakową i oko-
liczne wsie, najpierw wzięli się za 
Śląsk. To właśnie z tamtego regionu 
uciekały do naszego miasta rzesze 
Ślązaków. Ranni i chorzy trafi ali do 
miejscowego szpitala. Jaworznianie, 
w tym w dużej mierze Żydzi, zapew-
nili uciekinierom zapasy żywności.

Zarząd miejski został ewaku-
owany z Jaworzna wieczorem, 2 
września. W nocy miasto opuścił, 
wraz z dziećmi z miejscowego domu 
dziecka i z drużyną sanitarną, bur-
mistrz Jan Nosal.

W tym samym czasie z terenów 
Górnego Śląska zaczęły wycofy-
wać się polskie oddziały. Wojsko 
szło przez Jaworzno, Byczynę, Je-
leń i Szczakową, gdzie stoczyło 
kilka drobnych potyczek. Ogółem 
w powiecie chrzanowskim podczas 
walk zginęło 130 polskich żołnie-
rzy. W Jaworznie śmierć poniosło 
37 mieszkańców. Płonęły domy. We 
wrześniowych walkach nie ucierpia-
ły jednak tutejsze zakłady przemy-
słowe, na których Niemcom bardzo 
zależało.

Jaworznickim burmistrzem został 
znienawidzony przez Polaków Re-
der, w Szczakowej szefem miasta 
został człowiek o nazwisku Zollna, 
a komisarzem w Jeleniu był niejaki 
Henck. W Jaworznie administracja 
niemiecka zajęła budynek dawnego 
kasyna urzędniczego. To tam swoje 
biura mieli gestapowcy i hitlerow-
ska policja.

Przemysł 
w rękach Niemców

Jaworzno, Szczakowa i  inne 
jaworznickie ziemie znalazły się 
w granicach III Rzeszy. Stało się 
to właśnie ze względu na bogac-
twa mineralne i dobrze prospe-
rujące kopalnie i fabryki. Dlatego 
w pierwszych latach okupacji ja-
worznickie przedsiębiorstwa nie 
były rozgrabiane, tylko unowo-
cześniane. Hitlerowcy rozpoczęli 
nawet budowę drugiej elektrowni 
w mieście.

Zmiany następowały też w in-
nych zakładach. W odlewani żeliwa 
produkowano sprzęt dla niemiec-
kiego wojska, a w fabryce worków 
wytwarzano najwięcej tych, które 
przeznaczano na pakowanie ludz-
kich zwłok. Z kolei w zakładach 
chemicznych „Azot” więźniowie 
z obozu Neu-Dachs produkowali... 
cyklon B. Podejście okupanta do 
jaworznickiego przemysłu zmie-
niło się jednak w 1943 roku, gdy 
niemiecka armia zaczęła ulegać 
aliantom. Wtedy Niemcy rozpoczęli 
gospodarkę rabunkową.

Przez całą wojnę duże znaczenie 
miała dla hitlerowców szczakowska 
stacja kolejowa. Dlatego okupanci 
ją rozbudowali. To właśnie w tam-
tym miejscu odbywała się odpra-
wa celna przesyłek wagonowych. 
Przez Szczakową przejeżdżały też 
pociągi z żołnierzami, bronią, żyw-
nością dla armii.

Nic więc dziwnego, że tutejszy 
ruch oporu organizował na szcza-
kowskich torach różne akcje, które 
miały utrudnić hitlerowcom kolejo-
wą komunikację (Polacy doprowa-
dzali do wykolejeń, rozbierali tory, 
podkładali ładunki wybuchowe, 
ogołacali wagony z towarów i nisz-
czyli składy). Poza tym jaworznia-
nie stosowali sabotaż w kopalniach 
i fabrykach, m.in. utrudniając dzia-
łalność zakładów przemysłowych, 
blokując produkcję, niszcząc urzą-
dzenia. Pomagali też w ucieczce 
więźniom jaworznickich obozów 
i dostarczali żywność dla jeńców.

Bestialskie egzekucje

Przez okres wojny w samym 
Jaworznie liczba mieszkańców 
zmniejszyła się, do sierpnia 1944 
roku, o ponad 6 tys. osób (przed 
najazdem niemieckim jaworznian 
było 24 231). Mieszkańcy od po-
czątku byli poddawani represjom, 
a uliczne egzekucje zdarzały się 
często. Pierwsza miała miejsce już 5 
września. Zginęło 97 mieszkańców 
powiatu chrzanowskiego, w tym 
jaworznianie. W kolejnych dniach 
hitlerowcy mordowali Żydów. Ży-
cie straciło wtedy ponad 60 osób.

W czasie wojny hitlerowcy wy-
siedlili z Jaworzna 1 095 Polaków. 
Jaworznianie trafi ali do więzień, 
obozów pracy i zagłady oraz na 
roboty w głąb Niemiec (648 osób). 
Od 1939 do 1945 roku zginęło 548 

jaworznian polskiego pochodze-
nia, w tym działacze ruchu oporu 
(zarówno akowcy, jak i socjaliści 
i komuniści).

Do najbardziej krwawych eg-
zekucji dochodziło przy okazji 
likwidacji komórek ruchu oporu 
i w odwecie za działalność anty-
hitlerowską. Na przykład w maju 
1940 roku hitlerowcy przeprowa-
dzili  tzw. „Sonderaktion-E Jaworz-
no”, podczas której do obozu za-
głady wywieziono 33 Polaków. 
5 czerwca tego samego roku 
w Ciężkowicach doszło do rzezi 
na 20 mieszkańcach wsi i więź-
niach chrzanowskiego więzienia. 
Masowa egzekucja odbyła się też 
w Szczakowej, obok dawnej rzeź-
ni, 14 stycznia 1942 roku. Niemcy 
powiesili na drzewach, w obecności 
przygnanych siłą szczakowian, 22 
osoby, w tym 21 kolejarzy, oskar-
żonych o działalność przeciwko 
III Rzeszy. Z kolei 1 grudnia 1943 
roku doszło do obławy na członków 
XX Batalionu Szturmowego AK. 
Jaworznianie byli rozstrzeliwani 
przed swoimi domami.

Zagłada Żydów 
i niemieckie obozy

Najdotkliwiej ucierpiała jednak 
społeczność żydowska. Niemcy za-
mordowali ponad 3 tys. mieszkają-
cych tutaj Żydów, którzy najpierw 
zostali przesiedleni do getta w Paster-
niku (nieopodal Szczakowej) i tego 

w Chrzanowie (akcja zakończyła się 
8 kwietnia 1942 roku). Po kilku mie-
siącach pierwsze z wymienionych gett 
zostało zlikwidowane, jego silniejsi 
mieszkańcy trafi li do chrzanowskiej 
dzielnicy, by pracować w kamienio-
łomach i fabrykach, a niezdolni do 
pracy zginęli w komorach gazowych 
w Auschwitz-Birkenau. 

