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Rodzinne 
kręcenie

Testują autobusy 
bez kierowców

Wielka bokserska 
gala w Jaworznie
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W zajezdni PKM Jaworz-
no odbyły się testy autono-
micznego pojazdu, który, 

Na jaworznian i  fanów 
boksu z całej Polski czeka nie 
lada gratka. W Hali Widowi-
skowo-Sportowej Miejskie-
go Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie za nieco ponad 
miesiąc, 29 października, 
odbędzie się, transmitowana 
przez sportowe kanały telewi-
zji Polsat, gala Babilon Boxing 
Show. Na bokserskim ringu 
staną naprzeciw siebie pol-
ski reprezentant Łukasz Sta-
nioch i Kanadyjczyk Ryan 
Ford. Dla naszego miasta to 

tarzyny. Do pokonania była 
dwunastokilometrowa tra-
sa. Cykliści wystartowali 
z Rynku, dojechali do par-
ku w Osiedlu Stałym i velo-
stradą dotarli na metę, któ-
ra zlokalizowana została na 
Placu Górników. Rowerową 
imprezę dla jaworznickich 
rodzin zorganizowała parafi a 
pw. św. Wojciecha i św. Ka-
tarzyny, a wsparło ją w tym 
Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie.

być może, wyjedzie w przy-
szłości na nasze drogi. Ta-
kie busiki, kierowane przez 
sztuczną inteligencję, jeżdżą 
już m.in. po Tokio i Singa-
purze. Są plany, by kurso-
wały też kiedyś w naszym 
mieście. Autonomiczne au-
tobusy nie potrzebują kie-
rowców. Jeżdżą po zapro-
gramowanej trasie, dzięki 
bogatemu systemowi urzą-
dzeń, na który składają się 
kamery, radary i czujniki.

kolejne święto boksu. Jaworz-
no już od lat stawia bowiem 
na tę dyscyplinę sportu i ma 
wśród swoich mieszkańców 
wielu utalentowanych i uty-
tułowanych pięściarzy.

Więcej na str. 4

Nasze miasto 
ma już 120 lat!

Blisko siedemdziesięciu ro-
werzystów stanęło na starcie 
trzeciej edycji Rodzinnego 
Rajdu Rowerowego św. Ka-



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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Stara maksyma, że miłości nie 
można kupić, jest zdrowo przesa-
dzona, przecież, gdy kupisz sobie 
psa, nabywasz też jego bezwarun-
kową miłość. Wielka szkoda, że nasi 
czworonożni przyjaciele żyją tak 
krótko, uważam to za wielką nie-
sprawiedliwość. Człowiek się przy-
zwyczaja, angażuje emocjonalnie, 
a pupil starzeje się niestety w zbyt 
szybkim tempie.

Zazwyczaj wybieram psy, które 
nie są rasowe. Kiedyś tak doradził 
mi znajomy weterynarz, twierdząc, 
że nierasowe żyją dłużej. Nie uza-
sadnił tej tezy żadnymi dowodami, 
internet też milczał, ale w sumie to 
nie zależało mi na rodowodzie, tylko 
na przyjacielu. Mój poprzedni psiak, 
o wyglądzie zbliżonym do smoka 
z „Niekończącej się opowieści”, był 
dość dużym, pomieszanym bernar-
dynem z, cholera wie, czym, miał 
nietypowy jak na tę rasę pysk, bo 
z długim nochalem. Wielce sympa-
tyczne było to stworzenie, zwalista 
budowa trochę odstraszała, ale to 
były tylko pozory: Ares, bo tak się 
wabił, był psem spokojnym i przyja-
znym. Wychował się od szczeniaka 
z moim synem, razem rośli i uczyli 
się tolerancji: pies dla człowieka, 
człowiek dla psa. Jak na takiego 
dużego zwierza, przeżył i tak długo, 
13 lat to był dobry wynik, ale pła-
kaliśmy jak bobry, gdy trzeba było 
go uśpić, był bardzo chory i cierpiał. 
Starość jest bezwzględna. 

Kret chihuahua

Ciche przyzwolenie

Wojciech P. Knapik

Jan Kleszcz

Żałoba żałobą, a dom bez psa jest 
nie do zniesienia. Tośka pojawiła 
się u nas kilka lat temu. Wpadła mi 
w oko, gdy przeglądałem ogłoszenia 
w internecie, właściciel miał suczkę 
– labradorkę biszkoptową, ale musia-
ła być mocno rozrywkowa, bo dwa 
pieski były podobne do niej, a dwa 
inne  z wyglądu niczym berneński pies 
pasterski. Całe szczęście że nie było 
w miocie jeszcze chihuahua i jamnika. 
I że żadne nie gdakało, bo taka była 
impreza na podwórku.  

Na temat suczyndy mógłbym pi-
sać książki. Pomieszana jest niczym 
smoothie w mikserze, ale z wyglądu 
dalej pretenduje do miss dzielnicy 
i okolic. Jednym zdaniem: najlepsza 
suka w okolicy. 

Nasze pierwsze spotkanie było mi-
łym doświadczeniem: wszedłem do 
kojca, gdzie bawiły się maluchy, i je-
den z piesków podbiegł do mnie, mer-
dając jak szalony ogonkiem i gapiąc 
swoimi błyszczącymi ślepiami. Tak 
właśnie zostałem wybrany przez To-
się na jej pana. Gospodarz nie chciał 
żadnych pieniędzy, chciał się pozbyć 
nadwyżki inwentarzowej, wręczyłem 
mu więc w podzięce butelkę gorzały, 
a jego żonie czekoladki, i pojechałem 
do domu z nowym stróżem podwórza 
i okolic, przynajmniej według pla-
nu, bo już pierwszego dnia okazała 
się psem zdecydowanie domowym, 
wręcz poduszkowcem. 

Tosia natychmiast się oswoiła, je-
chała grzecznie w pudełku, ciekawie 
zerkała na zmieniające się obrazy i nie 
kwiliła, czego się obawiałem. Ani razu 
nie dała poznać po sobie, że tęskni 
za matką, widać od razu jej było do-
brze u nas, pierwszą noc przespała 
spokojnie, anektując kawałek łóżka, 
w którym spał mój syn. 

Akurat w tym czasie na podwó-
rzu realizowane były roboty ziemne, 
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Po pandemicznej przerwie wracają 
obchody Tygodnia Seniora. Organi-
zatorzy zadbali o atrakcje. Program 
jest bogaty i różnorodny. Jaworzniccy 
seniorzy mogą wybrać się na koncer-
ty, fi lmowe seanse albo potańcówkę. 
Można będzie też wziąć udział w za-
jęciach artystycznych oraz w marszu 
nordic walking. Będą występy arty-
styczne i darmowa wizyta w kawia-
rence seniora, która zostanie urządzo-
na na plantach. 

Święto seniorów co roku cieszy się 
ogromną popularnością. Jaworznianie 
bardzo chętnie i licznie biorą udział 
w wydarzeniach organizowanych dla 
osób w jesieni życia. Ta grupa społecz-
na ma w naszym mieście przedsta-
wicieli, którzy prężnie działają na jej 
rzecz. Wkrótce działalność podejmie 

jaworznicka Rada Seniorów w nowym 
składzie. Do dziesięcioosobowej Rady 
zgłoszonych zostało 11 kandydatów. 
To mało, jak na tak duże miasto.

W środę, 29 września, w sali ob-
rad Urzędu Miejskiego odbędzie się 
zebranie wyborcze, w wyniku które-
go wyłoniony zostanie nowy skład 
Rady. W głosowaniu, drugiej kaden-
cji Rady, będą mogli wziąć udział 
przedstawiciele wszystkich organizacji 
pozarządowych, działających na te-
renie naszego miasta, uniwersytetów 
trzeciego wieku, klubów seniora oraz 
miejskich jednostek organizacyjnych 
działających na rzecz osób starszych.

Przed nową Radą sporo zadań i wy-
zwań, bo jaworzniccy seniorzy mają 
mnóstwo pomysłów, które warto re-
alizować.

Seniorzy z pomysłami

120 lat minęło!

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Dwa dni temu, 21 września, na-
sze miasto miało swoje urodziny. 
Ile skończyło lat? Całkiem niema-
ło, bo już 120. To właśnie równo 
dwanaście dekad temu istniejąca 
od średniowiecza wieś, leżąca na 
styku Małopolski i Śląska, zmie-
niła się w miasteczko, a po około 
30 latach zyskała status dużego 
miasta. Taka musiała być kolej rze-
czy, skoro na przełomie XIX i XX 
wieku jaworznickie tereny były już 
liczącym się ośrodkiem przemysło-
wym i przenosiły się na nie rzesze 
robotników, zarówno z innych re-
gionów będącej pod zaborami Pol-
ski, jak i z zagranicy. W ciągu 120 
lat Jaworzno bardzo się zmieniło, 
wypiękniało. Stają się przyjazne 

naturze, nie rezygnując jednocze-
śnie z przemysłu i wdrażania in-
nowacyjności. Z okazji jubileuszu 
ukazał się Jaworznicki Słownik Bio-
grafi czny, który opowiada dzieje 
miasta przez życiorysy zasłużonych 
jaworznian i osób, które przyczy-
niły się do jego rozwoju. Wydany 
też został kolekcjonerski banknot, 
który odnosi się nazwą i grafi ką 
zarówno do historii Jaworzna, jak 
i do jego współczesności. To taki 
prezent na urodziny miasta, które 
są również świętem jego mieszkań-
ców. Dlatego życzenia warto złożyć 
nam wszystkim. A czego możemy 
sobie życzyć? Na pewno tego, by 
Jaworzno wciąż się rozwijało i aby 
żyło się nam w nim coraz lepiej.

związane z przeróbką kanalizacji. 
Rozkopane trawniki i zwały ziemi 
okazały się rajem dla psa – kopacza. 
Co ona tam wyprawiała! Zachowy-
wała się, jakby gdzieś w jej żyłach 
płynęła krecia krew, zresztą o tym 
dziwnym miocie już pisałem, więc nie 
jestem pewien, czy i taki zwierz nie 
dołożył się do łańcucha genetycznego. 
W każdym razie miała tendencje do 
rujnowania trawnika i szukania gra-
natów, które mój dziadziuś zakopał 
w 1943 i zapomniał gdzie. W związ-
ku z takim wydarzeniem, podczas 
pierwszej wizyty u weterynarza, mój 
syn kreatywnie wpisał w książeczce 
szczepień imię Antonina Apokalipsa 
Pierwsza – i tak już zostało. Do tej 
pory podczas wizyt lekarz nie potra-
fi  powstrzymać parsknięcia podczas 
otwierania książeczki.

Psu niewiele trzeba do szczęścia. 
Jeśli dasz mu kąt do spania, wrzu-
cisz kość do miski i wyczochrasz za 
uchem, to będzie cię kochał miłością 
bezwzględną, jeśli psa poszanujesz, 
a u nas w domu zawsze tak było, pies 
odda ci pozytywne emocje po dziesię-
ciokroć. I nie ma lepszego momentu, 
niż reakcja kudłacza na magiczne 
słowo „PSAcer”. 

I tak się zastanawiam, po kolej-
nych doniesieniach w mediach, ja-
kim trzeba być zwyrolem, aby ska-
tować psa, porzucić, zagłodzić do 
granic możliwości albo pociągnąć 
za samochodem. Czy kary dla ta-
kich bydlaków są współmierne do 
winy? Jeśli potrafi ą takie rzeczy 
robić najbardziej przyjaznemu stwo-
rzeniu dla człowieka, jakie istnie-
je na świecie, to i samym ludziom 
też będą potrafi li zrobić krzywdę. 
Ja tam się trzymam starej, świętej 
zasady: nie ufam ludziom, którzy 
nie lubią psów, ale za to ufam psu, 
który nie lubi jakiegoś człowieka.
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Szpilki w bruku

Jaworzniccy poli-
cjanci podsumowali smutne statystyki. 
Od początku roku na drogach naszego 
miasta zatrzymali blisko stu pijanych 
kierowców. Rekordziści mieli po 3 pro-
mile alkoholu w organizmie. W takim 
stanie raczej trudno o refl eks, skupienie 
uwagi na drodze i prowadzeniu auta 
oraz właściwą ocenę sytuacji. Trudno 
chyba nawet o to, żeby „wtoczyć się” 
do samochodu. Niestety, jak wynika 
z policyjnych statystyk, wciąż wielu 
się to udaje.

W niedzielę, 19 września, mundu-
rowi zatrzymali do kontroli drogowej 
42-letniego obywatela Ukrainy, który 
mieszka w Jaworznie. Mężczyzna miał 
ponad 2 promile. W tej „rywalizacji” na 
promile za kółkiem panie nie pozostają 
w tyle. Kilka dni wcześniej policjanci 
zatrzymali 36-latkę z Jaworzna. Kobie-
ta też miała ponad 2 promile alkoholu 
we krwi. Za kilka dni oboje staną przed 
sądem, który może ich skazać na dwa 
lata odsiadki.

Każdego ranka powinie-
neś przytulić, pocałować 
i powiedzieć: kocham cię! 
A potem wypluj sierść i po 
prostu idź do pracy.

Niestety, wielu pijaków za kierownica-
mi to recydywiści. Jeżdżą na podwójnym 
gazie pomimo mandatów, rosnących 
grzywien i wyroków, pozbawiających 
ich prawa do kierowania pojazdami 
mechanicznymi. Jeżdżą, bo wciąż jest 
w naszym społeczeństwie ciche przyzwo-
lenie, by po alkoholu wsiąść do samo-
chodu. Bo to niedaleko, bo droga niemal 
pusta, bo nie wypiło się dużo. Trudno 
uwierzyć, że nikt spośród znajomych 
tych 91 kierowców, których zatrzymali 
policjanci od początku roku, nie wiedział 
o tym, że ci wsiadają do samochodu po 
tym, jak pili wysokoprocentowe trunki.

Tej cichej zgody na jazdę na podwój-
nym gazie nie da się wyeliminować po-
przez zaostrzenie kar. Tak samo, jak 
nie da się zapewnić bezpieczeństwa 
wszystkim uczestnikom ruchu drogo-
wego wyłącznie poprzez poprawę in-
frastruktury. Niewiele da przebudowa 
skrzyżowań i zwężanie dróg, jeśli nie 
będziemy stanowczo reagować na obec-
ność pijaków na drogach. 
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Autobus bez kierowcy, czy to możliwe? W zajezdni PKM Jaworzno odbyły się testy autonomicznego pojazdu, który, być może, 
wyjedzie w przyszłości na nasze drogi. Takie busiki, kierowane przez sztuczną inteligencję, jeżdżą już m.in. po Tokio i Singapurze. 
Są plany, by kursowały też kiedyś w naszym mieście.

| fot. Ewa Szpak

Autonomiczny pojazd testowany był w zajezdni PKM Jaworzno | fot. Materiały PKM Jaworzno

Naukobus przywiózł do GEOsfery kilkanaście mobilnych, interaktywnych eksponatów. 
Teraz taka ekspozycja trafi  do Ośrodka na 5 lat | fot. Grażyna Dębała

Testują autobusy bez kierowców

Autonomiczne autobusy nie po-
trzebują kierowców. Jeżdżą po za-
programowanej trasie, dzięki boga-
temu systemowi urządzeń, na który 
składają się kamery, radary i czujniki. 
Sensory są tak czułe, że mogą wykryć 
najmniejszy ruch, np. na przejściu 
dla pieszych, co powoduje zatrzy-
manie pojazdu. Wozy bez kierowcy 
są stale monitorowane również przez 
system GPS.

Autonomiczne autobusy w jaworz-
nickiej zajezdni to dopiero etap te-
stów, ale niewykluczone, że w przy-
szłości właśnie takie pojazdy mogą 
zastąpić te, prowadzone przez kie-
rowców. Testy autonomicznych po-
jazdów odbyły się już w kilku polskich 
miastach. W tym roku dotarły też do 
jaworznickiego PKM-u, którego fl ota 
jest w większości zasilana elektrycz-
nie, co tym bardziej przyciąga do Ja-
worzna fi rmy, testujące autonomiczną 
komunikację.

Testy w Jaworznie odbywały się od 
6 do 8 września. Razem z miejskim 
przedsiębiorstwem przeprowadzali je 
eksperci z fi rmy Autonomus System. 
Busik przemieszczał się po placu ma-
newrowym, tam, gdzie jeżdżą również 
zwykłe autobusy.

Dla PKM Jaworzno najważniejsze 
są testy oprogramowania, a busik, 
jeżdżący po zajezdni, jest tylko narzę-
dziem do osiągnięcia celu. – Obecnie 
testujemy wyłącznie kwestie, związane 
z uczeniem maszynowym (w tym tzw. 
deep learning), sieciami neuronowymi, 

sztuczną inteligencją, stałą optymaliza-
cją algorytmów – informuje Maciej 
Zaremba, rzecznik prasowy PKM 
Jaworzno.

Tłumaczy, że pojazd, który pojawił 
się na terenie jaworznickiego przed-
siębiorstwa, nie jest dokładnie takim 
modelem, który interesuje spółkę. 
– To bardziej testowe „opakowanie” 

(tzw. hardware) dla bardzo złożonego 
oprogramowania. I to oprogramowanie 
jest nam potrzebne – zaznacza rzecznik. 
– Pojazd uczy się u nas, by w przyszłości: 
sam przyjechał, sam się „zakolejkował”, 
sam sprawdził swoje parametry, sam 
się naładował i przygotował do kursu. 
W PKM Jaworzno nie szukamy pojaz-
du, który będzie wymagał dodatkowej 

obsługi. W 100 procentach bezpieczna 
autonomia, big data w komunikacji, zin-
tegrowane sieci połączeń w smart city. 
To są nasze długoterminowe priorytety 
w Jaworznie – wylicza.

