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Znów z oddziałem 
covidowym

Będzie bezpieczniej 
i wygodniej

Wielkie emocje 
na ringu

Więcej na str. 5Więcej na str. 3 Więcej na str. 15

Od poniedziałku, 15 listo-
pada, przystanek Centrum 
w obu kierunkach będzie 
działał w tymczasowej loka-
lizacji. Autobusy będą się za-
trzymywały nieco bliżej skrzy-
żowania ulicy Grunwaldzkiej 

14:2 wygrali Polacy na zor-
ganizowanej w niedzielę, 7 
listopada, w Jaworznie Gali 
Boksu Olimpijskiego, któ-
ra odbyła się w ramach XV 
Międzynarodowego Turnie-
ju Bokserskiego im. Roberta 
Kopytka. Tym razem pięścia-
rze z JKB „JaworTeam” poje-
dynkowali się z zawodnikami 
islandzkiego klubu Hnefale-
ikafélag Kópavogs. Głównym 
organizatorem imprezy był, 
jak co roku, JaworTeam, któ-
rego wsparły m.in. jaworznic-

ków zakażenia. Zmarło 269 
osób. Rośnie też liczba cho-
rych w Jaworznie. We wtorek 
pozytywny wynik testu uzy-
skało 15 pacjentów, a w śro-
dę już 29. Jedna osoba zmar-
ła. Kwarantanną w naszym 
mieście objętych jest blisko 
400 osób.

W jaworznickim Szpitalu 
Wielospecjalistycznym znów 
działa oddział covidowy. 
Hospitalizowanych jest tam 
dwóch pacjentów.

z Mickiewicza. Zmiana jest 
związana z pracami, jakie 
będą prowadzone w rejonie 
zatok autobusowych.

W ramach remontu wymie-
nione zostaną krawężniki oraz 
spękane płyty nawierzchni 
betonowej. Zatoki na ten czas 
zostaną wyłączone z ruchu. 
Taki stan potrwa do połowy 
grudnia, bo tyle wynosi ko-
nieczna przerwa technologicz-
na związana z dojrzewaniem 
betonu.

ki magistrat i Miejskie Cen-
trum Kultury i Sportu. 

Więcej na str. 8-9

Mamy
niepodległą!

Padł kolejny rekord zaka-
żeń koronawirusem podczas 
czwartej fali pandemii. W śro-
dę, 10 listopada, w Polsce po-
twierdzono 18 550 przypad-



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 
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Wprawdzie o Halloween pisałem 
już wcześniej, ale wpadła mi w ręce 
informacja, która jest warta odnoto-
wania. Otóż w noc, gdy duchy i po-
twory biegają pijane po imprezach 
suto zakrapianych krwawą Mary, 
we Wrocławiu w „oknie życia” zna-
leziono bezbronnego niczym dziec-
ko chłopca. Był tylko jeden szkopuł: 
chłopiec miał 20 lat i był nawalony 
niczym załoga okrętu podwodnego 
Federacji Rosyjskiej. Media nie wspo-
mniały, czy młodzieniec był prze-
brany za niemowlę, a jeśli tak, to 
w jakim stanie była jego pielucha, 
gdy o poranku przyjechała po niego 
narzeczona.

Gdyby jakiś obywatel zagranicz-
ny, chcący się dowiedzieć czegokol-
wiek o naszym kraju, czerpał stamtąd 
wiedzę, to mógłby ulec wrażeniu, że 
jesteśmy społeczeństwem dysfunkcyj-
nym i pełnym idiotów. Wszystko za-
częło się wtedy, gdy na kioskarskich 
ladach zaczęły królować pisma tzw. 
bulwarowe lub inaczej tabloidy. Ga-
zety te prześcigały się w sensacyjnych 
tytułach, aby zachęcić czytelników 
do zakupu bezwartościowej nawet 
w toalecie, papierowej pulpy. 

W naszym kraju prym wiódł Fakt, 
którego nagłówki były często tak sur-
realistycznie głupie, że aż zabaw-
ne. Do klasyków należał słynny „Nie 
śpię, bo trzymam kredens”, który 
stał się wręcz ikonicznym przykła-
dem, przewijającym się przez lata 
w mediach. Często jednak za tytu-

Dildorsz i zabójcza pasztetowa

Kosztowny 
sceptycyzm

Wojciech P. Knapik

Jan Kleszcz

łem szła treść o charakterze mocno 
kryminalnym, mrocznym niczym 
skandynawski dreszczowiec, ideal-
nym przykładem jest tutaj: „Napa-
dły mnie szatańskie kozy” i jeszcze 
mocniejsze w swej wymowie: „Zabił, 
bo śmierdziały mu nogi”. Skrajnym 
przykładem dramatów, które mogą 
rozgrywać się w każdym wręcz domu 
w sąsiedztwie, zajęto się w artykule 
„Pobił matkę kiełbasą krakowską”. 
Nie było informacji, czy wcześniej 
podjęto próbę katowania biednej ko-
biety kaszanką wyborową lub pasz-
tetową od Dudy.

Integralną częścią tabloidów za-
wsze były historie z życia wzięte, 
o wymiarze społecznie zaangażowa-
nym. Na przykład w pewnej rodzinie 
wyznano, że „Nie jemy, bo córka od-
rabia lekcje”. Był to klasyczny przy-
kład problemów mieszkaniowych, 
jakie przechodzi niejedna polska 
rodzina, będąca socjalną podporą 
wyborczą obecnie rządzących. Inny 
przykład to relacja przyjaźni, która 
nie przetrwała napięć panujących 
w pandemii, co doprowadziło do po-
ważnych zgrzytów, opowiedzianych 
w materiale „Papier toaletowy zabił 
przyjaźń”. Wrócono także do pana od 
kredensu, który wyznał po jakimś cza-
sie: „Kredens mi się rozwalił, ale dalej 
nie śpię”, co zilustrowano zdjęciem 
pustej ściany z narysowanym krzy-
żykiem i informacją „tu był kredens”. 
Wspaniały ten cykl literacki zakoń-
czyły historie, będące  spin-off ami 
(czyli łącznikami) o tytułach: „Nie 
śpię, bo sąsiad katuje mnie piętą”, 
a także „Nie śpię, bo gryzą mnie bo-
bry”. Zaiste, moje życie jest nudne 
i nic nie znaczące. Ja zazwyczaj nie 
śpię, bo się przespałem po pracy i mi 
się nie chce później.

Często emocje, jakie towarzyszą 
wędkarzom, także mają swoje miej-
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Jesień w naszej szerokości geogra-
fi cznej bez wątpienia ma swój urok. 
W pewnych okolicznościach liście 
o pięknych kolorach mogą nawet 
nieźle rekompensować nieco niższe 
wskazania termometrów. Jednak kie-
dy za oknem coraz częściej deszcz 
albo przymrozki, to i nastrój jakoś się 
pogarsza. Tymczasem jesienna aura 
na dobre się już u nas rozgościła. Ni-
skie temperatury, mgły, deszcze, po-
ranne skrobanie szyb w samochodzie 
i krótkie dni będą nam towarzyszyły 
przez najbliższe miesiące. I niestety 
niewiele można na to poradzić.  

Pocieszać może nas jedynie fakt, że 
jesień nie trwa wiecznie i wystarczy 
trochę cierpliwości, żeby znów cieszyć 
się słońcem. Nim to jednak nastąpi, to 
przed nami całe tygodnie, które mogą 

być po prostu trudne. Naukowcy udo-
wadniają bowiem, że brak naturalnego 
światła niekorzystnie wpływa na nasz 
nastrój i kondycję psychiczną. Można 
jednak i na to coś poradzić. Po pierw-
sze warto trochę sobie odpuścić. Nic 
się nie stanie, jeśli podłogi w domu nie 
będą lśniły, a domownicy nie dostaną 
dwudaniowego obiadu z deserem. Nic 
się też nie stanie, jeśli na trochę wyłą-
czymy telefon. Można też zafundować 
sobie drobne przyjemności. Dobry 
fi lm, gorąca herbata albo spotkanie 
z życzliwymi ludźmi mogą napraw-
dę wiele zmienić. My dziś piszemy 
o masażu, jako sposobie na walkę z de-
presyjnymi nastrojami. Sposobów na 
poprawę nastroju jest mnóstwo. Do 
wiosny możemy przetestować wiele 
z nich. Warto spróbować.

Sposoby na nastrój

Narodowa duma

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń
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11 listopada w Polsce jest dniem 
wolnym od pracy. W tym czasie ob-
chodziliśmy rocznicę odzyskania nie-
podległości przez Polskę. To szczegól-
nie ważna data, bowiem polski naród 
po, 123 latach niewoli, wywalczył 
wolność dla przyszłych pokoleń. To 
dzięki poległym bohaterom żyjemy 
w wolnym kraju.

Święto ustanowiono ustawą z dnia 
23 kwietnia 1937 r. Zniesiono je usta-
wą Krajowej Rady Narodowej 22 lip-
ca 1945 r.  Przywrócono je w okresie 
transformacji systemowej w 1989 r.

W tym roku w Jaworznie obcho-
dy Narodowego Święta Niepodle-
głości trwają prawie dwa tygodnie. 
W wielu domach oraz na budynkach 
i instytucjach miejskich zawieszono 

narodowe biało-czerwone fl agi. Wła-
dze miasta oraz instytucje kultural-
ne przygotowały z tej okazji bogatą 
ofertę, obfi tującą w wydarzenia takie 
jak koncerty patriotyczne, prelek-
cje, wystawy, warsztaty, konkursy. 
O ważnym święcie nie zapomniały 
także jaworznickie szkoły.

Wszystkie działania mają na celu 
kultywowanie tradycji oraz wpajanie 
najmłodszym mieszkańcom patrio-
tycznych wartości.

W ubiegłym roku mieszkańcom 
brakowało wspólnego świętowania. 
W tym roku pandemia także nie od-
puszcza. Najważniejsze jednak, że 
każdy jaworznianin, który ma taką 
potrzebę, może uczcić narodowe 
święto po swojemu.

sce na pierwszych stronach: pan po-
jechał na ryby, złowił dorsza, w któ-
rego wnętrzu znalazł wibrator. Tytuł 
„DILDOrsz” napisał się wręcz sam. 
Zapewne odkrycia dokonano dlate-
go, że biedna ryba pomimo uderzenia 
w łeb i wrzuceniu na grilla, dalej się 
rzucała i wydawała dźwięki, chociaż 
jak wiadomo, ryby głosu nie mają 
i brzęczeć nie potrafi ą. 

Obecnie na portalach królują za-
powiedzi: „Chcesz być bogaty? Wy-
starczy jeden trik, aby...” lub „Wsia-
dła do auta, a wtedy stało się TO”. 
Ale to nie jest najgorsze, kosmicznie 
głupie są artykuły z cyklu „robisz to 
źle”. Niedawno czytam, że „Błędy 
przy robieniu jajecznicy. Z pewno-
ścią popełniasz przynajmniej dwa”. 
Uwielbiam jajecznicę, więc się wczy-
tałem, faktycznie popełniłem dwa 
błędy: straciłem 7 minut na lektu-
rę materiału, oraz zaakceptowałem 
pliki cookies na stronie, skutkiem 
czego przez tydzień przychodziły do 
mnie reklamy patelni, promocji jajek 
w marketach oraz nachalna próba 
prenumeraty bloga pewnego poli-
tyka Konfederacji „Unijne wnioski 
kury nioski”. Ale to nie był jeszcze 
koniec przygód. Następnego dnia ten 
sam portal zaserwował mi jeszcze 
gorszą wiadomość na temat mojej 
nieudolności, pytając: „Czy wiesz, jak 
prawidłowo robić siku? Popełniamy 
ten sam błąd”. Moje życie po prostu 
legło w gruzach. Sikanie wszak jest 
naturalnym odruchem, a ja przez 48 
lat życia, czyli więcej niż połowę, ro-
biłem to źle. Ale się zaparłem i nie 
przeczytałem. Dalej będę sikał do sza-
fy, kiedy będę imprezował u sąsiada. 
Niech się zastanawia, czemu tak czuć 
amoniakiem w pokoju. 
RED: Dla przypomnienia, autor jest dyrekto-
rem JFK – Jaworznickiego Festiwalu Komedii.
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w Sosnowcu

Szpilki w bruku

Czwarta fala pandemii się rozpędza. 
Każdego dnia raporty mówią o coraz 
większej liczbie osób, u których po-
twierdzono obecność koronawirusa. 
W szpitalach ponownie uruchamiane 
są oddziały covidowe, na których, nie-
stety, bardzo szybko przybywa pacjen-
tów. Z informacji medyków wynika, że 
chorzy na COVID-19, którzy w ciężkim 
stanie trafi ają na szpitalne oddziały, to 
przede wszystkim osoby, które nie zde-
cydowały się na szczepienie.

W jaworznickim Szpitalu Wielospe-
cjalistycznym oddział covidowy znów 
działa. Wojewoda Śląski nałożył bo-
wiem na naszą lecznicę obowiązek 
utworzenia miejsc dla chorych zaka-
żonych koronawirusem. Od 8 listopada 
jest więc 25 łóżek dla pacjentów zaka-
żonych wirusem SARS-CoV-2. Z tego 
powodu trzeba było wstrzymać przy-
jęcia w trybie planowym na Oddzia-
le Chorób Wewnętrznych i Oddziale 
Kardiologicznym. W tych oddziałach 

Codziennie rano Woj-
ciech przychodził do pra-
cy, robił kawę i czytał wia-
domości w internecie. Nie 

wiedział, że to go spotka...

będą hospitalizowani jedynie pacjenci 
w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

Medycy nie ukrywają, że decyzja o za-
szczepieniu się bądź o nie szczepieniu się 
ma wpływ nie tylko na zdrowie osoby, 
która tę decyzje podejmuje. Brak szcze-
pień to więcej pacjentów ciężko przecho-
dzących COVID-19, dla których trzeba 
tworzyć miejsca w szpitalach. Nie da się 
tego zrobić, nie wstrzymując planowych 
przyjęć na inne oddziały, bo liczba szpi-
talnych łóżek i personelu medycznego 
jest przecież ograniczona.

Podejmując decyzję o szczepieniu, de-
cydujemy więc nie tylko o sobie. Tym-
czasem szczepienia wciąż są dostępne 
i darmowe. I wciąż są jedynym sposobem, 
by skutecznie chronić się przed ciężkim 
przechorowaniem zakażenia koronawi-
rusem. Choć liczba zakażeń jest już duża, 
to medycy i tak namawiają i zachęcają, 
by się zaszczepić. Tym bardziej, że scep-
tycyzm może tu słono kosztować. Przy-
kładów było już sporo. Może wystarczy.
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Od poniedziałku, 15 listopada, przystanek Centrum w obu 
kierunkach będzie działał w tymczasowej lokalizacji. 
Autobusy będą się zatrzymywały nieco bliżej skrzyżowania 
ulic Grunwaldzkiej z Mickiewicza. Zmiana jest związana 
z pracami, jakie będą prowadzone w rejonie zatok 
autobusowych.

Będzie bezpieczniej i wygodniej

Procedury 
na fi niszu

W ramach remontu wymienione 
zostaną krawężniki oraz spękane 
płyty nawierzchni betonowej. Za-
toki na ten czas zostaną wyłączone 
z ruchu. Taki stan potrwa do połowy 
grudnia, bo tyle wynosi konieczna 
przerwa technologiczna związana 
z dojrzewaniem betonu.