Również na jaworznickiej ziemi 
istniały obozy. W Szczakowej były te 
przejściowe, służące m.in. dezynsek-
cji i dezynfekcji transportowanych 
koleją polskich i radzieckich więź-
niów. Kolejne takie miejsce znajdo-
wało się na Borach. W Jaworznie był 
też obóz jeniecki angielskich żołnie-
rzy (w rejonie Chrustów). Najwięk-
szą grozę budził jednak, znajdujący 
się w dzisiejszym Osiedlu Stałym, 
obóz pracy Neu-Dachs, będący fi lią 
obozu koncentracyjnego w Oświęci-
miu. Więźniowie i jeńcy pracowali 
w jaworznickich kopalniach i innych 
zakładach pracy. W 1941 roku pod 
ziemią więzienna siła robocza liczyła 
około 3,5 tysiąca osób, a pod koniec 
1944 roku już prawie 5 tysięcy.

Czas wyzwolenia

Jaworzno zostało wyzwolone 
22 stycznia 1945 roku. Zanim to 
nastąpiło, niemieccy cywile za-
częli uciekać z miasta, a żołnie-
rze przygotowywali jego obronę. 
Do kopania rowów strzeleckich, 
budowania bunkrów i innych for-
tyfi kacji hitlerowcy zmusili miej-
scową ludność.

Wojsko radzieckie dotarło na skraj 
lasu przed Ciężkowicami 19 stycznia. 
W tym czasie Niemcy zorganizowali 
swój sztab w jaworznickim szpitalu, 
gdzie układali plan obrony. Z ich 
rozmowy, podsłuchanej przez pra-
cującą tam siostrę zakonną Karolinę, 
wynikało, że w przypadku porażki, 
zniszczą miasto, szczególnie zakłady 
przemysłowe. Dzięki informacjom, 
przekazanym ruchowi oporu, jaworz-
nianie przystąpili do zabezpieczania 
kopalń i fabryk.

W walkach o Jaworzno zginął znie-
nawidzony przez Polaków burmistrz 
Reder. Życie z rąk polskich ofi cerów 
stracił z kolei inspektor jaworznickich 
kopalń, Bergmann. Przed śmiercią 
uciekł natomiast Schultz, lekarz, któ-
ry w obozie Neu-Dachs zajmował się 
selekcją więźniów.

W walkach o ziemie jaworznickie 
zginęło 418 żołnierzy radzieckich. 
Ich groby znajdują się na okolicz-
nych cmentarzach, a także przed 
tym na Pechniku.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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kiem nieznane teksty. Trafi ają się 
także takie powieści, którym ję-
zyk fi lmu nadał nowe znaczenie 
i przyczynił się do ich spopula-
ryzowania. Świat przedstawiony 
w fi lmie jest zawsze subiektyw-
nym wyobrażeniem jego twórców, 
zupełnie innym od książki, którą 
wielu czytelników mogło odebrać 
inaczej. Wówczas każdy szcze-
gół może stać się przyczynkiem 
do sporów i rozczarowania. A ja-
kie są Wasze ulubione adaptacje?

„Dym” to kameralny fi lm oparty 
na prozie Paula Austera. W tej nie-
zwykłej i magicznej w swej prostocie 
produkcji pozornie niewiele się dzieje. 
Obserwujemy życie codzienne boha-
terów, ich spotkania w niewielkiej 
trafi ce, rozmowy i relacje. „Dym” 
opowiada o tym, że nie zawsze mamy 
kontrolę nad własnym życiem, które 
często biegnie swoim torem. Lekar-
stwem na tę nieprzewidywalność jest 
drugi człowiek i w nim można zna-
leźć wsparcie. Wystarczy podzielić 
się kawałkiem własnego życia. Losy 
bohaterów fi lmu przeplatają się, a oni 
sami, często nieświadomie, wpływają 
wzajemnie na swoje życie. Ogromny-
mi atutami fi lmu są powolna narracja, 
scenariusz, ciekawe dialogi, wybitna 
gra aktorów i klimat Nowego Jorku.  

Katarzyna Pokuta

Trudno znaleźć idealną 
adaptację fi lmową, która 

satysfakcjonowałaby zarówno 
miłośników literatury, jak i fi lmu. 
Przełożenie języka powieści, czyli 
słowa, na język fi lmu, a więc obrazu, 
nie jest łatwe. Znamy mnóstwo wybit-
nych, jak i nieudanych adaptacji, ale 
znajdziemy też fi lmy lepsze od ksią-
żek. Jednak odwieczny spór - książka 

Wybrana fi lmografi a:
 Co gryzie Gilberta Grape’a, reż. Lasse Hallstrom, USA 1993
Czas apokalipsy, reż. Francis Ford Coppola, USA 1979
Duma i uprzedzenie, reż. Simon Langton, Wielka Brytania 1995
Dym, reż. Paul Auster/Wayne Wang, USA 1995
Lot nad kukułczym gniazdem, reż. Milos Forman, USA 1975
Love story, reż. Arthur Hiller, USA 1970
Lśnienie, reż. Stanley Kubrick, USA 1980
Łowca androidów, reż. Ridley Scott, USA 1982
Małe kobietki, reż. Greta Gerwig, USA 2020
Milczenie owiec, reż. Jonathan Demme, USA 1991
Ojciec chrzestny, reż. Francis Ford Coppola, USA 1972
Panny z wilka, reż. Andrzej Wajda, Polska 1979
Podziemny krąg, reż. David Fincher, USA 1999
Skazani na Shawshank, reż. Frank Darabont, USA 1994
Śniadanie u Tiffany'ego, reż. Blake Edwards , USA 1961
Trainspotting, reż. Danny Boyle, Wielka Brytania 1996

Książka czy fi lm?
Trudno znaleźć idealną 

adaptację fi lmową, która 
czy fi lm, pozostaje nierozstrzygnięty, 
choć romans literatury z fi lmem trwa 
niemal od początku istnienia kine-
matografi i. Warto przypomnieć, że 
zapoczątkował go Georges Méliès
„Podróżą na Księżyc” (1902), ada-
ptacją powieści Juliusza Verne’a. 

