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Mistrzowie badmintona 
zagrali w Jaworznie
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Duże postępy widać już 
na ulicy Martyniaków. Dro-
gowcy maksymalnie wyko-
rzystują sprzyjającą im po-
godę. By zakończyć prace 

Szósta edycja Mistrzostw 
Jaworzna w Badmintonie im. 
Mirosława Ciołczyka już za 
nami. Zawodnicy rywalizowali 
w weekend, 9 i 10 październi-
ka na parkiecie jaworznickiej 
Hali Widowiskowo-Sportowej  
Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu. Jednocześnie roze-
grano turniej z cyklu Grand 
Prix Jaworzna w grach po-
dwójnych. Na 6 kortach w 202 
meczach udział wzięło ponad 
100 zawodników. Turniejowe 
rozgrywki trwały w sumie 13 

samochodów elektrycznych 
marki Izera. Niespełna 18-letni 
lotnik właśnie zdał egzamin, 
zapewniający mu licencję pilo-
ta turystycznego. Dzięki temu, 
może realizować swoje lotni-
czo-fotografi czne pasje.

– Swoje umiejętności posta-
nowiłem wykorzystać, by dzielić 
się z mieszkańcami Jaworzna 
postępami w powstaniu fabryki 
i zmieniającej się dookoła niej 
okolicy – przyznaje jaworz-
nianin.

zgodnie z harmonogramem, 
mają czas do wiosny. Na ra-
zie wszystko wskazuje na to, 
że uda się dotrzymać tego 
terminu.

– Realizacja przebudowy uli-
cy Martyniaków prowadzona 
jest zgodnie z harmonogramem
– potwierdza Andrzej Kra-
marz, kierownik Referatu 
Przygotowania i Realizacji 
Inwestycji z Wydziału Inwe-
stycji Miejskich jaworznickie-
go magistratu.

godzin. – Cieszę się, że pande-
miczne obostrzenia nie zgasiły 
zapału i chęci sportowej rywa-
lizacji – podkreślał Sebastian 
Kuś, dyrektor MCKiS.

Więcej na str. 10

Historia miasta
w plenerze

Jaworznianin Wiktor Pa-
wuska z samolotu będzie re-
jestrować zmiany, które zaj-
dą w Jaworznickim Obszarze 
Gospodarczym. Na tym tere-
nie ma powstać m.in. fabryka 



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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Nie lubię chodzić do banków. 
To dzieje się od czasu, gdy rodzice 
w pierwszej połowie lat 90. wysyłali 
mnie z czekami do realizacji w okien-
ku i trzeba było czekać milion se-
kund w kolejce. Zawsze za plecami 
musiał się ustawić fan tanich, skrę-
canych fajek: jego świszczący, prze-
smrodzony oddech stał się symbo-
lem oczekiwania w kolejce do kasy. 
I jeszcze kobieta, która stała przede 
mną, z wielką czapą zakręconych 
„na trwałe” włosów. A może to była 
robiona na drutach zimowa, zmecha-
cona do granic możliwości czapka? 
Ciężko było tę zagadkę odgadnąć, 
a dotykać nie chciałem. Następnie 
pani w okienku analizowała podpis 
na czeku, czy aby młody człowiek 
nie dopuścił się przestępstwa. Było 
to związane z faktem, że mój podpis 
był bardzo podobny do podpisu taty 
i „wcale” nie było to związane z fak-
tem, że się nauczyłem w podstawówce 
podobnie podpisywać. A ja tylko nie 
chciałem fatygować niepotrzebnie 
ojca na spotkania z nauczycielami. 
I też aby nie zaprzątać głowy zwol-
nieniami (na piśmie) z lekcji.

W każdym razie nie lubiłem ban-
ków. Z drugiej strony, gdy założyłem 
pierwszą działalność gospodarczą, 

Ruski termos ateisty

Korzystajmy z rozsądku

Wojciech P. Knapik

Jan Kleszcz

bank przydzielił do opieki fi rmy oso-
bę, która się okazała wielce atrak-
cyjną młodą kobietą. Cechował ją 
wielki, zwracający na siebie uwagę 
biu... uśmiech, a także niesamowi-
te poczucie humoru. Trochę głupio 
było biegać z każdym przelewem, 
kiedy można było to załatwić jed-
norazowo, ale oddział banku był 
blisko, więc sobie tłumaczyłem, że 
chodziło o ruch fi zyczny, aby się nie 
zastać przy biurku. Niestety, ta miła 
osoba bardzo szybko awansowała 
na asystentkę dyrektora i dostałem 
nową opiekunkę, panią Gienię. I tu 
nie mam o czym pisać, bank stracił 
na „jakości” obsługi. Zmieniłem bank, 
ale to nic nie zmieniło, a potem przy-
szły czasy internetowych kont. Na 
początku wystarczało proste hasło, 
bez znaków specjalnych, wielkich 
liter, cyfr i salta przed komputerem. 
Z czasem doszliśmy do momentu, 
kiedy trzymamy nasze pieniądze na 
koncie i obawiamy się ataku. O tym 
pisałem tydzień temu.

Niedawno wylądowałem w jed-
nym z okolicznych miast, załatwiałem 
sprawy służbowe. A że pogoda była 
ładna, postanowiłem przejść się po 
centrum. I tak sobie idę, rozglądam 
się, miasto niewiele się zmienia (w po-
równaniu do Jaworzna), centrum 
dalej takie samo, jak je zapamięta-
łem, większość jakby zatrzymała się 
w 1995, może niektóre kamienicz-
ki nabrały nowego koloru. I nagle 
trafi am na kamienicę, w której od 
zawsze mieścił się bank, wygląda 
identycznie jak 25 lat temu. Zaintere-
sowałem się i wstąpiłem, tym bardziej 
że nad wejściem zachęca reklama 
„Bank taki, jak kiedyś”, na zdjęciu 
uśmiechnięta ładna pani w stroju służ-
bowym, przypominająca moją opie-
kunkę opisywaną powyżej. O rany, 
ale fajnie! Może pracują tu żywe, 
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Dzień Edukacji Narodowej to świę-
to wszystkich związanych z oświatą. 
Świętują więc nauczyciele, szkolni 
pracownicy administracji i obsługi 
oraz… uczniowie. Szczególnie, że ten 
dzień już tradycyjnie jest wolny od 
zajęć lekcyjnych. Święto to nie tylko 
okazja do wypoczynku, ale też do 
refl eksji nad stanem edukacji i kon-
dycją nauczycieli.

Dużo mówi się ostatnio o zawodzie 
nauczyciela. Dyskusje toczą się oczy-
wiście głównie wokół kwestii fi nanso-
wych i nauczycielskiego pensum. Bo 
o ile wolne weekendy, święta, ferie 
zimowe i wakacje to perspektywa 
interesująca i kusząca, to już zarobki 
proponowane osobom, które zaczy-
nają karierę w zawodzie nauczyciela, 
interesujące raczej nie są.

W gąszczu tych dyskusji gubi się 
jednak chyba to, co w zawodzie na-
uczyciela liczy się najbardziej, czyli 
powołanie. Nie każdy sprawny ma-
tematyk będzie dobrym nauczycie-
lem tego przedmiotu, podobnie jak 
nie każdy absolwent wydziału biolo-
gii, historii czy geografi i z automatu 
będzie potrafi ł stworzyć na swoich 
lekcjach atmosferę sprzyjającą zada-
waniu odważnych pytań i szukaniu 
odpowiedzi. Nie każdy będzie też 
umiał przekonać swoich uczniów, że 
są dla niego ważni. Takich umiejętno-
ści nie weryfi kują studia ani rozmowy 
kwalifi kacyjne, a w procesie uczenia 
się są przecież kolosalnie ważne. Na 
szczęście takich nauczycieli jest wie-
lu. Warto ich doceniać i to nie tylko 
w dniu ich święta.

Zawód z powołaniem

Święto drzewa rodowego

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń
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Co roku, 10 października, obcho-
dzimy w Polsce Święto Drzewa. Nie 
jest to tylko polskie święto, bo w tym 
dniu na całym świecie sadzi się nowe 
drzewa. Sadzonki mają symbolizo-
wać nowe życie i jedność z naturą. 
A gdyby w tym dniu świętować też 
dzień drzewa genealogicznego? 

Kto z nas dobrze zna swoje korze-
nie? Zazwyczaj znamy najbliższych 
krewnych, z którymi się spotykamy 
czy oglądamy ich na zdjęciach. 

Ostatnio poznałam ludzi, dla któ-
rych wiedza na temat swojego po-
chodzenia jest bardzo ważna. Przez 
lata przygotowują drzewa rodowe. 
Skrupulatnie gromadzą dane od ro-
dzin, sąsiadów, znajomych, dalekich 
krewnych. Zbierają zdjęcia, prowa-

dzą opasłe kroniki, zapiski ważniej-
szych wydarzeń. Dokumentują suk-
cesy swoje i swoich przodków dla 
potomnych. Można rzec, że to praca 
detektywistyczna.

Przygotowanie drzewa genealo-
gicznego ma nie tylko sporo uroku, 
ale jest to też osobliwa podróż w głąb 
siebie. Bo przecież, żeby coś o sobie 
napisać, trzeba poznać samego sie-
bie. W czasie tej podróży można od-
kryć wiele ciekawych faktów. 

Drzewo rodowe, kroniki, albumy 
to piękna pamiątka, a kiedyś będzie 
to jedyny ślad po nas. Dlatego waż-
ne jest, by gromadzić wspomnienia 
i być świadomym tego, kim się jest. 
Ważne są zdjęcia. Kiedyś pozostaną 
przecież tylko one. 

sympatyczne panie, a nie bezduszne 
roboty z infolinii. Otwieram masyw-
ne, stare drzwi, okute metaloplasty-
ką mającą imitować kraty. W przed-
sionku znudzony pan ochroniarz, 
w sumie jedyną interwencją, jaką 
przeprowadza, to jest wyrzucanie 
pijaczków i wyganianie zabłąkanych 
psów. Wchodzę do głównej sali, roz-
glądam się, a tam trzy okienka, przed 
każdym kolejka zakręcona mocniej 
niż ruski termos na Syberii, każdy 
klient miętosi rachunki w dłoni do 
zapłacenia. Świat się cofnął, klimat 
wrócił, podróż sentymentalna. Wy-
bieram możliwie najkrótszą kolejkę, 
okienka nie widać spoza tłumu. Za 
mną ustawia się palacz starego sienni-
ka, przede mną właścicielka ptasiego 
gniazda na głowie. Powrót do prze-
szłości. Mija milion sekund, oczywi-
ście. W końcu ląduję przy stanowisku, 
zdając sobie sprawę, że w sumie nie 
wiem, po co tam stoję.

Wita mnie kopia pani Gieni, zaga-
jam, że chciałbym dostać ofertę ban-
ku, tego reklamowanego, że jest taki 
jak kiedyś. No to wyjmuje mi jakieś 
ulotki i wtedy zauważam, że to po 
prostu bank związany z pocztą, a to 
miejsce to po prostu placówka poczto-
wa... Czyli odwrotność sklepów: pla-
cówka pocztowa, która jest - nomen 
omen - słabym obiektem handlowym. 
Ale nieczynni w niedzielę, bo trzeba 
święty dzień święcić. Dziękuję więc 
pani obsługującej, gdy ta proponuje 
mi zakup pakietu pocztówek z obiek-
tami sakralnymi, długopisu z papie-
żem i poradnika kulinarnego siostry 
Anieli. Jakoś mi z tymi katolickimi 
kwestiami nie po drodze, przynaj-
mniej obecnie. A z drugiej strony 
wszystko jest zmienne, bo jak mówi 
stara maksyma: ateista zostaje ate-
istą tylko do momentu, aż nie zatka 
toalety, będąc w gościach.
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w Sosnowcu

Szpilki w bruku

Na ulicach Jaworz-
na wymalowano napisy adresowane do 
kierowców. Sporych rozmiarów hasła 
ostrzegają, by zwolnić przed przejściami 
dla pieszych, i polecają, by nie wymijać 
samochodów, które zatrzymały się przed 
pasami. Podobne napisy z apelem do pie-
szych mają się pojawić na jaworznickich 
ulicach już wkrótce. Te będą przypominać, 
by, przechodząc przez jezdnię, zachować 
ostrożność i na tę krótką chwilę zrezygno-
wać z zaglądania w komórkę.

Wiadomo, że choć nieodpowiedzialne 
zachowania na drogach nie są wyłącz-
nie domeną kierowców, to na sumieniu 
mają wiele. Prędkość niedostosowana do 
warunków na drodze, korzystanie z tele-
fonów podczas prowadzenia samochodu, 
brak odległości między poprzedzającym 
pojazdem, czy w końcu promile we krwi 
to i tak tylko nieliczne problemy.

Piesi też nie są bez winy.  Na ulicę 
wchodzą często, nie rozglądając się na 
boki, bo całą uwagę poświęcają rozmo-
wie prowadzonej właśnie przez telefon 

Praktycznie wszystkie 
wielkopowierzchniowe 
sklepy są otwarte w nie-
dziele, bo zmieniły się 
w placówki pocztowe, 
obchodząc tym samym 
ustawę o zakazie handlu. 
Ale znaczków nie kupisz 
i kartki na święta nie 
nadasz.

albo czytaniu postów opublikowanych na 
portalach społecznościowych. Tymczasem 
wszystkie te zachowania mogą prowadzić 
do tragedii. I zdarza się, że prowadzą.

Właśnie dlatego zarządcy dróg w Ja-
worznie zdecydowali się na kolejny krok 
w walce o bezpieczniejsze drogi. Część 
ulic w mieście już przebudowano, by in-
frastruktura zmuszała do ostrożności. 
Temu mają służyć między innymi szeroko 
komentowane likwidacje zatok autobu-
sowych czy zwężanie ulic. Przejścia dla 
pieszych zyskują specjalne oświetlenie, 
a policjanci zachęcają, by po zmroku 
nosić elementy odblaskowe nawet tam, 
gdzie przepisy tego nie wymagają. Gene-
ralnie dzieje się sporo, by drogi w mieście 
stawały się bezpieczniejsze.

Malkontenci tradycyjnie narzekają, 
że zarządcy dróg walczą z kierowcami, 
a napisy dublują przepisy drogowe, które 
i tak obowiązują. No i rzeczywiście trud-
no odmówić racji argumentowi, że nic 
nie zastąpi zdrowego rozsądku, a zatem 
korzystajmy!
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Duże postępy widać już na ulicy 
Martyniaków. Drogowcy mak-
symalnie wykorzystują sprzyja-
jącą im pogodę. 

Na znacznej części wyłączone-
go obecnie z ruchu pasa drogi, 
tego w kierunku Osiedla Stałe-
go, pojawił się asfalt. 

By zakończyć prace zgodnie z 
harmonogramem, drogowcy 
mają czas do wiosny. 

Na razie wszystko wskazuje na 
to, że uda się dotrzymać tego 
terminu.

Ważne prace drogowe trwają też w Byczynie. Na przełomie września i października ruszyły tu prace roz-
biórkowe. Droga Krajowa nr 79 na byczyńskim odcinku o długości 1,5 km zyska nowy ślad. Zgodnie z pro-
jektem przebudowa rozpoczyna się w rejonie ulicy Barana. Droga zostanie odsunięta od centrum Byczy-
ny, a w rejonie przysiółka Koszówki powróci na stary ślad. W rejonie ulic Rapackiego i Nauczycielskiej 
powstaną łączniki starego i nowego śladu DK79.  Aby krzyżówki były bezpieczne, ruchem kierować będą 
sygnalizatory świetlne. Nad potokiem Byczynka powstanie pięcioprzęsłowy wiadukt o długości 153 m. 
Wzdłuż wiaduktu biegły będą wygodne chodniki, oddzielone od jezdni barierami stalowymi. Chodniki 
powstaną również wzdłuż nowego śladu DK 79. Trotuary będą miały szerokość 1,5 m i oddzielone będą od 
jezdni barierą, rowem i ekranem akustycznym. Ulica odsunięta zostanie od centrum dzielnicy. Dzięki temu 
w Byczynie będzie bezpieczniej, spokojniej i ciszej, bo dziś z powodu natężenia ruchu to najgłośniejsza 
dzielnica Jaworzna.

Projekt przewiduje również realizację chodników, zjazdów i dwóch zatok autobusowych, montaż urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu, odwodnienie, wodociąg, przebudowę kolidujących urządzeń teletechniki, oświe-
tlenie, zasilanie energetyczne, budowę ekranów akustycznych typu zielona ściana i sygnalizacji świetl-
nej. Uporządkowane zostaną też tereny zielone.

Ul. Martyniaków to fragment korytarza dla tirów | fot. Grażyna Dębała

Napisy przyciągają uwagę kierowców | fot. Natalia Czeleń

Korytarz w przebudowie

– Realizacja przebudowy ulicy 
Martyniaków prowadzona jest zgod-
nie z harmonogramem – potwierdza 
Andrzej Kramarz, kierownik Re-
feratu Przygotowania i Realizacji 
Inwestycji z Wydziału Inwestycji 
Miejskich jaworznickiego magistra-
tu. – Do tej pory wykonano uzbrojenie 
oraz konstrukcję jezdni prawego pasa 
ulicy, po którym aktualnie odbywa 
się ruch. Wzdłuż tego pasa wykona-
no chodniki oraz ścieżki rowerowe. 
Wykonana została przebudowa geo-
metrii wlotu ul. Martyniaków do ul. 
Wojska Polskiego – wylicza Andrzej 
Kramarz. 