Firma Autonomus System zamierza 
zaprezentować swój autonomiczny 
pojazd w przyszłym roku.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Nauka nie musi być nudna!

Bezpiecznie
na drodze

W GEOsferze powstanie Małe 
Centrum Nauki Kopernik! Już 
w przyszłym roku do jaworznic-
kiego Ośrodka Edukacji Geologicz-
no-Ekologicznej trafi ą eksponaty, 
które mają zachęcać młodych lu-
dzi do poszerzania wiedzy, rozbu-
dzania wyobraźni i zdobywania 
naukowych doświadczeń poprzez 
samodzielne poszukiwania i eks-
perymenty. Pierwsza Strefa Odkry-
wania, Wyobraźni i Aktywności, 
czyli SOWA, została uruchomio-
na w poniedziałek, 20 września, 
w Piotrkowie Trybunalskim. Ta 
w Jaworznie zacznie działać za kil-
ka miesięcy. Do końca 2024 roku 
w całej Polsce ma powstać około 
70 takich centrów.

Budowa Małych Centrów Nauki 
Kopernik to element programu Pol-
ski Ład. Naukowe ośrodki powstają 
z okazji 550. rocznicy urodzin Mi-
kołaja Kopernika. Ten jubileusz 
świętować będziemy w 2023 roku.

– Już niedługo przestrzenie po-
pularyzujące naukę, pokazujące ją 

Od 16 do 22 września, w ramach 
Europejskiego Tygodnia Mobilności, 
jaworznicka policja prowadziła akcję 
pod nazwą Dni Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego (ROADPOL Safety 
Days), adresowaną przede wszyst-
kim do młodych uczestników ruchu 
drogowego, pieszych, rowerzystów, 
motocyklistów, początkujących kie-
rowców i pasażerów. – Promowaliśmy 
bezpieczeństwo na drogach. Przekony-
waliśmy do jazdy na rowerach w ka-
skach, przypominaliśmy o zapinaniu 
pasów bezpieczeństwa w samochodach, 
dążyliśmy do zmniejszenia liczby kie-
rowców, jadących pod wpływem alko-
holu i ograniczenia nadmiernej prędko-
ści – wylicza asp. sztabowy Michał 
Nowak, ofi cer prasowy Komendy 
Miejskiej Policji w Jaworznie.

W ramach tych działań jaworzniccy 
policjanci zapraszali dzieci i młodzież 
do prowadzenia kontroli drogowych, 
podczas których apelowano o prze-
strzeganie przepisów. Ostatniego 
dnia do policyjnej akcji zaproszono 
uczniów z I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Tadeusza Kościuszki. 
W drogowych kontrolach wspólnie 
z mundurowymi uczestniczyli pierw-
szoklasiści.                                   ES

z trochę innej strony, powstaną w kil-
kudziesięciu mniejszych miejscowo-
ściach w całej Polsce. Zależy nam 
na tym, żeby każdy, bez względu na 
miejsce zamieszkania, miał dostęp 
do zasobów nauki. Chcemy w ten 
sposób wyrównać szanse edukacyj-
ne dzieci i młodzieży ‒ wyjaśniał 
Przemysław Czarnek, minister 
Edukacji i Nauki, w Piotrkowie 
Trybunalskim.

Jakie konkretnie eksponaty trafi ą 
do Jaworzna, jeszcze nie wiadomo. 
Wystawa w każdym z centrów ma 
się składać z kilkunastu ekspona-
tów zaprojektowanych i zbudowa-
nych przez zespół Centrum Nauki 
Kopernik, które ukazują zjawiska 
związane z różnymi dziedzinami 
nauki, takimi jak ruch, światło czy 
procesy biologiczne. Każde centrum 
ma zostać urządzone tak, by jak 
najlepiej wykorzystać potencjał 
danego miejsca.

– W GEOsferze mieliśmy już go-
ści z Centrum Naukowego Kopernik. 
Oglądali nasz ośrodek, mierzyli prze-

strzeń. Nim centrum ruszy, to przej-
dziemy odpowiednie szkolenia, żeby 
nauczyć się obsługi urządzeń, które 
do nas trafi ą. Eksponaty mają być 
przywiezione do GEOsfery i monto-
wane na początku roku – zapowiada 
Karolina Kędroń z jaworznickie-
go Ośrodka Edukacji Ekologiczno-
-Geologicznej.

Jaworznianie mieli już okazję, by 
obejrzeć eksponaty prezentowane 
w Centrum Nauki Kopernik. W lip-
cu 2019 roku do GEOsfery przy-
jechał Naukobus, który przywiózł 
kilkanaście mobilnych, interaktyw-
nych eksponatów. Zwiedzający mo-
gli zbadać, jak powstaje fi lm, czy, 
jak wyglądają organy wewnętrzne 
człowieka. Była też okazja, by po-
twierdzić prawdziwość twierdzenia 
Pitagorasa oraz sprawdzić działanie 
praw fi zyki. Wszystko w bardzo 
atrakcyjnej formie. GEOsferę od-
wiedziły wtedy tłumy jaworznian 
i sąsiadów.

– Wierzę, że nasze Małe Centrum 
Nauki Kopernik również będzie bar-

dzo interesujące dla zwiedzających. 
Ekspozycję będziemy chcieli udostęp-
nić gościom jak najszybciej – mówi 
Karolina Kędroń.

Maksymalne dofi nansowanie na 
utworzenie Małego Centrum Nauki 
Kopernik wynosi 5 mln zł.

Grażyna Dębała



Tak wygląda "120 jaworów"  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Twórcy JSB prezentują publikację  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zbigniew Adamczyk i Beata Wrona na jednej z ławek z wierszykiem  | fot. Archiwum prywatne

We wtorek, 21 września, 
Jaworzno jako miasto 
skończyło 120 lat. Z okazji 
jubileuszu rozpoczęło 
się wielkie świętowanie. 
Odbyła się prezentacja 
Jaworznickiego Słownika 
Biografi cznego i banknotu 
kolekcjonerskiego. Czeka 
nas jeszcze jubileuszowa 
gala koncertowa.

Nasze miasto ma już 120 lat!

Drwal z kopalnią i starym kościo-
łem św. Wojciecha i św. Katarzyny 
w tle oraz blok energetyczny, a do-
okoła inne jaworznickie symbole. 
Tak wygląda „120 jaworów”, czy-
li kolekcjonerski banknot, wyda-
ny z okazji rocznicy nadania praw 
miejskich Jaworznu. Prezentacja 
jaworznickiego „pieniądza”, który 
będzie można nabyć za 50 złotych, 
odbyła się w miniony wtorek, 21 
września, w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących na Podłężu. To właśnie 
ta placówka była współorganizato-
rem miejskiego konkursu na nazwę 
i wygląd banknotu. Razem z ZSO 
konkurs przeprowadziły też dwie in-
stytucje – jaworznicki Urząd Miejski 
i Muzeum Miasta Jaworzna.

W uroczystości w jaworznickiej 
szkole wzięli udział liczni zaproszeni 
goście, w tym Paweł Silbert, pre-
zydent jaworzna, Ewa Sidełko-Pa-
leczny, sekretarz miasta, radni, mu-
zealnicy i przedstawiciele miejskich 
i regionalnych instytucji.

– Jubileuszowy banknot kolekcjoner-
ski jest symbolem tradycji i wielkości 
naszego miasta – podkreśliła Marta 
Figura, dyrektor ZSO.

W konkursie na projekt i nazwę 
banknotu wzięło udział kilkudzie-
sięciu jaworznian w różnym wieku. 
Nazwanie „pieniądza” jaworem, za-
proponowali Bartosz Czubiliński
ze Szkoły Podstawowej nr 7, Jakub 
Nocoń ze Szkoły Podstawowej nr 
2 oraz Kornel Krasiński i Kamil 
Chacuś z Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego. I to oni 
zostali laureatami pierwszej nagrody. 

Konkurs na projekt banknotu wy-
grały z kolei Lena Stęplowska z SP 
2 i Maja Szczawińska z CKZiU.

Na podstawie wszystkich propo-
zycji, zgłoszonych do historycznej 
rywalizacji, został stworzony bank-
not, który można nabyć w Muzeum 
Miasta Jaworzna. Wydrukowanych 
zostało tysiąc egzemplarzy.

Z okazji jubileuszu wydano też 
Jaworznicki Słownik Biografi czny. 
W publikacji znalazły się życiorysy 
zasłużonych mieszkańców Jaworz-
na i innych osób, które przyczyni-
ły się do rozwoju miasta. Słownik 
zaprezentowano w czwartek, 16 
września, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. To ta instytucja koor-
dynowała cały projekt.

– Bardzo się cieszymy, że w przed-
dzień 120. rocznicy nadania Jaworz-
nu praw miejskich udało się wydać tę 
niezwykłą pozycję. Jaworznicki Słow-
nik Biografi czny promuje regionalną 
historię, ukazując życie i działalność 
jaworznian i osób, związanych z mia-
stem – podkreśla Monika Rejdych, 
dyrektor MBP. 

W słowniku znalazły się 94 bio-
gramy, stworzone przez zespół 
redakcyjny, kierowany przez ja-
worznicką historyczkę i autorkę 
książek o historii Jaworzna, Marię 
Leś-Runicką. Notki biografi czne 
napisali eksperci m.in. z dziedziny 
historii, historii sztuki, fi lozofi i, 
etnografi i, kulturoznawstwa, bi-
bliotekoznawstwa. Autorami bio-
gramów są Maciej Banasik, Iwona 
Brandys, Piotr Burczy, dr Marek 

Grabski, Grażyna i Jerzy Guto-
wie, Maria Leś-Runicka, Barbara
Sikora, Barbara Stanek i dr Karin
Wawrzynek.

Dzięki ich wiedzy, w JSB został 
zawarty cały przekrój sylwetek 
zasłużonych dla Jaworzna osób, 
reprezentujących różne sfery ży-
cia. Autorzy słownika napisali 
m.in. biogramy samorządowców 
i urzędników, w tym burmistrzów 
Jaworzna, właścicieli i zarządców 
zakładów przemysłowych, jaworz-
nian, walczących o niepodległość, 
księży, nauczycieli, ludzi kultury 
(artystów i animatorów), a także 
naukowców, badaczy czy lekarzy.

Notki biografi czne powstawały 
na podstawie tekstów źródłowych, 
wywiadów z krewnymi zasłużo-
nych i przekazanych przez nich 
dokumentów. – Najtrudniejszym 
i jednocześnie najważniejszym zada-
niem było dotarcie do wiarygodnych 
źródeł o lokalnych bohaterach. Mu-
sieliśmy potwierdzić znane informa-
cje, niekiedy wyprostować fałszywe 
i odszukać nowe, dotąd nieznane. 
Wykonaliśmy kawał dobrej roboty. 
Wiele biogramów, z powodu trudności 
ze zbieraniem informacji w czasach 
pandemii, musieliśmy przełożyć do 
drugiego tomu. Prace nad nim już ru-
szają – zaznacza Maria Leś-Runicka.

Iwona Brandys, historyk sztu-
ki, zajmująca się lokalnym dzie-
dzictwem, stworzyła biogramy ja-
worznickich artystów, w tym tych 
z pogranicza, a także architektów 
i budowniczych Jaworzna. Wśród 
notek biografi cznych jej autorstwa 
nie mogło zabraknąć życiorysu 
Wincentego Drabika, słynnego 
scenografa, o którym autorka pisze 
właśnie pracę doktorską.

– Tworząc biogramy, korzystałam 
ze zgromadzonych podczas swoich 
prac badawczych, materiałów. Po-
szerzyłam też wiedzę o nowe aspek-
ty życia opisywanych osób. Jednym 
z największych odkryć była podwój-
na tożsamość Karola Rolskiego. Ale 
o tym będzie można przeczytać dopie-
ro w kolejnym tomie JSB – podkreśla.

Dla dra Marka Grabskiego, wielo-
letniego dyrektora Nadwiślańskie-

Już w najbliższą niedzielę, 26 wrze-
śnia, odbędzie się wielka gala kon-
certowa z okazji 120-lecia nadania 
praw miejskich naszemu miastu. Kon-
cert w Hali Widowiskowo-Sportowej 
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu 
rozpocznie się o godz. 18, a zgroma-
dzeni na widowni melomani usłyszą 
popularne kompozycje muzyki roz-
rywkowej i najpiękniejsze standardy 
jazzowe. Ze sceny będą rozbrzmie-
wać hity m.in. Whitney Houston, 
Czesława Niemena i zespołu ABBA.

Muzyczną ucztę zapewnią „Ar-
chetti” Orkiestra Kameralna Miasta 
Jaworzna, „eM Band” Orkiestra Roz-

Spacerując trasą rowerową – Velo-
stradą, można delektować się słowem 
poetyckim. W piątek, 17 września, 
na ławeczkach przy rowerowej auto-
stradzie zamontowano 14 tabliczek 
z krótkimi wierszykami o Jaworznie. 
Ich autorami są mieszkańcy naszego 
miasta. Pomysłodawcą tego przedsię-
wzięcia jest Zbigniew Adamczyk, 
nauczyciel z Młodzieżowego Domu 
Kultury, a pretekstem jest 120. rocz-
nica przyznania Jaworznu praw miej-
skich. – Pomyślałem, że warto zaprosić 
jaworznian do uczczenia w inny sposób 
tego jubileuszu i zostawienia po sobie 

rywkowa Miasta Jaworzna  i soliści: 
Anna Surma i Wioleta Malchar (ak-
torki Teatru Rozrywki w Chorzowie), 
Bogumił Stelmach (członek zespołu 
Mistic - Polscy Gregorianie) i Kamil 
Franczak, który jednocześnie popro-
wadzi galę. Muzycy wystąpią pod ba-
tutą Michała Jańczyka, gościnnego 
dyrygenta w Teatrze Rozrywki.

Koncert w hali zorganizuje ATElier 
Kultury we współpracy z MCKiS Ja-
worzno, pod honorowym patronatem 
prezydenta Pawła Silberta. Niestety 
wejściówek na wydarzenie już nie 
ma. Rozeszły się bowiem w bardzo 
szybkim tempie.                      AZ-H

jakiejś pamiątki. Warunkiem było napi-
sanie nie dłuższego niż ośmiowersowego 
wierszyka o Jaworznie. Okazało się, że 
ten warunek stał się dla konkursowiczów 
dużą przeszkodą. Pomysł mógł upaść, 
z braku wystarczającej liczby tekstów. 
Jednak dr Beata Wrona, przewodniczą-
ca jury, uruchomiła swoje źródła i udało 
się – opowiada Zbigniew Adamczyk.

Ostatecznie na ławeczkach pojawi-
ło się 14 wygrawerowanych na ma-
łych tabliczkach i podpisanych wier-
szyków. Są to cztero-, ośmiowersowe 
refl eksje, wspomnienia czy pochwały 
naszego miasta.                            ES

Zagrają z okazji 120-lecia

Poezja na spacerze

go Parku Etnografi cznego w Wy-
giełzowie, tworzenie biogramów 
było intelektualną przygodą, zwią-

zaną z jego rodzinnym miastem. 
– Z wielką przyjemnością napisałem 
notkę biografi czną Haliny Bittner-
-Szewczykowej, z którą pracowałem 
w Krakowie. Dopiero podczas pracy 
nad słownikiem dowiedziałem się, że 
również ona urodziła się w Jaworz-
nie. Miałem też przyjemność napisać 
biogram, dotyczący mojego serdecz-
nego kolegi, Bartłomieja Cieszyńskie-
go – wymienia.

Autorką biogramów jest też ko-
ordynatorka JSB z ramienia biblio-
teki, dr Karin Wawrzynek.

– Wśród napisanych przeze mnie 
notek biografi cznych znalazły się te, 
dotyczące przedstawicieli ruchu mu-
zycznego, mieszkańców Jelenia i tych 
osób, na których temat informacje 
nie są dostępne w języku polskim, 
a są np. po niemiecku – wyjaśnia 
dr Karin Wawrzynek.

Jaworznicki Słownik Biografi cz-
ny obejrzeć można w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Tort smakował uczestnikom pikniku | fot. Natalia Czeleń

Podopieczni ŚDS potrafi ą się doskonale bawić  | fot. Natalia Czeleń

Zakończyły się tegoroczne obchody Dni Godności Osób 
Niepełnosprawnych. Nowa formuła doskonale się sprawdziła. 
Podopieczni placówek, w których na co dzień uczą się, 
bawią i spotykają osoby z niepełnosprawnościami, świętowali 
podczas pikników, których programy przygotowano 
specjalnie dla nich. Wspólne świętowanie trwało cały tydzień 
i zakończyło się w piątek, 17 września.

Bardzo udane świętowanie

– To był bardzo intensywny czas. Te-
goroczne obchody Dni Godności Osób 
Niepełnosprawnych to między innymi 5 
dni, 13 spotkań, blisko 1500 uczestni-
ków, 25 zaangażowanych osób, 170 kg 
gliny, 300 baloników, 30 litrów baniek 
mydlanych i jeszcze wiele więcej. Bardzo 
dziękuję wszystkim współpracownikom, 
bez których realizacja tego wyzwania 
nie byłaby możliwa – podkreśla Mo-
nika Komańska, pełnomocnik ds. 
organizacyjnych Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu, koordynator Dni 
Godności.