Filmowcy często sięgają po li-
teraturę, od książkowych beste-
sellerów, przez klasyki lub cał-

Gry z serii Pandemic już na stałe 
zagościły w sercach graczy z całego 
świata i to nie tylko ze względu na 
emocjonującą rozgrywkę, w któ-
rej poprzez kooperację 
można osiągnąć 
zamierzony 
ce l , 

a l e 
rów-
nież za 
sprawą 
mnogości 
dodatków 
do podstawo-
wej wersji oraz 
tytułów opar-
tych na mechani-
ce klasycznego Pandemica. Obecnie 
rozpoczęła się wysyłka premierowej 
samodzielnej gry Pandemic: Gorąca 
Strefa – Europa, która na polskim 
rynku ukazała się za sprawą wydaw-
nictwa Rebel.

W przeciwieństwie do klasycz-
nego Pandemica, w Gorącej Strefi e 
– Europa gracze będą się mierzyć 
z trzema, a nie z czterema choro-
bami. Będzie również potrzebna 
mniejsza liczba kart do wynalezie-
nia lekarstwa w stacji badawczej, 
która znajduje się wyłącznie w Ge-
newie. Dodatkowo w talii graczy 
występują tylko 3 karty epidemii, 
a same choroby nie mogą być wy-
eliminowane. Kolejną zmianą jest 
dodanie kart mutacji, które poprzez 
zmiany cech chorób, zwiększają 
trudność rozgrywki.

Rozgrywka w Pandemic: Gorą-
ca Strefa – Europa podzielona jest 
na trzy fazy wykonywane w turze 
każdego gracza: wykonanie 4 akcji, 
dobranie 2 kart gry oraz dobranie 
kart infekcji. Wśród dostępnych 
akcji są m.in. lot bezpośredni i lot 
czarterowy, leczenie choroby, dzie-
lenie się nabytą wiedzą, wynalezie-
nie lekarstwa czy prosta czynność 
przemieszczenia się na sąsiednie 
pole. Gracz w swojej turze będzie 
wykonywać opisane powyżej akcje 
jedną z czterech wybranych posta-
ci: wirusologiem, pilotem, pracow-
nikiem izolatorium i specjalistą ds. 
kwarantanny. Każda z tych postaci 
ma swoje unikalne zdolności, a ich 
przemyślane wykorzystywanie, po-

zwo-
li ukoń-

czyć grę bez 
porażki, o  którą 

bardzo łatwo. 
Dodatkowo w grze znajdują 

się karty wydarzeń, które gracze 
mogą zagrywać nawet poza swoją 
turą. Karty wydarzeń pozwalają 
m.in. na przeprowadzenie mobi-
lizacji graczy, czyli natychmiasto-
wego wykonania do dwóch akcji 
związanych z przemieszczeniem 
pionka, czy postawienie szpitala 
polowego, czyli usunięcia po jed-
nym znaczniku choroby z każdego 
miasta, do którego przemieści się 
aktywny gracz.

Gra kończy się wygraną graczy, 
kiedy wynajdą lekarstwa na wszyst-
kie trzy choroby, natomiast przegrana 
następuje wskutek osiągnięcia przez 
wskaźnik rozprzestrzeniania się cho-
rób poziomu maksymalnego, braku 
znaczników jednej z chorób lub bra-
ku możliwości dobrania dwóch kart 
w fazie dobierania kart gry.

Pancemic: Gorąca Strefa to seria 
gier zapowiedzianych przez Mat-
t’a Leacock’a – autora gry Pandemic 
oraz Steve’a Kimballa z wydaw-
nictwa Z-Man. – Jednym z najważ-
niejszych usprawnień, jakie udało się 
osiągnąć Mattowi podczas prac nad 
serią, było przeskalowanie elementów 
Pandemica w taki sposób, by otrzymać 
mniejszą i szybszą grę bez utraty na-
pięcia, za które tak bardzo ją uwiel-
biacie – wspomina Steve Kimball. 
– Obaj z Mattem czuliśmy, że każda 
gra w serii musi mieć swój własny styl, 
jednocześnie pozostając prosta dla po-
czątkujących graczy – czytamy na 
stronie polskiego wydawcy. Europa, 
to po Ameryce Północnej, druga gra 
ze wspomnianej serii, ale pierwsza, 
która ukazała się w kraju.

Radosław Kałuża
Harcerski Klub Gier Gildia

Pandemic: Gorąca Strefa – Europa

Ocalić Europę 
przed pandemią

Przemysław Góral poprowadził warsztaty dla bibliotekarzy | fot. Grażyna Debała

Mobilna gra prawie gotowa
Bibliotekarze z jaworznickiej książ-

nicy opracowali scenariusz rodzinnej 
gry mobilnej. Prace nad nim zakoń-
czyli w poniedziałek, 6 września. 
Teraz trzeba jeszcze dopracować 
szczegóły i na ostatni guzik dopiąć 
kwestie techniczne. Gra powstaje 
w oparciu o fi lozofi czną i terapeu-
tyczną książkę pt. „Mały książę”. 
Będzie gotowa w październiku.

– Warsztaty programowania literac-
kiej gry mobilnej to element projektu 
Play-Book, realizowanego w ramach 
programu „Performatywna książka. 
Performatywna biblioteka”. To twórcza 
inicjatywa, która ma służyć populary-
zowaniu literatury i czytelnictwa za po-

mocą urządzeń, bez których już dziś nie 
bardzo umiemy się obejść – wyjaśnia 
Monika Rejdych, dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

Aby rodzinna gra mogła powstać, 
to trzeba było odpowiednio prze-
szkolić bibliotekarzy. Były warsztaty 
techniczne, podczas których pra-
cownicy książnicy uczyli się obsługi 
odpowiedniej aplikacji mobilnej, 
oraz warsztaty tworzenia fabuły.

– Współpracuje nam się doskona-
le. Zostały nam jeszcze dwie godziny 
warsztatów, a mamy już mocny zrąb 
scenariusza. Jestem bardzo zadowolo-
ny z tego, co udało nam się stworzyć
– mówił Przemysław Góral, trener, 

który poprowadził poniedziałkowe 
warsztaty dla bibliotekarzy.

Mobilna gra zostanie zaprezen-
towana podczas Nocy w Bibliote-
ce (29 października). Do udziału 
bibliotekarze zaproszą dzieci, ich 
rodziców i dziadków. Aby wziąć 
udział w zabawie, trzeba będzie 
przeczytać „Małego Księcia” oraz 
mieć telefon lub tablet z dostępem 
do internetu.

– Gracze będą mieli za zadanie 
kierować się do miejsc na terenie 
biblioteki, gdzie będą mogli zeska-
nować kody QR. Będą musieli roz-
wiązywać zagadki, odpowiadać na 
pytania, rozwiązywać quizy. Tutaj 
przyda się dobra znajomość książki. 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody w postaci gier planszowych, 
książek i audiobooków – mówi Anna 
Ptaszkiewicz-Godzina z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej.