Aktualnie trwa budowa kanalizacji 
sanitarnej wzdłuż lewej części jezd-
ni. Pracy jednak wciąż zostało jesz-
cze sporo. Po wykonaniu tych robót 
rozpocznie się układanie warstw kon-
strukcyjnych korpusu drogi lewego 
pasa. Równolegle trwają prace bran-
żowe: elektryczne związane z budową 
doświetleń przejść dla pieszych oraz 
zasilaniem wiat przystankowych. Pro-
wadzone są też prace teletechniczne. 
– Ostateczną częścią prac będzie ułoże-
nie ostatniej warstwy bitumicznej jezdni 
w całym przekroju ul. Martyniaków 
i wprowadzenie docelowej organizacji 
ruchu – zapowiada Andrzej Kramarz.

Postępy prac dostrzegają też kie-
rowcy. Zmotoryzowani przyznają, 
że z niecierpliwością czekają na za-
kończenie remontu. – Przyznaję, że 
kiedy dowiedziałem się o planowanym 
remoncie tej ulicy, to spodziewałem się 
gigantycznych korków, albo przynaj-
mniej długich objazdów. Tymczasem, 
jak dotąd, remont nie jest bardzo uciążli-
wy. Czekam jednak aż się skończy, żeby 
tą drogą można było nie tylko jechać 
w stronę centrum miasta, ale również 
wyjechać w kierunku Sosnowca. Tym 
bardziej, że przybędzie dodatkowy pas 
do skrętu z ulicy Martyniaków w lewo. 
Dla mnie to duże ułatwienie – podkre-
śla Michał Szeliga, kierowca z Ja-
worzna.

Remont ulicy Martyniaków ruszył 
na przełomie lutego i marca. W tym 
etapie przebudowany zostanie od-
cinek od skrzyżowania z Wojska 

Polskiego do krzyżówki z ulicą Pro-
mienną. W ramach prac droga zosta-
nie właściwie zbudowana od nowa. 
Przede wszystkim wzmocniona zo-
stanie jej konstrukcja. Ważną zmianą 
będzie też dodatkowy pas do skrętu 
w lewo z ulicy Martyniaków w kie-
runku Sosnowca i Katowic. Przejścia 
dla pieszych zostaną doświetlone, 
a rowerzyści będą mogli korzystać 
z wygodnej drogi dla cyklistów.

Ten etap przebudowy ulicy Marty-
niaków kosztować będzie nieco ponad 
10,5 mln zł, z czego nieco ponad 3,9 
mln zł to dofi nansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych. W kosztach 
przebudowy sieci kanalizacji sani-
tarnej partycypuje spółka Wodociągi 
Jaworzno sp. z o.o.                      

Grażyna Dębała

Wpadli 
na kradzieży

Apelują do kierowców i pieszych
W piątkowy wieczór, 8 października, jaworz-

niccy policjanci otrzymali informację o dwóch 
mężczyznach na osiedlowym parkingu przy uli-
cy Diamentowej. Ich zachowanie zaniepokoiło 
jednego z mieszkańców. Policjanci natychmiast 
udali się we wskazane miejsce. Obawy szybko 
się potwierdziły. – Patrol policji na miejscu ujaw-
nił podniesiony na krawężniku pojazd, z którego 
został już wycięty katalizator oraz drugi pojazd, 
który był przygotowany do wycięcia katalizatora. 
Podczas czynności mundurowi zauważyli również 
zaparkowany samochód marki Opel na obcych 
numerach rejestracyjnych, w którym przebywało 
dwóch mężczyzn. Na pytanie, co tutaj robią, nie 
potrafi li logicznie odpowiedzieć. Policjanci znaleźli 
też przedmioty mogące służyć do popełnienia prze-
stępstwa – opowiada Michał Nowak, ofi cer pra-
sowy Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Zatrzymani mężczyźni podejrzewani są o kra-
dzież oraz usiłowanie kradzieży. Grozi im za to 
nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Czyn-
ności w tej sprawie trwają, a wobec mężczyzn 
zastosowano środek zapobiegawczy w postaci 
policyjnego dozoru.

Policjanci tłumaczą, że katalizatory kradzione 
są zwłaszcza ze starszych samochodów. Złodziei 
kuszą stosunkowo łatwy dostęp i duża wartość. 
Wymontowanie tej części zajmuje przestępcy 
zazwyczaj zaledwie kilka minut, a zawarte 
w katalizatorze metale szlachetne sprawiają, 
że można go szybko sprzedać.                   GD

Zwolnij, nie omijaj, ustąp pierwszeństwa – 
takie napisy pojawiły się w nocy z poniedziałku 
na wtorek (z 11 na 12 października) na ulicach 
m.in. w centrum Jaworzna. Mają pozytywnie 
wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach. 
Wymalowane białą farbą hasła skierowane są 
do kierowców. To głównie apele o zachowanie 
ostrożności w pobliżu przejść dla pieszych, ale 
już wiadomo, że to nie koniec akcji, a napisów 
będzie więcej. Pojawią się w różnych lokaliza-
cjach. – Genezą tych działań jest zmiana przepisów, 
która dała pieszym większe prawa, a na kierowców 
narzuciła nowe obowiązki – wyjaśnia Michał 
Nowak, ofi cer prasowy Komendy Miejskiej 
Policji w Jaworznie.

Chodzi o przepisy, które obowiązują od 1 
czerwca. Zgodnie z tymi regulacjami piesi mają 
pierwszeństwo przed pojazdami już w momen-
cie wchodzenia na przejście dla pieszych, a nie 
jak wcześniej, dopiero na przejściu. To ozna-
cza, że kierowcy muszą zwolnić lub zatrzymać 
się, by ustąpić pierwszeństwa już wtedy, kiedy 
pieszy zbliża się do krawężnika. – Napisy te 
mają trafi ć do wyobraźni i świadomości kierują-
cych pojazdami tak, aby podczas zbliżania się do 
przejść dla pieszych zachowywali oni maksymalną 
ostrożność. W najbliższym czasie na chodnikach 
w rejonie wyznaczonych przejść dla pieszych będą 
malowane komunikaty, tym razem kierowane do 
pieszych, aby podczas przechodzenia przez jezd-
nię nie korzystali z telefonu komórkowego, który 
odwraca naszą uwagę i może stwarzać śmiertelne 
zagrożenie dla nas i innych użytkowników ruchu 
drogowego  – zapowiada rzecznik policjantów.

Akcja, związana z malowaniem napisów na 
jezdniach i chodnikach w Jaworznie to wspólna 
inicjatywa Komendy Miejskiej Policji, Urzędu 
Miejskiego i Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. 
– Na razie pomogły same przepisy, bo w Polsce 
jest o jedną trzecią mniej ofi ar po wprowadze-
niu pierwszeństwa pieszych. Ale jedna czwarta 
użytkowników dróg nie ma pojęcia, że są nowe 
przepisy. Nasze napisy, które w ciągu kolejnych 
nocy będą się pojawiać na kilkudziesięciu przej-
ściach w Jaworznie, na pewno zwrócą uwagę – 
podkreśla Tomasz Tosza, zastępca dyrektora 
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Warto jednak przypomnieć, że nowe przepisy 
dały pieszym nie tylko uprawnienia. W myśl 

czerwcowych regulacji słuchanie muzyki przez 
słuchawki albo korzystanie ze smartfona na 
przejściu w razie wypadku będzie dla pieszego 
okolicznością obciążającą.

Napisy na drogach to kolejne przedsięwzię-
cie, które ma poprawić bezpieczeństwo na ja-
worznickich ulicach. Ten sam cel mają też mię-
dzy innymi przebudowy dróg, zwężanie ulic, 
likwidacja zatok autobusowych, doświetlanie 
przejść dla pieszych i ograniczenia prędkości. 
Jaworznianie pomysły chwalą. – Najważniej-
sze, żeby na drogach było bezpiecznie. Wszystkie 
działania, które ograniczają liczbę wypadków, są 
warte prowadzenia – podkreśla Monika Krzy-
wicka z Jaworzna.                                    GD
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AU TO P R O M O C J A

Jest nadzieja 
dla bloku energetycznego

Przed komisją

Zakład Górniczy Sobieski 
może zostać sprzedany

Tauron Polska Energia wciąż 
zmaga się z kryzysem w sprawie 
naprawy bloku węglowego o mocy 
910 MW na terenie jaworznickiej 
elektrowni. Pracownicy fi rmy Ra-
fako, generalnego wykonawcy, po-
informowali dwa tygodnie temu, 
że nie zreperują usterek, a spółka 
wycofuje się z mediacji z Nowym 
Jaworznem Grupą Tauron na te-
mat prac gwarancyjnych. W ze-
szłym tygodniu koncern poinfor-
mował, że pojawiło się jednak 
światełko w tunelu. NJGT podpisa-
ło bowiem list intencyjny, którego 
sygnatariusze, Polimex Mostostal 
SA i Fundusz Inwestycji Polskich 
Przedsiębiorstw FIZAN, rozważają 
możliwości nabycia akcji Rafako. 
Tauron ma być z kolei pasywnym 
uczestnikiem potencjalnego kon-
sorcjum.

– Spółka NJGT nie jest zaintereso-
wana nabyciem akcji spółki Rafako. 
Wyraża jedynie wolę wsparcia prac 
związanych z potencjalną transakcją – 
informują przedstawiciele Tauronu.

Strony listu intencyjnego mają też 
ustalić zasady ewentualnego udo-
stępnienia spółce NJGT wyników 
badania due diligence (czyli kom-
pleksowej analizy kondycji przed-
siębiorstwa) Rafako, dotyczących 
stricte sprawy jaworznickiego bloku 
energetycznego i współpracy m.in. 
z bankami fi nansującymi i innymi 

Ruszyła kwalifi kacja wojskowa. 
Prowadzona jest w Jaworznie, przy 
ul. Północnej 9C. Potrwa do 27 paź-
dziernika. Komisja pracuje od ponie-
działku do piątku, w godzinach od 6 
do 13.  Codziennie wzywanych jest 
30 osób. Środa, 27 października, 
jest dniem wyznaczonym na bada-
nia lekarskie wyłącznie kobiet. Do-
datkowo przedstawiciel Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Katowicach 
będzie pełnił dyżur w dniach 4, 18, 
25 listopada w godz. 8-15 w Urzędzie  
Miejskim  przy ul. Plac Górników 5, 
w pokoju nr 4. Na dyżurze kandyda-
ci uzyskają wpis w książeczce woj-
skowej o przeniesieniu do rezerwy 
czy uzyskają informacje o formach 
służby wojskowej. 

Kwalifi kacja wojskowa w Jaworz-
nie obejmie przede wszystkim 366 
mężczyzn z rocznika podstawowego, 
czyli urodzonych w 2002 roku. Pod 
uwagę brani będą też mężczyźni uro-
dzeni w latach 1997-2001, którzy nie 
mają określonej kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej, a także 
osoby urodzone w 2001 roku, które 
podlegały kwalifi kacji wojskowej 
w ubiegłym roku, ale nie stawiły się 
przed komisją z powodu pandemii. 
Takich osób jest w Jaworznie 395.

Przed komisją powinny stanąć 
też osoby urodzone w latach 2000 
- 2001, które zostały uznane przez 
powiatowe komisje lekarskie za cza-
sowo niezdolne do czynnej służby 
wojskowej ze względu na stan zdro-
wia, jeżeli okres tej niezdolności 
upływa przed zakończeniem kwalifi -

Czy Tauron Polska Energia sprzeda 
swoje kopalnie, w tym jaworznicki 
Zakład Górniczy Sobieski, Skarbowi 
Państwa? To bardzo możliwe. Kon-
cern podpisał bowiem w tej sprawie 
list intencyjny z Ministerstwem Akty-
wów Państwowych. Dzięki temu akcje 
Tauronu Wydobycie mogą znaleźć się 
poza majątkiem Grupy.

Porozumienie o możliwej sprze-
daży jaworznickiej kopalni Sobieski, 
libiąskiej Janiny i brzeszczańskich 
Brzeszcz, zostało podpisane w poło-
wie września. List intencyjny dotyczy 
potencjalnego nabycia przez Skarb 
Państwa 100 proc. akcji w spółce 
Tauron Wydobycie. – Strony, tj. emi-
tent (Tauron Polska Energia - przyp. 
red.) i Skarb Państwa zgodnie oświad-
czyły, że podejmą wszelkie działania 
niezbędne do przygotowania i doko-
nania transakcji oraz będą w dobrej 
wierze prowadzić rozmowy, negocja-
cje i podejmować czynności związane 
z transakcją, w tym podejmą działania 
związane z wyborem doradcy do spraw 
wyceny Tauron Wydobycie S.A. – in-
formują przedstawiciele koncernu.

List intencyjny jest bezterminowy 
i nie zobowiązuje stron do bezwa-

wierzycielami tej spółki. 
Blok węglowy o mocy 910 MW 

na terenie jaworznickiej elektrowni 
jest nieczynny z powodu awarii, do 
których doszło w tym roku dwu-
krotnie. Jego wykonawca, Rafako, 
wycofał się z realizacji prac gwa-
rancyjnych. W wydanym komu-
nikacie fi rma powiadomiła opinię 
publiczną, że skierowała do Sądu 
Polubownego przy Prokuratorii Ge-
neralnej Rzeczypospolitej Polskiej 
wniosek o zakończenie mediacji ze 
spółką Nowe Jaworzno Grupa Tau-
ron. Według Rafako strony sporu 

nie potrafi ły się ze sobą porozu-
mieć. Po publikacji tej informacji, 
wykonawca zaczął realizować swój 
zamiar. Z terenu bloku energetycz-
nego wycofały się ekipy, pracujące 
przy naprawie obiektu.

Czy podpisanie listu intencyj-
nego coś zmieni? Przedstawiciele 
Rafako potwierdzili, że otrzymali 
już od NJGT jego treść. Zarząd 
spółki analizuje teraz, czy w jej 
świetle zachodzą przesłanki po-
wrotu Rafako do tzw. procesu in-
westorskiego.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Blok energetyczny czeka na naprawę | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

runkowej sprzedaży i nabycia akcji. 
Na decyzję w tej sprawie wpłyną re-
zultaty negocjacji między stronami. 
Sprzedaż będzie też uzależniona od 
spełnienia przez oba podmioty innych 
warunków określonych w przepi-
sach prawa i dokumentach korpo-
racyjnych.

Podpisany list intencyjny jest efek-
tem planowanych zmian w górnic-
twie węglowym. Chodzi o jego stop-
niowe wygaszanie. Kopalnie Sobieski 
i Janina mają działać do 2049 roku, 
z kolei kopalnia Brzeszcze zostanie 
zamknięta w 2040 roku.

W międzyczasie struktura właści-
cielska kopalń ma zostać uporządko-
wana w ramach programu pomocy 
publicznej sektorowi, związanemu 
z wydobyciem węgla. Oprócz zakupu 
akcji Tauron Wydobycie, Skarb Pań-
stwa deklaruje też zamiar kupna akcji 
i udziałów Polskiej Grupy Górniczej 
i spółki Węglokoks Kraj.

Jak przekonują przedstawiciele 
związków zawodowych, o potencjal-
nej sprzedaży akcji kopalń koncernu 
Skarbowi Państwa dowiedzieli się 
z mediów. Związkowcy nie przychy-
lają się do pomysłu przeprowadzenia 

transakcji w tak krótkim czasie, jaki 
pozostał do końca bieżącego roku. 
Stanowisko w tej sprawie wyraził 
na stronie Solidarności Górniczej, 
Waldemar Sopata, przewodniczący 
Zakładowej Organizacji Koordyna-
cyjnej  NSZZ „Solidarność” Tauron 
Wydobycie S.A.

„Nie ma zgody „Solidarności” na 
to, by spółka Tauron Wydobycie 
S.A. została wydzielona w momen-
cie, kiedy nie ma stuprocentowej 
gwarancji, iż zapisy „umowy spo-
łecznej” będą obowiązywać – czy-
tamy. – Musimy mieć pewność, że 
po opuszczeniu Grupy Tauron bę-
dziemy mieli prawo do subwencji 
z budżetu państwa czy gwaranto-
wanych cen węgla. Musimy mieć 
pewność, że po przejęciu przez 
Skarb Państwa „zmieścimy się” 
w przewidzianych parametrach 
wydobywczych i przychodowych. 
Proszę pamiętać, że jeśli któregoś 
z tych parametrów nie będziemy 
w stanie zrealizować, trafi my pod 
„program naprawczy”. To nie jest 
zabawa. To gra o przyszłość tysięcy 
ludzi, pracowników i ich rodzin”.