O pierwszych dniach obchodów 
pisaliśmy na łamach wydania Pulsu 
Jaworzna z 16 września. Kolejne dni 
wspólnego świętowania też przyniosły 
sporo emocji i wrażeń. Podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomo-
cy podczas swojego pikniku celebro-
wali także bardzo ważny dla nich 
jubileusz. Chodzi o 20-lecie istnienia 
placówki. W tym szczególnym dniu 
czekało na nich sporo atrakcji, które 
przygotowali pracownicy i pensjona-
riusze placówki.

– Jubileusz 20-lecia to bardzo ważna 
chwila dla nas wszystkich. To okazja do 
wspomnień, które choć minione, zawsze 
zostają w naszej pamięci. W tym czasie 
przeżywaliśmy wiele zdarzeń zarówno 
radosnych, jak i smutnych. Wszystkie 
wzbogaciły nas w doświadczenie, scalały 
i jednoczyły naszą społeczność jeszcze 
bardziej – podkreśla Agnieszka Weso-
łowska, kierownik ŚDS w Jaworznie.

Jubileuszowy piknik odbył się 
w ogrodzie ŚDS. Były muzyka, tań-
ce, łakocie i występy. – Przychodzę 
tutaj od 20 lat. Pojawiam się cztery razy 

w tygodniu. Ten dzień jest niesamowity. 
Jest radośnie i kolorowo. To dla nas 
ważne przeżycie – mówił podopieczny 
ŚDS, Zbigniew Sapeta.

Zadowolenia nie kryli też pozo-
stali uczestnicy pikniku. – Cieszę się, 
że wszyscy jesteśmy tutaj dzisiaj. Jest 
fantastycznie. Mamy dużo atrakcji do 
wyboru. Możemy kolorować, tańczyć, 
bawić się – wylicza Anita Majewska.

Zanim do ogrodu wjechał pyszny 
tort, Agnieszka Wesołowska przy-
bliżyła historię placówki. W 1991 
roku utworzono jaworznickie koło 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 
W 1992 roku koło wpisano do re-
jestru stowarzyszeń i nadano nu-
mer KRS. W 1994 roku uchwałą 
Rady Miejskiej wydzierżawiono 
na rzecz stowarzyszenia budynek 
przy ulicy Chopina 19 w Jaworznie. 
Stowarzyszenie mieści się tam do 
dzisiaj. Budynek dostosowano do 
potrzeb Ośrodka Wczesnej Interwen-
cji i Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Z biegiem lat przy ulicy Sulińskiego 
wybudowano Ośrodek Rehabilita-
cyjno-Wychowawczy, w którym do 
dzisiaj gmina prowadzi placówkę 
dzienną. W 1997 roku przekazano 
na własność stowarzyszenia dwa 
budynki: przy ulicy Szczakowskiej 
i Kasprzaka. W tej pierwszej loka-
lizacji od 2001 roku do dziś działa 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
im. Władysława Lichtańskiego. Za-
daniem Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Jaworznie jest świad-
czenie dziennych usług w zakresie 
wsparcia terapeutycznego dla osób 

wykazujących przewlekłe zaburze-
nia czynności psychicznych. Środo-
wiskowy Dom Samopomocy jest 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7 do 15.

Tegoroczne obchody Dni Godno-
ści Osób Niepełnosprawnych zakoń-
czyły pikniki w SP 7 i Przedszkolu 
Miejskim nr 14. Uczestnicy dosko-
nale się bawili. – To była koncertowa 
organizacja z iście zegarmistrzowską 
precyzją. Epidemia i związane z tym 
bezpieczeństwo wszystkich uczestni-
ków Dni Godności Osób Niepełno-
sprawnych spowodowało, przeorga-
nizowanie planów, ale już widać, że 
ta nowa formuła doskonale się spraw-
dziła i będzie rozwijana. Dziękuję or-
ganizatorom, patronom honorowym, 
sponsorom - za ogrom pracy, wsparcie 
i zaangażowanie – podsumowuje 
Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent 
Jaworzna.

Wydarzenia były współfi nanso-
wane ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych.  

Natalia Czeleń, 
Grażyna Dębała

Startuje Tydzień Seniora
Już jutro (24 września) startuje Tydzień 

Seniora. W programie są m.in. koncerty, spo-
tkania, potańcówka, fi lmowe seanse i marsz 
nordic walking. Jaworzniccy seniorzy już nie 
mogą się doczekać swojego święta. Tym bar-
dziej, że w ubiegłym roku z powodu pandemii, 
obchody trzeba było odwołać.

– Mamy już wejściówki na niektóre wyda-
rzenia. Czekamy z niecierpliwością na start ob-
chodów. Weźmiemy udział w koncercie Stefano 
Terrazzino. Wybieramy się też na piknik w GEO-
sferze i na fi lmowy seans. Już szykujemy kre-
acje na te wydarzenia – śmieje się Krystyna 
Janicka, szefowa klubu Senior+ z Podwala.

Tydzień Seniora zainauguruje koncert Stefa-
no Terrazzino. Artysta wystąpi w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej w piątek, 24 września. Po-
czątek zaplanowano na godz. 17. Wejściówki 
na to wydarzenie są do odbioru w hali MCKiS 

(ul. Grunwaldzka 80). W sobotę świętowanie 
przeniesie się na planty. W programie są wy-
stępy artystyczne, pokazy taneczne i koncert 
życzeń. Będzie też można wypić kawę czy 
zjeść ciasto w kawiarence seniora. Wstęp do 
kawiarenki z zaproszeniami rozdawanymi 
w trakcie imprezy. Bawić się będziemy od 15 
do 18. W niedzielę, 26 września, w kolegia-
cie św. Wojciecha i św. Katarzyny zostanie 
odprawiona msza w intencji jaworznickich 
seniorów. Po mszy rozpocznie się natomiast 
występ chóru Sokół.

W poniedziałek seniorzy wrócą do Hali 
Widowiskowo-Sportowej, która tego dnia 
zamieni się w kino. Obejrzeć można będzie 
fi lm pt. „Kobiety z 6. piętra”. Seanse będą 
dwa. Pierwszy rozpocznie się o godz. 16, 
a drugi o 18. Wejściówki odebrać można 
w hali MCKiS. We wtorek, 28 września, se-

niorzy będą mogli rozwijać swoje artystyczne 
talenty. W ATElier Kultury (ul. Mickiewicza 
2) przygotowano specjalny blok artystyczny. 
W środę, 29 września, bawić się będziemy 
w plenerze. O godz. 15 spod Domu Kultu-
ry im. Zdzisława Krudzielskiego wystartuje 
rajd nordic walking. Celem piechurów będzie 
GEOsfera. W Ośrodku Edukacji Ekologiczno-
-Geologicznej odbędzie się wspólne biesia-
dowanie. W programie są karaoke i zabawa 
taneczna przy muzyce na żywo. Tegoroczne 
świętowanie zakończy koncert w wykonaniu  
muzyków Orkiestry eMBand. To wydarzenie 
odbędzie się w czwartek, 30 września, w sie-
dzibie ATElier Kultury przy ul. Mickiewicza 
2. O wejściówki można pytać w głównej sie-
dzibie tej instytucji.

Wstęp i udział we wszystkich wydarzeniach 
organizowanych w ramach Tygodnia Seniora 

jest bezpłatny. Jednak ze względów organi-
zacyjnych na wydarzenia, które odbywają się 
w zamkniętych pomieszczeniach, obowiązują 
wejściówki. – Każdego roku seniorzy czekają 
na swoje święto. Takie wydarzenia są bardzo 
potrzebne. To okazja, by wyjść z domu, poznać 
osoby, które na co dzień borykają się z podob-
nymi trudnościami, nawiązać nowe znajomości. 
To bardzo cenna i potrzebna inicjatywa – pod-
kreśla Zofi a Orzechowska, przewodnicząca 
jaworznickiej Rady Seniorów i przedstawi-
cielka Śląskiej Rady ds. Seniorów.

Tydzień Seniora będziemy świętować w Ja-
worznie już po raz piąty. Tygodniowe obchody 
zainaugurowano w naszym mieście w 2016 
roku. Wydarzenie jest bardzo lubiane przez 
jaworznian. Niestety, w ubiegłym roku jego 
organizację pokrzyżowała pandemia. 

Grażyna Dębała
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O recyklingu słyszał już chyba każdy z nas. 
Inaczej się ma sprawa z upcyklingiem. Dlate-
go MZNK w Jaworznie postanowił przybliżyć 
mieszkańcom ten sposób na zredukowa-
nie ilości odpadów. Upcykling polega na 
wtórnym przetwarzaniu odpadów, w wyniku 
czego powstają produkty o wyższej warto-
ści. Na przykład z niepotrzebnych już palet 
drewnianych można wyprodukować meble 
ogrodowe.

Na konkurs wpłynęło ponad 70 prac 
w trzech kategoriach wiekowych. Głównie 
były to ozdoby i prawdziwe dzieła sztuki. 
Cześć wyprodukowanych przez uczestni-
ków przedmiotów mogła z powodzeniem 
być wykorzystywana na co dzień. Były to na 
przykład pojemniki i torby do przechowy-
wania różnych rzeczy lub zabawki.

Komisja konkursowa miała trudne zada-
nie. W jej skład wchodzili: Pani Iwona Dubiel 
– Zastępca Dyrektora MZNK w Jaworznie, 
przedstawiciel organizatora konkursu, Pani 
Ewa Zuber – Radna Rady Miejskiej w Jaworz-
nie, Pani Katarzyna Pokuta – posiadająca 
wiedzę i doświadczenie w zakresie eduka-
cji ekologicznej, Pan Zbigniew Chmielarz – 
przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Górnik” w Jaworznie oraz Pan Dawid Doma-
galski - Radny Rady Miejskiej w Jaworznie. 

Laureaci konkursu zostaną poinformowa-
ni pocztą elektroniczną o terminie i miejscu 
odbioru nagród.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dzię-
kujemy za udział w konkursie.

Kategoria I (od 5 do 8 lat)
I miejsce: Aleksander Urban
II miejsce: Szymon Maciążek
III miejsce: Karolina Sawicka

Wyniki konkursu upcyklingowego
R E K L A M A

Z przyjemnością i ogromną satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu pn. „Upcykling, czyli drugie życie odpadów komunalnych”.

Kategoria II (od 9 do 15 lat)
I miejsce: Karol Szczęśniak
II miejsce: Michalina Urban
III miejsce: Oskar Suchanek

Kategoria III (powyżej 16 lat)
I miejsce: Katarzyna Florek
II miejsce: Monika Banasik
III miejsce: Beata Bielecka

Po raz 28. celebrowaliśmy 
obchody Chwalebnych 
Dziejów Lotnictwa 
Polskiego. Uroczysta msza 
odbyła się w Sanktuarium 
Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Osiedlu Stałym.

Chwalebne dzieje lotnictwa

Do kaplicy Matki Bożej Lore-
tańskiej wniesiono kolejną urnę 
z ziemią z mogił Lotników Pol-
skich. Ofi cjalnie odsłonięto też 
okolicznościową tablicę upamięt-
niającą powstania śląskie. Zapre-
zentowano także witraż w Muzeum 
Skarbiec upamiętniający 80. rocz-
nicę pierwszego zrzutu Cichociem-
nych. Inicjatorem i organizatorem 
obchodów było Światowe Stowa-
rzyszenie Lotników Polskich.

Niedzielnemu nabożeństwu to-
warzyszyły ceremoniały wojsko-
we. Uroczystej mszy przewodniczył 
ks. płk. nawig. dr hab. Stanisław 
Gulak. – Dzisiaj wspólnie stajemy, 
aby modlić się w intencji wszystkich,  
by pamiętać, kim jesteśmy i dokąd 
zmierzamy – podkreślał celebrans.

Jaworznickie sanktuarium wzbo-
gaciło się o kolejną urnę z ziemią 
z mogił Lotników Polskich. Kaplica, 

jako jedna z niewielu na świecie, 
zawiera lotnicze wota oraz  zie-
mię z cmentarzy i grobów polskich 
lotników, znajdujących się w całej 
Europie. Po nabożeństwie płk dr 
hab. inż. Mariusz Fryc, zastępca 
dyrektora Departamentu Zwierzch-
nictwa nad Siłami Zbrojnymi Biu-

ra Bezpieczeństwa Narodowego, 
i Ewa Sidełko-Paleczny, sekretarz 
miasta, odsłonili okolicznościową 
tablicę, upamiętniającą powstania 
śląskie. Tablica jest darem od pre-
zydenta RP, Andrzeja Dudy.

W Muzeum Skarbiec zgroma-
dzeni byli świadkami odsłonięcia 

płk. nawig. dr hab. Stanisława Gu-
laka.

Część konferencyjną w Młodzie-
żowym Domu Kultury w Jaworznie 
otworzyła Ewa Sidełko-Paleczny. 
– Spotykamy się w roku, w którym 
przeżywaliśmy trzecią falę pandemii, 
w którym z nadzieją oczekiwaliśmy 
powrotu do zdrowia i normalności, 
do działalności między innymi sto-
warzyszenia, które jest organizato-
rem dzisiejszego spotkania – mówiła 
sekretarz Jaworzna.

Prof. dr hab. Jan Żaryn popro-
wadził wykład pt. „Niezwykli Bo-
haterowie Cichociemni", a prof. dr 
hab. inż. Marek Grzegorzewski
opowiadał o stuleciu powołania 
pierwszych trzech pułków lotni-
czych Polskiego Lotnictwa Woj-
skowego. 

Członkowie i sympatycy Świa-
towego Stowarzyszenia Lotników 
Polskich otrzymali podziękowa-
nia i medale za trwanie na straży 
narodowej pamięci, dzieło popu-
laryzowania wiedzy historycznej 
i szerzenia umiłowania polskiego 
lotnictwa wśród młodego pokolenia. 
Wydarzenie objęte było honorowym 
patronatem ministra Jana Józefa 
Kasprzyka, szefa urzędu ds. kom-
batantów i osób represjonowanych.

Natalia Czeleń

witraża upamiętniającego 80. rocz-
nicę pierwszego zrzutu Cichociem-
nych, czyli prekursorów polskich 
sił specjalnych. Jak podkreślał pre-
zes ŚSLP, Tadeusz Zemuła, witraż 
powstał dzięki wsparciu Instytutu 
Dziedzictwa Myśli Narodowej. Wi-
traż został poświęcony przez ks. 

Jan Żaryn opowiadał o odsłoniętym witrażu upamiętniającym 80. rocznicę pierwszego zrzutu Cichociemnych | fot. Natalia Czeleń
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Teresa Agnieszka Klimczak zachęca, by pamiętać o zasadach pielęgnacji swoich stóp | fot. Prywatne archiwum

AU TO P R O M O C J A

Jak dbać o stopy jesienią i zimą?
Nadchodzą chłodne dni, a wraz z nimi rozpo-

czyna się więc sezon na ukrywanie stóp w cie-
płych skarpetach i ciepłym obuwiu. Tymczasem 
brak swobody i dostępu powietrza wpływają ne-
gatywnie na stan naszych stóp, które narażone są 
wtedy na dolegliwości zdrowotne i kosmetyczne. 
Jak dbać teraz o stopy, radzi Teresa Agnieszka 
Klimczak, specjalistka podologii z Jaworzna.

Jak powinna wyglądać 
podstawowa pielęgnacja stóp, 

by pięknie wyglądały?

Należy przede wszystkim zrezygnować z nad-
miernego tarcia naskórka pumeksem, tarką czy 
innymi przyrządami, gdyż naskórek w tych 
miejscach będzie namnażał się jeszcze bardziej. 
Wszelkie domowe sposoby agresywnego ściera-
nia naskórka w postaci tarcia, przynoszą ulgę 
tylko na krótki czas. Jeżeli zrogowacenia są 
poważne, należy udać się do podologa, który 
usunie je w taki sposób, aby zmiany te powra-
cały wolniej.

Przez cały rok, a szczególnie przed zimą, 
należy zaopatrzyć się w specjalistyczne kremy 
do pielęgnacji stóp. Powinny one nawilżać, 
natłuszczać, chronić przed nadmierną potliwo-
ścią i przykrym zapachem. Po kąpieli zawsze 

dokładnie osuszać stopy wraz z przestrzeniami 
międzypalcowymi. To chyba najważniejsze. 
Szczególnie po okresie letnim powinno się 
dokładnie przyjrzeć swoim stopom lub po-
zwolić zrobić to podologowi i sprawdzić, czy 
nie powstały nowe odciski i modzele lub inne 
niepokojące zmiany, takie jak zgrubienia czy 
zrogowacenia. W takim przypadku należy pod-
dać je gruntownej pielęgnacji. Najlepiej w jak 
najwcześniejszym stadium problemu. Rada ta 
dotyczy szczególnie diabetyków, których stopy 
są bardzo wrażliwe.

Stopy powinny być gładkie, bez zrogowacia-
łego naskórka, paznokcie właściwie opiłowane, 
a skóra prawidłowo nawilżona i natłuszczona. 
Wszelkie zmiany typowo chorobowe należy 
konsultować z lekarzem. Warto też wspomnieć 
o tym, że aby pozbyć się tego problemu, trzeba 
usunąć wszelkie jego przyczyny, do których, 
oprócz nieprawidłowej domowej pielęgnacji, 
bardzo często należą: ogólne nieprawidłowości 
biomechaniki chodu, przeciążenia pięt, spo-
wodowane np. nadwagą lub wieloma inny-
mi czynnikami, lub po prostu używaniem nie-
prawidłowego obuwia, które wydaje nam się 
wygodne. To jest niestety złudne. Najczęściej, 
u osób w dojrzałym wieku – wszystkie te czyn-
niki nakładają się na siebie.