Po Nocy w Bibliotece rodzinna 
gra mobilna zostanie udostępniona 
wszystkim zainteresowanym  na  3 
miesiące. Bibliotekarze przekonują, 
że gra będzie też doskonałym na-
rzędziem do wykorzystania pod-
czas lekcji bibliotecznych czy zajęć 
świetlicowych, jakie prowadzone są 
w jaworznickiej książnicy. 

Projekt pod hasłem „Performatyw-
na książka. Performatywna bibliote-
ka” dofi nansowany został ze środ-
ków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. 

Grażyna Dębała

Gry z serii Pandemic już na stałe 
zagościły w sercach graczy z całego 
świata i to nie tylko ze względu na 
emocjonującą rozgrywkę, w któ-
rej poprzez kooperację 
można osiągnąć 
zamierzony 
ce l , 

a l e 
rów-
nież za 
sprawą 
mnogości 
dodatków 
do podstawo-
wej wersji oraz 
tytułów opar-
tych na mechani-
ce klasycznego Pandemica. Obecnie 

li ukoń-
czyć grę bez 

porażki, o  którą 

Dodatkowo w grze znajdują 
się karty wydarzeń, które gracze 
mogą zagrywać nawet poza swoją 
turą. Karty wydarzeń pozwalają 
m.in. na przeprowadzenie mobi-

Ocalić Europę 
przed pandemią
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Urszula Kępka od lat pisze 
wiersze dla najmłodszych 
czytelników. Od ponad 
10 lat współorganizuje 
też cykliczne imprezy pod 
nazwą „Wierszyki na 
drugie śniadanie”. 7 lat 
temu otrzymała ważne 
wyróżnienie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie - statuetkę 
i dyplom „Przyjaciel 
Biblioteki”. 

Urszula Kępka wydała książkę "Mania i Frania" | fot. Archiwum prywatne

Spektakl „Grzebień zielony" nawiązuje do czasów hipisowskich | fot. Dominik Mikuszewski

WARTO POSŁUCHAĆ... PRZECZYTAĆ... ZOBACZYĆ...
Książka KoncertMuzyka

Paula Hawkins   
Powolne spalanie

Stare Dobre 
Małżeństwo

Kartky   

Kraina lodu

Kolejna świetna powieść 
autorki bestsellera „Dziewczyna z pociągu” 
i kolejna historia o oszustwie, morderstwie 
i zemście. Trzy kobiety, które w zasadzie nie 
znają się, są powiązane z ofi arą makabrycz-
nego zabójstwa na barce w Londynie. Każda 
z nich będzie próbowała dowiedzieć się, kto 
stoi za zabójstwem ofi ary i zemścić się za po-
dejrzenia i oskarżenia.

Teatr

Pinokio. 

Il grande musical

„Pinokio. Il grande musical” 
miał swoją premierę w 2003 roku. Ten wło-
ski musical zobaczyło już ponad pół miliona 
widzów. Teraz jest okazja zobaczyć go w Te-
atrze Rozrywki w Chorzowie od 22 września. 
Spektakl zachwyca scenami zbiorowymi, cho-
reografi ą i pięknymi kostiumami, a piosenki są 
wyjątkowo melodyjne i łatwo wpadają w ucho. 
Wspaniała propozycja dla całych rodzin.    ES

SDM to najbardziej rozpo-
znawalny zespół z kręgu piosenki poetyckiej 
i ballady folkowej w Polsce. Króluje na scenie 
muzycznej od ponad trzech dekad, prowadzo-
ny przez Krzysztofa Myszkowskiego. Zespół 
występuje przed publicznością nieprzerwanie 
od wielu lat, a każdy jego koncert to ważne 
wydarzenie. W Jaworznie wystąpi 11 wrze-
śnia w MDK.

Siódmy album polskiego 
rapera o pseudonimie „Kartky” wydany na-
kładem OU7SIDE, który został założony przez 
muzyka. Tracklista albumu zawiera 23 utwo-
ry, które są długą podróżą po wydarzeniach 
z życia artysty, towarzyszących mu podczas 
powstawania tej płyty. Na albumie gościnnie 
pojawili się m.in. Karol Krupiak, Big Scythe, 
Feno czy Ruskie Fajki.

Rozwija dziecięcą wyobraźnię

Urszula Kępka z wykształcenia 
jest dyplomowanym nauczycielem 
wychowania przedszkolnego. Jej 
twórczość, podobnie jak praca za-
wodowa, skierowana jest głównie 
do najmłodszych.

– Moja praca zawodowa pozwala mi 
rozwijać twórczość poetycką dla dzieci. 
Pisząc dla przedszkolaków, mogę roz-
wijać ich wyobraźnię, mowę, a dodat-

kowo, dzięki ilustracjom do wiersza, 
rozwijam w dzieciach poczucie pięk-
na. Staram się, aby dostrzegły piękny 
bajkowy świat – wyjaśnia Urszula 
Kępka. Jaworznicka pisarka two-
rzy humorystyczne wierszyki, które 
pod osłoną wesołych przygód niosą 
życiowe puenty. – Od zawsze inspi-
rowała mnie praca z dziećmi i to one 
były dla mnie natchnieniem do pisania 
wierszy. Aktualnie trójka moich dzieci 
jest już bardzo dorosła, ale na świecie 
pojawił się wnuczek, dla którego od 
pierwszych dni życia piszę wierszyki. 
Mam nadzieję, że sam chętnie kiedyś 
je przeczyta – opowiada jaworznic-
ka poetka.

W roku 2008 autorka wierszy dla 
najmłodszych wstąpiła do Stowarzy-
szenia Twórców Kultury w Jaworz-
nie. Od lat współpracuje z jaworz-
nicką Miejską Biblioteką Publiczną. 
W książnicy odbywają się też autor-
skie spotkania z dziećmi i realizowane 
przy współudziale Szkoły Podstawo-
wej nr 18 spotkania rodzin z dzieć-
mi. – Zapraszam serdecznie wszystkich 
chętnych, młodszych i starszych, na te 
spotkania. Mam nadzieję, że będą one 

kontynuowane również w tym roku. 
Prezentuję na nich swoją twórczość dla 
dzieci oraz organizuję galerię obrazów 
autorstwa mojego brata Piotra Barana, 
tematycznie związaną z wydarzeniem
– opowiada Urszula Kępka.

Od kilku lat jaworznicka poetka 
pisze również wiersze dla dorosłych. 
– Moja twórczość dla dorosłych zajmuje 
mniej miejsca w szufl adzie, ale jest mi 
równie bliska. Wolę jednak pisać dla 
dzieci, bo sprawia mi to więcej radości 
– przyznaje autorka wierszy. 