Anna Zielonka-Hałczyńska

kacji wojskowej. To kolejne 29 osób. 
Kwalifi kacji poddanych zostanie 15 
kobiet urodzonych w latach 1997 – 
2002, które posiadają kwalifi kacje 
przydatne do czynnej służby woj-
skowej lub pobierają naukę w celu 
uzyskania tych kwalifi kacji. Chodzi 
tu o panie, które w roku szkolnym 
lub akademickim 2020/2021 koń-
czą naukę w szkołach lub uczelniach 
medycznych i weterynaryjnych oraz 
na kierunkach psychologicznych. 
Będą to też dwie osoby po 18 roku 
życia, które zgłosiły się ochotniczo 
do kwalifi kacji wojskowej.

Kwalifi kacja wojskowa składa się 
z trzech etapów i obejmuje stawienie 
się przed przedstawicielem prezy-
denta Jaworzna, Powiatową Komi-
sją Lekarską dla miasta Jaworzna 
oraz przedstawicielem Wojskowego 
Komendanta Uzupełnień w Katowi-
cach. W trakcie badania lekarskiego 
wydawana jest ocena przydatności 
młodych ludzi do służby wojskowej. 
Po spełnieniu krótkiej medycznej 
procedury osoba badana otrzymuje 
jedną z kategorii: A, B, C, D lub E. 
Przed komisję wzywa się mieszkań-
ców Jaworzna zamieszkałych na sta-
łe lub przebywających czasowo po-
nad 3 miesiące. 

Więcej szczegółów o tegorocznej 
kwalifi kacji można uzyskać pod nu-
merem telefonu: 32 618 17 21 lub 
32 618 15 25 w godzinach pracy 
Urzędu Miejskiego lub drogą elektro-
niczną (email: agnieszka.jarzynka@
um.jaworzno.pl).                                 

Natalia Czeleń
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14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. 
To święto nauczycieli i pracowników oświaty. Wszystkim 
składamy serdeczne życzenia. W naszym mieście uroczysta 
gala zaplanowana jest na piątek, 15 października. Odbędzie 
się w Młodzieżowym Domu Kultury. A my z okazji święta 
edukacji już dziś prezentujemy kilka ciekawostek z historii 
szkolnictwa w Jaworznie.

Antonina 
Sikora

Mikołaj 
Drabik

Małgorzata 
Kłos

Natalia 
Łabuzek

Martyna 
Toporek

Monika 
Mlostek
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Herej
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Moryń

Dzięki nauczycielom potrafi ę pisać, czy-
tać, mnożyć, dzielić. Poznałam świat 
zwierząt i roślin, historię i geografi ę 
świata. W zasadzie prawie wszystko, 
co teraz potrafi ę robić i co poznałam, 
to właśnie dzięki nauczycielom. Życzę 
im w tym szczególnym dniu szczęścia, 
powodzenia, żeby nie musieli się na nas 
denerwować, ale zawsze przychodzili 
do szkoły z uśmiechem.

Dziękuję wszystkim nauczycielom za 
cierpliwość do nas, uczniów, ponie-
waż wiem, że nie zawsze bywa łatwo 
z nami, krnąbrnymi uczniami. Dziękuję 
również moim nauczycielom za wiedzę, 
którą mi przekazują, za świat, który 
przede mną odkrywają. Życzę im wy-
trwałości, siły do nas, jeszcze lepszych 
uczniów, a przede wszystkim zdrowia, 
bo jest najważniejsze.

Bardzo dziękuję nauczycielom za to 
wszystko, co dzisiaj potrafi ę z matema-
tyki, przyrody, polskiego. Dziękuję na-
uczycielom za pokazanie mi, jak pięk-
na może być muzyka, jak uwrażliwia, 
za naukę śpiewu, gry na instrumencie. 
Dzięki temu wiem, kim chciałabym być 
w przyszłości. Życzę im, aby każdy 
dzień, w którym spotkają się z nami, 
był dla nich szczęśliwy.

Jestem wdzięczna nauczycielom za to, 
że przekazali mi wiedzę w sposób od-
powiedni dla mnie. Za to, że traktują 
nas jak równych sobie, przecież każdy 
nauczyciel był kiedyś w roli ucznia. Je-
stem im wdzięczna za wyrozumiałość, 
cierpliwość dla naszych błędów. Za to, 
że są dla nas więcej niż pedagogami. 
Życzę im wytrwałości i tej nieustającej 
pasji w przekazywaniu wiedzy.

Dziękuję nauczycielom za wszystko, 
co dla mnie zrobili. Za zaangażowanie 
w moją edukację, za pomoc w chwilach 
słabości i za to, jak daleko zaszłam. 
Jestem im wdzięczna za nauczenie 
podstawowych umiejętności, ale też 
za rozwijanie moich pasji. Życzę im 
najlepszych uczniów, aby nadal mo-
gli kształtować ich charaktery i aby 
czerpali przyjemność ze swojej pracy.

Dziękuję swoim nauczycielom za prze-
kazanie mi pasji do niektórych przed-
miotów. Dało mi to możliwość podjęcia 
decyzji na temat mojej przyszłości. To 
dzięki nauczycielom polubiłam biolo-
gię, chemię i postanowiłam zdawać na 
medycynę. Życzę im, aby nadal byli 
dla nas przewodnikami, mentorami, 
aby wciąż nas inspirowali i zarażali 
pasją do nauki.

Życzę nauczycielom dobrych i grzecz-
nych uczniów, cierpliwości i wytrwa-
łości. Dziękuję im za to, że wskazali 
mi drogę przyszłości, wierzyli we mnie 
i podnosili moje poczucie wartości. Roz-
budzali we mnie pasje, dzięki nim po-
kochałam śpiew, grę na gitarze. Za to, 
że pokazali, co mogę robić w życiu, 
wskazali coś nowego, do czego jestem 
zdolna. Dzięki nim jestem szczęśliwa.

Życzę nauczycielom grzecznych 
uczniów i zdrowia, aby byli tacy ko-
chani i wspaniali. Jestem im wdzięczna 
za to, że nauczyli mnie podstawowych 
umiejętności – pisania, czytania, roz-
mawiania na każdy temat. Dzięki nim 
wiem dużo o historii kraju, świata. Na-
uczyli mnie, jak być dobrym człowie-
kiem, jak szanować zwierzęta, przyrodę 
i każdego innego człowieka.

Chciałabym bardzo podziękować moim 
nauczycielom za cierpliwość, wyrozu-
miałość i indywidualne podejście do 
każdego ucznia. Za empatię i pozytywną 
energię, którą nas obdarzają każdego 
dnia. Życzę im spełnienia marzeń, sukce-
sów w życiu zawodowym i prywatnym, 
samych pogodnych dni i motywacji, któ-
ra napędza ich do działania z nami. I po 
prostu, żeby się nie zmieniali.

Jestem bardzo wdzięczny nauczycielom 
za to, że pomagają mi poznawać ota-
czający mnie świat. Uczą wielu cieka-
wostek o każdej dziedzinie, dzięki nim 
poznałem zagadnienia matematyczne 
i rozwiązuję różne zadania. Pomaga-
ją mi dużo w lekcjach, rozwijają moją 
sprawność fi zyczną. Życzę im dużo 
zdrowia, żeby się nie denerwowali i byli 
szczęśliwi, ucząc nas.

Dziś świętują nauczyciele

Pierwszym znanym historykom 
nauczycielem w Jaworznie był Ka-
sper Ruta z Siewierza. Funkcję rek-
tora parafi alnej szkoły sprawował 
pod koniec XVI wieku. Kolejnymi, 
znanymi badaczom dziejów na-
szego miasta, nauczycielami byli 
Klemens, Andrzej Goleniowski
(wzmianka o nim pochodzi z 1671 
roku), Jan Twardziszowski (od 
1674 roku), Jan Sopczyński (od 
1679), Sebastian Piórecki (od 1686 
do 1693 i ponownie, od 1700 do 
1725) i Franciszek Pielka (od 1695 
do 1700 roku). Jaworznicka szko-
ła parafi alna przetrwała do lat 20. 
XVIII wieku. Jej działalność została 

wznowiona, pod koniec tego samego 
stulecia, dzięki reformie Komisji Edu-
kacji Narodowej. Placówkę założył 
proboszcz Józef Ptaszyński. Według 
dokumentów, w 1792 roku uczyło 
się w niej 9 uczniów i 6 uczennic. 
Lekcje odbywały się w Jaworznie, 
Ciężkowicach i Jeleniu.

Wraz z rozbiorem Polski szkolnic-
two upadło. Powrócono do niego do-
piero w 1807 roku. Szkoły działały 
jednak sezonowo, w zimie, bo w le-
cie dzieci pracowały na roli. W 1815 
roku w Jaworznie i jego okolicach 
nie było już ani jednej placówki edu-
kacyjnej. Udało się je uruchomić 
dopiero trzy lata później. Szkoły po-

wstały w Jaworznie, Ciężkowicach, 
Byczynie, Jeleniu i Szczakowej. Były 
jednak problemy lokalowe. Budowa 
szkolnych budynków ruszyła w 1838 
roku. Do 1843 zbudowano ich pięć. 
Szósta szkoła powstała w Dąbrowie.

Do wieloletnich nauczycieli nale-
żeli Franciszek Kozak (uczył w Ja-
worznie od 1824 do 1837) i Ludwik 
Szubert (w Byczynie i Jeleniu od 
1818 do 1837 roku). Po śmierci tego 
ostatniego nauczania byczyńskich 
dzieci podjął się Tomasz Kossowski 
(1837-1870).

W latach 30. i 40. XIX wieku pracę 
podjęli absolwenci szkół pedagogicz-
nych. Nauczycielki zaczęły nauczać 
w Jaworznie w drugiej połowie XIX 
wieku. Pierwszymi były Ludwika 
Bednarowska, Bronisława Kozłow-
ska i Wiktoria Wiernicka.

W 1882 roku powstała szkoła 
w Długoszynie. 10 lat później, utwo-
rzono drugą szkołę w Jaworznie.

W czasach Autonomii Galicyjskiej 
powstało na potrzeby szkolnictwa 
13 budynków, zmodernizowano te 
starsze, np. w Byczynie. Przybyło też 

nauczycieli. W 1873 roku w sześciu 
szkołach uczyło ich 9, w 1912 w 19 
placówkach było ich już 88.

Do najbardziej zasłużonych na-
uczycieli z tamtego okresu należą 
Leon Rzeszowski, Józef Kielski, 
Szczepan Bali, Ignacy Dudek i Jó-
zef Pietrzykowski.

W 1925 roku, w trudnych powo-
jennych czasach, było w naszej oko-
licy 9 szkół powszechnych.  W roku 
szkolnym 1925/26 pracowało w nich 
134 etatowych i 11 nadetatowych 
nauczycieli.

W 1928 roku rozpoczęto nauczanie 
w Prywatnej Średniej Szkole Zawo-
dowej Żeńskiej Towarzystwa Szkoły 
Ludowej, w 1930 ruszyła na Pań-
skiej Górze Prywatna Żeńska Szkoła 
Gospodarstwa Domowego. Istniały 
też publiczne zawodowe szkoły do-
kształcające.

W 1945 roku było 8 szkół po-
wszechnych. Od 1945 do 1985 zbu-
dowano 19 szkolnych budynków, 
m.in. wybudowano na Podwalu 
nową siedzibę pierwszego liceum 
w Jaworznie. Szkoła powstała już 

w 1945 roku jako Prywatne Gimna-
zjum i Liceum Koedukacyjne Zarzą-
du Miejskiego, w 1948 roku została 
upaństwowiona. W 1960 zyskała 
nazwę Liceum Ogólnokształcącego 
im. Janka Krasickiego. 

Powstawały też szkoły średnie za-
wodowe i zasadnicze szkoły zawo-
dowe przy zakładach pracy. W 1986 
roku uruchomiono II LO. Rok wcze-
śniej oddano do użytku nowy gmach 
SP2, a w 1993 roku budynek SP7. Od 
1960 do 1992 roku liczba nauczycieli 
w Jaworznie wzrosła z 203 do 682.

W 1999 roku istniały w naszym 
mieście 23 szkoły podstawowe, 8 
gimnazjów, 4 licea, 32 szkoły tech-
niczne i zawodowe i 1 szkoła specjal-
na. Obecnie są 22 podstawówki i 7 
szkół ponadpodstawowych (w tym li-
cea ogólnokształcące i zespoły szkół). 
Działa też 20 przedszkoli miejskich, 
Państwowa Szkoła Muzyczna I stop-
nia, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy, Centrum Kształcenia 
Praktycznego, Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna i Młodzieżowy 
Dom Kultury.                         AZ-H
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Jaworznianin Wiktor 
Pawuska z samolotu będzie 
rejestrować zmiany, które 
zajdą w Jaworznickim 
Obszarze Gospodarczym, 
w rejonie Łubowca. Na 
tym terenie ma powstać 
m.in. wielka fabryka 
samochodów elektrycznych 
marki Izera. Niespełna 
18-letni lotnik właśnie zdał 
egzamin, zapewniający 
mu licencję pilota 
turystycznego. Dzięki temu 
może realizować swoje 
lotniczo-fotografi czne 
pasje.

R E K L A M A

Jaworzno jest miastem 120 lat. Prawa miejskie 
otrzymało 21 września 1901 r. na mocy ustawy, 
którą podpisał cesarz Franciszek Józef I. Było to 
zwieńczeniem procesu, który został zapoczątko-
wany już w czasie przynależności do Rzeczpospo-
litej Krakowskiej (1815 – 1846). 

Jaworzno od dawna wypełniało wiele zadań i funk-
cji typowych dla miasta. Było największą i najlud-
niejszą gminą w powiecie chrzanowskim oraz 
jednym z największych ośrodków przemysłowych 
w Galicji Zachodniej. Liczba mieszkańców przewyż-
szała zaludnienie stolicy powiatu – Chrzanowa. 
Przełożonym gminy był Franciszek Schattanek, 
który od 1901 roku został naczelnikiem. 

Najdłużej urzędującym burmistrzem Jaworzna, 
aż 25 lat „przez wszystkie kadencje z jednomyśl-
nego wyboru” był Franciszek Racek. Ostatnim 
przedwojennym burmistrzem Jaworzna został Jan 
Nosal. W czasie II wojny światowej administracją 
niemiecką w Jaworznie kierował burmistrz August 
Reder. Pierwszym powojennym burmistrzem Ja-
worzna został Stanisław Stolarczyk. Pierwszym 
w historii miasta prezydentem został w 1975 roku 
Leszek Jagodyński.

Burmistrz Franciszek Racek 

(w środku) wśród pracowni-
ków Urzędu miejskiego.

Wystawa jubileuszowa Jaworzno 1901 – 1921. 
120 lat uzyskania praw miejskich

Zakochany w lataniu

– Swoje umiejętności postanowiłem 
wykorzystać, by dzielić się z miesz-
kańcami Jaworzna postępami w po-
wstaniu fabryki i zmieniającej się 
dookoła niej okolicy – przyznaje 
jaworznianin, który założył już na 
Facebooku grupę pn. „Izera z sa-
molotu”. – Będę zamieszczał na niej 
zdjęcia z kolejnych etapów prac, jak 
wycinka drzew, wbicie pierwszej ło-
paty, kopanie fundamentów – wy-
mienia.

Na pomysł, by rejestrować zmia-
ny w Jaworznickim Obszarze Go-
spodarczym, wpadł na wakacjach. 

Najpierw chciał robić zdjęcia dla 
siebie. Nie myślał o tym, aby pu-
blikować je w mediach społecz-
nościowych. Zachęcił go jednak 
tata. Pierwsze lotnicze fotografi e 
Wiktor już zamieścił na facebo-
okowej grupie.

Młody lotnik jest uczniem klasy 
o profi lu fotografi cznym w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Jaworznie. Fotografi a 
to jedna z kilku jego pasji. Ale to 
latanie jest na pierwszym miejscu.

– Jeszcze całkiem niedawno marzy-
łem o tym, aby zostać astronautą. Wy-
grała jednak miłość do samolotów, która 
pojawiła się, gdy rodzice wykupili mi 
40-minutowy „lot” na symulatorze Air-
busa w Warszawie. Tak mi się to spodo-
bało, że zapragnąłem zasiąść za sterami 
prawdziwego samolotu. W końcu pole-
ciałem, jako pasażer. Ale pilot pozwolił 
mi trochę posterować. To było niesa-
mowite przeżycie – podkreśla Wiktor.

Nowa pasja okazała się tak sil-
na, że jaworznianin postanowił 

zdobyć licencję pilota turystycz-
nego PPL(A) w Aeroklubie Gli-
wickim, którego jest członkiem 
stowarzyszonym (tam udziela się 
przy obsłudze symulatorów lotu, 
dzięki czemu zarabia na opłace-
nie swoich podniebnych eskapad 
w przyszłości). Wiktor z powodze-
niem przeszedł niezbędne badania 
lotnicze klasy 1. Naukę rozpoczął 
pod koniec stycznia tego roku. 
Przez dwa miesiące uczył się teo-
rii, która składała się z dziewięciu 

przedmiotów, takich jak meteoro-
logia, zasady lotu, prawo lotnicze, 
nawigacja, człowiek - możliwo-
ści ograniczenia, łączność, osiągi 
i planowanie lotu, ogólna wiedza 
o statku powietrznym oraz proce-
dury operacyjne.