– Do momentu zakończenia prac 
budowlanych oraz uzyskania przez 
nawierzchnie wymaganej wytrzyma-
łości wyznaczone zostaną tymczaso-
we przystanki autobusowe na jezdni. 
Wyznaczone zostały również tymcza-
sowe przejścia dla pasażerów korzy-
stających z przystanków – informuje 
Andrzej Kramarz.

Dobre wiadomości dla uczniów 
z jaworznickiej Byczyny. Wszystko 
wskazuje na to, że jeszcze w listopa-
dzie podpisana zostanie umowa na 
remont budynku Szkoły Podstawowej 
nr 20. Procedury związane z przetar-
giem na to zadanie dobiegają końca. 
Na razie wiadomo, że w postępowa-
niu przeprowadzonym przez spółkę 
TAURON Wydobycie wpłynęły czte-
ry oferty. Spośród nich wybrany zo-
stał generalny wykonawca, z którym 
podpisana zostanie umowa. Remont 
ruszy niebawem i ma się zakończyć 
przed rozpoczęciem roku szkolnego 
2022/2023.

Budynek byczyńskiej podstawówki 
uległ uszkodzeniom na skutek pro-
wadzonych w tym rejonie prac gór-
niczych. TAURON zobowiązał się nie 
tylko do naprawienia szkód, ale też 
do zaprzestania eksploatacji w tym 
rejonie. Zakres prac w budynku przy 
Nauczycielskiej przewiduje między 
innymi rozbiórkę uszkodzonej ścia-
ny sali gimnastycznej, wykonanie 
nowych schodów, przeprowadzenie 
prac naprawczych popękanych ścian 
i sufi tów, uzupełnienie ubytków tyn-
ku, wykonanie nowej posadzki w piw-
nicy, montaż nowej stolarki okiennej 
i drzwiowej, malowanie ścian i na-
prawę uszkodzeń na dachu. Prace 
naprawcze dotyczą też elewacji. Za-
montowane mają zostać nowe rynny 
i balustrady.

Projekt uwzględnia odtworzenie 
boisk, bieżni, placów i chodników, 
montaż nowego ogrodzenia oraz 
odświeżenie starego, a także napra-
wę zewnętrznego muru oporowe-
go. Naprawiona zostanie instalacja 
wodno-kanalizacyjna oraz instalacja 
kanalizacji sanitarnej i burzowej. Za-
montowana zostanie również instala-
cja elektryczna i odgromowa. Prace 
mają potrwać 9 miesięcy.

Budynek SP 20 na remont czeka 
już od 2018 roku.                        GD

Prace prowadzone są w ramach 
gwarancji. Jednak niemożliwe oka-
zało się wyegzekwowanie uprawnień 
gwarancyjnych od fi rmy Gardenbud, 
dlatego prace wykonają drogowcy 
Eurovii Polska, a kosztami wyko-
nania zastępczego miasto obciąży 
pierwotnego wykonawcę.

To nie koniec prac drogowych 
w tej części Jaworzna. Drogowcy 
przejęli już plac budowy na ulicy 
Grunwaldzkiej. Remont będzie pro-
wadzony na odcinku od skrzyżowa-
nia z ulicą Kolejową do krzyżówki 
z 11 Listopada. Prace w tym rejonie 
rozpoczną się od przebudowy kana-
lizacji ogólnospławnej od ronda przy 

ul. 11 Listopada. Drogowcy mają tu 
sporo pracy, a kierowcy muszą liczyć 
się z utrudnieniami. Prace potrwają 
do końca 2022 roku.

Remont na tym odcinku to ko-
lejny etap przebudowy ulicy Grun-
waldzkiej. Za nami już wymiana 
nawierzchni asfaltowej na odcinku 
od ulicy Działkowej do Wiejskiej. Po-
wstało też 10 nowych miejsc posto-
jowych dla samochodów osobowych 
w rejonie ulicy Bogusławskiego oraz 
zatoka manewrowa dla autobusów.

– Zakres tej inwestycji jest bardziej 
złożony i wiąże się z przebudową uzbro-
jenia podziemnego. Założeniem projek-
tu jest budowa jednostronnych ciągów 
rowerowych w obydwu kierunkach 
ulicy. Ciągi te mają połączyć istniejące 
ścieżki rowerowe na rondzie przy ul. 
11 Listopada z Velostradą – wyjaśnia 
Andrzej Kramarz, kierownik Referatu 
Przygotowania i Realizacji Inwesty-
cji w Wydziale Inwestycji Miejskich 
jaworznickiego magistratu.

Projekt przewiduje także budo-
wę sieci podziemnych, przebudo-
wę jezdni, chodników i wjazdów 

oraz zatok autobusowych, które 
zapewnią pasażerom komunikacji 
miejskiej większy komfort wsiada-
nia i wysiadania. Przebudowa czeka 
też skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej 
z Kolejową. 

Drogowcy apelują do kierowców 
i pieszych o ostrożność i stosowanie 
się do zasad czasowej organizacji 
ruchu. Ważne jest to, że mimo prac 
remontowych ciągłość ruchu zosta-
nie utrzymana, a dojazd do posesji 
zapewniony.

– W ciągu ostatnich trzech lat, na-
znaczonych pandemią, nie zatrzyma-
liśmy inwestycyjnych działań. Pozy-
skaliśmy ponad 166 mln złotych ze 
środków zewnętrznych. Dzięki tym 
środkom i wkładowi własnemu gminy 
realizowane są m.in. duże inwesty-
cje drogowe, remontowe, prace mo-
dernizacyjne w szkołach oraz nowe 
projekty społeczne – mówi Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna. – 
Czasowe utrudnienia zrekompensuje 
możliwość korzystania z wyremonto-
wanej drogi.          

Grażyna Dębała

Przystanki w Centrum zostaną przeniesione bliżej skrzyżowania z ul. Mickiewicza  
| fot. Grażyna Dębała

Zatoki zostaną przebudowane tak, by wygodniej wsiadało się do autobusów 
| fot. Grażyna Dębała

Podziękowali za zaangażowanie
Z okazji Dnia Służby Cywilnej 

w jaworznickiej Komendzie Miej-
skiej Policji we wtorek, 9 listopa-
da, odbyła się uroczystość, podczas 
której mł. insp. dr Piotr Uwijała, 
szef jaworznickich mundurowych, 
podziękował pracownikom służ-
by cywilnej za ich profesjonalizm 
i zaangażowanie w pracę na rzecz 
policji. We wtorkowym spotkaniu 
uczestniczyli też przedstawicie-
le władz miasta. Paweł Silbert, 
prezydent Jaworzna i Łukasz Ko-
larczyk, wiceprezydent miasta, 
dołączyli do podziękowań i życzeń.

W Komendzie Miejskiej Policji 
w Jaworznie, obok funkcjonariuszy 
mundurowych, służbę pełni też 25 
pracowników cywilnych, członków 

korpusu służby cywilnej. To mię-
dzy innymi pracownicy admini-
stracyjno-biurowi, specjaliści ds. 
fi nansów, zamówień publicznych 
czy teleinformatyki. – To właśnie 
pracownicy cywilni, obok policjantek 
i policjantów, mają istotny wkład we 
właściwe funkcjonowanie policyjnej 
formacji. Dzięki ich codziennej, so-
lidnej i ciężkiej pracy, policja jest 
postrzegana jako instytucja profe-
sjonalna, nowoczesna i otwarta na 
potrzeby drugiego człowieka – pod-
kreśla Michał Nowak, rzecznik 
prasowy KMP w Jaworznie.

Święto było również okazją, by 
wyróżnić cywilnych pracowników 
policji. Komendant wręczył im li-
sty gratulacyjne i podkreślił, że 

ich kompetencje i umiejętności 
zasługują na najwyższe uznanie. 
Paweł Silbert szczególne podzię-
kowania złożył sierż. szt. Piotrowi 
Nowakowi, który jako wolonta-
riusz w trakcie urlopu zgłosił się do 
pracy w Domu Pomocy Społecznej 
w Czernichowie w czasie ubiegło-
rocznej fali pandemii COVID-19. Za 
ten czyn został odznaczony Srebr-
nym Krzyżem Zasługi. Krzyżem 
Niepodległości z Gwiazdą za zasługi 
patriotyczne i działalność dla NSZZ 
Policjantów uhonorowano Moni-
kę Bryl, wiceprezes Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
która przez blisko sześć lat pełniła 
rolę zastępcy prezydenta Jaworzna.                         

     Grażyna Dębała Dzień Służby Cywilnej był okazją do podziękowań i życzeń  | fot. Materiały UM Jaworzno
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Blok energetyczny wciąż czeka na naprawę  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Wycinane drzewa przy ul. Krakowskiej stanowiły zagrożenie dla pieszych i kierowców
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Jest projekt ugody

Posadzą młode drzewa

Jest postęp w mediacjach związa-
nych z naprawą bloku energetycz-
nego w Jaworznie. Nowe Jaworz-
no Grupa TAURON i spółka Rafako 
parafowały projekt ugody, zgodnie 
z którym planowany nowy termin po-
nownej synchronizacji z siecią bloku 
910 MW to 29 kwietnia 2022 roku, 
a nie, jak dotychczas zakładano, 25 
lutego 2022. Oprócz samej naprawy 
Rafako ma też wykonać dla TAURO-
NU inne świadczenia, których efek-
tem będzie między innymi obniżenie 
kosztów przyszłej eksploatacji bloku.

Przypomnijmy. Energetyczny ol-
brzym o mocy 910 MW w Jaworznie 
nie działa z powodu dwóch awarii, 
do których doszło w tym roku. Fir-
ma Rafako, która jest wykonawcą 
obiektu, a która obecnie przechodzi 
kryzys fi nansowy, wycofała się z reali-
zacji prac gwarancyjnych, informując 
o skierowaniu do Sądu Polubownego 
przy Prokuratorii Generalnej Rze-
czypospolitej Polskiej wniosku o za-
kończenie mediacji ze spółką Nowe 
Jaworzno Grupa TAURON. Powodem 
miał być brak porozumienia między 
NJGT a Rafako.

Światełko w tunelu pojawiło się 
w połowie października. Koncern po-
informował wtedy, że NJGT podpisała 
list intencyjny, którego sygnatariusze, 
Polimex Mostostal S.A. i Fundusz In-
westycji Polskich Przedsiębiorstw FI-
ZAN, rozważają możliwości nabycia 
akcji Rafako.

Niedługo po tym komunikacie, 
TAURON i Rafako wznowiły me-
diacje, których efektem jest projekt 
nowej ugody między tymi fi rmami. 
Jak na razie, został on tylko parafo-
wany. Jego zapisy będą teraz anali-

W czwartek, 4 listopada, ruszyła 
wycinka drzew przy ulicy Krakow-
skiej. Wcześniej drzewa w tym rejonie 
wycinali strażacy. W obu przypad-
kach chodziło o kwestie bezpieczeń-
stwa. – Miejski Zarząd Dróg i Mostów, 
w oparciu o własne spostrzeżenia oraz 
zgłoszenia zewnętrzne, wyznacza do 
wycinki drzewostany w pasie drogowym, 
które ze względu na swój stan zagrażają 
bezpieczeństwu. Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa zobowiązuje się 

zowane przez zarządy obu podmio-
tów. Do podpisania ugody dojdzie, 
o ile strony spełnią ustalone między 
sobą warunki. 

– Wejście w życie ugody będzie za-
leżne m.in. od przedłożenia przez RA-
FAKO S.A. przedłużonych lub nowych 
gwarancji zabezpieczających należyte 
wykonanie umowy oraz nowych lub 
przedłużonych gwarancji zwrotu za-
liczki. Ponadto w przypadku zawar-
cia ugody zostanie ona skierowana do 
właściwego sądu powszechnego wraz 
z wnioskiem o jej zatwierdzenie przez 
sąd. Po prawomocnym zatwierdzeniu 
przez sąd, ugoda zyskuje moc prawną 
ugody sądowej – informują członko-
wie zarządu spółki Nowe Jaworzno 
Grupa TAURON.

Zgodnie z parafowanym projek-
tem, jeśli Rafako wykona wszystkie 
nałożone na fi rmę obowiązki do 30 
października 2022 roku, czyli do za-
kładanego w ugodzie terminu zakoń-
czenia okresu przejściowego, NJGT 
nie będzie dochodzić roszczeń z tytu-
łu kar umownych za niedochowanie 
aktualnie obowiązującego terminu 
(25 lutego 2022 roku) zakończenia 
okresu przejściowego.

Pracownicy TAURONU oszacowali 
już skutki fi nansowe postoju bloku, 
uwzględniając bieżącą sytuację na 
rynku energii elektrycznej w Polsce 
i najnowsze prognozy cen energii 
elektrycznej na rynkach hurtowych. 
Z ich szacunków wynika, że w okre-
sie, w którym obiekt pozostanie nie-
czynny, czyli od 11 czerwca 2021 
roku do 29 kwietnia 2022 roku, mar-
ża pierwszego stopnia, generowana 
przez blok, będzie niższa o ok. 390 
mln zł.                                     AZ-H

również do wykonania nasadzeń zastęp-
czych – podkreśla Izabela Miszczyk, 
rzeczniczka jaworznickiego MZDiM.

W październiku drzewa przy Kra-
kowskiej wycinali strażacy. Część 
z nich była już spróchniała i stanowiła 
zagrożenie dla pieszych i kierowców. 
Strażacy prowadzili wycinkę drzew 
na działce należącej do jednostki. Do 
końca pierwszej połowy 2022 roku 
dokonają nasadzeń zastępczych. – 
Wycinka przebiegała zgodnie z przepi-

sami. Wycięliśmy siedem drzew i tym sa-
mym, do czerwca 2022 roku, posadzimy 
właśnie tyle młodych drzew – wyjaśnia 
Marcin Ziemiański, rzecznik praso-
wy Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Jaworznie.

Drogowcy informują, że to nie ko-
niec tego typu prac. Trwają procedury 
związane z uzyskaniem zezwolenia na 
wycięcie drzewa przy ul. Moniuszki, 
w rejonie skrzyżowania z aleją Pił-
sudskiego.                            NC, GD

Dyrektor PUP zaprasza na 5. edycję Dni dla Biznesu | fot. Materiały PUP 
Jaworzno

Już za niespełna tydzień przedsiębiorcy z naszego miasta spotkają się na dwóch ważnych dla nich 
wydarzeniach. Najpierw, w czwartek, 18 listopada, odbędzie się piąta edycja Jaworznickiego 
Dnia dla Biznesu. Jej organizatorami są Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miejski i Jaworznicka 
Izba Gospodarcza. Z kolei dzień po tym wydarzeniu biznesmeni z naszego miasta wezmą udział 
w fi nałowej gali „Przedsiębiorczego Jaworzna”, której gospodarzem będą członkowie JIG.

Dwa dni dla biznesmenów

Jaworznicki Dzień dla Biznesu, podobnie jak rok 
temu, odbędzie się online. To przedsięwzięcie, w któ-
rym biorą udział przedstawiciele sektora publicznego 
i przedsiębiorcy. Hasłem tegorocznej edycji będzie 
„Firma w trendach”. Wydarzenie objęli honorowym 
patronatem Paweł Silbert, prezydent Jaworzna, i Da-
riusz Starzycki, wicemarszałek woj. śląskiego.