Twórczość pani Urszuli możemy 
bliżej poznać dzięki publikacjom 
w lokalnej prasie i czasopiśmie fa-
chowym „Bliżej Przedszkola”, a także 
w wydawanych przez jaworznickie 
STK albumach i broszurach. – Nigdy 
nie liczyłam moich wierszy, ale myślę, 
że kilkaset mam już na swoim koncie. 
W większości jest to twórczość dla dzieci. 
Lubię wszystkie moje wiersze. Te ulu-
bione i wybrane przez dzieci  wierszy-
ki, znalazły swoje miejsce w książęce 
„Mania i Frania”, którą można kupić 
w jaworznickiej bibliotece – opowiada 
pani Urszula.

Natalia Czeleń

Nowy sezon w MDK
Po przerwie wakacyjnej wraca-

ją spektakle teatralne wystawia-
ne w Młodzieżowym Domu Kultu-
ry. Już we wrześniu będzie można 
zobaczyć spektakle przygotowane 
przez zespoły teatralne, działają-
ce w MDK, ale również teatry ze-
wnętrzne, które gościnnie wystą-
pią dla jaworznickiej publiczności. 
W najbliższą sobotę, 11 września, 
na scenie sali widowiskowej pojawi 
się legendarny zespół Stare Dobre 
Małżeństwo, koncertujący nieprze-
rwanie od 1983 roku. Jest najbar-
dziej rozpoznawalnym zespołem 
w Polsce z kręgu piosenki poetyc-
kiej i ballady folkowej. Ma swoich 
fanów praktycznie w każdym wie-
ku, a każdy ich koncert jest przy-
gotowany na wysokim poziomie. 
– Fantastycznie było po latach zoba-
czyć i usłyszeć SDM. Ukłony za mądre 
zapowiedzi i niezrobienie z koncertu 
biesiady starych, wszystkim znanych 
przebojów, tylko dawkowanie i budo-
wanie świetnego klimatu – czytamy 
opinie fanów z ostatniego koncertu.

25 września, w sobotę, na deskach 
sceny MDK wystawiony zostanie 
spektakl „Grzebień zielony”, przy-
gotowany przez aktorów Teatru Od-
dzielnego, działającego w Młodzie-
żowym Domu Kultury. Spektakl ten 
miał premierę w czerwcu i cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem. 
Przedstawia historię kilku przyja-
ciółek, które spotykają się po 25 la-
tach i wspominają czasy studenckie 

oraz próbują wyjaśnić śmierć kolegi. 
Ich wspomnienia będą przeplatane 
piosenkami z okresu ich młodości, 
czyli lat 70. i 80. Usłyszymy m.in. 
przeboje: Lennona, Joplin, Kory, 
Okudżawy, zespołu The Beatles, 
Animals. Kolejną czerwcową pre-
mierę TO pokaże w połowie paź-
dziernika. Będzie to piękny spektakl 
„Jak żyć dla Ciebie, Ojcze”.  – Na 

życzenie widzów te spektakle Teatr 
Oddzielny wystawi ponownie. Ale już 
od nowego sezonu młodzi aktorzy 
pracują nad nowymi sztukami. Na 
przyszły rok planujemy pokazać „Po-
rażonych nie tylko miłością”, „Tan-
go” Mrożka oraz „Warianty” o męce 
twórczej tworzenia, o braku natchnie-
nia, o relacjach pisarz a jego dzieło
– mówi Anna Korczyk, reżyserka 
TO, autorka scenariuszy.

Również we wrześniu i paździer-
niku będzie można ponownie zoba-
czyć musicale, które miały swoją 
premierę w czerwcu. „Mamma Mia” 
i „W poszukiwaniu Kopciuszka” 
to spektakle przygotowane przez 
młodzież i dzieci uczęszczające na 
warsztaty teatralne do MDK. Musi-
cale – barwne, pełne dynamizmu, 
z energiczną choreografi ą, przeboja-
mi ABBY czy pięknymi piosenkami 
zaśpiewanymi na głosy, przypadną 
do gustu każdemu. Szczegółowe 
informacje na temat biletów i ter-
minów spektakli znaleźć można na 
stronie internetowej MDK.

Ewa Szpak
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Miłośnicy wiosłowania 
mogą już zapisywać się 
na Regaty Kajakowe pod 
Honorowym Patronatem 
Prezydenta Miasta 
Jaworzna.

Przez kilka lat regaty odbywały się na Białej Przemszy | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Co roku rozgrywany jest turniej piłki nożnej dzieci | fot. Archiwum LKS Ciężkowianka Jaworzno
AU TO P R O M O C J A

Regaty znów 
na Sosinie

W tym roku zawody wracają 
na Sosinę (w czasie modernizacji 
ośrodka regaty były przeniesione na 
Białą Przemszę) i odbędą się w so-
botę, 18 września. Organizatorami 
kajakarskiej rywalizacji są Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu oraz Wy-
dział Promocji, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Biuro zawodów, a także linia 
startu, będą zlokalizowane na 
wysokości wypożyczalni sprzę-
tu pływającego MCKiS. Biuro bę-
dzie czynne od 9 do 10.30. Rega-
ty rozpoczną się o godz. 11, a ich 
uczestnicy będą musieli wiosłować 
przez około 6 kilometrów. Trasa 
po wodach Sosiny będzie złożona 
z dwóch pętli (kajakarze będą mie-
li za zadanie dwukrotnie dotrzeć 
ze startu do wyspy i ją okrążyć).

Przewidziano pięć kategorii: je-
dynki kobiet, jedynki mężczyzn, 
dwójki kobiet, dwójki mężczyzn 

i  miksty (kobieta/mężczyzna). 
W zawodach może wziąć udział 
40 kajaków. MCKiS udostępni bo-
wiem 25 dwuosobowych i 15 jed-
noosobowych łódek. Uczestnicy nie 
mogą pływać na własnym sprzęcie. 
To oznacza, że w regatach może 
rywalizować maksymalnie 65 osób.

Udział w zawodach jest bezpłat-
ny. Zapisy odbywają się przez stro-
nę zgloszenia.mckis.jaworzno.pl 
i potrwają do 16 września lub do 
wyczerpania limitu kajaków.

W ramach regat okazję do wio-
słowania będą mieć też rodzi-
ny. W tej części imprezy wezmą 
udział dwuosobowe załogi, rodzic 
i dziecko do 15. roku życia. Za-
wody wystartują ok. 12.30. Zada-
niem uczestników będzie pokona-
nie około 200 m w linii prostej. 
Zgłoszenia do rodzinnych zmagań 
odbędą się w dniu regat, w biurze 
zawodów.