Wszystkie egzaminy teoretyczne 
zdał za pierwszym razem. Przy-
stąpił do nich w Chełmie. W mię-
dzyczasie rozpoczął naukę latania 
samolotem Cessna 150. Najpierw 
ćwiczył przy lotnisku. Tam uczył 
się radzić sobie w niebezpiecznych 
sytuacjach, a więc w wychodze-
niu z przeciągnięć, z korkociągów, 
awaryjnego lądowania w przypad-
ku awarii silnika. Przez 35 godzin 
latał z instruktorem, a następne 10 
już w pojedynkę. 

Pierwszego samodzielnego lotu 
nie pamięta dobrze. To były dla 
niego wielkie emocje.

– Dodałem gazu, wystartowałem. 
Poleciałem jednak trochę za wysoko, 
bo samolot był lżejszy bez instruk-
tora – wspomina.

Jego ostatni samodzielny lot 
przed egzaminem praktycznym 
polegał na przebyciu minimum 
150 mil morskich. Wiktor leciał 
z Gliwic i lądował w Rudnikach 
koło Częstochowy, a stamtąd odbył 
lot do Pobiednika Wielkiego koło 
Krakowa. Egzamin z latania zdał 
w tym tygodniu. Wszystko poszło 
zgodnie z planem. W planach ma 
też zdobycie licencji CPL(A), która 
pozwala na loty zarobkowe. 

Jaworznianin ma na koncie 
pierwszy lotniczy sukces. Podczas 
zawodów w  celności lądowania 
w Aeroklubie Gliwickim, Wiktor 
„wylatał” sobie pierwsze miejsce. 
Lotnicze zmagania odbyły się w so-
botę, 2 października.

Po maturze młody pilot chciałby 
dostać się na Politechnikę Śląską 
i studiować na kierunku transport, 
gdzie jedną ze specjalizacji jest ta 
pn. nawigator powietrzny. A po 
studiach zamierza zostać pilotem 
liniowym i latać dużymi samolota-
mi, boeingami i airbusami.

Jaworznianin od kilku lat współ-
pracuje też z Młodzieżowym Do-
mem Kultury w Jaworznie. Był 
operatorem i montażystą progra-
mów pt. „Pasją nakręceni”, pro-
wadzonych przez jaworznicką ar-
tystkę z MDK, Natalię Urant. Miał 
też swój udział w tworzeniu fi lmu 
o pilocie Karolu Pniaku. Obraz 
pt. „Kosa” już niebawem zosta-
nie zaprezentowany mieszkańcom 
z okazji uroczystości nadania wyż-
szego stopnia ofi cerskiego słyn-
nemu jaworznickiemu lotnikowi 
wojskowemu.

– Cieszę się, że mogę realizować 
swoje pasje. To duża zasługa moich 
rodziców i dziadków, którzy kibicują 
mi w spełnianiu marzeń, a także mo-
jego instruktora i mentora, Michała 
Dygi. Zawdzięczam mu wszystko to, 
co umiem, jeśli chodzi o latanie – 
przyznaje młody lotnik.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Wiktor Pawuska po poniedziałkowym egzaminie | fot. Archiwum prywatne
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– Apteka „DR.MAX”, ul. Grunwaldzka 64, od 7.00 do 19.00,
– Apteka „MG Farm”, Al. Tysiąclecia 2-14, od 7.00 do 20.00,
– Apteka DOZ Dbam o Zdrowie „Górnicza”, ul. Gwarków 1, od 7.00 do 20.00,
– Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Grunwaldzka 204a, otwarta 24h/dobę,
– Apteka „Tęczowa” ul. Matejki 25, godz. od 7.00 do 21.00,
– Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Grunwaldzka 235, od 8.00 do 22.00,
– Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Plac Górników 5a, do 7.00 do 22.00,
– Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Grunwaldzka 237, do 8.00 do 20.00,
– Apteka „Ziko”, ul. Grunwaldzka 104, Jaworzno, do 8.00 do 21.00,
– Apteka „Dbam o Zdrowie” ul. Wojska Polskiego 2d, do 8.00 do 20.30,
– Apteka „PARACELSUS” ul. Ks. A. Mroczka 72a, do 8.00 do 18.00.

Lista aptek wyposażonych w pojemniki 
na przeterminowane lekarstwa:

R E K L A M AWodociągi Jaworzno szukają sposobu jak pozbyć się farmaceutyków ze ścieków | fot. Materiały 
Wodociągów Jaworzno

W placówkach ZLO mozna zaszczepić się przeciwko grypie | fot. Materiały ZLO Jaworzno

Pomogą wyleczyć rany

Stare leki zanieś do apteki

W poniedziałek, 18 października, 
ruszy wstępna kwalifi kacja pacjen-
tów do unijnego projektu wspoma-
gającego leczenie przewlekłych ran. 
Co ważne, dla pacjentów leczenie 
będzie bezpłatne.

Do unijnego programu przystąpiła 
jaworznicka przychodnia Pro-Fami-
lia Med. Placówka nawiązała współ-
pracę z Centrum Leczenia Oparzeń 
w Siemianowicach Śląskich. W ra-
mach projektu bezpłatne i facho-
we leczenie otrzyma 19 pacjentów 
z przewlekłymi ranami. Kandydaci 
mogą już składać stosowne wnioski 
i zaświadczenia. 

Projekt realizowany w jaworz-
nickiej lecznicy ma poprawić do-
stępność i efektywność leczenia 
pozaszpitalnego dla pacjentów ob-
ciążonych raną przewlekłą, utrzy-
mującą się powyżej 6 tygodni. 
Pierwszeństwo mają osoby po 65. 
roku życia. W ramach projektu pa-
cjenci będą mogli wykonać bezpłat-
nie wstępne badania diagnostyczne: 
pakiet badań z krwi, mikrobiologia 
rany, USG Doppler. Pomoc obejmie 
konsultację specjalistyczną. Cho-
rzy otrzymają też materiały opa-
trunkowe. – Podpisaliśmy już umowy 
z osobami, które będą pracowały przy 

Przeterminowane medykamenty 
są odpadami niebezpiecznymi. Nie 
można więc wyrzucać ich do śmieci 
czy kanalizacji. Na terenie miasta 
wyznaczono aż 11 aptek, wyposa-
żonych w specjalne pojemniki do 
odbioru przeterminowanych table-
tek, syropów czy maści. Leki można 
też oddawać w Gminnych Punktach 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (stacjonarnego przy 
ul. Górnośląskiej 39 oraz w punktach 
mobilnych).

Przy przeglądaniu domowej aptecz-
ki i wyrzucaniu przeterminowanych 
leków i medycznych specyfi ków, nie 
zapominajmy o podstawowych za-
sadach bezpieczeństwa. Leki po ter-
minie przydatności mogą stanowić 
zagrożenie dla naszego zdrowia lub 
życia. Ich części składowe stanowią 
m.in. trucizny. Leki zachowują dużą 
aktywność biologiczną, co wpływa na 
środowisko. Związki zawarte w le-
kach, przedostając się do wód i gle-

realizacji tego projektu. Kupujemy 
środki medyczne, to jest opatrunki 
specjalistyczne, środki do dezynfekcji, 
narzędzia chirurgiczne jednorazowe 
i urządzenia do podciśnieniowej te-
rapii ran, materiały kompresyjne itp. 
Wstępną kwalifi kację chcemy roz-
począć 18 października – informu-
je koordynator projektu, Ryszard
Maciejowski.

W ramach tego przedsięwzięcia 
gwarantowana jest też opieka lekar-
ska, pielęgniarska, rehabilitacyjna 
i psychologiczna w domu pacjenta. 
Pacjent objęty programem może li-
czyć na  transport na wizyty w am-
bulatorium oraz w ośrodku specjali-
stycznym, przewidziane w ramach 
leczenia rany przewlekłej.Rodzi-
na lub opiekun chorego otrzymają 
wsparcie edukacyjne oraz psycho-
logiczne.

Pomoc przysługuje pacjentom 
zagrożonym wykluczeniem spo-
łecznym, ubóstwem, upośledzoną 
zdolnością do wykonywania czyn-
ności życia codziennego, ale nie 
objętych opieką długoterminową 
(w ocenie lekarskiej skala Barthel> 
40 i <90). Brani pod uwagę będą 
też jaworznianie z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, korzystający 

by, powodują długotrwałe skażenie, 
a obecność takich substancji w wodzie 
sprawia, że atakujące nas bakterie 
i wirusy stają się coraz odporniejsze. 
Aby chronić środowisko przed nieko-
rzystnym wpływem farmaceutyków 
Wodociągi Jaworzno realizują specjal-
ny program badawczy. Jego głównym 

Ruszyły szczepienia 
przeciwko grypie

Zespół Lecznictwa Otwartego 
w Jaworznie prowadzi bezpłatne 
szczepienia przeciwko grypie. Pro-
gram darmowych szczepień obejmu-
je m.in. seniorów (powyżej 75. roku 
życia), pensjonariuszy i opiekunów 
Domów Pomocy Społecznej oraz per-
sonel medyczny. W ZLO można za-
szczepić się we wszystkich przychod-
niach, z wyjątkiem tej na Leopoldzie. 
Pacjent nie potrzebuje skierowania. 
Wystarczy skontaktować się z przy-
chodnią i ustalić termin.

Oferta skierowana jest do osób 
szczególnie narażonych na zakaże-
nie ze względu na charakter pracy, 
wiek i miejsce przebywania. – Szcze-
pionki przeciwko grypie spływają do 
nas systematycznie. Aktualnie zabez-
pieczamy grupę seniorów. Programem 
objęte są też osoby z grupy zero, czyli 
między innymi personel medyczny 
– informuje Tatiana Adamczyk, 
kierownik Biura Obsługi Pacjenta 
w jaworznickim ZLO.

Akcja darmowych szczepień 
przeciwko grypie ma ograniczyć 
zachorowalność na grypę wśród 
osób szczególnie narażonych na 
zakażenie, zwłaszcza w  czasie 
pandemii COVID-19. Sczepienia 
są dobrowolne i zalecane przez Mi-

nisterstwo Zdrowia. Pełny wykaz 
osób uprawnionych do darmowych 
szczepień można sprawdzić na stro-
nie pacjent.gov.pl. Zaszczepione 
mogą zostać tylko osoby zdrowe. 
Wymagane jest  złożenie oświad-
czenia, potwierdzającego spełnienie 
warunku darmowego szczepienia. 
Zgłoszeń mogą dokonywać także 
pracodawcy, zatrudniający upraw-
nionych do darmowych szczepień 
pracowników. 

Sezon zachorowań na grypę za-
czyna się w październiku, a kończy 
dopiero w kwietniu. Zakażenie  sto-
sunkowo łatwo przenosi się drogą 
kropelkową. Wirus namnaża się bar-
dzo szybko. Towarzyszą temu czę-
sto wysoka gorączka, katar, kaszel, 
ból głowy, ogólne uczucie osłabienia 
i rozbicia czy bóle mięśniowe. Po 
zakażeniu wirusem grypy mogą wy-
stąpić także nudności, łagodna bie-
gunka czy ból brzucha. Zazwyczaj 
grypa mija sama po około 7 dniach, 
ale w niektórych przypadkach koń-
czy się poważnymi powikłaniami. 
W związku z tym warto pamiętać 
o codziennej profi laktyce. Zakaże-
nie ograniczy noszenie maseczek 
i częste mycie rąk.

Natalia Czeleń

z pomocy społecznej i posiadający 
status osoby bezrobotnej. Kandyda-
ci muszą posiadać zaświadczenia, 
potwierdzające te statusy. Wyma-
gane jest też pisemne oświadczenie 
uczestnika projektu o zaistnieniu 
sytuacji znacząco wpływającej lub 
mogącej wpłynąć na jego sytuację 
materialną czy pozycję na rynku 
pracy.

– Nasza przychodnia już od 2 lat 
świadczy kompleksowe usługi leczenia 
ran przewlekłych i stopy cukrzycowej. 
Takie podejście do leczenia trudno go-
jących się ran daje szansę na uratowa-
nie wielu pacjentów niejednokrotnie 
skazanych na trwałe kalectwo – mówi 
Ryszard Maciejowski.

Wsparcie udzielane będzie do 
końca listopada 2022 roku.  Wszyst-
kie świadczenia w projekcie są bez-
płatne. Wszelkich niezbędnych in-
formacji udzieli kierownik projektu 
pod nr. tel. 606 445 712.

– Jeżeli okaże się, że jest duże za-
potrzebowanie na tego typu pomoc, to 
będziemy przystępować do podobnych 
projektów, które prowadzi Centrum 
Leczenia Oparzeń w Siemianowicach 
Śląskich – zapowiada koordynator 
projektu.

Natalia Czeleń

celem i założeniem jest ozonowanie 
ścieków oczyszczonych z zamiarem 
redukcji z nich farmaceutyków na 
poziomie 80-90 proc. przy całkowi-
tym braku powstawania substancji 
kancerogennych. Poziom stężenia 
farmaceutyków w ściekach komu-
nalnych w połączeniu z tradycyjnymi 
metodami oczyszczania ścieków nie 
zapewnia wysokiej efektywności usu-
wania tych związków z komunalnych 
nieczystości. Właśnie dlatego leki nie 
powinny trafi ać do osiedlowych po-
jemników na śmieci czy toalety.

– Niewykorzystane, przeterminowane 
leki, także te, które nie zostały otwar-
te, można zanieść do dowolnej apteki 
i umieścić w specjalnie do tego przezna-
czonym i oznakowanym kontenerze 
„leki przeterminowane”. Zostaną one 
wówczas zutylizowane – podkreśla 
Sławomir Grucel, rzecznik prasowy 
Wodociągów Jaworzno.

Natalia Czeleń
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Patryk Tomera dokonał wręcz niemożliwego  | fot. Archiwum prywatne

Międzysąsiedzka wymiana ubrań cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców miasta | fot. Natalia Czeleń

Piękne widoki wynagradzały trud wędrówki | fot. Archiwum prywatne

Wędrówka z ważną misją
Jaworznianin Patryk 
Tomera w 13 dni 8 godzin 
11 minut przeszedł 520 
kilometrów Głównym 
Szlakiem Beskidzkim. 
Maszerował razem 
z kolegą. Średnio 
pokonywali 37 kilometrów 
dziennie. Zrobili to dla 
chorego chłopca, Jakuba 
Nowakowskiego, który 
cierpi na artrogrypozę. 
Kubuś urodził się 
z wytrzewieniem jelit 
i z wrodzoną sztywnością 
stawów kończyn górnych. 
Swój pierwszy miesiąc 
życia spędził w szpitalu.

Górska pasja
Przygodę z górami pan Patryk

rozpoczął już w dzieciństwie od wy-
cieczek z rodzicami. – Często wy-
jeżdżaliśmy w Tatry oraz Beskidy na 
wakacje lub na jednodniowe wycieczki. 
Pierwszym istotnym osiągnięciem było 
zejście z Kasprowego Wierchu, gdy mia-
łem 5 lat. Odkąd pamiętam, uwielbiam 
górskie przygody i wędrówki, jednak 
dopiero od kilku lat mam możliwość 
realizować się i spełniać w tej dziedzinie
– opowiada Patryk Tomera.

Momentem, w którym zrozumiał, 
że góry to jego największa pasja, 
był zimowy wyjazd do Zakopanego. 
Poczuł wtedy, że oprócz niesamowi-
tych przeżyć na szlakach podoba mu 
się też to, co nieodłącznie wiąże się 
z wędrówkami. – Nawiązywanie re-
lacji z innymi turystami, a nawet sam 
proces planowania wycieczek. Wtedy 
też postanowiłem, że muszę zadbać 
o odpowiedni ubiór i ekwipunek na 
każdą porę roku. Od tego czasu jeż-
dżę w góry regularnie – wspomina 
jaworznianin. 

Podróżnik stara się łączyć pasję 
z codziennym życiem. W lipcu skoń-

czył studia, które też związane były 
z podróżowaniem. Patryk Tomera 
jest absolwentem turystyki histo-
rycznej, a jego praca dyplomowa do-
tyczyła architektury podhalańskiej, 
a konkretnie stylu zakopiańskiego, 
dlatego wyjazdy w góry, zwłaszcza 
w Tatry, były wręcz konieczne, by 
zgromadzić odpowiednie materia-
ły. – Dodatkowo każdą wolną chwilę 
poświęcam na wędrówki po górach, 
bo pozwalają mi one oderwać się od 
rzeczywistości i biegu życia codzienne-
go. Swoją przyszłość wiążę oczywiście 
z szeroko rozumianą turystyką. Tym 
samym mam nadzieję, że moja pra-
ca zawodowa pozwoli realizować się 
w pasji – mówi jaworznianin.

Jaworznianie chcą być eko
Zasada zero waste, czyli ograni-

czenie ilości śmieci, zdobywa co-
raz większą popularność w naszym 
mieście. Nie jest to już tylko moda, 
ale styl życia coraz większej grupy 
jaworznian, którzy chcą zatroszczyć 
się o środowisko. Trzeba przyznać, 
że nie brak im kreatywności w wal-
ce o planetę.