– Jaworznicki Dzień dla Biznesu to inicjatywa, która 
na stałe wpisała się w kalendarz miejskich wydarzeń. Co 
roku podczas wydarzenia poruszane są tematy, które są 
odpowiedzią na potrzeby pracodawców. Wynikają one 
z przeprowadzonych wcześniej wywiadów z lokalnymi 
przedsiębiorcami. Piąta jubileuszowa edycja Jaworznic-
kiego Dnia dla Biznesu łączy w sobie tematy z różnych 
obszarów, m.in. z zakresu: CSR czy kwestii związanych 
z rekrutacją. Bazując na naszym doświadczeniu i wiedzy 
ekspertów, chcemy dostarczyć przedsiębiorcom garść in-
formacji, które pomogą zwiększyć ich konkurencyjność 
w regionie. Dlatego warto wziąć udział w Jaworznickim 
Dniu dla Biznesu, na który serdecznie zapraszamy – pod-
kreśla Łukasz Curyło, dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Jaworznie.

Jak informują pracownicy jaworznickiego PUP, 
dynamiczny rynek pracy stawia przed fi rmami coraz 
więcej wymagań, ale daje również nowe możliwości. 
Dlatego podczas tegorocznego Jaworznickiego Dnia 
dla Biznesu zostaną przybliżone najnowsze trendy 
biznesowe, które mają wpływ na wizerunek i pozycję 
rynkową przedsiębiosrwta.

Będzie też mowa o społecznej odpowiedzialności 
biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), 
która polega na tym, że w strategii swojej fi rmy jej 
właściciel z własnej woli uwzględnia interesy społecz-
ne, aspekty środowiskowe, relacje z pracownikami.

– Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwesto-
wanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje 
z otoczeniem fi rmy i informowanie o tych działaniach, 
co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsię-
biorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego 
rozwoju społecznego i ekonomicznego – tłumaczą orga-
nizatorzy jaworznickiego wydarzenia.

Zaplanowano szereg prelekcji, które wygłoszą eks-
perci z różnych dziedzin. Wśród gości znajdzie się m.in. 
Katarzyna Klimkiewicz, doktor nauk ekonomicznych 
na Wydziale Zarządzania AGH, specjalizująca się w za-
rządzaniu ludźmi oraz społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw. Temat jej prelekcji to „CSR – walka 
o lepszy świat czy dbanie o własny wizerunek?”.

Wystąpi też Przemysław Ruchlicki, zastępca dy-
rektora Biura Polityki Gospodarczej w Krajowej Izbie 

Gospodarczej, który opowie o tym, jak wygląda „Savoir 
vivre w komunikacji biznesowej i kultury wschodniej”.

Kolejną prelegentką będzie Karolina Kubista, człon-
kini Izby Adwokackiej w Katowicach, założycielka Kan-
celarii JKP.Legal, wykładowca na prywatnej uczelni 
wyższej i autorka publikacji naukowych. Przygotowa-
na przez nią prelekcja będzie nosić nazwę „Rekrutacja 
w sieci - możliwości czy zagrożenia?".

CSR z praktycznego punktu widzenia przedstawia 
natomiast przedstawiciele fi rm z naszego regionu, 
w tym z TAURON Wytwarzanie, TiM S.A. Bielsko Biała 
i Grupy Biuro-LAND.

Więcej informacji o Jaworznickim Dniu dla Biznesu 
można uzyskać pod numerem telefonu 32 618 19 22.

W piątek, 19 listopada, Jaworznicka Izba Gospodar-
cza zaprosi z kolei przedsiębiorców na fi nał projektu 
„Przedsiębiorcze Jaworzno - tradycja i doświadczenie 
fi larami budowy nowoczesnych fi rm”, współfi nansowa-
nego z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Katowi-
cach. Patronat nad wydarzeniem objął Paweł Silbert, 
prezydent Jaworzna.

Gala, na której zostaną wyłonieni najlepsi jaworz-
niccy przedsiębiorcy i fi rmy, odbędzie się w Młodzie-
żowym Domu Kultury, zarówno w formie tradycyjnej, 
jak również online. Podczas wydarzenia odbędzie się 
też wręczenie nagród laureatom konkursu dla uczniów 
szkół średnich pt. „Mój pomysł na biznes”.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Mikołaje na rowerach

Seniorzy 
na warsztatach

Rowerzyści z  grupy Niepoko-
nani Jaworzno po raz kolejny za-
praszają wszystkich mieszkańców 
naszego miasta do udziału w akcji 
„I ty możesz zostać Świętym Miko-
łajem”. W jej ramach odbędzie się 
zbiórka upominków, które 5 grud-
nia, w przeddzień wspomnienia św. 
Mikołaja, trafi ą do podopiecznych 
różnych jaworznickich placówek. 
W tym roku „rowerowi Mikołajo-
wie” proszą o przynoszenie puzzli, 

Jaworzniccy seniorzy z klubu Senior+, który prężnie działa na Podwalu, 
w poniedziałek, 8 listopada, wybrali się na wycieczkę do Maciejówki koło 
Żarek. Pogoda wyjątkowo im dopisała, a atrakcji w programie tej wyprawy 
było mnóstwo.

Uczestnicy klubowej wycieczki wzięli udział w warsztatach kulinarnych. 
Wspólnie przygotowali pierogi. Podczas zajęć można było się sporo dowie-
dzieć o tym, jak przygotować to danie, jaka mąka będzie najwłaściwsza czy 
też czego użyć do przygotowania farszu. Warsztatowe zajęcia zakończyły się 
oczywiście degustacją, a pierogów było tyle, że można je było też zabrać do 
domu. – Pierogi były pyszne, a warsztaty okazały się świetną okazją, by wymie-
nić się kulinarnymi doświadczeniami – podkreśla Krystyna Janicka, szefowa 
klubu z Podwala.

W tym sezonie seniorzy z klubu na Podwalu planują jeszcze pieczonki 
i wizytę w kinie.                                                                                      GD

gier planszowych i materiałów do 
prac plastycznych. Gry i puzzle mogą 
być używane, byle były kompletne.

– W ubiegłym roku w dniu św. Mi-
kołaja nie mogliśmy się spotkać, ale nie 
zapomnieliśmy o naszych podopiecz-
nych i zorganizowaliśmy akcję, do 
której mieszkańcy bardzo chętnie się 
przyłączyli. Jaworznianie pokazali, że 
mają wielkie serca. Zebraliśmy bardzo 
dużą ilość słodyczy. Rozwieźliśmy je do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego im. Jana Pawła II, Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niepełnosprawnych i jaworz-
nickiego domu dziecka – wspomina 
Gabriela Brodzik z Niepokonanych 
Jaworzno. – W tym roku również chce-
my odwiedzić naszych podopiecznych, 
ale postanowiliśmy zasięgnąć informa-
cji, co oprócz słodyczy dzieci chciałyby 
dostać, bo wiadomo, że w dużej ilości 
słodkości są niezdrowe. Dlatego w tym 
roku zbieramy puzzle, gry planszo-
we i materiały do prac plastycznych. 
Będziemy informować na naszym Fb 
o miejscu, do którego będzie można 
dostarczać prezenty w ramach naszej 
akcji – zaznacza. 

W ubiegłym roku rowerzyści zbie-
rali słodycze w różnych miejscach, 
m.in. na Rynku w Centrum. Łakocie 
przywozili nie tylko jaworznianie, 
ale również mieszkańcy sąsiednich 
miast.

Z powodu pandemii akcje ogra-
niczają się, jak na razie, tylko do 
samych zbiórek. Przed wybuchem 
epidemii cykliści brali też udział 
w Mikołajkowej Masie Krytycznej. 
Przez Jaworzno przejeżdżała wtedy 
cała grupa „Mikołajów”. Na mecie 
na zmęczonych rowerzystów cze-
kało ognisko z kiełbaskami i inne 
pyszności.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Z powodu wzrostu zakażeń, szpital znów musiał otworzyć oddział dla pacjentów z COVID-19 | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Rowerzyści zapraszają do udziału w zbiórce | fot. Niepokonani Jaworzno

Wycieczka do Maciejówki świetnie się udała | fot. Materiały Klubu Senior+

Padł kolejny rekord zakażeń koronawirusem podczas czwartej fali pandemii. W środę, 10 listopada, w Polsce potwierdzono 18 550 przypadków zakażenia. Zmarło 
269 osób. Rośnie też liczba chorych w Jaworznie. We wtorek pozytywny wynik testu uzyskało 15 pacjentów, a w środę już 29. Jedna osoba zmarła. Kwarantanną 
w naszym mieście objętych jest blisko 400 osób.

Szpital znów z oddziałem covidowym

W jaworznickim Szpitalu Wielo-
specjalistycznym znów dziła oddział 
covidowy. Hospitalizowanych jest 
tam dwóch pacjentów.

– Oddział dla osób zakażonych wi-
rusem SARS-CoV-2, został ponownie 
otwarty w naszej placówce w ponie-
działek, 8 listopada. Zgodnie z decyzją 
wojewody śląskiego, mieliśmy obowią-
zek utworzenia 25 miejsc dla chorych 
na COVID-19, w tym musieliśmy za-
pewnić cztery łóżka z dostępem do 
respiratorów – informuje Wiesław 
Więckowski, lekarz naczelny Szpita-
la Wielospecjalistycznego w Jaworz-
nie. – Ponowne otwarcie tego oddziału 
spowodowało, że od 4 listopada wstrzy-
mane zostały planowe przyjęcia na Od-
dział Chorób Wewnętrznych i Oddział 
Kardiologiczny, na które przyjmujemy 
teraz tylko nagłe przypadki, czyli osoby 
w stanie zagrożenia życia i zdrowia. 
Te ograniczenia są spowodowane tym, 
że personel interny został przeniesiony 
do pracy przy pacjentach covidowych 
– tłumaczy.

Jaworznicki szpital jest też goto-
wy na przyjęcia dzieci zakażonych 
koronawirusem. Jednak mali pa-
cjenci będą hospitalizowani nie ra-

zem z dorosłymi, tylko na pediatrii, 
w dwóch izolatkach. Lecznica ma bo-
wiem obowiązek zapewnić po dwie 
sale dla „covidowców” na każdym 
ze swoich oddziałów.

W naszym mieście osoby, u któ-
rych wystąpi podejrzenie zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2, w dalszym 
ciągu są testowane w mobilnym 
punkcie pobrań na stadionie Azo-
tanii na Podłężu. Badania są wy-
konywane przez fi rmę PRO4MED 
bezpłatnie po okazaniu skierowania 
od lekarza. Można też zrobić test 
komercyjnie.

– Punkt zlokalizowany jest w ozna-
kowanym namiocie na wydzielonym 
placu przy stadionie sportowym przy ul. 
Moniuszki 95 – przypominają urzęd-
nicy jaworznickiego magistratu. – Do 
punktu pobrań należy zgłosić się samo-
dzielnie własnym środkiem transportu, 
nie korzystamy z komunikacji miejskiej. 
Pobranie materiału odbywa się bez 
wychodzenia z samochodu. Informa-
cje dla osób ze skierowaniem, które nie 
posiadają własnego środka transportu, 
a chciałyby skorzystać z usługi wyma-
zobusu, udzielane są pod numerem te-
lefonu 730 780 796 – dodają.

Punkt na Azotanii jest czynny przez 
cały tydzień. W poniedziałki, wtorki 
i soboty testy są wykonywane w godz. 
8-15.15, w środy, czwartki i piątki 
od 13 do 20. W niedziele punkt jest 
otwarty od godz. 10 do 17.15.

Szczepienia przeciwko koronawi-
rusowi odbywają się w Jaworznie 
między innymi w przychodniach 
Zespołu Lecznictwa Otwartego. Ma-

sowy punkt szczepień jest czynny 
w weekendy w placówce ZLO na 
Podłężu. Można tam przyjąć zarówno 
pierwszą, jak i drugą dawkę, a także 
dawkę dodatkową (osoby z obniżo-
ną odpornością) lub przypominającą 
(po sześciu miesiącach od ostatniej 
szczepionki).

Zapisy na szczepienie odbywają 
się poprzez e-rejestrację na stronie 

głównej pacjent.gov.pl, przez apli-
kację mojeIKP, za pośrednictwem 
bezpłatnej infolinii Narodowego 
Programu Szczepień: 989, a także 
esemesowo pod numerem 664 908 
556 lub 880 333 333 (w treści wia-
domości należy napisać: Szczepimy-
Sie) lub bezpośrednio w wybranym 
punkcie szczepień.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Sobieski Górka

Trwa remont budynku przy ulicy Sulińskiego 43a. 
W tym roku zostaną wzmocnione i odnowione bal-
kony. W przyszłym roku prace będą kontynuowane 
i obejmą przebudowę wejścia głównego, budowę 
podjazdu dla niepełnosprawnych, budowę schodów 
ewakuacyjnych i nowe zagospodarowanie terenu 
wokół budynku. Zakończenie robót planowane jest 
na wrzesień 2022 roku.

Byczyna

MZNK w Jaworznie od kilku lat stopniowo remon-
tuje i modernizuje budynek Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Byczynie. Aktualnie wykonywane są prace 
polegające na ociepleniu fundamentów budynku 
i brukowaniu placu znajdującego się na zapleczu 
nieruchomości. 

Cmentarz Wilkoszyn

Trwa remont Pomnika „Nieujarzmionych” znajdu-
jącego się na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn. 
Została dokładnie wyczyszczona rzeźba i odbudo-
wana podstawa pomnika.

Remontowa jesień MZNK w Jaworznie
R E K L A M A

Trwają remonty nieruchomości gminnych zlokalizowanych 
w  różnych dzielnicach Jaworzna. Poniżej wymieniamy 
najważniejsze z obecnie prowadzonych prac.

Pieczyska

W trzech budynkach na Pieczyskach realizowane są 
prace, w wyniku których przede wszystkich zmieni 
się sposób ogrzewania tych nieruchomości:
- przy ulicy Pożarowej 2: zmiana sposobu ogrzewania 
(zostanie zabudowana nowa kotłownia), kapitalny 
remont dachu i docieplenie budynku,
- przy ul. Pożarowej 6: zmiana sposobu ogrzewa-
nia (budowa kotłowni zewnętrznej), docieplenie 
budynku,
- przy ul. Solskiego 4: zmiana sposobu ogrzewa-
nia (budowa kotłowni zewnętrznej), docieplenie 
podstrysza.

Osiedle Stałe

Na Osiedlu Stałym w budynku przy ulicy Inwalidów 
Wojennych 14 realizowane są prace polegające 
na wzmocnieniu konstrukcji klatki schodowej. To 
nieruchomość gminna, w której swoje siedziby ma 
kilka instytucji, między innymi Prokuratura Rejo-
nowa i Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowla-
nego. W czasie prac frontowe wejście do budynku 
jest zamknięte.

Lingeristka Estera Kokot wciąż nie może uwierzyć w swój sukces | fot. Natalia Czeleń

Mistrzyni makijażu
Estera Kokot zadebiutowała 

w International Beauty Festival 
2021 w Izraelu w wielkim stylu. 
Jaworznianka w połowie paździer-
nika startowała w mistrzostwach 
poświęconych makijażowi per-
manentnemu. W kategorii ma-
ster w dziedzinie brwi wywal-
czyła pierwsze miejsce, natomiast 
w przypadku makijażu ust, upla-
sowała się na drugiej pozycji. To 
spory sukces.