Wszyscy kajakarze otrzymają 
medale. Laureaci głównej rywa-
lizacji dostaną statuetki, nagrody 
i dyplomy. W zawodach rodzin-
nych przewidziano drobne upo-
minki dla zdobywców trzech pierw-
szych miejsc. Ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród są zaplanowane 
około godz. 12.45. 

Anna Zielonka-Hałczyńska

Zapraszają na rajd

Wspominają dyrektora 
i piłkarza

Trwają zapisy na Rodzinny Rajd 
Rowerowy św. Katarzyny z okazji 
wspomnienia Prymasa Tysiąclecia, 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Organizatorką rekreacyjnej eskapady 
dla małych i dużych, zaplanowanej 
na sobotę, 18 września, jest parafi a 
pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny, 
a wspiera ją w tym Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie.

Rajd wystartuje z Rynku w Cen-
trum o godz 11. Biuro zawodów bę-
dzie czynne od godz. 10 do 10.45. 
To tam uczestnicy wycieczki będą 
zgłaszać swoją obecność, dostaną 
numer startowy i talon na posiłek 
na mecie. Rowerzyści pokonają oko-
ło 12 kilometrów. Przebieg i tem-
po przejazdu będą dostosowane 

W niedzielę, 12 września, o godz. 
9 rozpocznie się 6. Memoriał Miro-
sława Ciołczyka w Piłce Nożnej Dzie-
ci. Turniej zostanie zorganizowany 
przez LKS Ciężkowianka Jaworzno 
na boisku ze sztuczną nawierzch-
nią Stadionu Miejskiego, przy ulicy 
Krakowskiej 8. W zmaganiach o gole 
powalczą drużyny młodzików z ca-
łego regionu.

Podczas memoriału piłkarze wspo-
mną zmarłego przed sześciu laty Mi-
rosława Ciołczyka, dyrektora Miej-
skiego Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie w latach 2009-2015 i, 
swego czasu, zawodnika Ciężkowian-
ki. Mirosław Ciołczyk grał bowiem 
w młodości właśnie w tej drużynie 
na pozycji środkowego pomocnika. 
Następie trenował ciężkowickich 
trampkarzy.

Ze sportem był związany również 
zawodowo. Pracował jako nauczyciel 
wf-u w jaworznickich szkołach, a gdy 
objął stanowisko dyrektora MCKiS-

do możliwości zarówno dzieci, jak 
i dorosłych. – Rajd ma charakter re-
kreacyjny i pozbawiony jest znamion 
sportowej rywalizacji, jego celem jest 
wspólna dobra zabawa, dlatego zachę-
camy do udziału szczególnie rodziny
– zaznaczają organizatorzy.

Meta wspólnego „kręcenia” jest 
przewidziana na parkingu rowero-
wym przy Placu Górników. Rajdo-
wicze dojadą tam około godz. 12.30.

Zapisy odbywają się elektronicznie 
na stronie zgloszenia.mckis.jaworz-
no.pl. W rajdzie może wziąć udział 
maksymalnie 150 osób.

Wydarzeniu patronują Paweł Sil-
bert, prezydent Jaworzna, i Dariusz 
Starzycki, wicemarszałek woj. ślą-
skiego.                                     AZ-H

-u był promotorem różnych dyscyplin 
sportowych (pamięć o zmarłym dy-
rektorze kultywują również jaworz-
niccy badmintoniści z Wolanta, któ-
rym Mirosław Ciołczyk kibicował 
w utworzeniu klubu sportowego).

Jaworznianin był też społeczni-
kiem. W latach 1994-1998 zasiadał 
w jaworznickiej Radzie Miejskiej.

Zmarł nagle 4 maja 2015 roku. 
W jego pogrzebie uczestniczyły 

tłumy mieszkańców naszego miasta.
Tegoroczny memoriał odbędzie się 

w ramach jubileuszu 70-lecia Cięż-
kowianki i 75-lecia Zrzeszenia LZS. 
Turniej jest współfi nansowany przez 
jaworznicką gminę. 

Anna Zielonka-Hałczyńska
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pokonał jednogłośnie na punkty 
Dawida Brzezińskiego z KSZO 
Ostrowiec Świętokrzyski. W fi nale 
stoczył bój z Kacprem Paradą ze 
Skorpiona Szczecin. Również w tej 
walce zwyciężył przeciwnika jed-
nogłośnie na punkty.

Czwarty 
na świecie

Miejsce tuż poza podium 
zdobył Paweł Nowak z Jaworzna-
podczas tegorocznych mistrzostw 
świata w footbagu. Dwukrotny 
mistrz (z 2017 i 2019 roku) uległ 
zawodnikom z innych krajów Eu-
ropy i Ameryki Północnej. Rywa-
lizacja odbywała się przez inter-
net. Najlepszy w footbagu okazał 
się Czech Honza Weber. Drugie 
miejsce zajął Niemiec Christopher 
Schillem, a trzecie Amerykanin 
Josh Gayhart.                     AZ-H

ka z UKS-em Regulice, a Zgoda 
z MKS-em Fablok Chrzanów. Po-
rażką w tej samej lidze, w której 
grają byczynianie, zakończyło się 
natomiast spotkanie Victorii 1918 
Jaworzno. Jaworznianie ulegli Ni-
wie Nowej Wsi 1:2.

Złoto 
dla Marcela

Tytuł mistrza Polski ju-
niorów ma na swoim koncie ja-
worznianin Marcel Ptak, który 
jest zawodnikiem jaworznickiego 
klubu bokserskiego Jawor Team. 
Młody pięściarz zdobył złoty medal 
w ramach 18. edycji ogólnopolskich 
mistrzostw juniorów. Te odbyły się 
w zeszły weekend w Staszowie. 
Do walk medalowych Marcel do-
stał się po nokaucie, jaki zgotował 
w eliminacjach jednemu ze swo-
ich przeciwników. W walce o fi nał 

(25:17, 20:25, 25:23, 25:23). Na 
zakończenie zespoły zagrały do-
datkowy set, który zakończył się 
jednak na korzyść teamu z Krakowa 
(15:11). Kolejny mecz Sokoły roze-
grają dzisiaj (czwartek, 9 września) 
we własnej hali z czeską drużyną 
VK Ostrava.