Zero waste to fi lozofi a, zgodnie 
z którą człowiek stara się generować 
jak najmniej odpadów, by nie zanie-
czyszczać środowiska. Przedmiotom 
codziennego użytku i ubraniom da-
jemy drugie życie. W tę fi lozofi ę ide-
alnie wpisuje się lokal dla potrzebu-
jących „Pomaganie przez ubieranie”, 
założony przez Piotra Radomskie-
go, szewca z Jaworzna. Każdy kto 
posiada nadwyżki ubrań, może je 
tam zostawić, a potrzebujący mogą 
sobie wziąć to, co im się przyda.

Mamy też w Jaworznie inne zbiór-
ki odzieży. Przy ulicy Grunwaldz-
kiej 106 stoi wieszak, na którym 
każdy może zostawić niepotrzebne 
już ubrania, by inni mogli z nich ko-
rzystać. – Międzysąsiedzka wymiana 
ubrań funkcjonuje z dużym powodze-
niem od czterech lat. Używane ubrania 
dostają drugie, a nawet trzecie życie, 
co wpisuje się doskonale w zachowania 
ekologiczne, które praktykujemy w Klu-
bie „To i Owo” poprzez wymianę ubrań 
oraz akcję „Jaworzno Miastem wolnym 
od foliówek”. Z zebranych starych fi -
ran szyjemy ekoworeczki na warzywa 
i owoce – opowiada Edyta Leśniak, 
kierownik klubu „To i owo”.

Ubrania, które nie znajdą właści-
ciela wśród klubowiczów czy prze-
chodniów, przekazane zostają do 
instytucji charytatywnych. – Ubrania 
pakujemy do kartonowych pudełek. 
Przyjeżdża kurier i je zabiera. Dochód 
z oddanych ubrań idzie na wskazany 
przez nas cel. Były to Centrum Opa-
rzeń, badania cytologiczne dla kobiet. 
W ten sposób udało nam się uzbierać 
już ok. 200 zł – mówi pani Edyta.

Ubrania trafi ają do Caritasu, do-
mów samotnej matki czy jaworz-

nickiego Betlejem. Z niektórych 
członkowie klubu szyją zabawki 
sensoryczne dla dzieci. Pomysłowe 
zabawki trafi ły już do ośrodka dla 
dzieci niepełnosprawnych w Rudoł-
towicach. – Różne struktury materia-
łów, które połączyliśmy, sprawiły, że 
zabawki były ciekawe, bardzo orygi-
nalne i sensoryczne, czyli pomagały 
rozwijać zmysły dzieci – wspomina 
pani Edyta.

Podobne wieszaki z odzieżą stały 
też w Jaworznie przed Miejską Bi-
blioteką Publiczną oraz przed Ga-
lerią Galena.

W zasadę zero waste świetnie 
wpisują się popularne w naszym 
mieście oblegane ciuchlandy. W sa-
mym centrum miasta mamy ich cał-
kiem sporo, a pasjonatów szperania 
w używanej odzieży nie brakuje. 
Nie od dziś wiadomo, że w lum-
peksach możemy wyszukać praw-
dziwe perełki.

Na Facebooku powstają grupy 
działające na zasadzie zero waste. 
Każda z nich ma ściśle sprecyzowa-
ny regulamin, który zainteresowani 
członkostwem są zobowiązani za-
akceptować. Regulaminy precyzują 
m.in. podstawowe zasady odda-
wania, wymiany i sprzedaży uży-
wanych przedmiotów. Na grupach 
można zadawać pytania o konkretne 
rzeczy lub wyszukiwać ogłoszenia 
przy użyciu tzw. lupki.

Grupa „Sprzedaż – wymiana – 
oferty – Jaworzno i okolice” umoż-
liwia wymianę oraz sprzedaż zale-
gających w szafi e ubrań. Zrzesza 
około 5 tysięcy członków. W ostat-
nim miesiącu członkowie umieścili 
na grupie 1502 ogłoszenia. Każde 
opatrzone jest dokładnym opisem 
oferty oraz zdjęciami. Podobnie 
działa grupa „Mamy z Jaworzna - 
Bazarek”. W ubiegłym miesiącu na 
grupie znalazło się 3065 ogłoszeń, 
a grupa liczy 5513 członków. Obo-
wiązuje tutaj bezwzględny zakaz 
sprzedaży wysyłkowej i handlu no-
wymi rzeczami. Dozwolone są tylko 

pojedyncze sztuki. Ma to uchronić 
grupę przed ogłoszeniami właści-
cieli butików. Takich grup w sieci 
jest więcej.

Do grupy „Jaworzno - bazarek”, 
której celem jest wymiana i sprze-
daż rzeczy niepotrzebnych, zalegają-
cych nam w domu, należy blisko 35 
tys. członków. W ostatnim miesiącu 
na grupie umieszczono aż 10 000 
postów z ofertą. W lutym ubiegłego 
roku powstała grupa „ZERO WA-
STE - Jaworzno”. Obowiązuje tu 
zasada „oddam” lub „zamienię”. 
Członkowie grupy wystawiają to, 
co im zalega w domach, począw-
szy od ubrań, a zakończywszy na 
przedmiotach domowego użytku. 
Zainteresowani dogadują się między 
sobą w kwestii warunków przeka-
zania przedmiotów. W grupie jest 
już 1925 użytkowników. 

Zasada zero śmieci doskonale 
sprawdza się też na zajęciach pla-
stycznych. W Jaworznie coraz po-
pularniejszy staje się scrapbooking. 
To sztuka ręcznego tworzenia i de-
korowania albumów ze zdjęciami, 
pamiątkami. Wyraz scrap oznacza 
skrawek. Do stworzenia unikalnego 
albumu czy kartki wystarczą więc 
ścinki różnych materiałów, gazet, 
zdjęć. Podobną zasadą kieruje się 
równie popularny decoupage. Takie 
warsztaty organizowane są w klu-
bach MCKiS czy w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej.

Zasadę ograniczania odpadów 
stosują też właściciele sklepów spo-
żywczych i pracownicy marketów 
na terenie miasta. Produkty spożyw-
cze z kończącą się datą ważności czy 
więdnące owoce i warzywa możemy 
znaleźć na specjalnie oznaczonych 
półkach i kupić za pół ceny.

Zasadę mniej odpadów promuje 
także Miejski Zarząd Nieruchomo-
ści Komunalnych w Jaworznie. Pla-
kat z takim przesłaniem zobaczyć 
można m.in. na przystanku przy 
ul. Matejki.

Natalia Czeleń
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Wędrowcy napotykali na swojej drodze piękne widoki | fot. Archiwum prywatne

Patryk Tomera dokonał wręcz niemożliwego  | fot. Archiwum prywatne

Wędrówka z ważną misją

Przygotowania 
do wyprawy

Piesza wyprawa Głównym Szla-
kiem Beskidzkim zaczęła się 11 wrze-
śnia i trwała 2 tygodnie, ale poprze-
dzały ją odpowiednie przygotowania. 

– Przejście Głównego Szlaku Be-
skidzkiego jest dużym wysiłkiem i jed-
nocześnie ogromną przyjemnością. Nie 
baliśmy się o kondycję. Regularnie jeź-
dzimy na jednodniowe wycieczki gór-
skie, biegamy, jeździmy na rowerze, 
a czasem również pływamy – opowiada 
jaworznianin.

Najważniejsza część przygotowań 
trwała od czerwca do września. Wów-
czas piechurzy regularnie chodzili po 
Beskidach, organizując weekendowe 
wypady, aby przyzwyczaić organizm 
do codziennego intensywnego wysił-
ku. Musieli pamiętać o odpowiedniej 
regeneracji, aby nie przypłacić wysił-
ku poważniejszą kontuzją.

Przygotowania dotyczyły nie tylko 
troski o kondycję. Istotne było opra-
cowanie trasy. Mapy, przewodniki, 
a także różnego rodzaju blogi podróż-
nicze, poradniki czy grupa sympaty-
ków Głównego Szlaku Beskidzkiego 
na Facebooku okazały się niezwy-
kle ważne w przypadku planowania 
noclegów, przerw obiadowych czy 
zrobienia drobnych zakupów spo-
żywczych. Ostatecznie opracowany 
został plan wędrówki na każdy dzień, 
jednak piechurzy nie narzucali sobie 
presji, aby go koniecznie zrealizować.

Swoją podróż zaczęli od strony 
bieszczadzkiej. Trasa wiodła przez 
osiem regionów polskich gór. Prze-

szli Bieszczady, Beskid Niski, Pogórze 
Bukowskie, Beskid Sądecki, Gorce, 
Pogórze Orawsko-Jordanowskie, Be-
skid Żywiecki, Beskid Śląski.

Góry zachwycają
– Każdy z tych regionów przyniósł 

inne przygody, inne krajobrazy, inne wy-
zwania. W Bieszczadach byłem pierw-
szy raz w życiu. Zachwyciły mnie tam 
dzikość oraz urzekające jesienne wido-
ki. Nigdy nie zapomnę zachodu słońca 
na Połoninie Caryńskiej oraz wschodu 
na Połoninie Wetlińskiej. Beskid Niski 
oraz Pogórze Bukowskie zaskoczyły 
mnie absolutnymi pustkami na szla-
kach, a także gęstymi, pięknymi lasami. 
Pozostałe regiony znam znacznie lepiej. 
Nie oznacza to jednak, że nie zrobiły 
na mnie wrażenia czy nie stanowiły 
wyzwania – wspomina jaworznianin.

Na trasie spać trzeba było w prze-
różnych warunkach. Były noclegi 
w stodole na sianie, w bacówkach, 
schroniskach, na terenach agrotury-
stycznych. Zdarzyło się też odzyski-
wać siły w apartamentach. Pogoda 
nie do końca sprzyjała. Przeważały 
dni chłodne i mroźne. Gdzieniegdzie 
nawet padał śnieg. Na stopach poja-
wiały się odciski. Zdarzały się chwile 
zwątpienia.

– Dobór odpowiedniej odzieży oraz 
ekwipunku jest istotnym elementem nie-
mal każdej większej wyprawy. Nie za-
braliśmy ze sobą sprzętu zimowego, gdyż 
pierwszy tydzień zapowiadał się jeszcze 
dość ciepły i słoneczny, a w drugim by-
liśmy bliżej większych miast. Pojawiały 
się momenty kryzysowe, gdy nasilał się 
ból, jednak udało się pokonać wszelkie 
słabości. Najważniejszy był dobór od-
powiedniego plecaka, zwłaszcza przy 
moich problemach z plecami. Długo 
szukałem odpowiedniego modelu, który 
pozwoliłby odciążać ramiona, opiera-
jąc ciężar na innych częściach tułowia
– opowiada pan Patryk.

Chwile zwątpienia
Mimo kondycyjnej zaprawy i do-

brego przygotowania, na trasie nie 
brakowało chwil, gdy pojawiały się 
myśli, by jednak odpuścić. – Przytrafi -
ły się nam dwa większe kryzysy. Piątego 
dnia wyprawy mój współtowarzysz miał 
ogromne problemy w okolicy ścięgien 

Achillesa. Ten dzień zmęczył nas psy-
chicznie. Następnego dnia ból stał się 
mniejszy, a my przeszliśmy ponad 50 
kilometrów po bardzo wyczerpującym 
terenie. Siódmego dnia kryzys dopadł 
mnie. Pogoda zmieniła się diametralnie. 
Ochłodziło się o kilkanaście stopni i cały 
dzień padał deszcz. Przemokłem i zmar-
złem tak, że docierając do Mochnaczki 
Niżnej byłem o krok od zejścia ze szla-
ku. Nie miałem siły, by iść, brakowało 
mi energii. Sytuacja była o tyle trudna, 
że tego dnia przez blisko 3 godziny mu-
sieliśmy przekraczać potoki, które przy 
ulewie zamieniały się w rwące rzeki – 
mówi Patryk Tomera.

Na szczęście po krótkim postoju 
w Mochnaczce Niżnej, gdzie gospo-
dyni zaoferowała piechurom gorącą 
herbatę, siły wróciły. Sytuację ura-
tował też ostatni względnie suchy 
zestaw odzieży i świadomość celu. – 
Chciałem przejść ten szlak dla Kubusia, 
który cierpi i potrzebuje pomocy. Krótka 
mowa motywacyjna i wielkie serce go-
spodyni, która przyjęła nas do środka, 
abyśmy ogrzali się i nieco wysuszyli, 
pozwoliły nam dojść do schroniska na 
Jaworzynie Krynickiej – wspomina 
jaworznianin.

Wyprawa to nie tylko wsparcie dla 
chorego chłopca, ale też spełnienie 
górskich marzeń. Mimo świeżych 
wspomnień o trudach, jaworznia-
nin już planuje kolejne wyprawy. 
– Główny Szlak Beskidzki był najwięk-
szym z moich dotychczasowych marzeń 
o długodystansowych szlakach górskich. 
Udało się je spełnić, jednak w planach 
są kolejne wyprawy. Zimą lub wiosną 
chciałbym zmierzyć się z Małym Szla-
kiem Beskidzkim. Następnie zamie-
rzam przejść Główny Szlak Karpacki 
oraz Główny Szlak Sudecki. Marzą mi 
się również wyprawy w inne góry. Nie 
ukrywam, że oprócz szlaków długody-
stansowych chciałbym zdobyć również 
kilka szczytów poza Polską – wylicza 
pan Patryk. 

Można pomóc
Zbiórka na rzecz chorego Kuby trwa 

cały czas. Chłopiec wymaga stałego 
leczenia, na które konieczne są spore 
nakłady fi nansowe. Jego rehabilitację 
można wesprzeć dzięki Fundacji Po-
most Nadziei: https://pomost-nadziei.
pl/jakub-nowakowski/.                NC

Znów będą lepić 
z gliny

Maszerowali 
dla środowiska

Do klubu Kasztan Miejskiego Cen-
trum Kultury i Sportu po krótkiej 
przerwie powróciły lubiane przez 
uczestników warsztaty garncarstwa 
i ceramiki. Na zajęciach w kameral-
nych grupach uczestnicy poznają 
ręczne techniki modelowania gliny. 
Nowy cykl spotkań prowadzić będzie 
Małgorzata Wosik. 

W pracowni będzie trochę teorii 
i jeszcze więcej praktyki. Osoby po-
czątkujące mogą więc zapisać się bez 
obaw. Prowadząca zajęcia pomoże 
warsztatowiczom dobrać odpowied-
nie dla nich metody pracy. – Zajęcia są 
prowadzone według podziału na grupy 
wiekowe oraz stopień umiejętności. Stałe 
grupy ceramiczne działają już kolejny 
rok – mówi instruktorka ceramiki.

Garncarstwem młodzi oraz doro-
śli zajmą się we wtorki o godz. 12 
i czwartki o 18.15. 

Warsztaty z ceramiki podzielono 
na grupy. Młodzież działać będzie 
we wtorki o godz. 16. Dorośli zaczy-
nają nieco później, bo o godzinie 18. 

Na czwartkowe zajęcia ceramiczne 
przychodzą dzieci od 6 lat. Zaczynają 
o 16. W tym roku została utworzona 
nowa grupa początkująca dla osób 
dorosłych, która spotyka się w każdy 
poniedziałek o 18.

Zajęcia odbywają się według przy-
gotowanego wcześniej tematu, wymy-
ślonego przez instruktora. – W mia-
rę nabytych umiejętności i sprawności 
manualnych pozwalamy sobie na nieco 
swobody, wprowadzając dowolność 

Śmieci nie wnosimy, gdy do lasu 
chodzimy - takie hasło przyświecało 
uczestnikom ekohappeningu, zorgani-
zowanego w sobotę, 9 października, 
przez grupę Nord Walkers. To grupa, 
działająca przy klubie MCKiS Niko 
z Byczyny. Ekologiczny rajd zaini-
cjowały Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu oraz Miejski Zarząd Nieru-
chomości Komunalnych.

Podczas happeningu chodziarze 
swoją proekologiczną postawą stara-
li się dać dobry przykład i zachęcali 
napotkanych jaworznian, by nie za-
śmiecali zielonych zakątków naszego 
miasta. – Uczestnicy bardzo aktywnie 
wzięli udział w terenowej edukacji miesz-
kańców – chwali Kinga Jończyk, in-
struktorka nordic walkingu w klubie 
MCKiS Niko. – W ramach tego wyda-
rzenia udało się połączyć dwa bardzo 
ważne elementy w aspekcie zdrowia, 
czyli zdrowie człowieka, o które dba-
my poprzez ruch, i „zdrowie” planety, 
o które dbamy przez proekologiczne za-
chowania i nawyki – podkreśla.

tematów, inspirując siebie nawzajem. 
Lepić w glinie może naprawdę każdy, 
zaczyna się od chęci. Nieco bardziej 
skomplikowane jest koło garncarskie – 
tłumaczy instruktorka zajęć. Ta oferta 
zajęciowa jest kierowana do węższej 
grupy: młodzieży i osób dorosłych. 
Na zajęcia warto chodzić systema-
tycznie. – Jedne zajęcia nie wystarczą, 
aby nauczyć się toczyć. Jest to żmudny, 
pracochłonny, wymagający sporego za-
angażowania, ale i niezwykle satysfak-
cjonujący proces twórczy – mówi pani 
instruktor.