Rywalizacja odbywała się on-
line. Jurorzy oceniali efekty prac 
uwiecznione na zdjęciach wysy-
łanych przez internet. Uczestni-
cy konkursu musieli przesłać fo-
tografi ę modelki bez makijażu, 
zdjęcie zrobione w trakcie pracy 
i ostateczny efekt. Wyniki ogło-
szono na przełomie października 
i listopada. 

Estera Kokot jest linergistką, 
czyli osobą wykwalifi kowaną 
i przygotowaną do wykonywania 
zabiegów makijażu permanent-
nego. Makijaż ten jest zabiegiem 
kosmetycznym, mającym na celu 
trwałe podkreślenie brwi, oczu 
oraz ust. Polega na aplikacji natu-
ralnego barwnika pod powierzch-
nię naskórka przy użyciu igły. 

Jaworznianka do udziału w mi-
strzostwach podeszła bardzo spon-

tanicznie. – Marzenia się spełnia-
ją! Nadal nie mogę w to uwierzyć. 
Chciałam się tylko sprawdzić. Po-
czątkowo myślałam nawet o tym, 
by wystartować dopiero za rok – 
zdradza. Na znalezienie model-
ki, wykonanie makijażu i sfoto-
grafowanie efektów swojej pracy, 
a także wysłanie zdjęć do wstępnej 
kwalifi kacji do mistrzostw miała 
tylko dwa dni. Udział w mistrzo-
stwach trzymała w tajemnicy do 
czasu ogłoszenia wyników.

Na udział w konkursie pani Es-
tera zdecydowała się za sprawą 
Moniki Szlósarczyk, utalentowa-
nej jaworznianki i kosmetyczki, 
która stworzyła w mieście swój 
team makijażystek, które moty-
wuje i namawia do udziału w tego 
typu konkursach. – Monika Ślósar-
czyk otwarła nam drzwi na świat. 
Pozwoliła uwierzyć w sukces i dzię-
ki temu coraz więcej jaworznianek 
zbiera się na odwagę, by spróbować 
swoich sił w ważnych konkursach, 
mistrzostwach – opowiada Estera 
Kokot.

Aby praca przeszła do kolejnego 
etapu, jej autorka musiała spełnić 
szereg szczegółowych wytycznych. 
Jej zadaniem było dopasowanie 
odpowiedniego makijażu perma-
nentnego do typu urody modelki. 

Musiała wykonać zdjęcia z różnej 
perspektywy przed przystąpieniem 
do zabiegów, bez makijażu czy 
retuszu zdjęć. Kolejne zdjęcia wy-
konała po zakończeniu makijażu. 
Jury oceniało pracę kosmetyczki 
na podstawie nadesłanych zdjęć. 

– W kategorii brwi zdecydowałam 
się na ombre pudrowe. Uzyskałam 
naturalny, subtelny efekt – zdra-
dza pani Estera. W makijażu per-
manentnym brwi metodą ombre 
chodzi właśnie o to, by brwi wy-
glądały jak naturalne. Mocniej 
podkreślona jest dolna linia łuku 
brwiowego, a góra jest bardziej 
rozmyta. – Jeśli chodzi o makijaż 
ust, to pokusiłam się o swoją au-
torską metodę, którą nazywam „3d 
lips”. Polega ona na dosyć inten-
sywnym zapigmentowaniu ust. Ich 
kontur jest bardzo wyraźny. Środek 
zostaje również zapigmentowany 
i odpowiednio zacieniowany. Optycz-
nie nadaje to ustom mięsistości – 
zdradza laureatka.

Laureatka czeka teraz na swoje 
puchary, ale największą nagro-
dą jest dla niej świadomość, że 
jej praca została wyróżniona. Nie 
spoczęła jednak na laurach i już 
przymierza się do udziału w kolej-
nych kosmetycznych wyzwaniach.

Natalia Czeleń
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AU TO P R O M O C J A

Maks czeka na pomoc  | fot. Archiwum 
rodzinne

Magdalena Łuczak zebrała już kilka poduszek  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

OSP z nowym zarządem

Poduszeczki 
zbierane od serca

Dla Maksa zaryczą silniki

„Podusia dla babci i dziadziusia” - 
pod takim hasłem odbywa się zbiórka 
poduszek, które staną się świątecz-
nym prezentem dla pensjonariuszy 
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 
w Ciężkowicach. Pomysłodawczynią 
akcji jest jaworznianka Magdalena 
Łuczak, która w ciężkowickim ośrod-
ku odwiedza bliską osobę. Swój po-
mysł pani Magda przedstawiła w me-
diach społecznościowych, pisząc, że 
potrzebnych jest 60 poduś ze świą-
tecznym motywem. Na jej apel od 
razu odpowiedziało kilku internau-
tów. Wciąż zgłaszają się nowi chętni.

– Bardzo się cieszę, że wymyślona 
przeze mnie akcja spotkała się z tak 
pozytywnym odzewem. Poduszek z dnia 
na dzień przybywa. Jedna osoba za-
deklarowała nawet, że przeprowadzi 
zbiórkę w szkole, w której pracuje, inna 
zaproponowała, że sama uszyje po-
szewki do poduszeczek – przyznaje 
Magdalena Łuczak.

Na pomysł podarowania świątecz-
nych upominków wpadła pod wpły-
wem swoich obserwacji.

– W ośrodku są pensjonariusze, któ-
rych stale ktoś odwiedza, ale są niestety 
i tacy, o których nikt nie pamięta. Wielu 
z nich to osoby leżące. Ich samotność 
mnie dotknęła. Zaczęłam się zastana-
wiać, co mogę zrobić, żeby choć na 
chwilę na ich twarzach zagościł uśmiech
– opowiada jaworznianka. – A skoro 
zbliżają się święta Bożego Narodzenia, 
a wcześniej będą mikołajki, to myślę, 

W niedzielę, 21 listopada, na ja-
worznickim Rynku na fanów moto-
ryzacji czekać będzie nie lada gratka. 
Tego dnia do wylicytowania będzie 
przejażdżka sportowym samochodem. 
Do Jaworzna przyjadą auta z mocny-
mi silnikami, które trudno na co dzień 
spotkać na drodze, a w niedzielę bę-
dzie okazja, by się nimi przejechać. 
Wszystko po to, by wesprzeć zbiór-
kę pieniędzy na operację kręgosłupa 
piętnastoletniego Maksa Tomali. 
Operacja ortopedyczna, której podję-
liby się lekarze w Stanach Zjednoczo-
nych, może uratować życie chłopca 
z Jaworzna. Niestety, koszt jest gi-
gantyczny, a czasu nie zostało wiele.

– Mój syn, od kiedy tylko przyszedł 
na ten świat, toczy nierówną i szalenie 
niesprawiedliwą walkę o swoje życie. 
Niedotlenienie okołoporodowe prze-
kreśliło nasze wszystkie plany i marze-
nia, zmieniło je w wyścig o sprawność, 
w którym tkwimy do dzisiaj. Kręgosłup 
syna, latami obciążony i nienaturalnie 
wygięty, zaczął się deformować. Wada 
pogłębia się bardzo szybko, kręgosłup 

W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Narodowej, 6 listo-
pada, odbył się Zjazd Miejskiego Oddziału Związku OSP RP w Jaworznie. 
Sześć jaworznickich jednostek wybrało nowe władze miejskie związku.

Nowym prezesem został druh Paweł Szłapa z OSP Jeleń. Wiceprezesem 
mianowano Edwarda Ćwika z OSP Byczyna oraz Roberta Taraska z OSP 
Ciężkowice. Funkcję sekretarza objął Wojciech Łukaszewski z OSP Dąbrowa 
Narodowa. Natomiast skarbnikiem będzie Mariusz Kopciak z OSP Długoszyn. 

Nowy zarząd ustali teraz plan pracy na najbliższe pięć lat, bo tyle trwa 
jego kadencja. W sobotnim spotkaniu uczestniczył Łukasz Kolarczyk, wi-
ceprezydent Jaworzna, który wszedł w skład nowo wybranego zarządu. 
Podziękował za zaangażowanie, troskę i trud jakie druhowie z jaworznic-
kich jednostek OSP wkładają w dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Ja-
worzna oraz szkolenie młodych pokoleń.                                                NC

że dobrym pomysłem są prezenty dla 
wszystkich pensjonariuszy. Słodycze 
nie wchodzą w grę, ponieważ nie każ-
dy mieszkaniec ośrodka może je jeść. 
Natomiast podusia, obleczona w miłą 
w dotyku poszewkę ze świątecznym 
motywem, na pewno się przyda i sprawi 
komuś radość – podkreśla.

W ciężkowickim ośrodku przebywa 
55 pensjonariuszy. To osoby z różny-
mi schorzeniami, które nie wymagają 
hospitalizacji, a które nie są samo-
dzielne i muszą być pod całodobową 
opieką, której nie są w stanie sprostać 
ich krewni.

– Zbieramy 60 poduszek, by kilka 
było w rezerwie, jakby komuś jego po-
dusia się zepsuła lub pobrudziła – zazna-
cza pani Magdalena. – Osoby chętne 
do dołączenia do zbiórki same kupują 
poduszki i następnie przekazują je mnie. 
Gdy zbierze się komplet, zawiozę prezen-
ty do ciężkowickiego ośrodka – dodaje.

Kontakt z jaworznianką jest moż-
liwy przez Facebooka, Messengera 
i pod numerem telefonu 501 358 
297. Zbiórka potrwa do 3 grudnia.

Pani Magdalena chciałaby, aby 
zbiórka poduszek nie była jednora-
zową akcją na rzecz podopiecznych 
ośrodka w Ciężkowicach, dlatego 
zachęca ludzi o otwartym sercu i ja-
worznickie fi rmy do współpracy.

– Dla nas takie drobne gesty to tak 
niewiele, a dla pensjonariuszy to bardzo 
dużo – stwierdza.

Anna Zielonka-Hałczyńska

miażdży narządy wewnętrzne, płuca 
i serce. Ekstremalna skolioza zabija 
Maksia – mówi Magdalena Toma-
la, mama Maksa.

Chłopiec cierpi na dziecięce po-
rażenie mózgowe i padaczkę leko-
oporną. Wszystko przez uszkodzenie 
ośrodkowego układu nerwowego, do 
którego doszło podczas nieprawidło-
wo przeprowadzonego porodu. Leka-
rze w Polsce nie są w stanie pomóc 
chłopcu. Szansą na życie jest operacja 

w St. Mary's Medical Center w USA. 
Jej koszt to ponad 700 tys. zł. Dla 
rodziców piętnastolatka z Jaworzna 
to gigantyczna suma, której nie są 
w stanie sami zebrać.

Chłopcu pomóc chcą m.in. wła-
ściciele i miłośnicy sportowych aut. 
W ramach akcji TurboPomoc będą 
licytować przejażdżki swoimi maszy-
nami. Podobne akcje organizowali już 
kilka razy, zbierając pieniądze na ope-
racje dla chorych dzieciaków z całej 
Polski. Teraz zachęcają, by przyłączyć 
się do ich akcji i wesprzeć Maksa.

– Już teraz mamy zgłoszone 30 sa-
mochodów, a myślę, że do Jaworzna 
przyjedzie ich jeszcze więcej. To mocne 
auta z silnikami po 600 koni mecha-
nicznych. Kto wygra licytację, będzie 
mógł przejechać się na trasie od Rynku 
do ronda przy dawnym Fashion House 
i z powrotem. Zapraszamy! Warto po-
móc Maksowi – przekonuje Sebastian 
Molęda, organizator licytacji.

Zbiórka pieniędzy na operacje or-
topedyczną dla Maksa prowadzona 
jest również na stronie siepomaga. GD
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Jeziorki przez znaczną część swojej historii składały 
się z dwóch części, będących przysiółkami dawnych, 
większych jaworznickich wsi: Jaworzna i Byczyny. Je-
ziorki Byczyńskie pokrywały się zasięgiem z przebie-
giem dzisiejszej ulicy Kasztanowej. Część dzielnicy 
położona w ciągu ulicy Arnolda Preglera stanowiła 
przysiółek Jaworzna. 

Podział ten uległ rozmyciu w drugiej połowie lat 70. XX 
wieku, kiedy w wyniku zmian administracyjnych nastąpiło 
odłączenie przysiółka Jeziorki z Byczyny. Zmiany te oparte 
były na kanwie Ustawy z 29 listopada 1972 r. o utworzeniu 
gmin i zmianie ustawy o radach narodowych oraz stop-
niowym scalaniu Byczyny z ośrodkiem miejskim. Obecnie 
Jeziorki to jedna z dzielnic Jaworzna.

Co ciekawe, anachroniczny podział Jeziorek na część jaworz-
nicką i byczyńską w dalszym ciągu widnieje w obowiązują-
cym „Wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części” 
(załącznik do Dz.U. 2019 poz. 2360).                             

Piotr Burczy

Północno-zachodnia granica Jeziorek Byczyńskich 
(Byczyny) na fragmencie mapy katastru galicyj-

skiego z 1848 roku. Skupisko chat w okolicy dzisiej-
szego skrzyżowania ulic Michała Drzymały i Kasz-

tanowej (źródło: ANK, szukajwarchiwach.gov.pl)

Jaworzno-Jeziorki 
i Jeziorki Byczyńskie 

Delegacja jaworznickich górników i legionistów z wizytą u Józefa Piłsudskiego w 1928 roku | fot. Archiwum Muzeum Miasta Jaworzna

RegionALE to wydarzenie, które przypomina mieszkańcom, że Jaworzno znajduje się na styku 
dwóch kultur  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Na styku dwóch regionów

Wystawy, koncerty, konkursy, czyli patriotyczne świętowanie

Na ludowo, po krakowsku, ze 
śląską nutą. Tak będą wyglądały 
kolejne jaworznickie RegionALE, 
czyli festiwal spotkań z tradycją, 
który odbędzie się w Jaworznie już 
po raz czwarty. Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu zaprasza na to 
wydarzenie 10 grudnia na godz. 
16 do Domu Kultury im. Zdzisława 
Krudzielskiego w Szczakowej. Na 
tamtejszej scenie wystąpią jaworz-
nickie zespoły śpiewacze i goście 
zza Czarnej Przemszy. Wejściówki 
na festiwal będą dostępne począt-
kiem grudnia w szczakowskim DK. 
Liczba miejsc, z racji pandemii, jest 
ograniczona.

– RegionALE to wydarzenie, które 
przypomina mieszkańcom, że Jaworz-
no znajduje się na styku dwóch kul-
tur, małopolskiej i śląskiej. Te dwa 
regiony różnią się m.in. pod względem 
języka i tradycji – wyjaśnia Bar-
bara Halaś, kierowniczka działu 
kultury MCKiS. – Dlatego nazwa 
naszego festiwalu ma w sobie słowo 
ALE, mamy bowiem swoje tradycje, 
ale są one wzbogacone wpływami 
przede wszystkim Krakowa – dodaje.

Podczas zbliżającego się Regio-
nALE zaprezentuje się osiem zespo-
łów z Jaworzna. Będą to Szczako-
wianki, Byczynianki, Dąbrowianki, 
Jelenianki, Dobrzanki, Ciężkowian-
ki, Jeziorczanki i Jaworznianki. 
Gościnnie wystąpi zespół folklo-
rystyczny Ściernianeczki z Bieruń-
skiego Ośrodka Kultury. Składająca 
się z przedstawicieli kilku pokoleń 
grupa, zaśpiewa pieśni, znane na 

W tym roku obchodzimy 103. 
rocznicę odzyskania niepodległo-
ści. Z tej okazji w Jaworznie odbyły 
się koncerty patriotyczne, wykłady, 
inscenizacje historyczne, a nawet 
wspólny trening Nordic Walking. 
To jednak nie koniec rocznicowych.