W jakiej sytuacji należy 
zgłosić się do podologa?

Wizyta u podologa jest konieczna w przypad-
ku zaobserwowania nadmiernych lub nieprawi-
dłowych zmian skórnych, takich jak modzele, 
odciski czy różne zrogowacenia lub wszelkie 
problemy z paznokciami stóp. Podolog problemy 

te profesjonalnie usunie i nauczy profi laktyki 
domowej w taki sposób, aby stosując się do 
jego zaleceń, po jakimś czasie wizyty nie były 
konieczne albo konieczność ta występowała 
jak najrzadziej. Jeżeli stopy nie wymagają in-
terwencji, a w dodatku dobrze wiemy, jak je 
pielęgnować, i stosujemy wszystkie zasady, 
to wizyta u podologa nie jest konieczna.    NC

NR 33/2021      23 WRZEŚNIA 2021 7ZDROWIE I URODA

Doradzą, jak 
mądrze wspierać

W środę, 29 września, rusza cykl 
bezpłatnych webinarów adreso-
wanych do rodziców. Do udziału 
w spotkaniach online z psychologa-
mi, psychoterapeutami i terapeutami 
środowiskowymi zaprasza jaworz-
nicki Zespół Lecznictwa Otwartego.

– Dzieci coraz częściej borykają się 
z depresją, doświadczają cyberprzemo-
cy, a w wyniku pandemii COVID-19 
i izolacji nią powodowanej cierpią na 
zaburzenia lękowe. Często źródłem 
ich problemów może być także nad-
waga lub otyłość. Niestety, nawet ro-
dzicom często jest trudno odpowiednio 
zareagować na te problemy. Tymcza-
sem wczesne rozpoznanie i wsparcie 
są kluczowe dla zdrowia fi zycznego 
i psychicznego dzieci w każdym wie-
ku. Dlatego zapraszamy rodziców do 
wzięcia udziału w bezpłatnych webi-
nariach specjalistycznych – zachęca-
ją specjaliści z Zespołu Lecznictwa 
Otwartego. 

Webinary odbywać się będą w ko-
lejne środy, a na cykl składać się 
będzie pięć spotkań. Pierwsze po-
prowadzą psychoterapeutki Anna 
Janiszewska i Anna Jaromin-
-Ryczek. Mowa będzie o etiologii, 
symptomach i leczeniu zaburzeń 
depresyjnych u dzieci i młodzieży. 
Internetowe spotkanie rozpocznie 
się o godzinie 17 i potrwa do 18.30. 
Drugie webinarium poświęcone bę-
dzie zaburzeniom lekowym u dzieci 
i młodzieży. To spotkanie poprowa-
dzą Marta Jędrocha i Michalina 
Bębenek, terapeutki środowisko-
we. Wykład zaplanowano na 6 paź-

dziernika. Początek o godzinie 17. 
Bardzo interesująco zapowiada się 
też trzeci webinar, który odbędzie 
się 13 października. Wtedy mowa 
będzie o wpływie różnych form cy-
berprzemocy na zdrowie psychiczne 
młodych ludzi. Kolejne spotkanie (20 
października) poprowadzi psycholog 
Aleksandra Cegieła. Mówić będzie 
o psychologicznych aspektach nad-
wagi i otyłości. Ostatnie spotkanie 
w tym cyklu poświęcone zostanie 
roli rodziców i opiekunów w pro-
cesie kształtowania właściwych po-
staw zdrowotnych. To webinarium 
zaplanowano na 27 października. 
Spotkanie rozpocznie się o 17 i po-
trwa godzinę.

Aby wziąć udział w webinarach 
organizowanych przez ZLO, wy-
starczy urządzenie z dostępem do 
internetu. Może to być komputer, 
tablet lub telefon. Udział w spotka-
niach jest bezpłatny, ale trzeba się 
na nie zapisać. Zgłoszenia przesyłać 
można na adres mailowy michalina.
bebenek@zlo.jaw.pl. Zapisać można 
się też telefonicznie, dzwoniąc na 
numer 698 202 101 lub 32 616 40 
63. Cykl spotkań online dla rodziców 
organizowany jest w ramach kam-
panii pod hasłem „Jaworzno mówi 
STOP cyberprzemocy”. W ramach 
kampanii w naszym mieście orga-
nizowane są zajęcia warsztatowe, 
spotkania, koncerty, gry terenowe, 
konkursy i dni bez internetu. Pro-
jekt jest fi nansowany ze środków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.          GD
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Betlejem się rozrasta. 
Nowy dom nabiera kształtów

Budynek przy ulicy Długiej 
12 w Dąbrowie Narodowej 
z dnia na dzień zmienia 
swoje oblicze. Za nieco 
ponad rok będzie można 
napić się w nim dobrej 
kawy, zjeść słodkie co 
nieco, a przede wszystkim 
spotkać się w miłym 
towarzystwie.

W wykupionym przez Wspólnotę 
Betlejem domu, powstają pokoje 
gościnne i kawiarnia z prawdziwe-
go zdarzenia. Bryła budynku i jego 
wnętrze będą wzorowane na zna-
nych na całym świecie budowlach, 
zaprojektowanych przez nieżyjące-
go już, słynnego austriackiego ar-
chitekta i fi lozofa, Friedensreicha 
Hundertwassera. Do najbardziej 
rozpoznawalnych należą Hunder-
twasserhaus w Wiedniu (to tam 
jest muzeum poświęcone dziełom 
artysty), spalarnia śmieci w Spit-
telau, kościół św. Barbary w Bärn-
bach i oddział onkologii Szpitala 
Uniwersyteckiego w Grazu.

Fałdowane podłogi 
i drzewa na dachach

Domy zaprojektowane w stylu 
hundertwasserowskim odznaczają 
się oryginalną kolorystyką, asy-
metrią, różnorodnością kształtów. 
Charakterystycznymi elementami 
są pofałdowane podłogi i ściany, 
pokryte mozaikami ceramicznych 
płytek, a także kolumny, kopuły na 
dachach i okna o różnych kształ-
tach i wielkości. „Lokatorami” 
hundertwasserowskich domów, 
oprócz ludzi i zwierząt, są również 
rośliny. Nie może zabraknąć ich 
na dachach, balkonach, tarasach, 
w oknach. To tam kwitną łąki, ro-
sną drzewa i krzewy.

– Hundertwasser był zdania, że tak, 
jak wyjątkowy jest każdy człowiek, 
tak samo wyjątkowy musi być też 
jego dom. Poza tym ludzie są częścią 
przyrody, dlatego obcowanie z naturą 
powinno być w naszych domach na 
porządku dziennym. A wspomniane, 
pofalowane podłogi, to naturalna po-
wierzchnia dla ludzkich stóp, które 
są dostosowane do nierówności, a nie 
do płaszczyzn – wyjaśnia ks. Miro-
sław Tosza, prezes stowarzyszenia 
Betlejem w Jaworznie.

Remontowany przez jaworznic-
ką wspólnotę dom będzie pierw-
szym budynkiem w Polsce, który 
zyska w 100 procentach hunder-
twasserowski styl. Rozbudowa od-
bywa się na podstawie projektu 
Andrzeja Lipskiego i studia ar-
chitektonicznego Asymetria 44. 
– Niestety pan Andrzej zmarł nagle 

w sierpniu tego roku. To ogromna 
strata. Był bowiem wspaniałym czło-
wiekiem, ale również jedyną oso-
bą w Polsce, która współpracowała 
z Peterem Pelikanem, specjalizują-
cym się w realizacji projektów ar-
chitektonicznych takich artystów, 
jak właśnie Friedensreich Hunder-
twasser. Mamy jednak nadzieję, że 
uda nam się nawiązać kontakt z tym 
austriackim architektem i że teraz 
on pomoże nam, w jakimś stopniu, 
doprowadzić nasz projekt do szczę-
śliwego fi nału – przyznaje kapłan.

Członkowie Betlejem chcą uczcić 
pamięć Andrzeja Lipskiego mozaiką 
w formie samochodu wyścigowe-
go na jednej ze ścian remontowa-
nego domu. Bowiem autor hun-
dertwasserowskiego projektu był 
jednocześnie zapalonym kierowcą 
rajdowym.

Prosta historia
Budynek przy Długiej 12 wspól-

nota kupiła dzięki fi nansowemu 

wsparciu kurii sosnowieckiej. Eki-
pę budowlaną tworzą mieszkańcy 
domu Betlejem i mysłowiczanin 
Piotr Hassa, który jest kierowni-
kiem robót.

– Dom zyskał już trzy kondygna-
cje, nad którymi powstaje zadaszony 
taras widokowy. Będzie on otoczony 
pięcioma ceramicznymi kolumnami 
i ozdobiony bujną roślinnością – wy-
jaśnia budowlaniec.

Betlejemska kawiarnia, która zy-
ska nazwę „Prosta historia”, będzie 
zlokalizowana na parterze.

Na piętrach powstaną natomiast 
pokoje z łazienkami, dwa dla miesz-
kańców wspólnoty, a pozostałe dla 
gości Betlejem, np. duchownych, 
uczestników rekolekcji, i organi-
zowanych przez wspólnotę, warsz-
tatów. Na pierwszym piętrze zo-
stanie zlokalizowany także aneks 
kuchenny.

– Jesteśmy na fi niszu rozbudowy 
budynku. Następnie przeniesiemy się 
na niższe poziomy, gdzie skupimy się 
na montażu instalacji i na pracach 

Piotr Hossa i ks. Mirek Tosza na budowanym tarasie kawiarni | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Sympatyczni bohaterowie zrobili niemałe wrażenie na widzach | fot. Materiały Wodociągów 
Jaworzno

Spektakle cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
| fot. Materiały Wodociągów Jaworzno To tam powstają pokoje dla gości i kawiarnia | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Uczą i bawią
Jaworznickie przedszkolaki oraz 

dzieci wczesnoszkolne miały okazję 
poznać niezwykłego psa Kropelkę, 
Aligatora i królową Szczurzycę. 
Sympatyczne zwierzęta to boha-
terzy spektaklu przygotowanego 
w ramach kampanii edukacyjnej 
„Toaleta to nie śmietnik”. Sceną 
Domu Kultury w Szczakowej, 16 
września, zawładnął Teatr Trip. 
Za organizację przedstawienia od-
powiadały Wodociągi Jaworzno. 

Premierową odsłonę ten edu-
kacyjny spektakl miał w sierpniu 
w Domu Kultury im. Zdzisława Kru-
dzielskiego w Szczakowej. „Niezwy-
kła przygoda psa Kropelki” zgroma-
dziła wtedy aż 120 widzów. Drugi 
występ odbył się w tym samym 
miejscu. Także i tym razem frekwen-
cja na widowni dopisała. – Na naszej 
scenie spektakl gościł dwukrotnie. Za 
każdym razem gościliśmy 120 wi-
dzów. Chętnych do wzięcia udziału 
było o wiele więcej, ale z powodu ob-
ostrzeń liczba miejsc na widowni była 
ograniczona. Przedstawienie bardzo 
się podobało – mówi Agata Stelma-
chów, kierownik zespołu obiektów 
kulturalnych w Miejskim Centrum 
Kultury i Sportu.

Przedstawienie skierowane było 
do dzieci z zerówek oraz klas 1-3. 
Głównym bohaterem spektaklu był 
szczeniak wrzucony do kanalizacji 
i uratowany przez pracowników 
oczyszczalni. Piesek przeżył mnó-
stwo przygód, które uczą i bawią. 
Jego perypetie mają wpłynąć na 
świadomość zarówno dzieci, jak 
i dorosłych, by poprzez interakcję, 
dźwięk, obraz czy kontakt z posta-

ciami, nauczyli się odpowiednich 
reakcji i zachowań. Dzieci będą 
wiedziały, czego nie należy wrzu-
cać do kanalizacji. 

Spektakl w ciekawy sposób poka-
zuje, co dzieje się w kilometrach rur 
kanalizacyjnych, przebiegających 
pod naszym miastem. – Przedsta-
wienie teatralne przygotowane zosta-
ło w ramach kampanii „Toaleta to 
nie śmietnik”. To podróż w głąb rur 
kanalizacyjnych, która uczy i bawi. 
Zwraca też uwagę na to, czego nie po-
winniśmy wrzucać do toalety. Mamy 
nadzieję, że odważny pies Kropel-
ka, gapowaty Aligator i zła królowa 
Szczurzyca, a także zabawny Pa-
pug nauczą dzieci dobrych nawyków
– mówi Sławomir Grucel, rzecznik 
prasowy Wodociągów Jaworzno. 

Edukacyjne przedstawienie przy-
gotowało Stowarzyszenie Wodocią-
gowców Województwa Śląskiego, 
a za jego organizację w naszym 
mieście odpowiedzialne były 
Wodociągi Jaworzno. Spektakle 
mają zmieniać złe nawyki, zwią-
zane z wyrzucaniem do kanaliza-
cji śmieci i materiałów, które nie 
powinny tam trafi ać. Pracownicy 
oczyszczalni ścieków codziennie 
wyławiają nie tylko foliowe re-
klamówki, materiały higieniczne, 
ale także jedzenie, fragmenty mar-
twych zwierząt, szmaty czy nawet 
opony. Prowadzi to do zatorów 
w sieci, licznych awarii tłoczni, 
przepompowni i samych pomp, 
z którymi musi walczyć pogotowie 
kanalizacyjne fi rm wodociągowych. 
Rosną więc koszty. 

Natalia Czeleń
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Betlejem się rozrasta. 
Nowy dom nabiera kształtów

przy elewacji – wylicza pan Piotr.
Mieszkańcy Betlejem chcą, by 

budynek stanął otworem dla gości 
w okolicach Bożego Narodzenia 
przyszłego roku.

– Chcielibyśmy, aby to miejsce 
tętniło życiem równie mocno, jak 
nasz wspólnotowy dom. Aby na-
sza kawiarnia stała się przestrzenią, 
w której nasi goście będą mogli się 
bliżej poznać, nawiązać relacje, te 
w realu, a nie tylko te internetowe. 
Chcemy, by w „Prostej historii” było 
podobnie jak w naszym domu, w któ-
rym staramy się zacierać podziały 
między potrzebującymi i darczyń-
cami, tworzyć wspólnotę, w której 
wszyscy dobrze się czują – tłumaczy 
ks. Mirosław.

W ogrodzie i w domu
Mieszkańcy wspólnoty Betlejem 

mają też sporo pracy w Betlejem-
skim Ogrodzie Biblijnym, gdzie 
mieszkają owce, osły, kucyki, stru-
sie, kangury, gęsi i alpaka. Usta-

wiona została tam też fontanna, 
posadzono nowe rośliny, zbudo-
wano bramę torii św. Franciszka. 
Sporo zmieniło się także w głów-
nym wspólnotowym budynku, któ-
rego zewnętrzne ściany zostały wy-
czyszczone i wypiaskowane, a sama 
budowla powiększyła się o taras, 
pod którym zbudowano kotłow-
nię i sklepik z betlejemskim ręko-
dziełem. Na wspomnianym tarasie, 
i sąsiadującym z nim daszku, po-
sadzone zostały krzewy i drzewa. 
Wśród nich rośnie m.in. miłorząb 
japoński. Na fasadzie domu pojawią 
się też niebawem drobne, hunder-
twasserowskie ozdoby.

Betlejemczycy wydzierżawili też 
na 15 lat, od kółka rolniczego, inny 
dąbrowski budynek (przy ul. Dą-
browskiej 80). Również i on jest 
w kapitalnym remoncie. Wspól-
nota planuje zrobić tam kolejne 
pokoje dla swoich mieszkańców, 
a także magazyn, pracownię mo-
zaiki i salę do organizacji imprez 
okolicznościowych, np. z okazji 
chrztu świętego, pierwszej komunii 
świętej, pogrzebów, i która będzie 
też stołówką dla ubogich.

– Ta inicjatywa to wspólne dzieło 
ludzi dobrej woli. Jeśli ktoś chciałby 
dołączyć do naszych darczyńców 
i wspomóc fi nansowo to przedsięwzię-
cie, to zapraszamy na naszą stronę 
internetową (www.betlejem.org). Tam 
można znaleźć wszelkie informacje - 
zachęca ksiądz.

Dom Betlejem tętni życiem nie 
tylko pod kątem prac budowlanych. 
Co chwilę pojawiają się tam roz-
maici goście. Odbywają się msze 
św. i nabożeństwa oraz różne spo-
tkania, zarówno o religijnym, jak 
i rekreacyjnym charakterze. Naj-
bliższym takim wydarzeniem bę-
dzie „Niedziela św. Franciszka”, 
na którą betlejemczycy zapraszają 
3 października. Najpierw, o godz. 
11, odbędzie się msza św., a po niej 
atrakcje dla całych rodzin.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Piotr Hossa i ks. Mirek Tosza na budowanym tarasie kawiarni | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Na balkonie domu Betlejem rosną drzewa | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Rowerzyści pokonali trasę o długości 12 km | fot. Grażyna Dębała Uczestnicy chętnie pozowali do zdjęć pamiątkowych | fot. Grażyna Dębała

Rodzinne kręcenie

Piknik na Manhattanie

Blisko siedemdziesięciu rowerzy-
stów stanęło na starcie trzeciej edy-
cji Rodzinnego Rajdu Rowerowego 
św. Katarzyny. Do pokonania była 
dwunastokilometrowa trasa. Cykliści 
wystartowali z Rynku, dojechali do 
parku w Osiedlu Stałym i velostradą 
dotarli na metę, która zlokalizowana 
została na Placu Górników. Rowe-
rową imprezę dla jaworznickich ro-
dzin zorganizowała parafi a pw. św. 
Wojciecha i św. Katarzyny, a wsparło 
ją w tym Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie.