Głównym założeniem zajęć jest 
rozluźnienie i odpoczynek od codzien-
nych obowiązków, szkoły, pracy, wy-
miana myśli, doświadczeń. – Prócz 
tych prozaicznych założeń, uczestnicy 
zajęć uczą się działań z glinianym su-
rowcem, poznają różne techniki lepienia, 
zdobienia. Zapoznają się z narzędziami 
i uczą się z nich korzystać podczas twór-
czych działań. Po opanowaniu technik 
uczą się dobierać te właściwe, ułatwia-
jące im działania w glinie – mówi Mał-
gorzata Wosik.

Zajęcia są płatne. Wszystkie po-
trzebne surowce, materiały oraz wy-
pały zapewnia organizator. Uczest-
nicy zajęć zapewniają sobie tylko 
odzież ochronną. Prace wykonane na 
zajęciach stają się własnością ich au-
torów. Liczba miejsc na warsztatach 
jest ograniczona. Decyduje kolejność 
zapisów. Szczegółowe informacje uzy-
skać można u instruktorki warsztatów 
pod nr. tel. 691 172 909.             NC

Walkersi zachęcają też do uczest-
nictwa w swoich chodziarskich tre-
ningach. Te w byczyńskim Niko od-
bywają się we wtorki o godz. 17.30. 
Zajęcia są bezpłatne, ale obowiązują 
zapisy.

Grupę Nord Walkers tworzą do-
rośli miłośnicy spacerów z kijami, 
którzy chcą aktywnie spędzać czas 
i poznawać techniki nordic walkingu. 
Chodziarze organizują liczne rajdy 
tematyczne i sami biorą udział w róż-
nych marszach na terenie Jaworzna.

W  Miejskim Centrum Kultury 
i Sportu działa też druga grupa nor-
dic walking. Nosi ona nazwę „Do-
bra naprzód”. W jej ramach zajęcia 
prowadzi Anita Mika z Domu Kul-
tury im. Zdzisława Krudzielskiego 
w Szczakowej. Treningi odbywają 
się w czwartki w godz. 15.30-18.00. 
Szczakowscy chodziarze też są bardzo 
aktywni i organizują różne wydarze-
nia z kijami w roli głównej. Więcej na 
temat obu grup można przeczytać na 
stronie internetowej MCKiS-u.    AZ-H
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Autorzy wystawy zapraszają do jej zwiedzania  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Strefa kobiet 
powraca

Strefa kobiet w klubie MCKiS Niko 
w Byczynie wznowiła swoją działal-
ność. Jaworznianki znów będą mogły 
spotykać się w byczyńskim klubie 
i spędzać aktywnie czas przy kawie 
i rozmowach. Cykl spotkań zainau-
gurowały 7 października warsztaty 
„Nadmorskie opowieści”. Uczest-
niczki zajęć zanurzyły się w morski 
świat przy pomocy techniki land art. 

Strefa kobiet to cykl spotkań dla 
aktywnych twórczo kobiet, pragną-
cych rozwijać i szlifować swoje ta-
lenty oraz spędzać kreatywnie czas. 
W każdym sezonie uczestniczki po-
znają nowe techniki plastyczne.

– Program budowany jest w oparciu 
o zainteresowania i potrzeby uczest-
niczek, a prace wykonywane podczas 
zajęć są unikatowe i zjawiskowe. Panie 
starają się wychodzić ze schematów, 
poznawać nowe techniki. Prawdziwym 
konikiem grupy jest technika decoupa-
AU TO P R O M O C J A

ge, z którą panie pracują najczęściej – 
opowiada Kinga Jończyk, instruk-
torka zajęć Strefa kobiet.

Ponadto na zajęciach pojawiają 
się także inne zagadnienia, w tym 
tematyczne, związane z porą roku, 
świętami czy po prostu zaintereso-
waniami pań. W klubie powstają de-
koracje przestrzenne, stroiki, scrap-
booking, biżuteria i wiele innych.

Zajęcia odbywają się w Klubie 
Niko w czwartki o godzinie 18. Strefa 
kobiet działa w Byczynie już od 2017 
roku. Wcześniej grupa pań spotykała 
się w klubie Podłęże. 

Z uwagi na duże zainteresowanie 
zajęciami, obowiązują zapisy. Warto 
na bieżąco śledzić informacje publi-
kowane na facebookowym profi lu 
byczyńskiego klubu. – Na niektóre 
spotkania będziemy prowadzić dodat-
kowe zapisy, dla większej liczby uczest-
niczek – zapowiada instruktorka.   NC

Pracownicy Muzeum Miasta Jaworzna przygotowali wyjątkową, plenerową wystawę. Na kilku 
planszach, ustawionych w sąsiedztwie muzealnego budynku, nieopodal Rynku, zaprezentowali 
najciekawsze informacje z ostatnich 120 lat, czyli z okresu, gdy Jaworzno miało już prawa miejskie. 
Zbliża się też konferencja naukowa z okazji jubileuszu miasta. Odbędzie się ona 21 października 
w ATElier Kultury.

Dzieje miasta w plenerze

– Z konieczności na naszej plenero-
wej wystawie znalazły się tylko wyim-
ki z kilkunastu ważnych dla Jaworzna 
tematów – podkreśla Przemysław 
Dudzik, dyrektor Muzeum Miasta 
Jaworzna. – Ekspozycja jest efektem 
pracy całego zespołu pracowników mu-
zeum – dodaje.

Każdy muzealnik zajmował się inną 
tematyką. Ciekawostki na temat ja-
worznickiego herbu i jego rodzajów 
opisał dyrektor Dudzik. O granicach 
Jaworzna, które bardzo się zmieniły 
na przestrzeni 120 lat, napisał Piotr 
Burczy. On też przedstawił kwestie 
przyrodnicze. Zagadnieniami, doty-
czącymi władz naszego miasta, jego 
kolejnych burmistrzów i prezydentów 
zajęła się Elżbieta Trojan, a koleją 
i sportem Adrian Rams. O mniej-
szości żydowskiej oraz o kościołach 
i parafi ach opowiedziała Barbara 
Stanek, z kolei Iwona Brandys na-
pisała o kulturze i architekturze Ja-
worzna. Tomasz Karżewicz zajął 
się kwestiami przemysłu. Nad stroną 
grafi czną pracował Sławomir Śląski. 
Przygotowane przez niego plansze na-
wiązują wizualnie do jaworznickiego 
bonu jubileuszowego „120 jaworów”.

Pełne teksty, stworzone przez mu-
zealników, znajdą się w zaplanowa-
nym na drugą połowę grudnia, nume-
rze Zeszytów Historycznych Miasta 
Jaworzna.

Tymczasem pracownicy muzeum 
przygotowują się do zbliżającej się 
wielki krokami konferencji naukowej 
pt. „Jaworzno kierunek dziedzictwo 
(tożsamość, zabytki, kultura)”. Od-
będzie się ona w czwartek, 21 paź-
dziernika, w ATElier Kultury przy 
ul. Mickiewicza 2. Organizatorami 
wydarzenia są prezydent Jaworzna, 
Paweł Silbert, i Towarzystwo Przy-
jaciół Miasta Jaworzna, a partnerem 
merytorycznym konferencji zostało 
jaworznickie muzeum.

– Swoje referaty zaprezentują przed-
stawiciele różnych dyscyplin nauko-
wych, m.in. historycy sztuki, etnografo-
wie, kulturoznawcy, którzy na co dzień 
zajmują się opracowywaniem różnych 
obszarów dziedzictwa kulturowego. Nasi 
prelegenci przedstawią unikatowe ma-
teriały na temat historii i dziedzictwa 
Jaworzna – zaznaczają organizatorzy. 
– Dodatkowym atutem naszego spotka-
nia jest fakt, że wśród zaproszonych 
gości znajdują się naukowcy pochodzą-
cy z Jaworzna. Będziemy mieli zatem 
okazję po raz pierwszy usłyszeć o ich 
doświadczeniach badawczych w ich ro-
dzinnym mieście. Do prelegentów należą 
również pracownicy Muzeum Miasta 
Jaworzna – dodają.

Konferencję poprowadzą historyk 
sztuki Iwona Brandys oraz dr Marek 
Grabski, wieloletni dyrektor Nadwi-
ślańskiego Parku Etnografi cznego 
w Wygiełzowie, reprezentujący Sto-
warzyszenie Muzeów na Wolnym 
Powietrzu. Będzie on też pierwszym 
prelegentem i podejmie się tematu 
rodowodu (młodego) miasta pod ką-
tem badań etnografi cznych i zabyt-
koznawczych.

Prelekcję, dotyczącą Muzeum Na-
rodowego w Jaworznie, wygłosi dr 

Dorota Jędruch z Instytutu Historii 
Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Z kolei dr Bernadeta Stano z Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie 
opowie o ostatnich akcjach plenero-
wych schyłku mecenatu przemysło-
wego PRL.

Kolejną prelegentką będzie Iwona 
Brandys, która pochyli się nad stu-
dium przypadku jaworznickiej kopii 
obrazu, autorstwa Łukasza Crana-
cha Starszego. Piotr Burczy opisze 
dotychczasową wiedzę na temat Gro-
dziska, a Adrian Rams podejmie temat 
twórców jaworznickiego przemysłu 
w czasach międzywojennych.

Kwestiami tożsamości kulturowej 
Jaworzna, leżącego na styku Mało-
polski i Górnego Śląska, zajmie się 
dr Robert Garstka z Instytutu Myśli 
Polskiej im. Wojciecha Korfantego 
w Katowicach. Ostatnim punktem 
konferencji będą rozważania Karo-
liny Fidyk z Małopolskiego Insty-
tutu Kultury o tym, jak udostępniać 
mieszkańcom i turystom dziedzictwo 
i historie miejsca.

W konferencji mogą wziąć udział 
wszyscy zainteresowani Wstęp wol-
ny. Początek o godz. 10.

Anna Zielonka-Hałczyńska

W muzeum wciąż można kupić jubileuszowy bon „120 jaworów”, 
który został wydany z okazji 120 lat praw miejskich Jaworzna. Bon 
jest efektem konkursu, w którym brali udział mieszkańcy. To oni 
zaproponowali szatę grafi czną i nazwę pamiątkowego „pieniądza”. 
Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych, Urząd Miejski i jaworznickie muzeum. „Banknot” można nabyć 
w muzealnym gmachu przy ul. Pocztowej 5 od wtorku do piątku od 
godz. 9 do 16. Jeden egzemplarz kosztuje 50 zł. Płatność gotówką. 
„120 jaworów” można też nabyć przez internet. Zamówienia należy 
składać na adres: info@muzeum.jaw.pl, a opłatę uiścić po uzyskaniu 
potwierdzenia o dostępności bonu, bowiem sprzedaż jest limitowa-
na. Należy też opłacić koszty przesyłki.

Jawory czekają
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Pisałam już o fi lmach, któ-
rych motywem przewodnim 

jest jedzenie. Delektowanie się je-
dzeniem jest równie przyjemne, jak 
delektowanie się dobrym fi lmem. 

W wielu fi lmach, także tych nie-
związanych bezpośrednio z kulinaria-
mi, można znaleźć sceny, w których 
jedzenie odgrywa dość istotną rolę, 
a przez to staje się tak samo ważnym 
bohaterem obrazu, jak pojawiające 
się w nim postaci, zarówno w war-
stwie wizualnej, jak i symbolicznej. 

Kulinaria mogą być w fi lmie na-
rzędziem do komunikowania się 
z widzem – ukazują tradycje danej 
kultury lub wzajemne relacje mię-
dzy bohaterami. Poprzez jedzenie 
można opowiadać o stanach emo-
cjonalnych, marzeniach, pragnie-
niach czy statusie społecznym. Po 
nasyceniu oczu takimi obrazami, 
zdarza mi się czasem, że jedna sce-
na fi lmowa, związana z jedzeniem, 
inspiruje mnie do kulinarnych eks-
perymentów w kuchni lub próby 
odtworzenia fi lmowego przepisu. 

W nagrodzonym Oscarem fi lmie 
„Green Book” zobaczycie fantastycz-
nie zagraną, fastfoodową scenę spo-
żywania smażonych kurczaków. 
Tony Vallalonga grany przez Viggo 
Mortensena - Włoch z klasy robot-
niczej, częstuje swojego pracodaw-
cę – kulturalnego i wyrafi nowane-
go muzyka dr. Dona Shirleya, w tej 

Wybrana fi lmografi a:
9½ tygodnia, reż. Adrian Lyne, 1986
American Beauty, reż. Sam Mendes, 1999
Annie Hall, reż. Woody Allen, 1977
Green Book, reż. Peter Farrelly, 2018
Jedz, módl się, kochaj, reż. Ryan Murphy, 2010
Kiedy Harry poznał Sally, reż. Rob Reiner, 1989
Ojciec chrzestny, reż. Francis Ford Coppola, 1972
Pulp Fiction, reż. Quentin Tarantino, 1994
Ratatuj, reż. Brad Bird, 2007
Śniadanie u Tiffany’ego, reż. Blake Edwards, 1961
Zakochany kundel, reż. Hamilton Luske, Wilfred Jackson, Clyde 
Geronimi, 1955

Filmowe przepisy
Pisałam już o fi lmach, któ-

Draft – mechanika gry polegająca 
na dociąganiu elementów, takich jak 
karty, kafelki czy meple, ze wspól-
nych zasobów. Często można spotkać 
się również z dobraniem jednego ele-
mentu i przekazaniem reszty kolejne-
mu graczowi. Z opisanych na łamach 
"Pulsu Jaworzna" gier, mechanika 
draftu występuje m.in. w klasyce ga-
tunku, jakim jest Wsiąść do Pociągu. 
Tym razem jednak gracze zamiast 
dociągania kart, będą pobierać me-
ple o kształtach dinozaurów… Czyli 
mamy draft i dinozaury? Ok. Witajcie 
w grze Draftozaur od wydawnictwa 
Nasza Księgarnia.

Draftozaur od warszawskiego wy-
dawcy jest grą przeznaczoną dla gra-
czy w wieku 8-108 lat, a czas trwa-
nia rozgrywki szacowany jest na 25 
minut. Oczywiście dużo zależy od 
liczby graczy, a mechanika do-
puszcza ich aż pięciu. Przejdź-
my zatem do rozgrywki.

Przed rozpoczęciem gry 
należy złożyć pięć kar-
tonowych miseczek na 
pionki dinozaurów, ale 
spokojnie – schemat 
złożenia znajduje się 
w instrukcji. Następ-
nie każdy z graczy 
otrzymuje planszę 
i odwraca ją na stro-
nę z  latem (wersja 
dla początkujących). 
W zależności od liczby 
uczestników z głównej 
puli dinozaurów usuwa-
nych jest 12 lub 24 pionki. 
Teraz można zacząć grać.

Celem gry jest zdobycie jak 
największej liczby punktów poprzez 
umieszczenie wędrujących dinozau-
rów w jak najlepszym dla nich oto-
czeniu. Każde takie pole na planszy 
jest punktowane w inny sposób, co 
zmusza graczy do przemyślanego roz-
dysponowywania wybranych mepli. 
Cała rozgrywka trwa dwie rundy, po 
sześć tur każda. W turze gracz roz-
poczynający rzuca kostkę, której wy-
nik defi niuje, gdzie pozostali gracze 
muszą umieścić swojego dinozaura. 
Następnie każdy z graczy wybiera ze 
swojego koszyczka, do którego wsy-
pał sześć losowych pionków, jedne-
go dinozaura. Jednocześnie wszyscy 

gracze umieszczają mepla na planszy, 
potem, zakrywając pudełko, przeka-
zują je dalej. Jeżeli gracz nie chce 
umieścić wylosowanego dinozaura 
na jednym z głównych pól, to zawsze 
pozostaje mu nurt rzeki, gdzie każ-
dy mepel wart jest jeden punkt. Po 
dwóch rundach gra dobiega końca 
i następuje podsumowanie uzyska-
nych punktów.

Jak można zauważyć, gra Drafto-
zaur do skomplikowanych nie nale-
ży, stąd początkujący gracze idealnie 
się w niej odnajdą, a dzieci wytężą 
szare komórki podczas kombinowa-
nia na planszy. Duże znaczenie ma 
bowiem dobre umieszczenie dino-
zaura. I to nie tak, że zły rzut kost-
ką blokuje graczy, plansza bowiem 
została skonstruowana tak, aby za-
wsze był więcej niż jeden wybór, 

a gracz zastanowił się, co da mu 
więcej punktów. Niektóre pola, 

jak np. las identyczności 
dają na koniec większy 

profi t za umieszczanie 
takich samych mepli, 
z kolei łąka różnorod-
ności da więcej punk-

tów, im więcej będzie 
dinozaurów różnego 
rodzaju. Dla graczy 
pragnących dłuższej 
rozgrywki autorzy 
gry proponują roze-

grać kampanię lato-
-zima.