Tradycyjnie odprawiono mszę 
świętą w kolegiacie św. Wojcie-
cha i św. Katarzyny. Modlono się 
w intencji ojczyzny i mieszkańców 
Jaworzna. Złożono też kwiaty pod 
pomnikiem Niepodległości, a nagro-
dzeni odebrali odznaki „Zasłużony 

Górnym Śląsku, szczególnie te, któ-
re są popularne na ziemi pszczyń-
skiej, oraz utwory własnego autor-
stwa. Na zakończenie RegionALE 
odbędzie się krótki koncert grupy 
NIL NOVI.

Jaworznickie ziemie praktycz-
nie od zawsze leżały na granicy 
Śląska i Małopolski, i stanowiły 
obszar międzyplemienny, na któ-
rym osadnictwo było rzadkością. 
Pokryte lasami odludzia nie były 
dobrym terenem do uprawy roli, 
nie sprzyjała jej też tutejsza gleba.

W XII wieku nasze tereny znala-
zły się w obrębie księstwa racibor-
sko-opolskiego, zwanego później 
opolskim. Taki stan rzeczy trwał 
do lat 70. XII wieku, gdy doszło do 
sporu między księciem krakowskim 
Bolesławem Wstydliwym i księciem 
opolskim Władysławem. Dochodziło 
do najazdów zbrojnych, a tę wojnę 
wygrał książę krakowski. W wyniku 
jego działań nowa granica jego wło-
ści oparła się na linii Przemszy. Od 
tego czasu Jaworzno i okolice stały 
się częścią historycznej Małopolski.

Taki stan rzeczy utrzymywał się 
przez kolejne stulecia. To w Jeleniu 
przechodziła granica Rzeczpospo-
litej, najpierw z Czechami, później 
z Prusami, a w końcu z Niemca-
mi. Po rozbiorach Polski Jaworzno 
i cała okolica zostały podporządko-
wane rządom austriackim, a tutej-
sze ziemie graniczyły też z pozosta-
łymi zaborami, ich styk nazwano 
Trójkątem Trzech Cesarzy.

W czasach polskiej niewoli Ja-
worzno leżało m.in. w granicach 
Rzeczpospolitej Krakowskiej, a póź-
niej w obrębie Wielkiego Księstwa 
Krakowskiego.

– Jaworzno posiada typową mie-
szankę kulturową pogranicza, wpływy 
Krakowa i Śląska są bardzo wyraźne 
z racji sąsiedztwa, a na to nakładają 
się zwyczaje różnych kultur, ponie-
waż do Jaworzna przybywali ludzie 
z różnych stron, którzy osiedlali się na 
jaworznickiej ziemi, by podjąć pracę 
w jaworznickim przemyśle, szczegól-
nie w tutejszych kopalniach – po-
twierdza jaworznicka historyczka 
Maria Leś-Runicka. – W okresie 
galicyjskim byli to przybysze z mo-
narchii habsburskiej, Austrii, Czech, 
Węgier, a w okresie niepodległości 
- ludzie ze wszystkich regionów Pol-
ski – dodaje.

W województwie krakowskim 
Jaworzno znajdowało się do 1975 
roku. Po reformie administracyjnej 
znalazło się w granicach wojewódz-
twa katowickiego, a od 1999 roku 
jest częścią województwa śląskiego.

Anna Zielonka-Hałczyńska

103 lata temu Polska odzyskała niepodległość. Graniczące z zaborami pruskim i rosyjskim jaworznickie ziemie stały się przede wszystkim 
miejscem stacjonowania austriackich wojsk. I choć działania wojenne ominęły Jaworzno i Szczakową, to skutki Wielkiej Wojny i tak mocno 
dały się we znaki tutejszym mieszkańcom.

Droga do niepodległości

Już przed I wojną światową ja-
worznianie nie zachowywali bier-
ności, ale konsekwentnie dążyli do 
utworzenia oddziałów, które będą 
walczyć o niepodległość. Działo się 
tak m.in. w lokalnych kołach To-
warzystwa Gimnastycznego Sokół, 
które jednoczyły lokalną społeczność 
i krzewiły w mieszkańcach miłość 
do zniewolonej ojczyzny. W ramach 
Sokoła werbowani byli mężczyźni, 
którzy zasilali terenowe oddziały 
wojskowe. Te weszły w skład póź-
niejszych Legionów Polskich. W Ja-
worznie odbywały się szkolenia na 
żołnierzy i nieofi cjalne manewry 
wojskowe dla całego okręgu kra-
kowskiego.

Komendantem jaworznickich dru-
żyn polowych, które powstały w maju 
1912 roku, został ofi cer rezerwy armii 
austriackiej Ryszard Vanicek. Szko-
leniem przyszłych wojaków zajął się 
z kolei, również ofi cer rezerwy, An-
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Uczniowie klasy 5b, nauczyciele i Alicja Dudek po akademii | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Delegacja jaworznickich górników i legionistów z wizytą u Józefa Piłsudskiego w 1928 roku | fot. Archiwum Muzeum Miasta Jaworzna

O miłości 
do ojczyzny

Wystawy, koncerty, konkursy, czyli patriotyczne świętowanie

„Gdy się ważyły Polski losy, ponury listopad w maj się zmienił…” - na-
pisała w jednym ze swoich wierszy jaworznicka poetka i harcerka, Alicja
Dudek. Utwór pt. „Niezapomniana rocznica” odczytała podczas uroczystej 
akademii, która w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości odbyła 
się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jaworznie. Uczniowie klasy 
5b, których wychowawcą jest Magdalena Bobrek-Paraszczuk, przypo-
mnieli swoim kolegom i koleżankom o czasach zaborów i o dniu, w któ-
rym Polska wróciła na mapę Europy. Alicja Dudek przeczytała natomiast 
kilka swoich wierszy nt. odzyskania niepodległości, a także o harcerstwie, 
do którego należy od 1945 roku. 

– Piszę o patriotyzmie, by nasze dzieci i młodzież nie zapomniały o lu-
dziach, którzy ginęli za Polskę. Wśród bohaterów byli zarówno żołnierze, 
jak i cywile. Trzeba pamiętać o ich poświęceniu dla ojczyzny – podkreśla 
jaworznicka poetka.

Zgodnie z przesłaniem tegorocznego święta, pani Alicja była ubrana 
w harcerski mundur. Hasło przewodnie obchodów 103. rocznicy odzy-
skania niepodległości brzmi bowiem: „Dzień szacunku dla munduru”.

– Taki mundur, jaki mam na sobie, nosili kiedyś drużynowi i harcerze wyż-
szych szczebli – wyjaśnia jaworznianka.

Pani Alicja podczas akademii przeczytała uczniom również wiersz 
o hm. Stefanie Dwornickim, który jest patronem Hufca ZHP Jaworzno.

Jak podkreśla Elżbieta Brandys-Poziomka z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 1, wybór gościa, zaproszonego na akademię, nie był przy-
padkowy. – Wszyscy nasi uczniowie znają panią Alicję, która od lat jest 
związana z naszą szkołą. W 2004 roku otrzymała od naszej placówki Order 
Przyjaźni. Z kolei 2 lata temu wnioskowaliśmy do kapituły Orderu Uśmiechu 
o przyznanie jej tego ważnego odznaczenia. Czekamy na odpowiedź w tej 
sprawie – podkreśla nauczycielka. – Chcemy, żeby dzieci pamiętały o tych, 
którzy za nas ginęli, żeby nie zapominały, że żyjemy w niepodległej Polsce, 
i żeby wiedziały, jak ważna jest dla nas nasza ojczyzna. Wśród bohaterów 
byli też harcerze, dlatego postanowiliśmy uświadomić uczniom, jaką rolę ode-
grało harcerstwo w walce o niepodległość, i zachęcić ich, by obrali właśnie tę 
drogę. By, jak harcerze, byli patriotami, by wyróżniali się odpowiedzialnością, 
pracowitością, sumiennością, bezinteresownością, by nieśli pomoc drugiemu 
człowiekowi – wylicza.

Anna Zielonka-Hałczyńska

dla Kultury Polskiej” oraz Nagrody 
Prezydenta Miasta Jaworzna, za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej i upowszechniania kultury.

Do 19 listopada będzie można po-
dziwiać wystawę „Jaworzniccy bo-
haterowie w walce o Niepodległość”, 
która prezentowana jest w holu Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. W Klubie 
Wega w Ciężkowicach przygotowano 
wystawę Polonia Restituta. 

W piątek, 12 listopada, o godz. 
16.30 w Domu Kultury im. Z. Kru-
dzielskiego odbędzie się „Jesienny 

103 lata temu Polska odzyskała niepodległość. Graniczące z zaborami pruskim i rosyjskim jaworznickie ziemie stały się przede wszystkim 
miejscem stacjonowania austriackich wojsk. I choć działania wojenne ominęły Jaworzno i Szczakową, to skutki Wielkiej Wojny i tak mocno 
dały się we znaki tutejszym mieszkańcom.

Droga do niepodległości

toni Ziarko. W 1913 roku w skład 
jaworznickiej komendy wchodzili Bo-
lesław Leonhard, Ryszard Vanicek, 
Antoni Dziedzic, Henryk Reiman
i Stanisław Stankiewicz.

Oddziały z naszego terenu należały 
do I okręgu krakowskiego i walczyły 
na froncie karpackim.

Mieszkańcy zaciągali się też, za 
pośrednictwem Związku Strzeleckie-
go, do I Brygady Legionów Polskich, 
którą dowodził Józef Piłsudski.

Do wojska werbowały Polaków 
także władze austriackie, po ich stro-
nie stanęli mieszkańcy Galicji.

Według szacunków, na fronty 
Wielkiej Wojny wyruszyło około 2 
tys. mężczyzn z jaworznickiej parafi i. 
Szczakowa stała się z kolei miejscem 
stacjonowania austriackich oddzia-
łów. Cesarskie wojska gromadziły się 
w naszej okolicy ze względu na jej 
przygraniczny charakter. Poza tym 
istotną rolę dla działań wojennych 

stanowiła też jedna z najważniej-
szych w tej części Europy szczakow-
ska stacja kolejowa. Była tam też 
komora celna. Jaworzno liczyło się 
dla Austriaków ze względu na swo-
je uprzemysłowienie, szczególnie 
z powodu kopalń.

Na szczęście, mimo stacjonowania 
wojsk austriackich na jaworznickiej 
ziemi, a także mimo gromadzenia się 
za Białą i Czarną Przemsza pruskich 
i rosyjskich oddziałów, nasz okręg 
nie znalazł się na linii frontu. Dzięki 
temu Jaworzno i pobliskie miejsco-
wości nie ucierpiały tak dotkliwie 
jak miasta i wsie, w obrębie których 
trwały walki.

Bieda doskwierała jednak jaworz-
nianom, a przemysłowy charakter 
regionu nie sprzyjał pozyskiwaniu 
płodów rolnych. Na dodatek miesz-
kańcy byli zmuszani do przekazywa-
nia części swoich skromnych plonów 
na potrzeby wojska. Do armii były 

„zaciągane” też konie. W Jaworznie 
panował przez to coraz większy głód. 
Podupadały również tutejsze kopal-
nie i inne zakłady przemysłowe. Nie 
było bowiem rąk do pracy, ponieważ 
większość robotników walczyła na 
frontach. Do Jaworzna sprowadzano 
więc jeńców wojennych. To jednak 
nie było wystarczające rozwiązanie.

– 28 października 1918 roku powsta-
ła w Krakowie Polska Komisja Likwi-
dacyjna, która trzy dni później przejęła 
władzę od Austriaków w wyniku prze-
wrotu wojskowego – mówi Adrian
Rams z Muzeum Miasta Jaworzna. 
– Cały powiat chrzanowski wraz z Ja-
worznem i Szczakową znalazł się już 
1 listopada na terenach wyzwolonych 
– podkreśla.

Na znak rychłego odzyskania nie-
podległości przez Polskę na niejed-
nym jaworznickim wzgórzu zapło-
nęły „niepodległościowe” ogniska.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Koncert Patriotyczny”. Wystąpią ar-
tyści z chóru MCKiS Sokół i zespół 
NIL NOVI. Bezpłatne wejściówki 
są do odebrania w szczakowskim 
Domu Kultury. 

Kolejna uczta muzyczna czeka 
nas również w piątkowy wieczór. 
O godz. 18 w sali koncertowej Mło-
dzieżowego Domu Kultury im. Ja-
worzniaków, ul. Inwalidów Wojen-
nych 2, na jednej scenie wystąpią 
akordeonista Marcin Wyrostek
z zespołem Corazon oraz Orkie-
stra Kameralna Archetti pod batu-

tą Mieczysława Ungera. Muzycy 
obiecują energetyczne kompozycje 
i ciekawe aranżacje. Artyści już kil-
kukrotnie koncertowali wspólnie, 
a ich występy cieszyły się uznaniem 
publiczności.

We wtorek, 16 listopada o godz. 
17 w Klubie Strażak będzie można 
uczestniczyć w wieczorze z Piłsud-
czykami i zespołem śpiewaczym Dą-
browianki. 

Z kolei 18 listopada, o godz. 10, 
Klub Niko w Byczynie zaprasza na 
III Przedszkolny Konkurs Piosenki 

Patriotycznej. Przedszkolaki pod-
czas konkursu zaprezentują pieśni 
patriotyczne, których tematyka naj-
częściej związana jest z historią kra-
ju, a w szczególności z odzyskaniem 
Niepodległości. Organizatorem kon-
kursu jest Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie – Klub NIKO. 
Udział w nim mogą wziąć dzieci 
w wieku przedszkolnym (soliści i ze-
społy). Każdy wykona jedną pio-
senkę. Można korzystać z podkładu 
muzycznego, akompaniamentu lub 
śpiewać bez podkładu. Zgłoszenia 

do konkursu przyjmowane będą do 
dnia: 15 listopada. Można je przesłać 
pocztą tradycyjną na adres siedziby 
organizatora lub pocztą elektronicz-
ną: kppdp.niko@onet.pl.

– Celem naszego przedsięwzięcia 
jest propagowanie miłości i szacunku 
wobec ojczyzny oraz kształtowanie 
odpowiednich postaw patriotycznych, 
o które w obecnym, kosmopolitycznym 
świecie, coraz trudniej – mówi Ewe-
lina Ogiołda, kierownik zespołu 
obiektów kulturalnych w MCKiS.

Natalia Czeleń
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Świetnym sposobem 
walki ze stresem, 
jesiennym zmęczeniem czy 
dolegliwościami bólowymi 
jest masaż. W Jaworznie 
mamy zwolenników 
i praktyków różnego typu 
masaży od klasycznych po 
japońskie, czy hawajskie.