Dwa fi aska, 
dwie wygrane

Szczakowianka Jaworz-
no przegrała swój ostatni mecz, któ-
ry stoczyła z LKS-em Przemsza Sie-
wierz. Grający w 4. lidze pierwszej 
grupy śląskiej, szczakowscy Drwale, 
ulegli siewierzanom 1:3. Odwrotny 
wynik zanotowali piłkarze, wystę-
pującej w chrzanowskiej A klasie, 
Ciężkowianki Jaworzno, i grającej 
w wadowickiej okręgówce, Zgody 
Byczyna. W miniony weekend obie 
drużyny wygrały 3:1, Ciężkowian-

Pokonali 
pierwszoligowca

Najpierw remis, a naza-
jutrz zwycięstwo. Tak zakończyły 
się dwa ostatnie mecze drugoligo-
wego zespołu siatkarskiego MCKiS 
Jaworzno. Kontrolne pojedynki So-
koły stoczyły 2 i 3 września z gra-
jącym w pierwszej lidze AZS-em 
AGH Kraków. W zeszły czwartek 
podopieczni Tomasza Wątorka
zakończyli pojedynek na własnym 
parkiecie stosunkiem setów 2:2. 
W pierwszej i drugiej części spo-
tkania triumfował MCKiS – 25:21 
i 25:19. W kolejnych dwóch par-
tiach Sokoły uległy krakowianom, 
najpierw 21:25, a następnie 19:25. 
Drugi mecz z AZS-em jaworzniccy 
gracze stoczyli w piątek w stolicy 
Małopolski. Wyjazdowe spotkanie 
zakończyło się dla nich pomyślnie. 
Drużyna z Jaworzna wygrała 3:1 

Młode pięściarki z Akademii Boksu Roberta Gortata udowadniają, że płeć piękna może mieć na ringu wiele do powiedzenia. Cztery zawodniczki tej pięściarskiej szkoły 
dla dzieci i młodzieży dopisały w tym roku do medalowej puli cztery brązowe medale, trzy zdobyte na ogólnopolskich, a jeden na europejskich zawodach.

W dziewczynach siła!

W  poniedziałek, 6 września, 
podczas treningu pogratulowała 
im sukcesów Teresa Kondoszek, 
prezeska Akademii i jaworznicka 
radna.

– Nasza Akademia się rozwija. 
Mamy coraz więcej dzieciaków, co-
raz więcej medali. Z każdych zawo-
dów nasi pięściarze przywożą jakiś 
krążek – podkreśla szefowa szkoły 
bokserskiej.

Piękne bukiety kwiatów otrzyma-
ły od prezeski Martyna Jarząbek, 
Dorota Wawszczyk, Maja Kieszek 
i Zuzanna Orłowska.

Największy sukces ma na koncie 
Martyna Jarząbek, która wywalczy-
ła brązowy medal na sierpniowych 
mistrzostwach Europy młodziczek 
w Sarajewie. W półfi nale przegrała 
z Rosjanką 2:3. Zdaniem zawod-
niczki, jak i trenera Gortata, wer-
dykt był niesłuszny.

– Czuję niedosyt, ponieważ miałam 
szansę na fi nał. Nie tylko ja byłam 
zaskoczona decyzją sędziego. Nawet 
rosyjscy trenerzy twierdzili, że to ja 
powinnam wygrać tę walkę – zazna-
cza pięściarka.

Mimo to nie poddaje się i tre-
nuje dalej. Już niebawem poka-
że, co potrafi , na wrześniowych 
mistrzostwach Polski młodzików 
i młodziczek. A za rok na mistrzo-
stwach Europy chce udowodnić, że 
pierwsze miejsce na podium jest 
w jej zasięgu.

Martyna trenuje zaledwie od nie-
spełna dwóch lat. Szybko jednak 
zrobiła ogromne postępy.

– Na to wszystko złożyły się talent 
i ciężka praca. Martyna ma trudny 
charakter, trzeba ją dobrze poznać, 
na treningach trzymać krótko, ale 

wyniki pokazują, że warto. Pilnie 
trenuje i wkłada w to wiele serca. Jest 
bardzo obiecującą zawodniczką i ma 
szansę zaistnieć na ringach polskich 
i międzynarodowych – mówi z dumą 
Robert Gortat.

To on był trenerem polskiej 
kadry młodziczek. Pod jego wo-
dzą do Sarajewa pojechało sześć 
obiecujących pięściarek. Wszyst-

kie wróciły do domu z medalami. 
Z brązowego krążka, zdobytego 
na mistrzostwach Polski juniorek, 
cieszy się też Dorota Wawszczyk. 
Zawodniczka trenuje od 4 lat, ale 
po raz pierwszy startowała w ju-
niorskim gronie.

– Dlatego jestem bardzo zadowolo-
na z osiągniętego wyniku. Rywalizo-
wałam ze starszymi od siebie zawod-

niczkami, które były już obyte w tej 
kategorii wiekowej. To było super 
doświadczenie – zaznacza.

Brąz mają też na swoim koncie 
kadetki, Maja Kieszek i Zuzanna 
Orłowska. Zawodniczki zdobyły 
te krążki podczas Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Mimo me-
dali, nie są jednak zadowolone ze 
swoich osiągnięć.

– Zajęłam trzecie miejsce, ponie-
waż nie osiągnęłam odpowiedniej 
wagi. Musiałam więc oddać mecz 
bez walki – przyznaje. – Szkoda, bo 
uważam, że dałabym radę dojść do 
fi nału i powalczyć o złoto – dodaje.

Również Maja Kieszek skończyła 
z brązowym medalem, ponieważ 
uległa zawodniczce z Żyrardowa. 
Warto jednak zaznaczyć, że jaworz-
nianka należy do polskiej kadry 
kadetek i brała w tym roku udział 
w mistrzostwach Europy w Tbilisi. 
Niestety, poległa w ćwierćfi nale.

Teraz obie kadetki dopracowują 
z trenerem Gortatem braki i mają 
nadzieję na medale innego koloru 
w kolejnych zawodach.

– Chcemy pokazać się z jak najlep-
szej strony na międzynarodowych mi-
strzostwach Śląska – zaznacza Maja 
(zawody odbywają się od wtorku 
do soboty, czyli od 7 do 11 wrze-
śnia – przyp. red.).

Jak przyznaje trener Gortat, gdy 
zakładał akademię, nie spodziewał 
się, że to dziewczyny staną się jej 
siłą. Stawiał raczej na chłopaków, 
a gdy na zajęcia przyszła pierwsza 
zawodniczka (Ewa Białas, później 
kilkukrotna młodzieżowa mistrzyni 
Polski, brązowa medalistka ME), 
szkoleniowiec nie był przekonany 
do tego, że coś z tego będzie.