– To już trzeci taki rajd. Pierwszy 
poświęcony był św. Wojciechowi, pa-
tronowi naszej parafi i. Drugi zorgani-
zowaliśmy przy okazji setnej roczni-
cy urodzin Jana Pawła II, a dziś rajd 
poświęcony jest św. Katarzynie – wy-
jaśnia Dawid Domagalski, jeden 
z organizatorów wydarzenia.

W rowerowej imprezie udział 
wzięli doświadczeni rowerzyści 
i tacy, którzy na co dzień nie jeż-
dżą zbyt dużo. Trasa była tak przy-
gotowana, by każdy uczestnik, nie-

Podczas Rodzinnego Pikniku 
na targowisku Manhattan Pod-
łęże zbierano głosy na projekty 
zgłoszone w ramach tegorocznej 
edycji Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Jest szansa na 
zdobycie pieniędzy na wyposażenie 
jaworznickich karetek. Świętowano 
też jubileusz 30-lecia działalności 
piekarni Stanisława Bigaja. Im-
prezę zorganizowano w sobotę, 
18 września. 

– Rodzinny Piknik to okazja, by 
promować przedsiębiorców, którzy 
działają na naszym targowisku. To 
też okazja, by rozmawiać o spra-
wach ważnych dla naszych klientów 
i mieszkańców Jaworzna. Właśnie 
dlatego zachęcamy do głosowania 
na projekt związany z Jaworznem 
w ramach Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Mamy tu już pierw-
sze sukcesy – wspomina Andrzej 
Kościański, prezes Stowarzyszenia 
Kupców Manhattan Podłęże.

W ubiegłorocznej edycji MBO, 
dzięki projektowi zgłoszonemu 

zależnie od kondycji i rowerowej 
zaprawy, mógł sobie z nią poradzić.

– Jazda na rowerze to taki rodzaj 
aktywności, który polecam każdemu. 
To doskonały relaks i świetna okazja, 
by się trochę poruszać – przekonuje 
Renata Łaskawska, uczestniczka 
sobotniego rajdu.

Podobnych głosów było znacznie 
więcej. – Na rowerze spędzam mnó-
stwo czasu. Jeżdżę po Jaworznie, ale 
zdarzają się też wycieczki do Ogro-
dzieńca, Oświęcimia, Złotego Potoku, 
Chrzanowa czy Częstochowy. Dziś tra-
sa rajdu jest krótka, toteż żeby nie czuć 
niedosytu trzeba będzie jeszcze gdzieś 
pojechać – mówi z uśmiechem Teresa 
Cebula, uczestniczka rajdu.

Na trasie Rodzinnego Rajdu Ro-
werowego stanął też między innymi 
Dariusz Starzycki, wicemarszałek 
województwa śląskiego.

– Jeśli chodzi o rodzaj aktywności 
fi zycznej, to na co dzień zdecydowanie 
wybieram kije i marsze nordic walking, 
ale rower też bardzo lubię. Jaworzno 
jest pięknym miastem i jazda drogami 

przez jaworznian, udało się wy-
walczyć nowoczesną i świetnie 
wyposażoną karetkę, wartą pół 
miliona złotych. W tym roku cho-
dziło o pieniądze na defi brylatory 
i respiratory, które stałyby się wy-
posażeniem karetek jeżdżących po 
jaworznie i Zawierciu. Głosować 
można było do niedzieli, 19 wrze-
śnia. Wyniki powinniśmy poznać 
jeszcze w tym miesiącu.

Rodzinny Piknik na Manhattanie 
to również świętowanie jubileuszu 
jaworznickiej piekarni, która dzia-
ła w naszym mieście już od 30 lat. 
– Przygotowaliśmy poczęstunek dla 
uczestników pikniku. Były między 
innymi ciasto, konfi tura i chleb ze 
smalcem – mówi Stanisław Bigaj, 
właściciel piekarni.

Atrakcji było więcej. Uczestni-
cy pikniku mogli obejrzeć pokazy 
przygotowane przez sportowców 
z Akademii Boksu Roberta Gortata, 
były też występy uczniów z SP 2 i SP 
7. Dla uczestników pikniku zaśpie-
wał jaworznianin Aleksander Tura, 

rowerowymi daje sporo przyjemności
– podkreśla Dariusz Starzycki.

Na starcie Rodzinnego Rajdu Rowe-
rowego stanęli głównie jaworznianie, 
ale nie zabrakło też gości. – Bardzo 
chętnie bierzemy udział w rowerowych 
imprezach organizowanych w Jaworz-
nie. Jeśli tylko możemy, to zawsze mamy 
tu swoją reprezentację – mówi Marek 
Jarosz, prezes grupy Rowerowej My-
słowice.

Na mecie rajdu wręczono upomin-
ki rowerzystom, którzy brali udział 
w walce o kilometry w ramach kon-
kursu na Rowerową Stolicę Polski. 
Chętni mogli wziąć też udział w qu-
izie poświęconemu kardynałowi Ste-
fanowi Wyszyńskiemu. – Starałem 
się tak przygotować pytania, by każdy 
kto oglądał uroczystości beatyfi kacyjne 
bez trudu poradził sobie z odpowiedzia-
mi. Wierzę, że przy okazji konkursu 
uda nam się poszerzyć wiedzę o ży-
ciu i działalności tego błogosławionego
– podkreśla ks. Paweł Łajca, wika-
riusz w parafi i św. Wojciecha i św. Ka-
tarzyny.                                         GD

a panie z klubu „Senior+” z Podwala 
przygotowały grochówkę i przekąski.

Upominki dla zaangażowanych 
w przygotowanie pikniku przekazał 
Dariusz Starzycki, wicemarszałek 
województwa śląskiego. 

– Wykorzystujemy Rodzinny Piknik 
również do tego, by promować wśród 
mieszkańców selektywną zbiórkę od-
padów. Przekazujemy jaworznianom 
materiały przygotowane przez Miejski 
Zarząd Nieruchomości Komunalnych
– mówi Maciej Stanek, jaworznic-
ki radny.

Rodzinny Piknik spodobał się 
mieszkańcom. Klienci targowiska 
chwalili pomysł i organizację tego 
przedsięwzięcia.

– Pandemia na pewno mocno ude-
rzyła również w przedsiębiorców, któ-
rzy swoje punkty prowadzą na tym 
targowisku. Takie imprezy mogą po-
móc odzyskać klientów i przyciągnąć 
nowych. To naprawdę dobry pomysł 
– podkreśla Monika Machowska, 
mieszkanka Podłęża.

Grażyna Dębała
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Odbudowa i rozbudowa miasta, 
łączenie sąsiadujących ze sobą miej-
scowości, a także dalszy rozwój prze-
mysłu. Tak w skrócie wyglądały w Ja-
worznie lata od zakończenia II wojny 
światowej do momentu transformacji 
ustrojowej. W tym odcinku naszego 
historycznego cyklu, związanego z ju-
bileuszem 120-lecia nadania praw 
miejskich naszemu miastu, przeno-
simy się do czasów Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej.

Trudności po wojnie
Zaraz po wyrwaniu miasta z rąk 

okupanta, utworzono w Jaworznie 
wojskową komendanturę radziec-
ką, a komendantem ds. politycznych 
i specjalnych został major Siergiej 
Tomiłko. Podniesienie miasta z wo-
jennych zgliszcz nie było łatwym za-
daniem. Co prawda, podczas walk 

nie ucierpiały zakłady przemysłowe 
i infrastruktura komunalna, ponie-
waż mieszkańcy bronili ich przed 
rozgrabianiem i zniszczeniem. Jed-
nak w ruinę popadło wiele domów. 
W całym Jaworznie leżały też setki 
zwłok. Po ustaniu walk jaworznianie 
pochowali Niemców w rowach prze-
ciwlotniczych, radzieckich żołnierzy, 
uroczyście, w zbiorowych mogiłach 
na cmentarzach.

Wielu mieszkańców cierpiało z nie-
dożywienia, wielu wymagało lecze-
nia. Tymczasem miejski szpital był 
zniszczony. Dlatego założono nowy, 
w miejscu, w którym w czasie oku-
pacji istniała siedziba gestapo. Bra-
kowało żywności. W magazynach 
kopalnianego „Konsumu” pozostało 
jednak około 400 ton mąki, której 
Niemcy nie zdołali wywieźć z miasta. 
Wypiekanym z niej chlebem płacono 
robotnikom za pracę. Wyżywienie 

Jaworzno w czasach PRL-u
starały się zapewnić swoim pracow-
nikom i ich rodzinom także jaworz-
nickie zakłady. Nie obyło się jednak 
bez strajków, głównie w kopalniach. 
Ich powodem były przerwy w wy-
dawaniu chleba i innych artykułów 
pierwszej potrzeby.

W najtragiczniejszej sytuacji byli 
jednak więźniowie hitlerowskiego 
podobozu Neu-Dachs, który znajdo-
wał się na dzisiejszym Osiedlu Stałym. 
Z pomocą pospieszyli samorządowcy, 
parafi e i sami mieszkańcy Jaworzna, 
a także żołnierze radzieccy.

Nie zabrakło jednak także czarnych 
kart w powojennej historii miasta. 
W miejscu hitlerowskiego podobozu 
powstał bowiem Centralny Obóz Pra-
cy, który funkcjonował w latach 1945-
1949. Byli w nim więzieni Niemcy, 
Polacy, Ślązacy, Rumuni, Austriacy, 
Holendrzy, Ukraińcy i Łemkowie. 
W COP zmarło około 10 tys. osób. 

Zwłoki chowano w lesie między Pod-
łężem a Osiedlem Stałym. Dramat 
obozu nie skończył się też w kolej-
nych latach. Od 1951 do 1956 ist-
niało tam Progresywne Więzienie dla 
Młodocianych. Zostało zamknięte po 
buncie osadzonych.

Oni rządzili miastem
Pierwszym powojennym burmi-

strzem Jaworzna został Stanisław 
Stolarczyk. Miastem kierował jednak 
bardzo krótko, a stanowisko stracił 
przez przejęzyczenie. Podczas wiecu, 
na którym utworzono Miejską Radę 
Narodową, użył bowiem sformułowa-
nia „hordy radzieckie”, zamiast „hor-
dy hitlerowskie”, przez co niebawem 
zrezygnował z pełnionej funkcji, jak 
tłumaczył, ze względów zdrowot-
nych. Nowym burmistrzem został 
Teofi l Odrzywołek (dotychczasowy 
zastępca Stolarczyka).

Pierwszym po wojnie burmistrzem 
Szczakowej był, również krótko, Jan 
Ociepko. Zastąpił go na tym stano-
wisku Leon Wadowski, na miejsce 
którego już w maju 1945 roku wszedł 
Bogdan Setkiewicz. Wójtem gmi-
ny zbiorowej Szczakowa-wieś, która 
obejmowała Ciężkowice, Długoszyn 
i Dąbrowę Narodową, został Jacenty 
Kramarczyk. Druga gmina zbiorowa, 
Jaworzno - wieś, miała swoją siedzi-
bę w Jeleniu, a w jej skład wchodziły 
Byczyna i Jeleń. Na wójta powołano 
tam Jana Żurawika.

Pierwszym w historii prezydentem 
Jaworzna został w 1975 roku jego 
dotychczasowy naczelnik, Leszek
Jagodyński. Sprawował swój urząd 
do 1979 roku. Kolejnymi włodarzami 
naszego miasta w czasach PRL-u byli: 
Marian Skalski (do 1982 roku) i Jó-
zef Cichowski (do roku 1990).

Zmiany 
nie tylko terytorialne

Zmiany dotyczyły też obszaru mia-
sta. Najpierw, w 1953 roku , Jaworz-
no straciło Jęzor na rzecz Sosnowca. 
W 1956 roku, zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ministrów, do Jaworzna 
zostały przypisane Szczakowa, Dą-
browa Narodowa, Długoszyn, Dobra 
i Pieczyska. W 1972 roku dołączyły 
Ciężkowice. Ze względu na dobrze 
rozwinięty przemysł, w roku 1975 

nasze miasto opuściło województwo 
krakowskie i weszło w skład woje-
wództwa katowickiego. W tym sa-
mym roku do Jaworzna dołączyły 
Jeziorki, a dwa lata później Byczy-
na i Jeleń.

Nasze miasto rozrastało się nie 
tylko terytorialnie. Na jego terenie, 
zwłaszcza w Śródmieściu, powstawa-
ły nowe osiedla mieszkaniowe. To 
w czasach PRL-u zbudowano blokowi-
ska na Podwalu, Podłężu czy Osiedlu 
Stałym. W czynie społecznym powsta-
wały z kolei liczne ośrodki życia spo-
łecznego, jak stadion Victorii, basen 
kopalni „Komuna Paryska”, ośrodek 
wypoczynkowy Tarka, zalew Sosina. 
Budowano też tzw. szkoły-tysiąclatki. 
W 1965 roku rozpoczęła się budowa 
szpitala miejskiego.

Okres PRL-u to też dalszy rozwój 
przemysłu w Jaworznie. Zbudowano 
nowe i rozbudowano większe zakła-
dy w mieście, w tym kopalnie, które 
zmieniły swoje nazwy – Piłsudski 
został Bierutem, Jan Kanty Komuną 
Paryską. Zakłady górnicze utworzy-
ły jedno górnicze przedsiębiorstwo 
pn. „Jaworzno” (od 1945 do 1957 
roku i od 1963 roku do końca swo-
jego istnienia). Unowocześniono też 
Elektrownię Jaworzno I, a w jej są-
siedztwie powstały dwie inne, tzw. 
„Dwójka” (jej budowa zakończyła się 
w 1954 roku) i „Trójka” (zbudowana 
w latach 1972-1978).

Bierut zniknął
Wydarzenia w Polsce pod koniec 

lat 70. i na początku lat 80. ub. wie-
ku nie przeszły bez echa także w na-
szym mieście. Idąc za przykładem 
robotników z innych miejscowości, 
strajkowali również pracownicy ja-
worznickich zakładów przemysło-
wych. Powstawały niezależne związki 
zawodowe. W czasie stanu wojennego 
nie doszło w Jaworznie do brutalnych 
akcji. Internowano jednak tutejszych 
szefów organizacji związkowych.

Wybory w 1989 roku pokazały, że 
jaworznianie chcą zmian. Większość 
zagłosowała na Solidarność. Symbo-
licznym zerwaniem Jaworzna z socja-
lizmem była decyzja Miejskiej Rady 
Narodowej z 14 września 1989 roku. 
Radni zmienili nazwę ulicy Bolesława 
Bieruta na Sportową.

Anna Zielonka-Hałczyńska



Irena Ślusarczyk swój talent malarski odkryła już w szkole podstawowej, kiedy 
wzięła udział w pierwszym konkursie plastycznym. Kunszt doskonaliła przez lata, 
łącząc artystyczną pasję z macierzyństwem i dbaniem o dom. Osiągnęła wysoki 
poziom empatii i dojrzałości w swojej twórczości, co doskonale oddają jej obrazy. 
To właśnie poprzez nie, pragnie przekazać innym, że wszystko ma sens.

| fot. Marlena Bielińska

Pani Irena jest szczególnie dumna z portretu kard. Stefana Wyszyńskiego swojego autorstwa | fot. Natalia Czeleń

Katarzyna Nosowska 11 września wystąpiła w Hali Widowiskowo-Sportowej 
MCKiS-u. Dała świetny występ, który z pewnością na długo zapadnie w pa-
mięć jaworznickiej publiczności. Nosowska to nietuzinkowa artystka. Jest 
autorką tekstów, które niosą pozytywny przekaz, felietonistką. Napisała dwie 
książki „A ja żem jej powiedziała” i „Powrót z Bambuko”, występowała w se-
rialu „Druga szansa”, fi lmie Pasikowskiego „Pitbull. Ostatni pies”. Była przez 
kilka lat dyrektorem artystycznym Męskiego Grania.

Tworzy pani fantastyczną atmosferę na 
koncertach, wchodzi w interakcję z pu-
blicznością. Chce pani zarażać pozytyw-
ną energią czy czerpie pani energię od 
słuchaczy?
Myślę, że w akcie, jakim jest sztuka, dochodzi do 

spotkania artysty z odbiorcą, jako równorzędnych 
partnerów. Wymiana energii jest zatem obopól-
ną. Przed każdym koncertem formułuję intencję, 
która zawsze sprowadza się do chęci ofi arowania 
słuchaczowi dobra.

Grała pani z różnymi formacjami i arty-
stami, różnego gatunku i pokolenia. Czy 
jest artysta lub zespół, z którym chciała-
by pani nagrać jakiś kawałek, i czym jest 
podyktowany wybór konkretnego duetu 
czy zespołu? 
Obecnie nie przychodzi mi do głowy żaden kon-

kretny duet. Wierzę, że przychodzą do nas ludzie 
i sytuacje, które w danym momencie powinny za-
istnieć. Jestem całkowicie otwarta na propozycje 
losu. Jedynym warunkiem jest przyjemność obco-
wania z drugim człowiekiem, brak wątpliwości, że 
dana współpraca jest w zgodzie ze mną.