Aneta Szczyrzyca często wykonuje masaże na piknikach i festynach w mieście
 | fot. Archiwum prywatne

W masażu Lomi Lomi Nui ważne jest zrozumienie potrzeb ciała
| fot. Archiwum prywatne Emilii Tury

Doskonały sposób na relaks i… 
walkę z jesienną chandrą

Hawajski masaż 
Lomi Lomi Nui

Emilia Tura fascynuje się hawaj-
skim masażem Lomi Lomi Nui. Ze-
tknęła się z nim przypadkiem. – W lu-
tym spędziłam 9 dni na kursie masażu 
Lomi Lomi Nui w Bodywork Center Aga 
Rybak pod Wrocławiem. Brałam udział 
w dodatkowych kursach i zjazdach ma-
sażystów. Odważyłam się nawet wysta-
wić ze swoim stoiskiem masażowym na 
jednym z wakacyjnych festiwali – zdra-
dza pani Emilia. 

Masaż Lomi Lomi Nui zmienił jej 
życie i zapragnęła zarazić swoją pasją 
innych. Wymasowała już ponad 80 
osób, a jej zainteresowania skupia-
ją się wokół ciała, jego rozumienia, 

akceptacji i troski o nie. Lomi Lomi 
Nui to relaksujący, trwający od 1,5 
do 2 godzin masaż całego ciała, wy-
konywany dłońmi i miękką częścią 
przedramion. – Do masażu używam 
ciepłego, pachnącego oleju. To masaż 
pełen płynącego, miękkiego ruchu, który 
pomaga uwolnić napięcia z ciała, ale też 
odprężyć się na poziomie emocjonal-
nym, ułatwia rozluźnienie, szczególnie, 
jeśli w naszym życiu dużo jest nerwów 
i stresu – opowiada Emilia Tura. 

Poprzez uważną obecność, oddech 
i czuły dotyk, masażystka stwarza 
warunki, w których krok po kroku 
odpuszczają napięcia. – Uważny dotyk 
jest według mnie czymś, czego wszyscy 
potrzebujemy. Masaż prowadzi do wie-
lu refl eksji na temat bliskości z drugim 
człowiekiem, ale też relacji z naszym 
ciałem, którego potrzeby, często w co-
dziennym życiu po prostu spychamy na 
drugi plan – mówi pani Emilia.

Jaworznianka założyła bloga na 
Facebooku pn. „Ciałoczułość - Ma-
saż Lomi Lomi Nui Emilia Tura”, 
gdzie chętnie dzieli się przemyśle-
niami, doświadczeniem po kolejnych 
przebytych  szkoleniach. – To taki 
pamiętnik, blog, rejestr mojej przygo-
dy z masażem, która otworzyła przy 
okazji masę innych drzwi do życia 
jeszcze bardziej w zgodzie z sobą samą
– mówi pani Emilia.

Japoński masaż 
Kobido

Masaż Kobido nazywany jest ina-
czej niechirurgicznym liftingiem twa-
rzy. Uchodzi za naturalną alternatywę 
dla ingerencyjnych zabiegów medy-
cyny estetycznej, takich jak zastrzyki 
kwasem hialuronowym czy botok-
sem. Co ciekawe, choć daje podobny 
i długotrwały efekt, jest czterokrotnie 
mniej kosztowny. Manualny zabieg 
działa na głębokie struktury skóry. 
Interesuje się nim mieszkanka Ja-
worzna, Karolina Późniak. 

– Celem masażu Kobido jest usunięcie 
wszelkich napięć, które mają tendencje 
do „zamrożenia” mięśni i ich funkcji. Po-
przez złożoność i intensywność technik, 
działających na głębszych warstwach 
skóry, uaktywnia nerwy, a tym samym 
zwiększa przepływ energii na twarzy, co 
daje efekt naturalnego liftingu – wyja-
śnia pani Karolina.

Obszar, na którym działa się japoń-
skim masażem to: mięśnie naramien-
ne, dekoltu, szyjne, grzbietu, głowy 
oraz twarzy. – Masaż trwa około go-
dziny i rozpoczynamy go delikatnymi 
ruchami, które powodują rozluźnienie 
mięśniowo-powięziowe. Następnie, po-
przez drenaż limfatyczny, likwiduje 
się opuchliznę twarzy i zasinienia pod 
oczami. Meritum zabiegu jest etap li-
ftingu, w którym szybkimi i mocniej-
szymi ruchami oddziałujemy na głębiej 
położone struktury, poprawiając tym 
samym produkcję kolagenu i elastyny, 
krążenie krwi i pracę mięśni – tłumaczy 
pasjonatka Kobido. Dzięki tej tech-
nice masażu skóra staje się gładsza, 
podnosi się owal twarzy, opadająca 
powieka czy kącik ust. Poprawia 
się koloryt skóry. Korygują się też 
zmiany powstałe na skutek bruksi-
zmu i zmniejsza sztywność mięśni 
twarzy. Prawidłowo wykonany ma-
saż pozwala pozbyć się uciążliwych 
bólów głowy. 

Kobido wyróżnia zmienne tempo 
ruchów i siły nacisku oraz drenaże 
limfatyczny i akupresura. Przeciw-

wskazaniem do wykonania tego typu 
masażu jest stan po ostrzyknięciu 
kwasem hialuronowym, botoksem  
oraz okres 2 tygodni po ekstrakcji 
zęba.

Masaż twarzy Kobido jest spo-
sobem na relaks, redukcję stresu 
i szybką poprawę samopoczucia oraz 
wyglądu skóry. Karolina Późniak za-
fascynowała się nim wiele miesięcy 
temu. W lecie wzięła nawet udział 
w szkoleniu w Redzie, gdzie przez 
dwa dni poznawała technikę tego 
masażu. Chętnie dzieli się swoim do-
świadczeniem z innymi.

Masaż 
relaksacyjny

Aneta Szczyrzyca jest zdania, że 
dobry masaż jest lekiem na wszystko. 
Sama chętnie korzysta z  sesji relak-
sacyjnych i zachęca do tego miesz-
kańców miasta np. na imprezach 
miejskich. Jej zdaniem, aby osiągnąć 
maksymalne efekty, powinno się wy-
konywać masaże różnych segmentów 
ciała: klasyczne, lecznicze, relaksa-
cyjne, ujędrniająco-wyszczuplające 

bańką chińską, antycellulitowe mo-
delujące sylwetkę, odprowadzające 
limfę, kotralateralne czy liftingują-
ce twarzy. Poleca też refl eksologię 
stóp, działającą leczniczo na wszystkie 
układy organizmu. 

– Masaże wykonuję przy dźwiękach 
muzyki relaksacyjnej i aromatach zapa-
chowych świec z dodatkiem wybranych 
olejków. To świetny sposób na jesienną 
chandrę. Rozgrzewa mięśnie, pobudza 
lub uspokaja, poprawia ukrwienie tka-
nek i przepływ krwi oraz limfy, relak-
suje i dodaje elastyczności mięśniom 
i stawom – opowiada pani Aneta. Jej 
zdaniem masaż wpływa na samopo-
czucie natychmiastowo, ale również 
długofalowo. 

Jaworznianka od roku przepro-
wadza sesje relaksacyjne i masaże. 
– Lubię to, co robię. Sama od wielu lat 
korzystam z masaży. Dobrze wpływają 
na moje ciało i psychikę, po przeciąże-
niach, ćwiczeniach, treningach tanecz-
nych. Masaże sprawdzają się też pod-
czas rehabilitacji po urazach i porodach. 
Działają profi laktycznie, a wiadomo, że 
lepiej zapobiegać niż leczyć – opowiada 
miłośniczka masaży.

Natalia Czeleń

Profi laktyka, która ratuje życie
Od tygodnia w jaworznickim Zespole Lecz-

nictwa Otwartego działa program profi laktyki 
raka szyjki macicy. W ramach tego przedsię-
wzięcia pacjentki mogą bezpłatnie wykonać 
badanie cytologiczne.

– Program realizowany w ramach podstawo-
wej opieki zdrowotnej i adresowany jest do ko-
biet w wieku od 25 do 59 lat, które nie wykonały 
badania cytologicznego w ciągu ostatnich trzech 
lat. U kobiet obciążonych czynnikami ryzyka, 
w tym zakażonych wirusem HIV, przyjmujących 
leki immunosupresyjne, zakażonych HPV typem 

wysokiego ryzyka, badanie jest wykonywane co 
12 miesięcy – wyjaśniają specjaliści z jaworz-
nickiego ZLO.

Badanie w ramach profi laktycznego pro-
gramu można wykonać w gabinecie położnej 
POZ w Szczakowej, przy ul. Koszarowej 2. 
Specjalista przyjmuje w czwartki w godzinach 
od 15 do 17. 

Na badanie można się zarejestrować tele-
fonicznie, dzwoniąc pod numer 32 616 34 
79. Co ważne, skierowanie nie jest wyma-
gane. Badanie cytologiczne jest bezpieczne 

i zupełnie bezbolesne, ale warto się do niego 
odpowiednio przygotować. Cytologię najle-
piej wykonać w pierwszej połowie cyklu. Na 
cztery dni przed badaniem nie należy stoso-
wać leków i preparatów dopochwowych, tam-
ponów ani irygacji. Co najmniej 24 godziny 
przed badaniem należy powstrzymać się od 
stosunków płciowych.

Cytologia, czyli wymaz z szyjki macicy, jest 
podstawowym badaniem profi laktycznym raka 
szyjki macicy. Dzięki temu badaniu udaje się 
zapobiec wielu przypadkom inwazyjnego raka, 

bo badanie wykrywa zmiany jeszcze w stadium 
przedinwazyjnym, kiedy są w pełni wyleczalne.  

Do głównych czynników ryzyka raka szyjki 
macicy należą między innymi infekcje wirusem 
brodawczaka ludzkiego, wiek (zachorowalność 
zwiększa się wraz z wiekiem, a szczyt zacho-
rowań przypada pomiędzy 45. a 55. rokiem 
życia), wczesne rozpoczęcie życia seksualnego, 
duża liczba partnerów seksualnych, duża licz-
ba porodów, palenie papierosów, stwierdzona 
wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cy-
tologicznym.                                             GD
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W piątkowy wieczór, 5 listopada, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie rozbrzmiewały 
teksty bestsellerowego japońskiego pisarza - Harukiego Murakamiego. Podczas wyjątkowego 
koncertu usłyszeć można było fragmenty z jego najnowszego zbioru pt. „Pierwsza osoba liczby 
pojedynczej”. Utwory te wykonała grupa utalentowanych artystów. Koncert pt. „Charlie Parker 
Plays Bossa Nova (what if)” jest doskonałym dowodem na to, że symbioza sztuk jest możliwa.

Wystawę fotografi i oglądać można będzie do 16 listopada | fot. Natalia Czeleń

Symbioza sztuk 
jest możliwa

Biblioteczną sceną zawładnęli 
muzycy Miłosz Konarski i Woj-
ciech Rejdych oraz zespół w skła-
dzie: Szymon Kozikowski, Mi-
kołaj Sikora i Łukasz Giergiel. 
Interpretacji tekstów podjął się ja-
worznicki artysta, Dominik Socha.

„Pierwsza osoba liczby poje-
dynczej” to zbiór ośmiu opowia-
dań, w których Murakami zabiera 
wszystkich do przeszłości. Wspo-
mina swoje czasy studenckie, mi-
łości, napotkane osoby oraz reali-
zowane pasje. Poetycki zbiór tak 
zafascynował muzyków, że posta-
nowili wykorzystać jego fragmen-
ty, tworząc niezwykłe artystyczne 
widowisko. – Jestem czytelnikiem, 

jestem też wielkim fanem biblioteki 
jako instytucji. Muzyka, która zosta-
ła skomponowana do tekstów Mura-
kamiego, nie powstałaby, gdyby nie 
literacki pierwowzór, który nas do 
tego natchnął – wspomina Miłosz 
Konarski, pomysłodawca przed-
sięwzięcia, producent, kompozytor 
i aranżer 8 utworów.

Album nie jest idealną muzyczną 
kopią literackiego pierwowzoru, ale 
zgadza się klimat czy liczba utwo-
rów. Muzycy zdecydowali się na 
oryginalne kompozycje, a zamiast 
saksofonu altowego zastosowali 
saksofon tenorowy.

– Nie często zdarza nam się oka-
zja, by doświadczyć tak intensywnego 

przenikania się różnych form arty-
stycznych, różnych języków i kodów, 
jakimi posługują się twórcy – mówiła 
Anna Ptaszkiewicz-Godzina, in-
struktor metodyczny MBP.

Wydarzenie było transmitowane 
na żywo za pośrednictwem kanału 
YouTube biblioteki oraz Facebooka. 
Spotkanie było czwartym fi nałowym 
akcentem cyklu Music-therapy-bo-
ok, organizowanego w ramach trze-
ciej edycji projektu „Performatywna 
książka. Performatywna Bibliote-
ka”, dofi nansowanego ze środków 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu, pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

Natalia Czeleń

Biblioteka zaprasza 
do quizu

Opowiedziane 
zdjęciami

Do 25 listopada można wziąć udział w bibliotecznym quizie zorganizowanym 
przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Artystów. Pracownicy Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie przygotowali krótki sprawdzian wiedzy 
o kilku niepełnosprawnych artystach. Quiz dostępny jest na stronie interneto-
wej książnicy i składa się z 10 pytań. Pod każdym pytaniem wyświetlają się 
cztery propozycje odpowiedzi, spośród których trzeba wybrać jedną poprawną.

– Mimo postępu i ogromnych zmian, zachodzących w otaczającej nas rzeczywi-
stości, osoby niepełnosprawne wciąż kojarzą się ze skrzywdzonymi przez los, nie-
śmiałymi ludźmi, którzy z racji swoich ograniczeń, są odizolowani od świata i zmu-
szeni przez większość życia pozostać w czterech ścianach swojego domu – mówią 
pracownicy MBP w Jaworznie. 

Zdaniem bibliotekarzy należy stale udowadniać, że niepełnosprawność jest 
tylko jedną z posiadanych cech, ale nie tak istotną, by defi niowała całe życie, 
a tym bardziej przeszkadzała w wyrażaniu siebie za pomocą sztuki. Niepełno-
sprawni artyści są doskonałym przykładem na to, że ograniczenia są przede 
wszystkim w głowach.                                                                                 NC

W sali lustrzanej w Klubie Niko 
w Byczynie (ul. Na Stoku 14) trwa 
wystawa prac, podsumowująca pro-
jekt fotografi czny „Uważne oko”. Mali 
fotografowie poprzez amatorskie zdję-
cia, wykonane aparatami fotografi cz-
nymi i smartfonami, ukazali barwny 
świat ze swojej perspektywy. Pokazali 
też o czym marzą i jakie mają pasje. 

Ofi cjalny wernisaż miał miejsce 
6 listopada, a owoce pracy dzieci 
można podziwiać do 16 listopada. 
Wystawę można też w tym czasie 
zobaczyć online na facebookowym 
profi lu klubu Niko.

Tytuł projektu - „Uważne oko” 
- idealnie podsumowuje ideę foto-
grafi cznych warsztatów. Uczestnicy 
projektu najpierw uważnie słucha-
li rad Kingi Jończyk, instruktorki 
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie, a później wskazówki 
wykorzystali w praktyce. Efekt tej 
współpracy robi wrażenie. Dzieci 
uczyły się odpowiednio wykorzysty-
wać światło, tworzyć portrety, ćwiczy-
ły też perspektywę. Wszyscy mocno 
się zaangażowali w to przedsięwzię-
cie. Zdarzyło się nawet walczyć o ide-
alne ujęcie w strugach deszczu.