Draftozaur jest bardzo 
ładnie wydaną grą. Za-
chwycić mogą w szcze-
gólności meple w kształ-
tach dinozaurów, 

o sześciu różnych kształ-
tach i kolorach, jak i przej-

rzysta szata grafi czna plansz. Dużym 
plusem jest dodany zielony woreczek 
na pionki. Co do miseczek, to jakoś 
nieszczególnie byłem przekonany do 
tego pomysłu, ale po kilku rozgryw-
kach myślę, że nie wyszło to najgo-
rzej, a same miseczki wciąż nie uległy 
zniszczeniu. Na koniec dodatkowy 
plus dla wydawcy, za wykorzystanie 
brzegów pudełka, na których to znaj-
dują się informacje o gatunkach di-
nozaurów, pojawiających się w grze.

Radosław Kałuża
Harcerski Klub Gier Gildia

Draftozaur

Draft drewnianych
dinozaurów

roli Mahershala Ali, jego pierwszym 
w życiu smażonym kurczakiem prosto 
z Kentucky. To scena bardzo symbo-
liczna, która uświadamia mu jego 
ignorancję w kwestii kultury afro-
amerykańskiej – kultury ludzi pro-
stych, przedstawicieli klas niższych, 
dla których smażony kurczak to jedna 
z podstawowych pozycji w menu. 

To danie na dobre wpisało się 
w kulturę amerykańskiego Połu-
dnia, gdy afroamerykańscy ku-
charze zaczęli nadawać mu nowy 
wymiar, poprzez używanie autor-
skich mieszanek przypraw. Brak 
chłodziarek wymusił na nich przy-
gotowywanie potraw, które mogą 

przetrwać kilka dni bez lodówki, 
a gruba, chrupiąca panierka do-
skonale chroniła potrawę. Jestem 
pewna, że po obejrzeniu tej sceny, 
nabierzecie ochoty na ten praw-
dziwie amerykański przysmak! 

Może macie ochotę na pizzę 
z „Jedz, módl się, kochaj”, śnia-
danie zjedzone z Holly Golightly 
przy Piątej Alei w Nowym Jorku, 
makaron z klopsikami, jedzony 
z czułością przez parę zauroczo-
nych sobą psiaków w „Zakochanym 
kundlu” albo deser cannoli rodem 
z historycznych przepisów rodziny 
Corleone? Oglądajcie i smakujcie.  

Katarzyna Pokuta

Wieczór poetycki odbył się w sali teatralnej ATElier Kultury 
| fot. Natalia Czeleń

nia rozgrywki szacowany jest na 25 
minut. Oczywiście dużo zależy od 
liczby graczy, a mechanika do-
puszcza ich aż pięciu. Przejdź-
my zatem do rozgrywki.

Przed rozpoczęciem gry 
należy złożyć pięć kar-
tonowych miseczek na 
pionki dinozaurów, ale 
spokojnie – schemat 
złożenia znajduje się 
w instrukcji. Następ-
nie każdy z graczy 
otrzymuje planszę 
i odwraca ją na stro-
nę z  latem (wersja 
dla początkujących). 
W zależności od liczby 
uczestników z głównej 
puli dinozaurów usuwa-
nych jest 12 lub 24 pionki. 
Teraz można zacząć grać.

Celem gry jest zdobycie jak 
największej liczby punktów poprzez 
umieszczenie wędrujących dinozau-
rów w jak najlepszym dla nich oto-
czeniu. Każde takie pole na planszy 

została skonstruowana tak, aby za-
wsze był więcej niż jeden wybór, 

a gracz zastanowił się, co da mu 
więcej punktów. Niektóre pola, 

jak np. las identyczności 
dają na koniec większy 

profi t za umieszczanie 
takich samych mepli, 
z kolei łąka różnorod-
ności da więcej punk-

tów, im więcej będzie 
dinozaurów różnego 
rodzaju. Dla graczy 
pragnących dłuższej 
rozgrywki autorzy 
gry proponują roze-

grać kampanię lato-
-zima.

Draftozaur jest bardzo 
ładnie wydaną grą. Za-
chwycić mogą w szcze-
gólności meple w kształ-
tach dinozaurów, 

o sześciu różnych kształ-
tach i kolorach, jak i przej-

rzysta szata grafi czna plansz. Dużym 
plusem jest dodany zielony woreczek 

Draft – mechanika gry polegająca gracze umieszczają mepla na planszy, 

dinozaurów
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Jacek Maliszczak, prezes Stowa-
rzyszenia Twórców Kultury, wydał 
nowy tomik poezji  pt. „Jestem”. 
W czwartek, 7 października, pro-
mował go w ATElier Kultury. Wraz 
z zespołem „A jednak ty”, którego 
jest współzałożycielem, przeniósł 
publiczność w świat poezji śpiewa-
nej. Wiersze autorstwa jaworznic-
kiego poety czytali Marlena Bu-
dak i Dominik Socha. Występom 
towarzyszyła wystawa fotografi i 
wykonanych przez utalentowane-
go jaworznianina.

Tomik „Jestem” jest szóstą publi-
kacją sygnowaną nazwiskiem poety 
z Jaworzna. Zawiera 87 wierszy na-
pisanych w ciągu ostatnich siedmiu 
lat. – Wiersze są dla mnie pewnego ro-
dzaju wentylem bezpieczeństwa, który 
uruchamia się samoczynnie w chwi-
lach wzmożonej emocjonalności. To 
takie sytuacje, które wymagają reakcji, 
choć z zewnątrz trudno to dostrzec. 
W tomiku można znaleźć teksty do-
tykające różnych tematów, a klam-
rą spinającą wszystko, są wyłącznie 
moje subiektywne odczucia, budzące 

Od sportowca do poety
się co pewien czas w mym umyśle – 
opowiada autor.

W czwartkowy wieczór Jacek Ma-
liszczak zaprezentował kilka swo-
ich talentów. Publiczność mogła 
wsłuchać się w poruszające tek-
sty jego wierszy. Jaworznianin za-
prezentował też kunszt muzyczny. 
Gra na instrumentach perkusyjnych 
i harmonijce. Wreszcie podziwiać 
można było jego oryginalne spoj-
rzenie w obiektyw, bowiem pan 
Jacek realizuje także swoją fascy-
nację fotografi ą. Ciekawostką jest, 
że pierwszą pasją jaworznianina był 
sport. Przez ponad 20 lat spełniał się 
jako utalentowany siatkarz. 

Pan Jacek pisać lubił już w szko-
le średniej. – Pisanie jest dla niego 
terapią. Wiele uczuć i emocji wyraża 
właśnie w ten sposób, bo zdecydowa-
nie bardziej woli słuchać, niż mówić. 
A najtrudniej mówi się o uczuciach, nie 
zawsze przecież pozytywnych – mówiła 
o bohaterze czwartkowego wieczoru 
Marlena Budak z ATElier Kultury. 

Wieczór poetycki Jacka Malisz-
czaka spotkał się z żywym zainte-
resowaniem jaworznian. – To miłe 
uczucie, że mimo trudnych chwil, wielu 
ludzi zachowało w sobie tę małą cząst-
kę refl eksji, chcąc z jednej strony po-
słuchać, co inni mają do powiedzenia, 
a z drugiej podzielić się własną cichą 
tajemnicą, którą jest potrzeba czytania 
i słuchania poezji – podkreśla poeta. 

Natalia Czeleń



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

Tess Gerritsen, 
Gary Braver    
Studentka

Niesamowita historia 
Sam Bloom

Miuosh, Zespół Pieśni 
i Tańca Śląsk    

Pieśni Współczesne

Fenomenalny thriller, ko-
lejna świetna powieść Tess Gerritsen. Młoda 
studentka anglistyki, rozpoczynająca stu-
dia doktoranckie nagle wypada z balkonu. 
Wszystko wskazuje na samobójstwo. Jednak 
detektyw Frankie ma wiele wątpliwości i za-
czyna się przyglądać jej byłemu chłopako-
wi i przyjacielowi. To rewelacyjna powieść 
z galerią wyrazistych bohaterów, nie sposób 
od niej się oderwać.

Teatr

Nikaj

Po raz pierwszy w histo-
rii zespoły aktorskie Teatru Zagłębia i Te-
atru Śląskiego łączą swoje siły we wspólnym 
spektaklu na scenie tego pierwszego, a w re-
żyserii dyrektora tego drugiego. To będzie 
historia osadzona w groteskowo-fantastycz-
nej konwencji, w której odnajdziemy humor 
i historiozofi czne refl eksje na temat małych 
ojczyzn Śląska i Zagłębia oraz przynależności 
narodowej. Premiera już 5 listopada.        ES

Wzruszający fi lm oparty na 
historii Sam Bloom, której biografi a stała się 
światowym bestsellerem przetłumaczonym 
na kilkadziesiąt języków. Szczęśliwa Sam, 
pełna energii i optymizmu wraz z mężem 
i trójką dzieci spędza wakacje w Tajlandii. 
Tam ulega wypadkowi, który na zawsze 
zmieni jej życie. Każdy dzień staje się dla 
niej wyzwaniem, a ona sama zaczyna tracić 
wolę walki i optymizm.

Przełomowy projekt łączący 
potencjał liczącego niemal 80 lat Zespołu Śląsk 
i autora muzyki miejskiej, współczesnej, korzy-
stającej z zupełnie innych form niż klasyczna. 
Płyta opowiada historie, które mogliśmy usły-
szeć w repertuarze zespołu folklorystycznego, 
ale w nowej aranżacji. Wykonywane są przez 
najlepszych wokalistów współczesnych z to-
warzystwie chóru i orkiestry Zespołu Pieśni 
i Tańca Śląsk.

Chcę, by sztuka dawała radość
Przygoda z malarstwem 
Sabiny Piotrowskiej 
zaczęła się 6 lat 
temu. Utalentowana 
jaworznianka przy pomocy 
pędzla i szpachli przenosi 
innych w świat naturalnego 
piękna, ciszy i wytchnienia.

Na co dzień, w domu i w pra-
cy zawodowej, jest Sabiną Pio-
trowską. Gdy tworzy, przeistacza 
się w Justynę Jałowiecką. Ten 
swoisty dualizm osobowościowy 
pozwala jej oddzielić pracę zawo-
dową od pasji. – Chciałam stworzyć 
równowagę pomiędzy pracą, a moją 
pasją. Przy tworzeniu posługuję się 
więc drugim imieniem i nazwiskiem 
panieńskim. Moja praca zawodowa 
wymaga dużej odpowiedzialności. 
Pasja przenosi mnie do innego świa-
ta i mogę pokusić się o odrobinę sza-
leństwa – tłumaczy jaworznianka.

Pani Sabina od 35 lat pracu-
je w służbie zdrowia. Nie jest to 
lekka praca. Wymaga sporo em-
patii, umiejętności słuchania in-
nych, a często dzielenia cierpienia 
i smutków z pacjentami. Sabina 
Piotrowska wolny czas pożytkuje 
na malarstwo i fotografi ę. Niedaw-
no podjęła też próby malowania 
na szkle i tym sposobem spod jej 
ręki wychodzą zdobione wazony, 
świeczniki. Jest też autorką malo-
wanych ręcznie obrazów na koszul-
kach. Prowadzi osobistą kronikę, 
w której gromadzi wspomnienia. 
Doświadczenie zawodowe pomaga 
jej w artystycznej twórczości i na 
odwrót. Z jednej strony są emocje 
przelewane na płótno, z drugiej 
strony malarstwo daje ukojenie 
i wyciszenie.

Pierwsze obrazy pani Sabiny 
powstały na przełomie lat 2015 
i 2016. Już wtedy można było za-
uważyć, że ma niezwykły talent. 
– Nie potrafi ę określić, co było bodź-
cem, który wzbudził we mnie chęć 

malowania. Rysować lubiłam już jako 
dziecko. Pamiętam, że mój tata nie-
samowicie rysował, szkicował. Wy-
konywał piękne świeczniki z metalu. 
Tworzył też w drewnie. Miał duszę 
artystyczną. Talent posiada także 
mój brat. Malował obrazy i odnosił 
sukcesy w konkursach. Sztukę uwiel-
bia też mój syn. Ukończył nawet stu-
dia artystyczne. Może jest to u nas 
rodzinne? – zastanawia się Sabina 
Piotrowska.

Interesuje ją świat przyrody: 
pejzaże, kwiaty, martwa natura, 
a także abstrakcje. Maluje farbami 
akrylowymi. – Bardzo lubię malować 
tzw. kwiaty „ciapane”. To moja ulu-
biona forma malowania – mówi ar-
tystka. Twórczość daje jej ogromną 
przyjemność i poczucie wolności. 
Pasja wyzwala pozytywną energię 
potrzebną do działania w codzien-
nym życiu. Można powiedzieć, że 
maluje to, co wzbudza w niej pozy-
tywne wrażenia. Dużo czasu spędza 
na łonie natury, którą bardzo ceni 
i to widać w jej twórczości.

Publicznie zadebiutowała 
w 2017 roku w konkursie „Pędz-
lem i nitką malowane - pokaż co 
potrafi sz”. Do udziału namówił ją 
syn Łukasz, najwierniejszy kibic. 
Udział w konkursie przyniósł de-
biutantce wyróżnienie. Rok później 
ponownie przystąpiła do konkur-
su, co dało kolejne wyróżnienie. 
– Gdyby nie mój syn, chyba nie od-
ważyłabym się wziąć udziału w tych 
konkursach. Brakowało mi pewności 
siebie, przekonania, że to, co nama-
lowałam, może się podobać innym. 
Syn we mnie wierzył, dodał mi otuchy 
i się udało – wspomina malarka.

Wsparcie rodziny i przyjaciół 
jest dla niej bardzo cenne. – Je-
stem wdzięczna mojemu synowi, 
bo gdyby nie jego motywacja nie 
byłabym w miejscu, w którym te-
raz jestem. Mogę też nazywać się 
szczęściarą, bo posiadam przyja-
ciółki od wczesnych lat szkolnych 
– Martę i Beatę. One zawsze dają 
mi wsparcie, podnoszą na duchu – 
mówi jaworznianka. 

Dzięki konkursowi poznała człon-
ków Stowarzyszenia Twórców Kul-
tury. Dwa lata później już do nie-
go należała. – To był chyba jeden 
z najlepszych kroków w moim ży-
ciu. Poznałam fantastycznych ludzi, 
z którymi mogę się dzielić swoimi 
spostrzeżeniami, doświadczeniem. 
Wzajemnie się wspieramy. Jeździmy 
na plenery, organizujemy wspólnie 
wystawy – wylicza artystka. 

Pierwsze obrazy jaworznianki 
można było podziwiać m.in. na ja-
worznickich dożynkach miejskich 
w 2019 r. Gościła na wystawach 
zbiorowych w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. W 2020 r. miała swój 
indywidualny wernisaż w galerii 
ExLibris w Jaworznie. Kolejnym 
marzeniem jaworznianki jest zor-
ganizowanie wystawy jej fotografi i. 
Sił próbowała także w Międzyna-
rodowym Festiwalu Sztuki Naiw-
nej „Art Nail Festiwal” w Galerii 
Szyb Wilson. – To było niesamowite 
przeżycie. Wystawa mieściła ponad 
250 prac z ponad 30 krajów. Były 
obrazy, rzeźby. Ja zaprezentowałam 
dwa obrazy papug. Przy wykonaniu 
jednego z nich zastosowałam kilka 

technik artystycznych: tzw. puring, 
pędzel oraz szpachlę. Efekt był bar-
dzo kolorowy i wesoły – wspomina 
pani Sabina.

Drugą pasją jaworznianki jest fo-
tografi a. Podobnie jak w przypad-
ku malarstwa i tu jest samoukiem. 
Na fotografi ach uwiecznia natu-
rę. – Najbardziej lubię fotografować 
wschody i zachody słońca – zdradza.

W 2020 roku otrzymała wyróż-
nienie w konkursie „Byczyna, gdzie 
to jest?”. Zdaniem pani Sabiny fo-
tografi a i malarstwo, choć mają 
wspólny mianownik, to są odrębny-
mi formami przekazu. Oba sposoby 
są idealne, by przekazać piękno 
natury, jej delikatność, zmienność 
oraz emocje.

Jaworznianka sztukę po prostu ma 
w sercu, ale też wytrwale pracuje nad 
swoim warsztatem i konsekwentnie 
dąży do realizacji marzeń. – Chcia-
łabym, by moja sztuka dawała radość 
każdemu, kto ją zobaczy. Tworzę z pasji 
i z pasją. Jak mówił Leonardo da Vinci: 
„Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz 
nie piękno sztuki”. Myślę, że coś w tym 
jest – mówi malarka i fotograf.

Natalia Czeleń

Sabina Piotrowska uważa, że zwierzęta są bardzo wdzięcznymi modelami | fot. Natalia Czeleń

Jaworznianka zaczęła też malować na szkle czy t-shirtach | fot. Natalia Czeleń
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Patrycja Włodarczyk zwyciężyła w kat. kobiet w bieganiu na 21 km | fot. ArmagieDron

AU TO P R O M O C J A

Biegacze z całej Polski, 
a także z zagranicy, zmagali 
się w sobotę, 9 października, 
w drugiej odsłonie Triady 
Trójkąta Trzech Cesarzy.