Dystans do siebie i do świata, o których 
pisze pani w swoich książkach, to swo-
ista fi lozofi a życiowa. Czy to show biznes 
tego panią nauczył? 
Dystans przychodzi wraz z zaufaniem do pro-

cesu, jakim jest życie i wewnętrzną decyzją, że 
wybieramy widzieć rzeczywistość taką, jaka jest, 
bez męczących prób naginania jej do własnego 
widzimisię. Wtedy robi się lekko, a często bar-
dzo zabawnie.

A po co pani była książka „A ja żem jej 
powiedziała”?

Nieprawdopodobnie 
wdzięczna

Propozycja napisania tej książki wypłynęła 
od Wydawnictwa Wielka Litera. Byłam wtedy 
w specyfi cznym momencie życia, kiedy nie mia-
łam już nic do stracenia, bo wszystko właściwie 
straciłam. Zyskałam wtedy szczególny rodzaj 
odwagi i rozpoczęłam proces intensywnej prze-
miany, powrotu do siebie. Pisanie książki było 
wspaniałym sposobem na badanie, kim wła-
ściwie jestem. „Powrót z Bambuko” przyniósł 
ostateczną odpowiedź na to pytanie.

Gra w spektaklach czy serialach to jed-
norazowa przygoda czy może chęć speł-
nienia marzeń z lat młodości? 
Podobnie jak w przypadku duetów muzycz-

nych - zdaję się na los. Siedzę sobie w domu, 
zajmuję się życiem i od czasu do czasu pojawia 
się wyzwanie z dziedziny innej niż macierzy-
sta - i jeśli czuję radość na myśl o podjęciu go, 
to podejmuję.

Jedna z fanek napisała: „Wysłali cię na 
Ziemię, żebyś uwrażliwiała ludzi, naj-
trwalsze serca przy Tobie miękną”. To 
jest piękne być tak postrzeganym, ale 
zarazem chyba bardzo trudne, bo show 
biznes to ciężki kawałek chleba. Czy nie 
żałuje pani swojej drogi obranej ponad 
20 lat temu?
Nie żałuję absolutnie niczego w życiu, bo 

wszystko stanowiło cenną naukę i doprowadzi-
ło do momentu, w którym mogę powiedzieć, że 
życie jest cudem. Nie mam pojęcia, jak wyglą-
dałoby moje życie, gdyby nie śpiewanie. Myślę, 
że nie chciałabym tego wiedzieć. Jestem za to 
życie tak nieprawdopodobnie wdzięczna.

Dziękuję za rozmowę.
Ewa Szpak
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Jaworznianka odkryła swoją pasję przy-
padkiem, na konkursie plastycznym w szkole 
podstawowej. Otrzymała wtedy wyróżnie-
nie. – W tamtym momencie dotarło do mnie, 
że mam dar, że coś potrafi ę. W moim sercu 
zasiano ziarno, które z biegiem lat kiełkowało 
i zmieniało moje życie – wspomina malarka. 
Odtąd Irena Ślusarczyk pielęgnowała tę 
pasję. Początkowo stosowała farby olejne, 
z czasem przeszła na akwarele.  Jak sama 
przyznaje, lubi wyzwania i trudne techniki, 
które wymagają od niej samodoskonalenia.

Kiedy została mamą piątki dzieci, czasu 
na tworzenie miała znacznie mniej. Były 
momenty, że nie było go wcale. Świadomie 
zrezygnowała z pracy zawodowej na rzecz 
opieki nad dziećmi. – Chciałam dać im tyle 
uwagi, ile będą jej potrzebować. Nie żałuję ni-
czego, bo to nie było poświęcenie. Była to chęć 
dania z siebie dzieciom jak najwięcej – wspo-
mina jaworznianka.

Miłość do malowania przetrwała. – Tęsk-
nota za tworzeniem cały czas we mnie była. 
Dlatego postanowiłam wygospodarować czas 
na swoje pasje, na ich realizację i samospełnie-
nie na innych płaszczyznach. Zaczęłam dbać 
o to, by mieć czas i swój kącik do malowania
– opowiada Irena Ślusarczyk.

W tym wszystkim panią Irenę wspierał 
mąż. Pomocny był też plan, który każdego 
dnia opracowywała. – Musimy mieć choćby 
ramowy plan działania. Kiedy chodzimy do 
pracy, łatwiej ten plan utrzymać. Gdy siedzimy 
w domu, którym się zajmujemy, jest większa 
pokusa i łatwiej o zmarnotrawienie czasu – tłu-
maczy artystka. W życiu i tworzeniu poma-
ga jej też wiara w Boga. – Moje wyznawanie 
wiary ma wpływ na ludzi, których spotykam 
na swojej drodze. Chciałabym, by moje obrazy 
to właśnie oddawały. By ktoś inny, patrząc na 
obraz mojego autorstwa, zobaczył coś więcej. 
By teraz to w nim coś zakiełkowało – opowia-
da Irena Ślusarczyk.

Była członkinią grupy plastycznej „Plastu-
sie”. Tam po raz pierwszy usłyszała o Stowa-
rzyszeniu Twórców Kultury w Jaworznie, do 
którego dołączyła. – Członkostwo w STK bar-
dzo wiele mi daje. Wraz z moimi koleżankami 
i kolegami wzajemnie się motywujemy, inspi-
rujemy. Kiedy widzę, że inni coś znów namalo-
wali, napisali, sama zaczynam się motywować 
i biorę pędzel do ręki – tłumaczy pani Irena.

Malarka brała udział w wystawach zbioro-
wych, konkursach i wernisażach indywidual-
nych. Znaczną część prac poświęca tematyce 
religijnej, ale w obrazach jej autorstwa można 
znaleźć również pejzaże, abstrakcje, a przede 
wszystkim portrety. – Bóg daje mi taką cieka-
wość twarzy ludzkiej. Bardzo interesuje mnie 
twarz, emocje, które ukazuje lub skrywa – wspo-
mina malarka z STK. Jej talent do kopiowania 
dostrzegł prof. Czesław Kempiński. Według 
niego świetnie radziła sobie z tworzeniem 
obrazu na wzór widzianego przez siebie zdję-
cia. Artystka często jednak pozwala sobie na 
własną twórczą interpretację.

Irena Ślusarczyk nie zamyka się na tylko 
jedną dziedzinę sztuki. Uważa, że robienie 
czegoś nowego otwiera na inne obszary i jest 
fascynujące. Bardzo lubi rysować, szkicować. 
Zdobi pudełeczka na drobiazgi. Wykonuje też 
fantazyjne świeczniki. Zazwyczaj tworzy dla 
siebie. Zdarza się jednak, że swoimi pracami 
obdarowuje bliskich, czasem sprzeda swoje 
dzieło. Co ciekawe, odnalazła się też w pisaniu 
wierszy. – Nigdy nie sądziłam, że kiedykolwiek 
będę pisać i że będę czerpać z tego tyle satysfakcji. 
Mój pierwszy wiersz opowiadał o mojej przeszło-
ści, o tym, co za mną. Teraz pora na tworzenie 
tego, co przede mną – zapowiada jaworznicka 
artystka. Rozważa też udział w konkursie li-
terackim „O złotą lirę”, który niedawno został 
ogłoszony. – Moje dzieci są już dorosłe. Teraz jest 
mój czas. Przeżywam rozkwit na wielu płaszczy-
znach. Myślę, że ten rozkwit jest możliwy dzięki 
łasce Bożej – kwituje pani Irena.               NC

Teraz jest mój czas



Miejska Biblioteka Publiczna gościła Mariusza Szczygła. Spotkanie autorskie reportera, wykładowcy akademickiego i autora wielu 
książek podsumowało Zin-book, jeden z siedmiu cykli warsztatowych w ramach trzeciej już edycji projektu Performatywna Książka. 
Performatywna Biblioteka. Było więc o performacji książek, reportażu, publicystach, ale też o lęku przed snem i sensie istnienia.

WARTO POSŁUCHAĆ... PRZECZYTAĆ... ZOBACZYĆ...
Książka FilmMuzyka

Jakub Małecki 
Święto ognia

Wyszyński 
– zemsta czy 
przebaczenie

Happysad 
Odrzutowce i kowery

Powieść, którą czyta się jed-
nym tchem i która zmusza do refl eksji. To histo-
ria o przełamywaniu barier, słabości i borykaniu 
się z problemami. Nastka ma porażenie mózgo-
we, jest uwięziona w swoim ciele, ale chce być 
taka jak jej siostra, która tańczy w balecie i prze-
chodzi przez mordercze treningi. I jest jeszcze 
ich ojciec, samotnie wychowujący dziewczynki. 
Autor w prosty sposób opisuje trudne tematy.

Wystawa

Mistrzowskie narracje. 
Śląscy mistrzowie grafiki

Ekspozycja prezentuje dzieła 
artystów związanych z Katowicami i dziejami 
Akademii Sztuk Pięknych od 1929 roku. To 
co ich łączy, to grafi ka obrazująca nieustanne 
poszukiwania nowych możliwości, a są to m.
in. wizerunki powstałe w efekcie zastosowania 
tworzywa sztucznego, jako materiału do wyko-
nania matrycy. Wystawa czynna do 4 listopada 
w Muzeum Śląskim.                                   ES

II wojna światowa. Płonąca 
Warszawa, transporty rannych wymagających 
opieki, niemieckie patrole. W trudnych czasach 
hartuje się siła ducha i wielkość serca przyszłego 
prymasa Polski – księdza Stefana Wyszyńskiego. 
Film ten to opowieść o człowieku, który w obli-
czu wojny musi dokonywać trudnych wyborów 
i odpowiedzieć sobie na pytanie: „Jak miłować 
nieprzyjaciół, kiedy przyszło do nich strzelać?”.

Dwupłytowe wydawnictwo 
rockowej grupy muzycznej Happysad, które za-
wiera 14 utworów podsumowujących 20-letnią 
działalność zespołu. Utwory zostały podzielone 
na dwie grupy. Odrzutowce - to te nigdy wcze-
śniej niepublikowane, a covery to najbardziej 
znane utwory, które przeszły lifting aranżacyj-
ny. Wydanie takiego albumu to świetny projekt, 
który umożliwia powrót do przeszłości zespołu.

Słuchać trzeba akceptująco

Mariusz Szczygieł dał się po-
znać uczestnikom spotkania jako 
pogodny i rozmowny człowiek. 
– W płodzeniu dzieci w postaci ksią-
żek najwspanialsze jest to, że to dziec-
ko żyje swoim życiem. Jedni mówią, 
że piękne, drudzy, że brzydkie, jedni, 
że mądre, drudzy, że głupie. Ja nigdy 
tego nie prostuję. Zawsze przytakuję, 
bo uważam, że czytelnik ma swoją 
inteligencję i ma prawo czytać przez 
siebie, przez swoją wrażliwość, do-
świadczenie, wiedzę. Książki perfor-
mują się nie tylko w postaci artystycz-
nej, ale także w głowach czytelników
– tłumaczył. Przyznał też, że zde-
cydowanie bardziej woli pisać niż 
mówić. O pewnych sprawach nie 
potrafi  powiedzieć wprost, a przela-
nie myśli na kartkę przychodzi mu 
znacznie łatwiej. Lubi też dużo roz-
mawiać. Powstawanie jego repor-
taży jest procesem długotrwałym.

– Czasami pytam celowo kilka razy 
o to samo. To jest mój sposób bycia. 
Nie mam też problemu z opowiedze-
niem rozmówcy czegoś o sobie. Skoro 
mój rozmówca mi zaufał, to dlaczego 
nie mogę mu się odpłacić? - wyjaśnia 
dziennikarz.

Gość opowiadał także słucha-
czom, jak powstają jego reporta-
że i skąd się biorą ich bohatero-
wie. Przyznał, że bywają sytuacje, 
w których chłonie każde słowo swe-
go rozmówcy. Umiejętność słucha-
nia jest dla reportażysty niezwykle 
cenna. – Jestem rozmowny i lubię 
opowiadać. Taki jest mój zawód. Ale 
kiedy słucham, to słucham. Obie te 
sprawy są ważne dla mnie. Trzeba 
słuchać akceptująco – podkreśla 
dziennikarz.

Mariusz Szczygieł przyznaje, 
że w swoich książkach przemyca 
cząstkę siebie, ale zdobył się na to 
dopiero po pięćdziesiątce. – Jestem 
z takiej szkoły reportażu, którą roz-
poczęła Hanna Kral. Nie pozwalano 
nam pisać od siebie. Mieliśmy opisy-

wać tylko to, co widzieliśmy, słyszeli-
śmy. Nie pozwalano nam, jako mło-
dym reporterom, na własne refl eksje. 
My byliśmy pośrednikiem między 
bohaterem a czytelnikiem. Dopiero 
z czasem pozwoliłem sobie na prze-
mycanie swojej myśli – wyjaśniał 
pan Mariusz.

Na bibliotecznym spotkaniu nie 
było tematów tabu. Dziennikarz 
przyznał się do swoich lęków i sła-
bości. Mówił o tym, że przez wiele 
lat bał się zasypiać, leżąc na wznak. 
Robił to w pozycji półsiedzącej. 
Wynikało to z lęku przed utratą 
kontroli nad swoim życiem oraz 
śmiercią. Po latach dojrzewania 
i psychoterapii jest już z tym lę-
kiem oswojony. Dziś bardzo lubi 
spać, a jeszcze bardziej tłumaczyć 

swoje sny. Słuchacze dowiedzieli 
się także, że pan Mariusz jest nie-
wierzący. – Pomimo mojej pogody 
ducha nie widzę sensu życia ludzko-
ści. Po co? Co z tego ma wynikać? 
Wierzący powie, że zbawienie. Co 
ma powiedzieć niewierzący? Trzeba 
dobrą drogą dojść do śmierci. Jeśli 
ktoś lub coś nas powołał do życia i dał 
nam samoświadomość i inteligencję, 
to sensem życia jest to, by w tej nie-
wiadomej nawzajem przynosić sobie 
ulgę. Jeden człowiek może ulżyć dru-
giemu w tym bytowaniu za pomocą 
miłości, sztuki, medycyny – mówi.

Mariusz Szczygieł jest wykła-
dowcą na Wydziale Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Od 1990 roku 
związany jest z „Gazetą Wyborczą”, 

w której zdobywał doświadczenie 
pod okiem Hanny Krall. Od 1995 
do 2011 roku prowadził popularny 
talk show „Na każdy temat”, na 
kanale Polsat. Jego książki zostały 
wydane w 21 krajach. Za „Gottland” 
zdobył Europejską Nagrodę Książko-
wą 2009 i polską nagrodę Nike Czy-
telników. Zyskał też miano  Dzienni-
karza Roku 2013 w Grand Press. Za 
książkę „Nie ma” zdobył podwójną 
Nagrodę Nike 2019. Został odzna-
czony przez Prezydenta RP orderem 
Polonia Restituta. Jest też prezesem 
Fundacji Instytut Reportażu, która 
prowadzi znaną w Warszawie księ-
garnio-kawiarnię „Wrzenie świata” 
oraz wydawnictwo książkowe „Do-
wody na Istnienie”. 

Natalia Czeleń

Mariusz Szczygieł oczarował swoich słuchaczy poczuciem humoru | fot. Natalia Czeleń

Poetyckie 
boje

Do 12 października można przesy-
łać prace na konkurs poetycki „O zło-
tą lirę”. W literackich zmaganiach 
mogą wziąć udział wszyscy poeci. 
Nie ma ograniczeń wiekowych. Ob-
jętość wiersza nie może przekroczyć 
dwóch stron formatu A4 przy stan-
dardowej czcionce dwunastce. Je-
den uczestnik może zaprezentować 
maksymalnie 3 wiersze o całkowicie 
dowolnej tematyce. Nie mogą być 
one jednak wcześniej publikowane 
czy nagradzane. Temat jest dowolny.

– Warto skorzystać z takiej okazji, 
aby stanąć w szranki z samym sobą 
i wydobyć coś, czego jeszcze nikt nie 
dostrzega – zachęca do udziału w kon-
kursie Jacek Maliszczak, prezes 
Stowarzyszenia Twórców Kultury 
w Jaworznie.

Wiersz trzeba wysłać w zakle-
jonej kopercie. Konkursową prze-
syłkę należy opisać: „O Złotą Lirę” 
z pseudonimem literackim i kate-
gorią wiekową. W kopercie należy 
też umieścić wydrukowane cztery 
egzemplarze utworu opatrzone ty-
tułem, godłem i kategorią wieko-
wą oraz czytelnie wypełnioną kartę 
uczestnictwa. Prace trzeba przesłać 
na adres:  Stowarzyszenie Twórców 
Kultury w Jaworznie, ATElier Kultu-
ry, Klub „RELAX”, ul. Szczakowska 
35 B, 43-600 Jaworzno, z dopiskiem 
na kopercie Konkurs „O Złotą Lirę”.

Organizatorami poetyckich bojów 
są Stowarzyszenie Twórców Kultury 
w Jaworznie, ATElier Kultury oraz 
III Liceum Ogólnokształcące im. 
Orła Białego w Jaworznie. Poetyckie 
boje objęte są honorowym patrona-
tem prezydenta Jaworzna, Pawła 
Silberta, oraz MCKiS w Jaworznie.