– Dzieci ciężko pracowały. Starannie 
wykonywały polecenia, ćwiczyły i wy-
łapywały chwile ulotne. Zadania nie 
były łatwe. Okazuje się, że często dwie 
osoby potrafi ą ukazać na zdjęciu jeden 
motyw w tak różny sposób, że tworzą 
się dwie zupełnie inne historie – mówi 
Kinga Jończyk.

W trakcie klubowych warsztatów 
powstało mnóstwo ciekawych zdjęć. 
Opiekunka grupy wybrała tylko część 
z nich, by zaprezentować je na wy-
stawie. Oglądać można oczywiście 
te najciekawsze prace.

 – Wszystkie zdjęcia dzieci robiły sa-
modzielnie w godzinach trwania warsz-
tatów. Rodzicie w tym palców nie ma-
czali – zapewnia Ewelina Ogiołda, 
kierownik zespołu obiektów kultu-
ralnych w Miejskim centrum Kultu-
ry i Sportu.

Warsztaty „Uważne oko” cieszyły 
się sporym zainteresowaniem, ale 
z uwagi na obostrzenia pandemiczne 
liczba miejsc była ograniczona. Orga-
nizatorzy rozważają cykliczne orga-
nizowanie warsztatów. Na podobne 
zajęcia liczyć będą mogli także starsi 
miłośnicy fotografi i.                                                                                 

Natalia Czeleń
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Koncerty w jaworznickiej książnicy cieszą się popularnością | fot. Natalia Czeleń



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

Natalia Sońska    
Zaufaj swoim marzeniom Makowicz/Możdżer

Organek    
Na razie stoję, 
na razie patrzę

Nigdy nie jest za późno, by 
zacząć spełniać swoje marzenia. Paulina uwiel-
bia jeździć na nartach, lecz od dawna tego nie 
robiła. Kiedy więc fi rma, w której pracuje wraz 
z egoistycznym, opryskliwym partnerem, po-
stanawia wybudować kompleks hotelowy pod 
Tatrami, Paulina nie posiada się ze szczęścia. 
Jednak czy magiczna, grudniowa atmosfera po-
zwoli bohaterce uporządkować swoje sprawy?

Teatr

Śnieg

Premiera Teatru Śląskiego 
to pierwsza polska adaptacja powieści Orhana 
Pamuka. Poeta Ka po kilku latach pobytu na 
Zachodzie wraca do Kars. Ofi cjalnie na pogrzeb 
matki, nieofi cjalnie prowadzi śledztwo, dotyczące 
rzekomych samobójstw młodych kobiet. Tuż po 
przyjeździe rozpętuje się śnieżyca, która odcina 
go od reszty świata. Jedyne co go uratuje, to 
poezja i miłość. Spektakl grany 19 i 20 XI.    ES

Przeniesiony z 23 październi-
ka 2020 roku niezwykły koncert dwóch gigantów 
pianistyki jazzowej – Adama Makowicza i Lesz-
ka Możdżera. Panowie spotkali się ponownie 
po 16 latach, kiedy ich wspólnie nagrana płyta 
okazała się wielkim hitem. Ten koncert będzie 
szczególny, albowiem 80 lat w 2020 roku ob-
chodził Adam Makowicz. Koncert odbędzie się 
w NOSPR 14 listopada.

Trzeci studyjny album To-
masza Organka to wybuchowe połączenie 
– taka mieszanka rock`n`rolla, post punka, 
electro i dosadnych tekstów – refl eksyjnych, 
protestanckich, melancholijnych. Nie zabrakło 
oczywiście mocnych gitarowych riff ów, któ-
re dopełniają świetne teksty będące metaforą 
obecnych czasów, miksów, masteringu. Zespół 
przenosi słuchaczy w nostalgiczny klimat lat 80.

Jarosław Sawiak to z wykształcenia historyk i polonista, a z zamiłowania pisarz. Początkowo tworzył poezję. Dziś pisze artykuły 
i opowiadania. Jego wiedza o Jaworznie, a zwłaszcza o Długoszynie, jest naprawdę imponująca. Zainteresowania jaworznianina 
i wieloletnia praca badawcza zaowocowały licznymi artykułami historycznymi oraz dwiema książkami poświęconymi dziejom dzielnicy.

Dotrzeć do sedna

– W czwartej klasie szkoły pod-
stawowej trafi łem na wspaniałą na-
uczycielkę historii, panią Wiesławę 
Gaj z długoszyńskiej szkoły. To ona 
wszczepiła mi „historycznego bakcy-
la”. Zaraziła mnie swoją pasją. Już 
wtedy wiedziałem, że w przyszłości 
będę historykiem. Historia to cią-
głe szukanie, odkrywanie, stawianie 
pytań. To szukanie sedna, praprzy-
czyny, odkrywanie procesów, któ-
re czynią historię i ludzi, którzy ją 
tworzą, tymi, kim są – zdradza ja-
worznianin.

Pan Jarosław w latach 2005- 
2011 pracował jako nauczyciel hi-
storii i języka polskiego, a 16 lat 
temu ujawnił swój poetycki talent. 
W poezji podejmuje trudne tema-
ty. – Dominuje we mnie niepokój, 
próba uchwycenia tego, co trudne 
do wyrażenia, związane z przemija-
niem, sensem bycia w ogóle, sensem 
wszystkiego, postawienia kropki nad 
„i” – tłumaczy poeta i historyk.

Jarosław Sawiak w 2006 roku 
dzięki wierszowi „Prima aprilis” 
zdobył III miejsce w Ogólnopol-
skim Konkursie Jednego Wiersza 
im. Wespazjana Kochowskiego 
w Szczekocinach. Dwa lata póź-
niej wziął ponownie udział w po-
etyckich bojach i zajął II miejsce 
za utwór „Łączniczka”. 

Jego twórczość dostrzegł sam 
Maciej Szczawiński, znany poeta 
i krytyk, który wspomniał poezję 
jaworznianina w Poczcie poetyckiej 
w Radiu Katowice. – Byłem niezmier-
nie szczęśliwy, gdy redaktor Szczawiń-
ski tak pochlebnie zrecenzował jeden 
z moich wierszy pt. „Poemat o szkle”
– wspomina Jarosław Sawiak.

Część jego poezji opublikowano 
w okolicznościowym tomiku, wy-
danym z okazji trzydziestolecia  
Stowarzyszenia Twórców Kultury 
w Jaworznie. Zaistniał też w oko-
licznościowym tomiku poezji kon-

kursów poetyckich im. Wespazjana 
Kochowskiego. 

Choć wiersze pana Jarosława są 
fenomenalne, dzisiaj pochłaniają go 
już zupełnie inne sprawy i projek-
ty. – Pisanie poezji to trochę zamierz-
chła przeszłość. Dzisiaj o wiele lepiej 
odnajduję się w prozie - opowiada-
niu, felietonie, powieści, artykule czy 
eseju. Ale rzeczywiście, zaczynałem 
jako poeta. Do dzisiaj fascynuję się  
Różewiczem, Herbertem i Szymbor-
ską – mówi pan Jarosław.

W 2013 roku jego opowiadanie 
„Półmisek” przyniosło mu pierwsze 
miejsce w konkursie organizowa-
nym przez Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną w Jaworznie.

Sporo czasu poświęcił na po-
znanie historii Długoszyna. – To 
kraina mojego dzieciństwa. Miesz-
kałem tutaj od urodzenia do trzy-
dziestego roku życia. Część moich 
przodków mieszka tutaj od prze-
łomu XVII i XVIII wieku. Czuję się 
częścią tego miejsca. Cały czas mam 
w uszach jeden z biblijnych cytatów: 
„Gdzie skarb Twój, tam i serce Two-
je”. Zawiera on idiom niezaprzeczal-
nej prawdy. To miejsce gdzie pulsuje 
część mojej krwi, gdzieś blisko mięk-
kiej tkanki mojego serca. A przecież 
krew i serce to życie – tłumaczy 
jaworznianin. 

W 2018 roku Muzeum Miasta 
Jaworzna opublikowało jego książ-

kę „Długoszyn - zarys dziejów XII-
-XVIII wiek”. Był  autorem wystawy 
pt. „Długoszyn - karty z historii”, 
prezentowanej w 2019 roku przez 
jaworznickie muzeum. W 2021 
roku wydał kolejną książkę po-
święconą Długoszynowi. To zbiór 
zawierający aż 260 starych foto-
grafi i, skany dokumentów sprzed 
lat oraz komentarze autorstwa ja-
worznickiego historyka. – Dzieje 
Długoszyna to mnóstwo tajemnic i fa-
scynujących wątków – mówi historyk

Jaworznianin posiada ogromną 
wiedzę na temat miasta rodzinnego 
i chętnie dzieli się nią z innymi. Na-
grywa nawet fi lmiki, w których rze-
czowo opisuje fakty i ciekawostki 
na temat Jaworzna. Jako pedagog 
uważa, że trzeba zachęcać młodych 
do poznawania swoich korzeni. – 
Historia musi żłobić wyraźny ślad 
w nas wszystkich, w teraźniejszo-
ści. Książki, wystawy, prelekcje, od-
czyty, fi lmiki - to wszystko ma sens, 
o ile podane jest w ciekawej formie, 
z wyważoną treścią, przekazem, bez 
puszenia, snobizmu –  podkreśla Ja-
rosław Sawiak.

Jaworznianin nie lubi bezczyn-
ności. Niedawno wydał albumową 
monografi ę dziejów Długoszyna, 
a głowę ma już pełną nowych po-
mysłów. Jest szansa, że pojawi się 
kolejna część tej publikacji. – Je-
stem w trakcie zbierania materiałów
– potwierdza pan Jarosław.

Jaworznianin obiecuje także kon-
tynuację cyklu „Jaworzno mało 
znane” i „Oczywista Nieoczywi-
stość”. Od dłuższego czasu pracuje 
też nad powieścią. – Mam nadzieję, 
że i ona swój epilog znajdzie w ciągu 
najbliższych kilu miesięcy. A potem? 
Potem zobaczymy. Jedyne, o co mogę 
wszystkich prosić, to byście trzymali 
za mnie kciuki – podsumowuje pan 
Jarosław.

Natalia Czeleń

Nagrodzą 
talenty

W piątek, 19 listopada, poznamy 
laureatów VII edycji konkursu pla-
stycznego „Pędzlem, nitką i dłutem 
malowane - Pokaż co potrafi sz”. Uro-
czystość, podsumowująca tegoroczną 
edycję artystycznych zmagań, roz-
pocznie się o godzinie 17 w głównej 
siedzibie jaworznickiej książnicy.

Konkurs „Pędzlem, nitką i dłutem 
malowane - Pokaż co potrafi sz” od-
bywa się cyklicznie i uzyskał już cha-
rakter ogólnopolski. Organizatorzy 
podkreślają, że każda kolejna edycja 
ukazuje aktualne tendencje w malar-
stwie, hafciarstwie i rzeźbie. Głów-
nym organizatorem artystycznych 
zmagań jest Stowarzyszenie Twórców 
Kultury w Jaworznie, a współorgani-
zatorem Miejska Biblioteka Publiczna 
w Jaworznie.

Każdy uczestnik mógł zgłosić 
maksymalnie dwie prace wykonane 
w technikach malarskich, hafciar-
skich i rzeźbie (rzeźby do 70 cm). 
W przypadku haftów preferowany 
był haft płaski, ale jury dopuszczało 
też inne techniki. Ważne, by był to 
samodzielny projekt, na podstawie 
własnych rysunków. – Jury konkur-
sowe zebrało się we wtorek, 9 listopada. 
Natomiast ofi cjalne ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród przewidziane jest na 
19 listopada – mówi Anna Kłosowicz
ze Stowarzyszenia Twórców Kultury.

Nagrodzeni uczestnicy zostaną po-
informowani o sposobie odbioru sta-
tuetek i nagród rzeczowych. 

W poprzedniej edycji w katego-
rii malarstwo nagrodę Grand Prix 
zdobyła Zofi a Łącka z pracą „Noc 
świętojańska”. Pierwsze miejsce w tej 
sekcji zajął Zbigniew Ziob. W ka-
tegorii haft na pierwszym miejscu 
uplasowała się Katarzyna Kajuka-
ło-Drygalska. Natomiast w kategorii 
rzeźba bezapelacyjnie wygrał Gerard
Mazur. Z powodu pandemii nie było 
ofi cjalnej ceremonii wręczenia na-
gród. Organizatorzy mają nadzieję, 
że tym razem sytuacja pandemiczna 
będzie na tyle dobra, że uda się zor-
ganizować spotkanie z plastykami 
z całego kraju.                             NC
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Jarosław Sawiak chętnie dzieli się z innymi swoją wiedzą na odczytach czy spotkaniach autor-
skich | fot. Archiwum prywatne



Bardzo lubię matematykę. 
Jako humanistka wręcz ją po-

dziwiam. Niestety, bez wzajemności. 
Jedyny dział królowej nauk, jaki 
bez problemu opanowałam, to geo-
metria i to też pewnie tylko dzięki 
wyobraźni i intuicji przestrzennej. 
Całki, różniczki i logarytmy do tej 
pory śnią mi się, jako nocne kosz-
mary. Zazdroszczę ludziom, którzy 
bez większego wysiłku rozwiązu-
ją skomplikowane zadania, bo ja 
czuję się, niestety, matematycznie 
upośledzona. Dla mnie i dla wielu 
innych matematyka jest abstrak-
cyjna, tajemnicza, skomplikowana 
i niepojęta. A przecież to język, za 
pomocą którego można opisać świat. 

Jednak niezrażona rozwijam swo-
je zainteresowania, między innymi 
przez dawno temu przeczytaną książ-
kę pt.: „Twierdzenie papugi” autor-
stwa Denisa Guedj. Pozycja ta dzięki 
przygodowo-naukowej fabule popula-
ryzuje oraz przybliża teorię i historię 
matematyki, w sposób intrygujący na-
wet dla humanistów. Powstało rów-
nież całkiem sporo fi lmów zarówno 
fabularnych jak i dokumentalnych, 
które w niezwykły sposób przedsta-
wiają sylwetki matematyków i ich 
odkrycia Nigdy nie sądziłam, że ma-

Wybrana fi lmografi a:
21, reż. Robert Luketic, USA  2008
Buntownik z wyboru, reż. Gus Van Sant, USA 1997
Constans, reż. Krzysztof Zanussi, Polska 1997
Dowód, reż John Madden, USA  2005
Gra tajemnic, reż. Morten Tyldum, USA 2014
Obdarowani, reż. Marc Webb, USA  2017
Pi, reż. Darren Aronofsky, USA 1998
Piękny umysł, reż. Ron Howard, USA  2001
Teoria wszystkiego, reż. James Marsh, Wielka Brytania 2014
Wszystko albo nic, reż. Ramón Menéndez, USA 1988 
Wzór, serial- 6 sezonów, USA  2005-2009

Filmowe zagadki matematyczne
Bardzo lubię matematykę. 

Jako humanistka wręcz ją po-

Głęboko pod ruinami Zamku Ka-
rak, w ciemnym zakamarkach labi-
ryntu, sześcioro śmiałków przeczesuje 
kolejne komnaty w poszukiwaniu 
skrzyń ze skarbem. Nie wiedzą jed-
nak, że najcenniejszych klejnotów 
strzeże potężny smok. To jednak 
niejedyna przeszkoda na drodze do 
świetlanej przyszłości. Na nieustraszo-
nych poszukiwaczy czekają zastępy 
szkieletów, wielkie pająki czy upiory, 
a także wisząca nad tym miejscem 
klątwa Karaka. 