– Zmieniłem jednak zdanie. Ewa 
zaczęła odnosić coraz większe suk-
cesy. Teraz w jej ślady idą kolejne 
pięściarki. Przed nimi jeszcze sporo 
pracy, ale wszystko jest na dobrej 
drodze – komentuje Robert Gor-
tat. – Dlaczego to dziewczęta lepiej 
radzą sobie w ringu? Myślę, że takie 
po prostu mamy pokolenie, że chłop-
cy są zmęczeni graniem na kompute-
rze. Rodzice nie pilnują, by zajęli się 
czymś innym. Doszliśmy do czasów, 
że mama 15-latka prosi go, by przy-
niósł 15 kg ziemniaków, a on dzwo-
ni do koleżanki, bo sam nie ma siły 
unieść takiego ciężaru – opowiada 
z uśmiechem pan Robert.

Zdaniem Teresy Kondoszek, 
dziewczyny są ambitniejsze i bar-
dziej słuchają wskazówek trenera.

– Oczywiście w naszej akademii 
są też zdolni zawodnicy. Chłopaki, 
szczególnie kilku, też pilnie pracują 
i osiągają wciąż nowe sukcesy. Ale, 
jak to powiedział Robert, wyszło tak, 
że to właśnie dziewczyny „ciągną” na-
szą akademię – zaznacza prezeska.

Przed jaworznicką szkołą boksu 
rozmaite zawody i imprezy spor-
towe. Pod koniec października od-
będzie się druga edycja Turnieju 
Nadziei Olimpijskich im. Janusza 
Gortata. Do Jaworzna przyjadą 
zawodnicy z Polski i Czech. Ho-
norowymi patronami wydarzenia 
będą Paweł Silbert, prezydent Ja-
worzna, Dariusz Starzycki, wice-
marszałek woj. śląskiego, i Polski 
Związek Bokserski.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Utalentowane pięściarki dostały kwiaty od prezeski Akademii, Teresy Kondoszek | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Jedną z ulic w Jaworznie na-
zwano ku czci Wojciecha Bar-
tosza, nazywanego od 1794 r. 
Głowackim, kiedy to w bitwie 
pod Racławicami wsławił się 
niespotykanym męstwem. Bo-
hater zdobył działo rosyjskie, 
symbolicznie gasząc czapką 
nieprzyjacielski lont. Bohater-
ski czyn chłopa przyczynił się 
do zdobycia przez niego tytułu 
chorążego oraz zmiany nazwi-
ska na Głowacki. 

Ulica Głowackiego zlo-
kalizowana jest w osiedlu 
Pszczelnik. Biegnie rów-
nolegle do ulicy Piaskowej 
i nieopodal ulicy Heleny Ma-
rusarzówny. Jej patron, Bartosz Głowacki żył prawdo-
podobnie w latach 1758 – 1794. Urodził się wZakrzowie 
lub we wsi Rzędowice. Dane co do wczesnych lat jego 
życia są bardzo niepewne. Wiemy natomiast, że był chło-
pem pańszczyźnianym Antoniego kniazia Szujskiego. 
Około 1783 roku wziął ślub z Jadwigą Czernikową. 
Młodzi mieli trzy córki: Helenę, Cecylię i Justynę. 
Mieszkali w skromnych warunkach, w lichej chałupie. 
Rodzina gospodarowała na zaledwie czterech morgach 
ziemi, nie mając żadnych zwierząt gospodarskich. Na 
mocy uchwały Komisji Porządkowej z 25 marca 1794 
roku, mąż Jadwigi został powołany do wojska. Został 
wytypowany za ciągłe sprzeciwianie się władzy. Praw-

Symbol męstwa 
i ofi arności

Patroni 
naszych 
ulic

dopodobnie Szujski chciał się 
pozbyć krnąbrnego i hardego 
poddanego. 

Bartosza wcielono w szere-
gi wojska początkiem kwiet-
nia, a kilka dni później odbyła 
się bitwa w pobliżu wsi Ra-
cławice. Dowódcą był polski 
naczelnik insurekcji Tadeusz 
Kościuszko. To właśnie w tej 
bitwie Bartosz rozsławił swe 
imię. Kościuszko mianował go 
chorążym utworzonych Gre-
nadierów Krakowskich, tym 
samym zrównał go ze stanem 
szlacheckim. Kosynier został 
też zwolniony z poddaństwa 
i otrzymał w dziedziczne po-

siadanie zamieszkiwaną przez siebie zagrodę. Dokonano 
też zmiany jego nazwiska z chłopskiego Bartosz na Gło-
wacki. Naczelnik chciał w ten sposób zachęcić innych 
chłopów do czynnego udziału w powstaniu. 

W czerwcu 1794 roku odbyła się bitwa pod Szczekoci-
nami. Wojska prusko-rosyjskie miały znaczną przewagę 
liczebną. Wojsko polskie poniosło klęskę. Wśród ciężko 
rannych znalazł się Bartosz Głowacki, który 9 czerwca 1794 
roku zmarł podczas odwrotu wojsk Tadeusza Kościuszki 
w kierunku Warszawy. Prawdopodobnie pochowany został 
na cmentarzu w Kielcach. Do dziś bohater uznawany jest 
za symbol waleczności, męstwa i ofi arności w walce o nie-
podległość.                                                  Natalia Czeleń

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 29 (221)

Źródło: Adrian Rams, 170 lat 
Kolei Krakowsko-Górnośląskiej 

w Szczakowej 

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 33 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w  „Pulsie Jaworzna” nr 30 
(222): Pozostawmy niebo anio-
łom i ptakom. 

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

Początki Początki 
szczakowskiej szczakowskiej 

koleikolei
Budowa linii kolejowej z Krakowa 

rozpoczęła się w 1845 roku. Szyny 
były produkowane w Królewskiej 
Hucie (obecnie Chrzanów), któ-
re układano na dębowych podkła-
dach. Z powodu wybuchu powstania 
krakowskiego nastąpiło opóźnienie 
w pracach. W trakcie budowy stacji 
w Szczakowej w latach 1845-1847 
wzniesiono budynek dworcowy, tory 
kolejowe nr 1-5, 2-12 oraz dwa bu-
dynki mieszkalne dla pracowników 
kolejowych. Uroczyste otwarcie linii 
miało miejsce 13 X 1847 roku. Począt-
kowo ruch kolejowy na trasie Kraków 
– Mysłowice odbywał się pociągami 
towarowo-osobowymi. Pociągi do 
Mysłowic wyjeżdżały o 9.30 i 16.50. 
Natomiast do Krakowa o 6.00 i 16.15. 
Rok później uruchomiono łącznik ko-
lejowy pomiędzy Szczakową i Grani-
cą, który umożliwił także podróż do 
Warszawy. Ze Szczakowej trwała ona 
prawie 11 godzin. Również ze szcza-
kowskiej stacji można było dojechać 
do Wiednia, Wrocławia, Berlina.        

Not. Ewa Szpak
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