Ogłoszenie wyników konkursu, 
a także wręczenie nagród, odbę-
dzie się 26 października w Klubie 
Relax (ul. Szczakowskiej 35 B). 
Autorzy nagrodzonych utworów 
zostaną powiadomieni. Szczegó-
łowe informacje można znaleźć na 
stronach internetowych organiza-
torów: www.stk.decoart.pl i www.
atelierkultury.pl.

Natalia Czeleń
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Jesień ma wpisaną w charakter 
nostalgię i refl eksyjność. Światło ma 
wtedy wyjątkową, unikalną dla tej 
pory roku barwę, a natura pyszni się 
pełnią kolorów. Zatem nic dziwne-
go, że jesienny pejzaż jest wdzięcz-
nym tematem lub tłem dla twórców 
fi lmowych w opowiadanych przez 
nich historiach. Gdy lato powoli od-
chodzi w zapomnienie, liście spada-
ją z drzew, a wiatr jest zdecydowa-
nie za chłodny na spacery, nie ma 
lepszej pory niż jesień, na bezkarne 
wylegiwanie się pod ciepłym kocem, 
obowiązkowo z kubkiem gorącej her-
baty. Idealnym dopełnieniem takiego 
wieczoru może być tylko nastrojowy 
fi lm lub książka. Tworząc subiektyw-
ne zestawienie fi lmów, sugerowałam 
się niekoniecznie gatunkiem, a ra-
czej przedstawioną historią, zdję-
ciami czy muzyką. Mam nadzieję, 
że sprawią, że choć na chwilę zanu-
rzymy się w zupełnie innym świecie. 

Jesień może stać się niezwykłą sce-
nerią na przykład dla rodzącego się 
romansu. Dzieje się tak w przypadku 
fi lmu „Kiedy Harry poznał Sally”, 
gdzie jesienna nostalgia i melancho-
lia tworzą idealne tło akcji. Bohate-
rom Harry’emu i Sally niemal 12 lat 
zajmuje zrozumienie, że chcą być 
ze sobą. Przez ten czas udaje im się 

Wybrana fi lmografi a:
Coco, reż. Lee Unkrich, USA 2017
Czarna magia na Manhattanie, reż. R. Quine, USA 1958
Daleko od nieba, reż. Todd Haynes, USA  2002
Dosięgnąć kosmosu, reż. Joe Johnston, USA1999
Fantastyczny Pan Lis, reż Wes Anderson, USA 2009
Jeździec bez głowy, reż. Tim Burton, USA/Niemcy 1999
Kiedy Harry poznał Sally, reż. Rob Reiner, USA 1989
Kłopoty z Harrym, reż. A. Hitchcock, USA 1955
Love Story, reż. Arthur Hiller, USA 1970
Mamuśka, reż. Chris Columbus, USA 1998
Manhattan reż. Woody Allen, USA 1979
Masz wiadomość, reż. Nora Ephron, USA 1998 
Miłość w Nowym Jorku, reż. Joan Chen, USA  2000 
Na noże, reż. Rian Johnson, USA 2019
Słodki listopad, reż. Pat O’Connor, USA  2001
Uśmiech Mony Lisy, reż. Mike Newell, USA 2003
Zapach kobiety, reż. Martin Brest , USA 1992

Filmy na jesień 
i z jesienią w tle

Z jednej strony młody czerwony 
smok siejący postrach i spustosze-
nie w okolicznych osadach, z dru-
giej natomiast trójka zaprawionych 
w bojach krasnoludów z bogatym 
asortymentem broni. Czy smok zdoła 
uciec przed łowcami potworów, czy 
jednak zastawione sidła okażą się 
jego zgubą? Zapraszam na pojedy-
nek w dwuosobowej asymetrycznej 
grze Drako: Smok i Krasnoludy au-
torstwa Adama Kałuży – znanego 
m.in. z popularnej gry K2.

Drako jest szybką, bo zaledwie 
30-minutową grą dla dwóch osób od 
8 roku życia. Po wyborze jednej ze 
stron, gracze otrzymują przypisaną 
do niej planszetkę z miejscami na że-
tony zadanych ran oraz dedykowaną 
talię kart. Zadaniem krasnoludów 
jest zabicie smoka, natomiast drugi 
gracz odnosi zwycięstwo zarówno 
poprzez wyeliminowanie wszystkich 
krasnoludów, jak i w przypadku kie-
dy talia kart przeciwnika wyczerpie 
się – smok wykorzystuje tę okazję 
do ucieczki. Po rozstawieniu swoich 
fi gurek pora rozpocząć rozgrywkę.

W każdej turze gracze wykonują 
po dwie akcje w dowolnej kombi-
nacji: albo dobierają dwie karty ze 
swoich stosów kart, albo zagrywają 
jedną kartę i wykonują znajdującą 
się na niej czynność. Zarówno smok, 
jak i krasnoludy, mają swoje dedyko-
wane formy ataku lub przemieszcza-
nia się. Gracz sterujący smokiem, ma 
do dyspozycji poza zwykłym ruchem 
o jedno pole, możliwość przelotu na 
dowolne pole planszy, atak, obro-
nę oraz zianie ogniem, które może 
spowodo-
wać ob-
rażenia 
u wszyst-
kich kra-
snoludów, 
stojących 
w jednej li-
nii. Sterujący 
krasnoluda-
mi musi wy-
kazać się lep-
szym zmysłem 
taktycznym, 
ponieważ każdy 
z łowców ma inną 
umiejętność: atak 
z dystansu, rzut sie-
cią unieruchomia-
jący możliwość 
przemieszczania 
się smoka oraz 
furię, dającą 
jedną dodat-
kową akcję 
kosztem 
punktu 
życ ia 

krasnoluda. Dodatkowo poza swo-
ją turą zawsze można użyć karty 
z symbolem tarczy, aby uniknąć utra-
ty punktów życia na skutek ataku 
przeciwnika.

Drako: Smoki i Krasnoludy jest grą 
z prostymi zasadami i przejrzystą in-
strukcją. Posiada dobrze dopasowaną 
wypraskę na fi gurki, karty i plansze 
graczy, a obecna cena u gdańskiego 
wydawcy Rebel jest stosunkowo ni-
ska, jak na tak dobrą grę dla dwóch 
osób. U wydawcy również jest do-
stępna druga pozycja o bliźniaczym 
tytule Drako: Rycerze i Trolle, także 
od Adama Kałuży. Tym razem, jak 
wskazuje podtytuł, potyczka będzie 
toczyć się pomiędzy rycerzem wspo-
maganym dwoma łucznikami i dwo-
ma trollami: berserkerem i miota-
czem głazów. Wzorem poprzedniczki 
druga gra również cechuje się bar-
dzo dobrym wykonaniem, szybką 
rozgrywką i świetnie dopasowaną 
wypraską. Gracze mają jednak do 
dyspozycji dwie nowe frakcje, po-
siadające swoje indywidualne cechy. 
To, co wydaje się najciekawsze, po 
nabyciu również drugiego tytułu, 
to możliwość toczenia pojedynków 
krzyżowych: gracze mogą wybrać 
dwie z czterech dostępnych frakcji 
i stoczyć pojedynek na wybranej 
planszy.

Zarówno Drako: Smok i Krasno-
ludy, jak i Drako: Rycerze i Trolle 
to świetna pozycja wśród tytułów 
dwuosobowych dla początkujących 
i średnio-zaawansowanych graczy.

Radosław Kałuża
Harcerski Klub Gier Gildia

Drako: Smok i Krasnoludy

Ja jestem ogień, 
ja jestem śmierć

obdarzyć wzajemną nienawiścią, za-
przyjaźnić się, a dopiero na końcu się 
pokochać. Postać Harry’ego jest uoso-
bieniem jesiennej aury – depresyjny, 
wiecznie znudzony i ironiczny męż-
czyzna stanowi doskonały kontrast 
dla żywej, pogodnej, pełnej uroku 

Sally. Obraz od ponad trzech dekad 
jest uważany za jedną z najlepszych 
komedii romantycznych. Doskona-
łym dopełnieniem są zdjęcia Nowego 
Jorku jesienią i ikoniczne już kre-
acje Meg Ryan i Billy’ego Crystala.   

Katarzyna Pokuta

Zajęcia teatralne w Domu Kultury cieszą się sporym zainteresowaniem | fot. Marcin Miliński
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Harcerski Klub Gier Gildia
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Zajęcia teatralne organizowane 
w Domu Kultury im. Zdzisława Kru-
dzielskiego znalazły się w gronie 
nominowanych w plebiscycie Sło-
neczniki. To konkurs organizowany 
przez portal CzasDzieci.pl, który 
ma wskazać najciekawsze zajęcia 
dla młodych odbiorców.

– Chcemy docenić i nagrodzić or-
ganizatorów najlepiej przygotowa-
nych wydarzeń, które w największym 
stopniu przyczyniają się do rozwoju 
młodych adresatów, będąc równocze-
śnie najlepszą rozrywką – wyjaśniają 
organizatorzy plebiscytu.

W tym roku nominację w katego-
rii sztuki wizualne, myślenie obra-
zowe, przestrzenne, trójwymiarowe, 
wrażliwość artystyczna otrzymały 
warsztaty teatralne prowadzone 
przez Marcina Milińskiego, in-
struktora Miejskiego Centrum Kul-
tury i Sportu, który pracownię te-
atralną prowadzi w Domu Kultury 
im. Krudzielskiego w Szczakowej. 
Jego warsztaty rywalizowały z 17 
innymi zajęciami.

– Już sama nominacja jest dla mnie 
wielkim zaszczytem, bo płynie ze śro-
dowiska, w którym na co dzień pracu-
jemy. To wspaniałe uczucie reprezen-
tować MCKiS Jaworzno wśród takich 
instytucji jak: Muzeum Miejskie w Ty-
chach, Opera Śląska, Teatr Miejski 
w Gliwicach, Muzeum Górnośląskie 
w Bytomiu, Dom Kultury w Rybniku-
-Boguszowicach, Sosnowieckie Cen-

trum Sztuki - Zamek Sielecki, Teatr 
Zagłębia, Teatr Mały Tychy, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Katowicach, 
Teatr Czarnego Tła, Galeria Sztu-
ki Współczesnej BWA, Miejski Dom 
Kultury Koszutka, Bieruński Ośrodek 
Kultury, Raciborskie Centrum Kultu-
ry, Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna im. Ryszarda Kincla w Ra-
ciborzu – wylicza Marcin Miliński.

O tym, że teatr w Szczakowej ma 
się dobrze, można było się prze-
konać podczas Tygodnia Kultu-
ralnego, który zorganizowano na 
początku września. Na warsztaty 
teatralne „A jak Aktor” zgłosiło 

się 30 osób. Zajęcia dla tej grupy 
odbywają się w każdy poniedzia-
łek, wtorek i piątek. Chętni wciąż 
mogą się zgłaszać.

– Nasze grupy teatralne liczą blisko 
40 osób, są podzielone na trzy kategorie 
wiekowe: 5-8 lat, 9-14 lat i młodzież. 
W  czwartki zapraszamy grupy szkol-
ne na zajęcia w ramach cyklu „Lekcja 
z teatrem”, grafi k spotkań już jest za-
jęty do końca listopada. Mamy w pla-
nie uruchomienie grupy dla dorosłych, 
którzy swoje próby będą mieć razem 
z Zespołem Aktorskim „Proscenium”
– zapowiada  Marcin Miliński. 

Grażyna Dębała

Teatr ma się dobrze



Mistrz Polski 
z Jaworzna

Andrii Mosimchuk, 
zawodnik KS Sparta Jaworzno, 
wygrał mistrzostwa Polski MMA, 
zorganizowane w Sochaczewie 
w ubiegłą niedzielę, 18 września. 
Zawodnik jaworznickiego klubu 
zwyciężył w kategorii Pierwszy 
Krok -93 kg. W ćwierćfi nale zno-
kautował przeciwnika ciosem sier-
powym. W półfi nale zastosował 
metodę duszenia trójkątem nogami. 
W fi nale pokonał rywala duszeniem 
mataleo zza pleców.

Trzecie miejsce 
w Europie

Brązowy medal zdobyła 
polska reprezentacja amp futbo-
lu na mistrzostwach Europy w tej 
dyscyplinie. Mecz o trzecie miejsce 
z Rosją Polacy zakończyli wyni-
kiem 1:0. Wśród polskich repre-
zentantów jest jaworznianin, Igor 

Prawie 50 osób wzięło 
udział w IX Regatach 
Kajakowych na Sosinie, 
które odbyły się w minioną 
sobotę, 18 września.

Woźniak. Amp futbol to dyscypli-
na, w której w piłkę nożną grają 
zawodnicy po amputacjach nogi 
(piłkarze z pola) lub ręki (bramka-
rze). Jaworznicki zawodnik stoi na 
bramce. Na co dzień gra w barwach 
Wisły Kraków.

Wędkarze 
znów się zmagali

Koło PZW nr 106 wy-
grało zawody wędkarskie Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
o Puchar Prezydenta Miasta Ja-
worzna. Zmagania na wędki odbyły 
się w minioną sobotę nad zalewem 
Łęg, a ich organizatorem był za-
rząd Oddziału Miejskiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Jaworznie. Rywalizowało 9 
drużyn. Drugie miejsce zajęli re-
prezentanci Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego UM, a trzecie wędka-
rze z OSP Byczyna. Puchar wręczył 
zwycięzcom jaworznicki prezydent, 
Paweł Silbert.Łukasz Stanioch | fot. Materiały prasowe 

Regaty kajakowe powróciły na Sosinę po dwuletniej przerwie
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Regaty znów na Sosinie

W wioślarskich zmaganiach, zorga-
nizowanych przez Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie, o prym 
walczyli kajakarze z całego regionu. 
Do przepłynięcia mieli 6 kilometrów, 
na które składały się dwa okrążenia 
po wodach zalewu.

– Regaty wróciły na Sosinę po dwu-
letniej przerwie, podczas której ośro-
dek był modernizowany. Sporo się tu 
zmieniło i jeszcze się zmieni. A wody 
zalewu przyciągają miłośników rozma-
itych sportów, zarówno kajakarstwa, jak 
i żeglarstwa czy wędkarstwa – mówi 
Dariusz Chrapek, zastępca dyrektora 
ds. sportu MCKiS. – W czasie remontu 
Sosiny jaworznickie regaty kajakowe, 
przez dwie edycje, odbywały się na Bia-

łej Przemszy i były połączone z rekre-
acyjnym spływem – dodaje.

Jako pierwsi do mety dotarli chrza-
nowianie Andrzej Siemek i Zenon 
Stopnicki. Tym samym wygrali w ka-
tegorii dwójek mężczyzn. – Płynęło 
się bardzo fajnie. Nie padało, aura była 
dość przyjemna. Za to konkurencja była 
spora. Rywale naciskali na nas, ale da-
liśmy radę – komentowali zwycięzcy.

Drugie miejsce wśród męskich 
tandemów zajęli Daniel Matysek
i Radosław Mirowski z Dąbrowy 
Górniczej. Trzecie wywalczyli Daniel
Sobala i Krystian Sobala z Rudy 
Śląskiej.

Tuż za podium znaleźli się ja-
worznianie, Tadeusz Kaczmarek, 
przewodniczący Rady Miejskiej, 
i Grzegorz Stano, dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. 

– Byliśmy za to pierwsi w tej kategorii 
spośród mieszkańców naszego miasta
– stwierdził z uśmiechem Tadeusz 
Kaczmarek. – Cieszę się, że jaworznic-
kie regaty wróciły na Sosinę. Również 
w tym roku lista chętnych bardzo szybko 
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Po piłkarskim memoriale Miro-
sława Ciołczyka, przyszedł czas 
na badmintonową imprezę, po-
święconą pamięci tego, zmarłego 
nagle w 2015 roku, jaworznianina, 
promotora sportu i dyrektora Miej-
skiego Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie. Impreza zostanie zor-
ganizowana przez Klub Sportowy 
„Wolant” w Hali Widowiskowo-
-Sportowej MCKiS przy ul. Grun-
waldzkiej 80 w weekend, 9 i 10 
października. W sobotę zmierzą się 
dorośli, w niedzielę dzieci.

– VI Mistrzostwa Jaworzna w bad-
mintonie im. Mirosława Ciołczyka 
to dwudniowa impreza, która łączy 
w sobie kilka oddzielnych turniejów, 
a także rywalizację amatorów z we-
teranami, uczniów z nauczycielami 
i nie tylko – podkreślają badminto-
niści z Wolanta.

Podczas sobotniej części, mistrzo-
stwa będą połączone z pierwszym 
turniejem tegorocznej edycji Grand 
Prix w grach podwójnych (kolejne 
odsłony tego corocznego cyklu od-

Na jaworznian i fanów boksu 
z całej Polski już niebawem będzie 
czekać nie lada gratka. W odnowio-
nej Hali Widowiskowo-Sportowej 
Miejskiego Centrum Kultury i Spor-
tu w Jaworznie za nieco ponad 
miesiąc, 29 października, odbędzie 
się, transmitowana przez sportowe 
kanały telewizji Polsat, gala Babi-
lon Boxing Show. Na bokserskim 
ringu staną naprzeciw siebie pol-
ski reprezentant Łukasz Stanioch
i Kanadyjczyk Ryan Ford. Dla na-
szego miasta to kolejne święto bok-
su. Jaworzno już od lat stawia bo-
wiem na tę dyscyplinę sportu i ma 
wśród swoich mieszkańców wielu 

Sportowe świętowanie

Wielka bokserska gala 
w Jaworznie

będą się 27 listopada w hali MO-
SiR-u w Mysłowicach, 18 grudnia 
w hali Via Sport w Jaworznie i 29 
stycznia, ponownie w jaworznic-
kiej Hali Widowiskowo-Sportowej 
MCKiS). 