Jaworznianie na podium

W sosnowieckim Memoriale Janu-
sza Nabrdalika w Maczkach sukcesy 
odnosili między innymi jaworznia-
nie. Utytułowana biegaczka Patry-
cja Włodarczyk, z grupy JKLA Ja-
wor, zajęła pierwsze miejsce wśród 
kobiet w zmaganiach na 21 km. Na 
tym samym dystansie, w ogólnej 
klasyfi kacji, drugie miejsce zdobył 
Daniel Żurawik z teamu Sg-run. 
Natomiast w biegu na 7 km trzecie 
miejsce w kategorii kobiecej zajęła 
Emilia Stańkowska z Klubu Biega-
cza MCKiS Jaworzno.

Bieg w Sosnowcu to drugie zawody 
biegowej Triady. Pozostałe to Między-
narodowy Bieg Uliczny w Jaworznie 

na 15 i 10 km (odbył się 25 września) 
i Memoriał Jerzego Chromika na 15 
i 5 km, który zostanie zorganizowa-
ny 23 października w Mysłowicach.

Zawodnicy, startujący we wszyst-
kich biegach, zdobędą Trofeum Tria-
dy, złożone z medali z zawodów w Ja-
worznie, Sosnowcu i Mysłowicach.

Uczestnicy sosnowieckich zmagań 
wspominali Janusza Nabrdalika, 

pochodzącego z Sosnowca wspina-
cza skałkowego, taternika, alpinistę 
i grotołaza, założyciela działającej do 
dziś fi rmy Lhotse, produkującej sprzęt 
wspinaczkowy. Patron sosnowieckich 
zawodów sportowych odszedł 23 li-
stopada 2012 roku, w wieku 63 lat.  – 
Memoriał odbył się po raz czwarty, tym 
razem tylko w formie biegów na 21 i 7 
kilometrów oraz 7-kilometrowego mar-

szu nordic walking – informuje Karoli-
na Andrzejewska z Działu Rozwoju 
i Promocji Sportu Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. – 
W poprzednich edycjach ważną częścią 
była też wspinaczka. Pierwsze zawody 
miały charakter wyłącznie wspinacz-
kowy. Druga edycja była dwudniowa, 
pierwszego dnia zmagali się wspinacze, 
a nazajutrz odbył się bieg w Maczkach. 
Trzeci memoriał również trwał dwa dni, 
w sobotę była wspinaczka, w niedzielę 
biegowe zmagania, znów w maczkow-
skich plenerach – wymienia.

Podczas tegorocznych zawodów bie-
gacze wystartowali z terenu Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 11. Trasa 
wiodła głównie leśnymi ścieżkami.

W biegu na 21 kilometrów wygrał 
Włoch Roberto Dimiccoli z raci-
borskiego klubu Eko-Okna Runners. 
Drugi był wspomniany jaworznianin, 
Daniel Żurawik, a trzeci Jacek Sewe-
ryn z Mysłowic.

Wśród kobiet, za triumfatorką Pa-
trycją Włodarczyk, uplasowały się, 

kolejno libiążanka Renata Kumor 
i Isabela Gajewska z Sosnowca, 
z klubu Biegaj z Irem.

W biegu na 7 km zwyciężył Prze-
mysław Mendyk z Bobrka. Drugi 
był Mateusz Michalec z grupy 42k 
Proteam z Chełma Śląskiego, a jako 
trzeci dobiegł do mety Adrian Dziu-
rzyński z klubu Kusy Bukowno.

Wśród pań najszybsza okazała 
się Ukrainka, Valentyna Veretska 
z Mikołajowa. Drugie miejsce zajęła 
Barbara Gos z Mysłowic, a trzecie 
wspomniana jaworznianka, Emilia 
Stańkowska.

W marszu nordic walking na 7 km 
wygrał sosnowiczanin Tomasz Sa-
dowski.

Nagrody wręczyli zwycięzcom 
wdowa po Januszu Nabrdaliku, Olga, 
Arkadiusz Hrabia, dyrektor ds. spor-
towych MOSiR-u, i Grzegorz Men-
tel, przewodniczący Komisji Kultury, 
Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej 
w Sosnowcu.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Dominik Jastrząb ze statuetką i medalem
| fot. archiwum prywatne
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Dominik Jastrząb z bilardowego UKS-u Fair Play Jaworzno został mi-
strzem świata juniorów młodszych w bilardzie. Mistrzostwa, w których starli 
się najlepsi gracze naszego globu, odbyły się w miniony weekend w austriac-
kim Klagenfurcie.

Bilardzista z jaworznickiego klubu, trenujący na co dzień pod okiem jaworz-
nianina Bogdana Wołkowskiego, wielokrotnego mistrza świata w trikach 
bilardowych, wygrał w Austrii w kategorii U-17.

W mistrzostwach wzięło udział trzech polskich reprezentantów, którzy po-
jechali na nie ze szkoleniowcem kadry narodowej, Bogusławem Bereżnym. 
Tylko Dominik zdobył złoty medal. Dwoje pozostałych kadrowiczów zajęło 
niższe miejsca podium. Szymon Kural z krakowskiego klubu TCF HUB został 
wicemistrzem w kat. U-19, a Dominika Pawełczyk z UKS-u Miłek Wiślica 

wywalczyła brąz w kat. dziew-
cząt. Dzięki tym osiągnięciom, 
Polska zwyciężyła w klasyfi kacji 
medalowej MŚ. 

– Chciałem zostać mistrzem świa-
ta, odkąd zacząłem grać i trenować. 
To było moje marzenie. Każdemu 
o tym mówiłem, mimo że miałem 
około 7 lat – wspomina Domi-
nik Jastrząb. – Po wielu wyrze-
czeniach, dzięki ciężkiej pracy i wy-
trwałości w tym, co robię, spełniłem 
swoje marzenie w minioną niedzie-
lę! Jeszcze to do mnie dociera, że 
jestem mistrzem świata. Ten medal 
bardzo wiele znaczy nie tylko dla 
mnie, ale i dla wielu moich bliskich, 
którzy zawsze trzymali za mnie 
kciuki – przyznaje.

Mistrzostwo świata to najwięk-
szy sukces młodego bilardzisty, 
który ma też na koncie inne waż-
ne osiągnięcia, w tym, obroniony 
w sierpniu tego roku w Słowenii, 
tytuł mistrza Europy, i kolejne 
w swojej karierze mistrzostwo 
Polski, które zdobył na przełomie 
kwietnia i maja w Łodzi.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Wielki sukces 
bilardzisty



Szósta edycja Mistrzostw Jaworzna w Badmintonie im. Mirosława Ciołczyka już za nami. Zawodnicy rywalizowali w weekend 9 i 10 października na parkiecie 
jaworznickiej Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Jednocześnie rozegrano turniej z cyklu Grand Prix Jaworzna w grach podwójnych. 
Na 6 kortach w 202 meczach udział wzięło ponad 100 zawodników. Turniejowe rozgrywki trwały w sumie 13 godzin.

AU TO P R O M O C J A

Mistrzowie badmintona zagrali w Jaworznie

– Cieszę się, że pandemiczne ob-
ostrzenia nie zgasiły zapału i chęci 
sportowej rywalizacji – podkreślał 
Sebastian Kuś, dyrektor MCKiS.

Liczba zawodników, którzy za-
grali w jaworznickim turnieju, ro-
biła wrażenie. – Myślę, że mój mąż 
byłby zachwycony, widząc tylu za-
wodników, w różnym wieku i z tylu 
różnych miejsc – dodała Małgorza-
ta Ciołczyk, wdowa po zmarłym 
w 2015 roku Mirosławie Cioł-
czyku. 

Sobotnia część mistrzostw połą-
czona była z pierwszym turniejem 
tegorocznej edycji Grand Prix Ja-
worzna w grach podwójnych. Za-
wodników podzielono na kategorie 
i przedziały wiekowe. W głównym 

turnieju w grze pojedynczej i po-
dwójnej, zmierzyli się doświadczeni 
gracze i amatorzy. W turnieju mło-
dzieżowym samodzielne rozgryw-
ki stoczyli między sobą najmłod-
si adepci badmintona. W ramach 
Memoriału Mirosława Ciołczyka 
(zmarłego nagle w 2015 r. jaworz-
nianina, promotora sportu i dyrek-
tora MCKiS w Jaworznie) odbyła 
się też rywalizacja samorządowców 
i nauczycieli. Dorośli zmierzyli się 
w singlach kobiet (kat. open i ama-
tor) oraz mężczyzn (kat. do 30 lat, 
powyżej 30 lat i amator), deblach 
kobiet i mężczyzn (w obu grupach 
te same kategorie - open i amator), 
a także w mikstach (w kat. otwar-
tej i amatorskiej). Rezultaty gier 

podwójnych były jednocześnie kla-
syfi kowane, jako wyniki pierwsze-
go turnieju z cyklu VII Grand Prix 
Jaworzna w grach podwójnych. 
Były też kategorie dla nauczycieli 
i samorządowców: single mężczyzn 
i kobiet, a także deble. Zmagania 
toczono ze skróconą punktacją do 
dwóch wygranych setów, 15 punk-
tów w secie.

W niedzielę rywalizowała mło-
dzież w kat. U11, U13, U15, U17 
w grach pojedynczych i podwój-
nych. Udział w rozgrywkach wzięło 
tego dnia ponad 50 zawodników 
i zawodniczek.

Mistrzostwa w Jaworznie wzbu-
dziły żywe zainteresowanie. – 
Z każdymi mistrzostwami liczba za-
wodników się zwiększa. Możemy już 
nawet mówić o turnieju międzyna-
rodowym, bo mamy tutaj reprezen-
tantów 7 rożnych państw – mówi 
Dariusz Opatrzyk z Klubu Spor-
towego Wolant.

Zawodnicy chwalili atmosfe-
rę rozgrywek i organizację mi-
strzostw. – Byłem w Jaworznie na 
turnieju po raz drugi i muszę przy-
znać, że wszystko jest dobrze zorga-
nizowane. Polecam wszystkim udział 
w mistrzostwach w Jaworznie. Do-
brze, że jest kilka kategorii, bo za-
grać może każdy – mówił Tomasz 
Jędrzejczyk, zawodnik z okolic 
Częstochowy.

Zawodnicy zwrócili również 
uwagę na halę MCKiS, w której 
rozgrywały się weekendowe zma-

gania. – W Jaworznie wystąpiłem po 
raz trzeci. Wasza hala jest bardzo 
przestronna. Mieliśmy do dyspozy-
cji aż 6 wyznaczonych boisk, dzię-
ki czemu rozgrywki szły sprawnie 
i szybko – opowiadał Maciej Pachla
z Sosnowca.

Podobnych głosów było znacznie 
więcej. Zawodnicy zgodnie chwalili 
jaworznicki turniej. – Często biorę 
udział w turniejach badmintona, naj-
częściej właśnie w Jaworznie. Macie 
dobrą organizację, odpowiednią salę, 
która spełnia wszystkie kryteria. Poza 
rywalizacją jest to również spotkanie 

ze znajomymi z województwa i spo-
za tego regionu – mówi Jacek Na-
brdalik, badmintonista z Sarnowa. 

Honorowy patronat nad impre-
zą objął Paweł Silbert, prezydent 
miasta. Organizatorem był klub 
sportowy „Wolant” przy współpra-
cy z MCKiS w Jaworznie. Link do 
wyników jaworznickiego turnieju 
znaleźć można na facebookowym 
profi lu Klubu Sportowego Wolant.

Kolejna odsłona cyklu Grand Prix 
odbędzie się w listopadzie w hali 
MOSiR-u w Mysłowicach.

Natalia Czeleń

Turniejowe rozgrywki cieszyły się dużym zainteresowaniem  | fot. Andrzej Pokuta

Na zwycięzców czekały dyplomy i medale | fot. Andrzej Pokuta
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Ulica Piotra Grocholickiego jest 
częścią Obwodnicy Północnej Ja-
worzna i łączy ulice Chełmońskie-
go i Obrońców Poczty Gdańskiej. 
Upamiętnia proboszcza jaworz-
nickiej parafi i pw. św. Wojciecha 
i św. Katarzyny. Patron ulicy był 
założycielem Bractwa Matki Bo-
skiej Szkaplerznej i autorem "Ka-
techizmu katolickiego", z którego 
naukę pobierali mieszkańcy całej 
diecezji krakowskiej. Za jego cza-
sów jaworznicka świątynia została 
rozbudowana.

Piotr Grocholicki urodził się oko-
ło 1630 roku. Posługę proboszcza 
jaworznickiej parafi i sprawował w latach 1666-1702. Sły-
nął z tego, że był zagorzałym propagatorem katechizacji 
i wśród swoich parafi an stosował nowatorską metodę na-
uczania, zachęcając ich do dyskusji nad sprawami wiary.

–  Przed mszą niedzielną wybrani uczniowie prowadzili 
rozmowę na określone tematy przed zgromadzonymi wier-
nymi. Dorośli, przysłuchując się temu, uczyli się Ewangelii, 
a potem w domach mieli przekazywać wiedzę dzieciom – tłu-
maczy w swoich publikacjach o historii Jaworzna Maria 
Leś Runicka.

Swój pomysł na katechizację ks. Grocholicki zawarł też 
w napisanym przez siebie "Katechizmie katolickim", który 
został wydany po raz pierwszy w 1684 roku. Korzystali 
z niego księża z całej diecezji krakowskiej, zwłaszcza z de-
kanatu nowogórskiego (nawet do 1724 roku).

Propagator katechizacji 
i kultu maryjnego

Patroni 
naszych 
ulic

Ksiądz Piotr Grocholicki był też 
propagatorem kultu maryjnego. 
Z jego inicjatywy powstało w 1670 
roku w Jaworznie Bractwo Matki 
Boskiej Szkaplerznej. Organizacja 
prowadziła ożywioną działalność. 
Jej członkami byli mieszkańcy, moc-
no zaangażowani w życie religijne 
parafi i, a wśród nich przedstawiciele 
miejscowej elity. 

Na potrzeby nowej organizacji 
proboszcz zlecił też rozbudowę 
kościoła. Tak została dobudowana 
Kaplica Matki Boskiej Szkaplerz-
nej (warto dodać, że duże zmiany 
zaszły też w głównej części świąty-

ni). W nowej kaplicy zawisł, namalowany w 1666 roku we 
Włoszech, obraz Matki Boskiej Passawskiej. 

Historycy przypuszczają, że cenne malowidło trafi ło do 
Jaworzna za sprawą trzech znaczących rodzin: Grabiań-
skich (Ludwik Mikołaj Grabiański był starostą klucza 
lipowieckiego, mieszkał w Jeleniu, gdzie ufundował też 
budowę kaplicy św. Krzyża), Pinoccich (byli właściciela-
mi Dziećkowic) i Loccich (Franciszek Locci dzierżawił 
folwark w Byczynie, był bratem Augustyna Wincentego
Locciego, architekta na dworze królewskim).

Członkowie tych rodzin, a także najbardziej zasłużeni 
parafi anie, byli chowani w krypcie pod Kaplicą Matki Bo-
skiej Szkaplerznej i pod posadzką nawy głównej kościoła. 
Spoczął tam również ks. Grocholicki, który zmarł 15 lute-
go 1702 roku.                                                           AZ-H

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 35 (227)

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 30 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w  „Pulsie Jaworzna” nr 35 
(227): Sen to codzienne po-
nowne narodziny. 

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

W piątek, 15 października, obcho-
dzimy Światowy Dzień Mycia Rąk. 
Inicjatywa ustanowienia tego świę-
ta wyszła od Organizacji Narodów 
Zjednoczonych w 2008 roku, aby 
zachęcić wszystkich ludzi, zwłaszcza 
dzieci, do regularnego mycia rąk, 
jako kluczowego elementu zapobie-
gania biegunce i infekcjom układu 
oddechowego. Choć mieszkańcom 
krajów wysoko rozwiniętych może 
wydawać się to niepojęte, biegun-
ka i zapalenie płuc uśmiercają co 
roku 3 miliony dzieci poniżej 5. roku 
życia. W obecnych czasach pande-
mii koronawirusa dzień ten nabie-
ra jeszcze większego znaczenia. Jak 
twierdzą organizatorzy kampanii, 
nawyk mycia rąk z użyciem mydła 
przed jedzeniem i po skorzystaniu 
z toalety może ocalić więcej istnień 
ludzkich niż jakakolwiek szczepion-
ka. W inicjatywę zaangażowało się 
70 państw, głównie rozwijających 
się, gdzie współczynnik śmiertelności 
dzieci jest szczególnie wysoki. Ważną 
kwestią tej kampanii jest współpraca 
ze szkołami i przedszkolami. 

18 października przypada Dzień 
Poczty Polskiej (Dzień Listonosza). 
To instytucja o bogatej historii, dla-
tego obchody są huczne. Tego dnia 
w 1558 roku król Zygmunt II August 
powołał do życia Pocztę Królewską. 
Jej zadaniem było przekazywanie 
wiadomości na trasie Kraków-Wie-
deń-Wenecja.        

Not. Ewa Szpak

W piątek, 15 października, obcho-

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE

NR 36/2021      14 PAŹDZIERNIKA 2021 15PO  GODZINACH



16 NR 36/2021            14 PAŹDZIERNIKA 2021 REKLAMA