W październikowych mistrzo-
stwach im. Mirosława Ciołczyka 
zawodnicy zostaną podzieleni na 
kategorie i przedziały wiekowe.

– W turnieju głównym, w grze po-
jedynczej i podwójnej, zmierzą się 
bardziej i mniej doświadczeni fani 
kometki. W turnieju dzieci samodziel-
ne rozgrywki stoczą między sobą naj-
młodsi adepci badmintona. Natomiast 
Memoriał Mirosława Ciołczyka skupi 
się tradycyjnie na rywalizacji samo-
rządowców i pracowników oświaty 
– wymieniają organizatorzy.

Dorośli zmierzą się w singlach 
kobiet (w kat. open i amator) i męż-
czyzn (w kat. do 30 lat, powyżej 
30 lat i amator), deblach kobiet 
i mężczyzn (w obu grupach będą 
te same kategorie - open i amator), 
a także w mikstach (również w kat. 

utalentowanych i utytułowanych 
pięściarzy.

Łukasz Stanioch jest czołowym 
zawodnikiem wagi superśredniej 
w Polsce, mistrzem WBC Franco-
phone. 22-letni bokser ma na kon-
cie tytuły: młodzieżowego mistrza 
i trzykrotnego młodzieżowego wi-
cemistrza Polski, a także wicemi-
strza akademickiego. Jest także 
brązowym medalistą mistrzostw 
Polski seniorów i młodzieżowych 
mistrzostw Polski. Wygrał również 
V. Międzynarodowy Memoriał im. 
Leszka Drogosza. Jest członkiem 
kadry narodowej. Występuje w bar-
wach BKS-u Skorpion Szczecin. Bi-

otwartej i amatorskiej). Rezultaty 
gier podwójnych będą jednocześnie 
klasyfi kowane jako wyniki pierw-
szego turnieju z cyklu VII Grand 
Prix Jaworzna w grach podwój-
nych. Zaplanowano też kategorie 
dla nauczycieli i samorządowców: 
single mężczyzn i kobiet oraz deble.

Podczas niedzielnego turnieju, 
dziewczęta i chłopcy zmierzą się 
w grach pojedynczych w katego-
riach U11, U13, U15 i U17, a w de-
blach i mikstach w U13, U17.

Zapisy odbywają się mejlowo: ro-
bert.borszcz@bigserwis.pl i trwają 
do 6 października do o godz. 20.00. 
Więcej informacji można znaleźć 
na stronie internetowej www.kswo-
lant.org lub zadzwonić do Dariusza 
Opatrzyka, prezesa Wolanta (tel. 
889 447 555) lub do sędziego za-
wodów Roberta Borszcza (tel. 601 
412 451).

Patronem honorowym mi-
strzostw jest Paweł Silbert, pre-
zydent Jaworzna.

Anna Zielonka-Hałczyńska

lans jego walk wynosi 7-0. Ma na 
koncie 2 zadane nokauty.

– Nastawcie się na naprawdę moc-
ny pojedynek – zapewnia Łukasz 
Stanioch. – Bardzo w siebie wierzę 
i wiem, że oddam całe serce w ringu. 
Bądźcie ze mną. A ja zrobię swoje!
– zaznacza.

Przeciwnikiem młodego pięścia-
rza będzie Ryan Ford, 39-letni pię-
ściarz z Kanady. To doświadczony 
zawodnik, który walczy zawodowo 
od 2010 roku. Ma na koncie 17 wy-
granych i 6 przegranych pojedyn-
ków. 12 razy wygrał przez nokaut.

Polski bokser przyznaje, że ma 
świadomość tego, z jak mocnym 
przeciwnikiem przyjdzie się mu 
zmierzyć. To będzie jego najwięk-
szy test bokserskich umiejętności.

– Tak, to będzie najtrudniejsze wy-
zwanie – przyznaje Łukasz Stanioch. 
– W ostatnich walkach za każdym 
razem było mówione, że przede mną 
poprzeczka postawiona jest wysoko, 
ale daję sobie radę z tym. Myślę, że 
czeka mnie trudne zadanie, ale je-
stem tego świadomy, dlatego jestem 
tak dobrze zmotywowany do tego 
pojedynku – podkreśla.

Bilety na walkę w Jaworznie moż-
na kupić za pośrednictwem strony 
www.eventim.pl/artist/babilonbo-
xingshow/. Tańsze kosztują 80 zł 
i dotyczą miejsc siedzących na try-
bunach. Aby móc zasiąść na głównej 
płycie hali MCKiS, tuż obok ringu, 
trzeba zapłacić już 150 zł. Warto 
pospieszyć się z zakupem, ponie-
waż bilety szybko się wyprzedają.

Anna Zielonka-Hałczyńska



Treningi seniorów odbywają się w hali 
MCKiS w Centrum | fot. Andrzej Pokuta

AU TO P R O M O C J A

Oldboje wspominali 
piłkarza

Szczakowianka Ja-
worzno wygrała sobotni Turniej 
Oldbojów im. Dariusza Cygana. 
W zawodach, zorganizowanych na 
stadionie szczakowskich Drwali, 
zmagały się cztery drużyny. W fi -
nale gospodarze starli się z Ciężko-
wianką, z którą wygrali 5:3. Trzecie 
miejsce zajęła drużyna Kazików 
Sosnowiec, a czwarte team Jaksy 
Miechów. Co roku szczakowscy 
oldboje organizują memoriał któ-
regoś z zasłużonych piłkarzy, trene-
rów i działaczy klubu. Tym razem 
wspominali zmarłego w 2019 roku 
Dariusza Cygana.

Górą Ciężkowianka 
i Victoria

Ciężkowianka Jaworzno 
wygrała 4:1 z Unią Kwaczała mecz 
piątej kolejki chrzanowskiej A kla-
sy. Piłkarze Victorii 1918 Jaworzno 

triumfowali nad Skawą Wadowice, 
w ramach rozgrywek wadowickiej 
ligi okręgowej. Ich mecz zakończył 
się wynikiem 1:0. Również grająca 
w okręgówce, Zgoda Byczyna zakoń-
czyła spotkanie z Babią Górą Sucha 
Beskidzka remisem 2:2. Porażkę za-
liczyli natomiast Drwale ze Szczako-
wej. Mecz z Rakowem II Częstocho-
wa Szczakowianka przegrała 2:5.

Dostali medale 
za udział

10 jaworznickich za-
wodników uczestniczyło w miniony 
weekend w VIII Międzynarodowej 
Olimpiadzie Sportowej Seniorów 
„Trzeci WieK na Start". Zmagania 
odbywały się na Stadionie Śląskim. 
Jaworznianie rywalizowali w ta-
kich konkurencjach, jak biegi na 
100 i 60 metrów, biegi przełajowe, 
wyścigi rowerowe, pchnięcie kulą, 
pływanie, strzelanie z łuku i bulle. 
Nie udało im się jednak zdobyć 
wysokich miejsc.                 AZ-H

Nagrody wręczali laureatom Tadeusz Kaczmarek, Dariusz Chrapek i Leszek Gancarczyk 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Regaty znów na Sosinie
się zapełniła. Jak widać, kajakarstwo 
zaczyna odgrywać w Jaworznie coraz 
większą rolę. Co ciekawe, kajakowa tra-
dycja trwa u nas od dawna. Dowodem 
jest jedna z fotografi i z okresu między-
wojennego, na której można zobaczyć 
kajaki, oparte o budynek szczakowskie-
go Sokoła (dzisiaj Domu Kultury im. 
Zdzisława Krudzielskiego – przyp. 
red.) – podkreślił.

W kategorii dwójek kobiet najszyb-
sze były jaworznianki Izabela Gru-
dzień i Alicja Nachman. kolejne 
miejsca również zajęły mieszkanki 
Jaworzna. Na drugim uplasowały 
się Ewa Grzesik i Marta Martewicz, 
a na trzecim Marta Kapałka i Edy-
ta Knapik.

W mikstach zwyciężyli Jolanta Nie-
dzielczyk z Chrzanowa i Roman Ma-
ciaś z Jaworzna. Drudzy byli Małgo-
rzata i Piotr Tylikowscy z Czeladzi. 
Trzecie miejsce zajęli Grzegorz Gęb-
ski, kierownik działu sportu MCKiS 
Jaworzno, z córką Aleksandrą.

Wśród kajakarzy, płynących w po-
jedynkę, wygrał Władysław Jędrzej-

czyk z Piły Kościeleckiej przed ja-
worznianami, Konradem Gigoniem
i Jakubem Rybką. Wśród kajakarek 
triumfowała Ewa Ościłowicz z So-
snowca. Dwa kolejne miejsca zajęły 
Janina Malska z Bolesławia i Pau-
lina Bloch z Rudy Śląskiej.

W rywalizacji na wiosła brali udział 
zarówno doświadczeni kajakarze, jak 
i osoby, które do tej pory próbowały 
tego sportu tylko rekreacyjnie.
– Pierwszy raz płynęliśmy w tym skła-

dzie. Było bardzo fajnie – zaznaczają 
Renata Maciaś i Bogusław War-
szawski z Jaworzna, którzy brali 
udział w regatach w kategorii mie-
szanej. Zajęli szóste miejsce. – Do tej 
pory wiosłowaliśmy po Sosinie bardzo 
amatorsko. Cieszymy się, że mogliśmy 
wziąć udział w tegorocznej rywaliza-
cji – dodają.

Nagrody wręczyli zwycięzcom Ta-
deusz Kaczmarek, Dariusz Chrapek 
i Leszek Gancarczyk z jaworznic-
kiego magistratu. Patronat honoro-
wy nad imprezą sprawował Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna.    AZ-H
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Koszykarze z Jaworzna wracają 
do rozgrywek seniorów. Drużyna 
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu 
weźmie udział w zmaganiach trzeciej 
ligi koszykówki. To m.in. zawodni-
cy, którzy w ubiegłym sezonie grali 
w barwach MCKiS-u jako juniorzy, 
a także inni wychowankowie klu-
bu, którzy na pewien czas przerwa-
li sportową karierę, ale postanowili 
wrócić na parkiet.

Szkoleniem jaworznickich koszy-
karzy zajął się Michał Brzozowski, 
były zawodnik drugoligowego zespo-
łu MCKiS Jaworzno.

– Trenujemy w  większej, oko-
ło 20-osobowej grupie. Zapraszamy 
też nowe osoby. Wszyscy przejdą re-
krutację. Docelowo chcemy zawęzić 
zespół do 12-14 osób – informuje 
szkoleniowiec. – Stawiamy zarówno 
na młodzież, jak i na doświadczenie 
zawodników, grających dawniej na 
pierwszo- i drugoligowych parkietach 
– dodaje.

Treningi odbywają się w Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej MCKiS przy 

ul. Grunwaldzkiej 80 od wtorku do 
piątku od 20 do 21.40.

Sekcja koszykówki w Miejskim 
Centrum Kultury i Sportu składa się 

Seniorzy w trzeciej lidze
ponadto z zespołów młodzieżowych. 
Oprócz seniorów, do nowego sezonu 
ligowego 2021/2022 zostały zgłoszo-
ne także drużyny juniorów (MU-17, 
rocznik 2006 i młodsi) , również tre-
nowanych przez Michała Brzozow-
skiego, i kadetów (MU-15, rocznik 
2007 i młodsi), których szkoli Marcin 
Hajdecki. Młodzi adepci koszyków-
ki trenują i rozgrywają mecze w hali 
w Centrum i w sali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 7 przy ul. Ławczanej 
12 na Podłężu.

Również tam od połowy września 
pierwsze tajniki koszykówki zgłębiają 
najmłodsi zawodnicy sekcji – ucznio-
wie trzecich i czwartych klas pod-
stawówek. Ich trenerem jest Łukasz 
Ciołczyk. Jego podopieczni biorą 
udział w zajęciach ogólnorozwojo-
wych i minikoszykówki.

O terminach treningów można 
przeczytać na stronie internetowej 
www.mckis.jaworzno.pl, po kliknię-
ciu w zakładkę „sport”, a następnie 
w zakładkę „sekcje sportowe MCKiS”.

Anna Zielonka-Hałczyńska



Ulica Poli Gojawiczyńskiej upa-
miętnia polską powieściopisarkę 
i działaczkę, członkinię Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Ulica leży 
w Ciężkowicach i łączy się z ul. Wy-
zwolenia. 

Apolonia Gojawiczyńska (z domu 
Koźniewska) żyła w latach 1896 – 
1963. Urodziła się w Warszawie 
w rodzinie rzemieślniczej. Była 
córką Anastazji z Krawczyków
i stolarza, Jana Koźniewskiego. 
Nie miała wyższego wykształce-
nia. Ukończyła jednak kursy dla 
wychowawczyń szkolnych. Prowa-
dziła działalność wychowawczą w przedszkolach i domach 
opieki nad dziećmi. 

W 1919 r. wyszła za Stanisława Gojawiczyńskiego, 
z którym miała córkę Wandę. W 1920 roku wyjechała 
z Warszawy w poszukiwaniu pracy. Przez kolejne cztery 
lata mieszkała w Bielsku Podlaskim, gdzie pracowała na 
stanowisku urzędniczki w sejmiku powiatowym. Przeniosła 
się do Wilna, by jednak powrócić do miasta rodzinnego. 
W 1931 roku osiadła na Górnym Śląsku, gdzie pracował 
jej mąż. Po powrocie do Warszawy podjęła pracę w „Ga-
zecie Polskiej”, w której  publikowała felietony, szkice, 
nowele oraz powieści. 

W trakcie II wojny światowej Pola Gojawiczyńska dzia-
łała w konspiracji. W styczniu 1943 roku została areszto-
wana. Trafi ła na Pawiak do części kobiecej, zwanej Ser-
bią. Zwolniona została początkiem maja. Żyła w ukryciu 

Mistrzyni opowieści 
o marzeniach

Patroni 
naszych 
ulic

w domu Iwaszkiewiczów w Stawi-
sku i u przyjaciółki w Milanówku. 
Po zakończeniu II wojny światowej 
przeniosła się do Łodzi, a w 1949 
roku wróciła do stolicy.

W 1933 roku zadebiutowała jako 
pisarka zbiorem nowel „Powszedni 
dzień”. Rok później wydała pierwszą 
powieść „Ziemia Elżbiety”. Jej kolej-
ną i zarazem najsłynniejszą powie-
ścią były „Dziewczęta z Nowolipek”. 
Kontynuację dalszych losów bohate-
rek z Nowolipek opisała w „Rajskiej 
jabłoni”. Obie powieści nazywane 
są dylogią warszawską. „Dziewczęta 

z Nowolipek” doczekały się ekranizacji. Pierwszej doko-
nał w 1937 roku reżyser pochodzenia żydowskiego, Józef
Lejtes. 50 lat później wyzwania podjęła się Barbara Sass. 

W latach późniejszych pisarka wydała też „Rozmowy 
z milczeniem”, „Górnoślązaczkę”, „Dwoje ludzi” i „Słupy 
ogniste”. Po wojnie wydała takie utwory jak „Krata”, „Stoli-
ca”, „Dom na skarpie”, „Miłość Gertrudy” i „Opowiadania”.  
Znawcy literatury do dziś uważają, że Pola Gojawiczyńska 
miała niespotykaną zdolność docierania do ludzkich serc. 
Była wnikliwą obserwatorką. Uchodzi też za mistrzynię 
opowieści o marzeniach.

Pola Gojawiczyńska za swoje zasługi i męstwo została 
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Ofi cerskim 
i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmar-
ła w 1963 roku i spoczęła w Alei Zasłużonych na Cmenta-
rzu Powązkowskim.                                Natalia Czeleń

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 32 (224)

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 31 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w  „Pulsie Jaworzna” nr 32 
(224): Bez niebezpieczeństwa 
nie ma zasługi. 

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

26 września swoje święto obcho-
dzą króliki. Światowy Dzień Królika 
wywodzi się z Anglii, a jego celem 
jest zwrócenie uwagi na trudny los 
i problemy tych sympatycznych 
zwierzaków. Są trzymane w fatal-
nych warunkach, testuje się na nich 
leki i kosmetyki albo przeznacza się 
je na mięso i futro. 

Również tego dnia przypada 
Międzynarodowy Dzień Głuchych 
i Języka Migowego. Święto to jest 
obchodzone od 1958 roku i za-
wsze przypada w ostatnią niedzie-
lę września. Celem obchodów jest 
zwrócenie uwagi polityków, władz 
i społeczeństwa na osiągnięcia osób 
głuchych oraz na problemy, z ja-
kimi na co dzień się spotykają. Na 
świecie jest około 70 milionów osób 
głuchych, z czego 80 proc. mieszka 
w krajach rozwijających się, gdzie 
nie mogą liczyć na opiekę medycz-
ną i wsparcie socjalne. Wiele wy-
bitnych postaci udowodniło, że lu-
dzi głuchych lub niedosłyszących 
istotnie niewiele ogranicza. Należą 
do nich: Ludwig van Beethoven, 
Franciso Goya, Thomas Edison, 
a także Halle Berry i Bill Clinton.        

Not. Ewa Szpak
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