Karak wydawnictwa Albi Polska 
jest grą przygodową, adresowaną 
przede wszystkim do młodszych gra-
czy, co nie oznacza, że starsi uczestni-
cy rozgrywki będą się bardzo nudzić. 
Gra idealnie wpisuje się w kategorię 
gier rodzinnych dla od dwóch do 
pięciu osób i posiada proste zasady. 

Na początku każdy z graczy losuje 
jedną z sześciu dostępnych postaci: 
czarodzieja Argentusa, wojownika 
Horana, złodziejkę Aderynę, mistrza 
miecza Victoriousa, wyrocznię Taiae 
oraz czarnoksiężnika Lorda Xanrosa, 
i umieszcza jej płytkę na arkuszu wy-
posażenia. Każda z postaci ma dwie 
unikatowe zdolno-
ści. Ich umiejętne 
wykorzystanie 
podczas roz-
grywki ma duży 
wpływ na osta-
teczny wynik. 
Ważnym ele-
mentem gry 
jest wspo-
mniany już 
arkusz wy-
posażenia. 
Posiada on 
zagłębienia 
na płytki po-
staci, żetony 
wytrzymałości 
czy zdoby-
te w trakcie 
wędrówki 
bronie, zwoje 
magii i klucz do 
skrzyni ze skar-
bem. Zagłębienia 
uniemożliwiają 
przemieszczanie 
się elementów, 
co ma duże zna-
czenie przy gra-
niu z dziećmi. Pora 
ustawić swoje tek-
turowe pionki na startowej 
płytce podziemia i rozpocząć 
rozgrywkę. 

Zaczynając od najmłodszego 
gracza, każdy z poszukiwaczy przy-
gód ma do wykonania cztery ruchy. 
Najpierw należy zdecydować, w któ-
rym kierunku chcemy przemieścić 
swoją postać, a następnie losujemy 
płytkę podziemia i dokładamy ją do 

labiryntu. Jeżeli płytka nie zawiera 
komnaty, to powtarzamy ruch łącz-
nie cztery raz i kończymy swoja turę. 
W przeciwnym wypadku, po wyloso-
waniu kafelka z komnatą, gracz lo-
suje żeton potwora, z którym będzie 
musiał stoczyć walkę.

Do walki w grze Karak gracze uży-
wają dwóch sześciennych kości. Aby 
wygrać walkę, łączny wynik rzutu 
musi być wyższy od cyfry znajdującej 
się na kafelku potwora. Niezależnie 
od wyniku starcia tura gracza dobiega 
końca. W przypadku wygranej gracz 
zabiera płytkę i umieszcza na swoim 
arkuszu zdobyty przedmiot, znajdują-
cy się na rewersie. Na poszukiwaczy 
przygód czekają słabe szczury, warte 
pokonania szkielety z kluczami do 
skrzyń oraz smok. Jego pokonanie 
natychmiast kończy grę. Ciekawym 
potworem jest również mumia. Po jej 
pokonaniu gracz decyduje, kto z po-
zostałych uczestników otrzyma żeton 
klątwy Karaka, a tym samym nie 
będzie mógł używać swoich dwóch 
zdolności. Jeżeli nie uda się pokonać 
wylosowanego potwora, gracz cofa 
się na poprzednio zajmowane pole 
i traci jeden punkt wytrzymałości. 

Punkty te można odnawiać 
na kafelkach z uzdrowiciel-
ską fontanną.

Najważniejszymi kafel-
kami w grze są zamknięte 
skrzynie ze skarbami. Po po-
konaniu szkieletu z kluczem 
gracz może otworzyć skrzynię 
i zabrać skarb. Kiedy gra do-
biegnie końca wygrywa osoba 
posiadająca najwięcej skrzyń ze 

skarbami.
Obecnie 

na rynku 
dostępne są 
dwa dodat-
ki do gry: 
Regent i Si-
dhar, Kirima 
& Elspeth. 
P i e r w s z y 
wprowadza 
cztery nowe 
postacie, upa-
dłego Władcę 

Karaka i nowe 
kafelki pomiesz-
czeń pozwalające 
m.in. na walkę 
pomiędzy po-
szukiwaczami. 
Drugi wprowa-
dza natomiast 
jedynie trzech 

nowych bohate-
rów. Dla fanów gry 

wydawca przygoto-
wał również dwa zestawy fi gurek 
zastępujących wszystkie tekturowe 
pionki.

Radosław Kałuża, HKG Gildia

Karak

Klątwa Zamku Karak

tematyka może być tak fascynująca, 
szczególnie z pozycji kinowego fotela.

Jednym z moich ulubionych jest 
fi lm „Człowiek, który poznał nie-
skończoność”. Jest ciekawy nie tyl-
ko w warstwie naukowej, ale i bardzo 
wzruszający w sferze obyczajowej, 
kulturowej i biografi cznej. Reżyser 
Matt Brown przenosi nas do Indii 
w 1913 roku, a potem do Wielkiej 
Brytanii. Poznajemy historię genial-
nego matematyka – samouka Sri-
nivasa Ramanujana, w tej roli Dev 
Patel. Srinivas dzieli się matema-

tycznymi odkryciami, wysyłając swo-
je zapiski i rozważania brytyjskim 
uczonym, i dzięki temu wyjeżdża 
do Anglii, gdzie może rozwijać wie-
dzę. W Cambridge nasz bohater musi 
jednak stawić czoła nie tylko wybit-
nym naukowcom, ale także rasowym 
uprzedzeniom oraz różnicom kulturo-
wym. Film zrealizowano na faktach, 
jednak zachęcam nie tylko do jego 
obejrzenia, ale także zapoznania się 
z ciekawym i pełnym trudności ży-
ciorysem wybitnego matematyka, 
jakim był Srinivas Ramanujan.  KP
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W piątek, 5 listopada, w Szkole 
Podstawowej nr 6 w Jaworznie odbył 
się Turniej Karaka, w którym wzię-
ły udział jaworznickie zuchy z 13 
Jaworznickiej Gromady Zuchowej 
Szczwane Szopy oraz 7 JGZ Włó-
czykije. Turniej został zorganizowa-
ny przez Harcerski Klub Gier Gildia, 
przy współpracy z krakowskim wy-
dawnictwem Albi Polska. Najmłod-
si, członkowie jaworznickiego huf-
ca uzbrojeni w specjalne zdolności 
swych wylosowanych postaci, wę-
drowali po krętym labiryncie Zamku 
Karak, szukając skrzyń ze skarbem 
strzeżonym przez uzbrojone szkie-
lety i czyhającego w mroku smoka.

Przed rozpoczęciem turnieju starsi 
członkowie VI Szczepu Harcerskiego 
Chwaty z 13 Jaworznickiej Drużyny 
Wędrowniczej Wicher wyjaśnili zasa-
dy rozgrywek. Moderowali też pierw-
sze rozgrywki, aby każdy z uczest-
ników miał równe szanse w trakcie 
turnieju. Zaraz po tym rozegrano 
pierwszy etap, z którego do fi nału 
weszło pięcioro uczestników. W prze-
ciwieństwie do standardowych zasad 
rozgrywki w grę planszową Karak, 
punkty zwycięstwa były liczone nie 
tylko za zdobyte skrzynie ze skarbem, 
ale również m.in. za posiadane bro-
nie, zwoje czarów czy punkty życia 
na końcu rozgrywki. Po zaciętej roz-
grywce fi nałowej miejsca na podium 
przypadły zuchom: Olkowi, Tomko-
wi i Olgowi. Chłopcy tym samym 
otrzymali nagrody ufundowane przez 
wydawnictwo Albi Polska. Wszyscy 
uczestnicy wrócili do domu z pamiąt-
kowymi dyplomami i plakietkami od 
HKG Gildii.

– Bardzo się cieszę, że udało mi się 
wygrać turniej i tym samym wrócę do 
domu z własnym egzemplarzem Karaka
– mówił po rozgrywkach Olek, zdo-
bywca pierwszego miejsca.

– Już drugi raz wspólnie z Albi Pol-
ska udało się naszemu klubowi zorga-
nizować turniej Karaka – mówi Agata 
Kałuża, komendant szczepu, przy 
którym działa klub Gildia. – Dzięki 
wypożyczonym egzemplarzom turnie-
jowym, mogliśmy prowadzić rozgrywki 
jednocześnie na pięciu stanowiskach. 
Podczas fi nału uczestnicy, którym nie 
udało się zakwalifi kować, mogli dalej 
szukać szczęścia w trakcie penetrowa-
nia zakamarków labiryntu – dodaje 
druhna Agata.

Wędrówka po lochach
Zbiórki zuchów, podczas których 

dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej, 
a w niektórych przypadkach także 
przedszkolaki, mogą przeżywać nie-
zapomniane przygody, odbywają się 
w czwartki w Szkole Podstawowej nr 
7 (Włóczykije) i w piątki w Szkole 
Podstawowej nr 6 (Szczwane Szopy). 
Na terenie miasta działa również pięć 
innych jednostek organizujących za-
jęcia dla najmłodszych: Leśne Duszki, 
Dzielni Apacze, Leśne Skrzaty, Ko-
lorowe Chmurki i Odważne Pokol-
ce. Więcej informacji o terminach 
i miejscach zbiórek można znaleźć na 
stronie internetowej jaworznickiego 
hufca (jaworzno.zhp.pl).

Radosław Kałuża

Laureaci Turnieju Karaka, od lewej Olek, Tomek i Oleg| fot. Radosław Kałuża



Zwycięstwo 
w czwartej kolejce

Pierwszą wygraną mają 
na koncie trzecioligowi koszykarze 
MCKiS Jaworzno. W sobotnim me-
czu pokonali 84:71 drużynę kato-
wickiego KKS-u Mickiewicz Romus. 
Najbardziej punktującym zawodni-
kiem z naszego miasta był Dawid
Rasztabiga, który zdobył dla So-
kołów 23 punkty.
Obecnie podopieczni trenera Mi-
chała Brzowskiego zajmują piąte 
miejsce w ligowej tabeli. W sobotę, 
13 listopada, zmierzą się w Cieszy-
nie z Redwoodem Stela. 27 listopada 
w Rudzie Śląskiej przeciwnikiem So-
kołów będzie mocna drużyna Pogoni 
Ruda Śląska.

Kolejna wygrana

Siedem kolejek za sobą 
i siedem wygranych na 

koncie mają drugoligowi siatkarze 
MCKiS Jaworzno w trwającym wła-
śnie sezonie siatkarskim. W minio-
ną sobotę, 6 listopada, pokonali na 
wyjeździe MKS „MOSiR” Jasło. Spo-
tkanie zakończyło się wynikiem 3:0. 
Sety były wyrównane. W pierwszym 
podopieczni trenera Tomasza Wątor-
ka wygrali 26:24, w drugim 25:22, 
a w trzecim 25:18. W sobotę, 13 listo-
pada, Sokoły podejmą we własnej hali 
(przy ul. Grunwaldzkiej 80)  drużynę 
Extransu Sędziszów. Początek meczu 
o godz. 17. Wstęp wolny. 

Znów na podium

16 medali przywieźli do 
domu mali zawodnicy 

Klubu Sportowego „Sparta” Jaworz-
no z ostatniego już spotkania Ogólno-
polskiej Ligi Ju-Jitsu w Katowicach. 
Do klubowej puli dołączyli 10 zło-
tych, 2 srebrne i 4 brązowe krążki.
Na pierwszych miejscach stanęli Ju-
lia Cieślak (dwukrotnie), Oliwia
Cieślak, Elżbieta Bułaś (trzy złote 
medale), Kamil Cieśla, Wiktoria
Lorek i Marianna Prokurat (dwa 
złote krążki), która w innej konku-
rencji wywalczyła też srebro. Drugie 
miejsce podium przypadło też Oli-
wierowi Gołębiowskiemu. Zdo-
bywcami brązowych medali zostali 
Kamil Cieśla, Oliwier Gołębiowski, 
Wiktoria Lorek i Zuzanna Imbor. 

Piotr Kuzak 
z sukcesami

Jaworznicki lekkoatleta, 
trenujący w sekcji lekkiej atletyki 
Miejskiego Centrum Kultury i Spor-
tu w Jaworznie, został odznaczo-
ny za sportowe osiągnięcia srebrną 
odznaką Akademickiego Związku 
Sportowego na Gali Śląskiego Sportu 
Akademickiego. Miniony sezon była 
dla jaworznianina bardzo udany. 
Podczas Akademickich Mistrzostw 
Polski (które fi rmował swoją twa-
rzą) zdobył jeden złoty i dwa brą-
zowe medale. Wygrał w sztafecie 
4x100 m, a trzeci był w biegu na 
100 m. Jest też zdobywcą brązu 
w klasyfi kacji drużynowej. Dwa 
drugie miejsca zajął z kolei na XV 
Memoriale im. Jana Larysza, gdzie 
biegł na 100 i 300 m. Lekkoatle-
ta może też pochwalić się zdanym 
w ostatnim czasie egzaminem in-
struktorskim o specjalizacji - lekka 
atletyka.                                   AZ-H

AU TO P R O M O C J A

Rozmowa z Pauliną Gaj, zawodniczką sekcji lekkiej atletyki w Miejskim Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie

Piąte miejsce wśród wszystkich 
biegaczek i pierwsze wśród ja-
worznianek w Międzynarodo-
wym Biegu Ulicznym na 15 
km w Jaworznie. A w niecały 
miesiąc później piąte miejsce 
w gronie 972 kobiet na Cracovia 
Półmaratonie Królewskim. Spo-
dziewała się pani tak dobrych 
wyników?
Bardzo się z nich cieszę, ale jednocze-

śnie jestem zaskoczona tym, że tak do-
brze mi poszło, zwłaszcza że to był mój 
debiut w półmaratonie. W „piętnastce” 
biegam od kilku lat, ale nie spodziewa-
łam się tak wysokiego miejsca. Do mety 
dotarłam z czasem 1 h 1 min i 40 s.

Jak ocenia pani start w tych za-
wodach?

Nie biegam dla wyników
Byłam skupiona na biegu, na tym, 

by zrealizować założenia, które ustali-
liśmy wspólnie z moim trenerem, i nie 
zwracałam uwagi na to, jak radzą sobie 
inne biegaczki. Choć jaworznicka tra-
sa jest trudna, bo po drodze jest sporo 
wzniesień, to biegło mi się naprawdę 
przyjemnie. 10 kilometrów przemie-
rzyłam założonym tempem, dopiero na 
ostatniej piątce nieco przyspieszyłam. Na 
12. kilometrze spotkałam swoją siostrę, 
która mi kibicowała. Powiedziała mi, 
że jestem piątą kobietą, którą widzi na 
trasie. Przyznam, że nie spodziewałam 
się tego, myślałam że może jestem szósta 
albo siódma.

Niedługo po przebiegnięciu 
„piętnastki” zdobyła pani pią-
te miejsce wśród kobiet w kra-
kowskim półmaratonie.
Przyznam, że po zawodach w Ja-

worznie chciałam zakończyć swój sezon 
biegowy i zrobić sobie roztrenowanie. 
Jednak w ostatniej chwili zapisałam 
się na półmaraton. Mało brakowało, 
a zrobiłabym w tym biegu pierwszą 

klasę sportową. Ale wynik i tak mia-
łam bardzo dobry jak na pierwszy raz. 
Dobiegłam w 1 h 25 min 17 s.

Czyli biegi na długich dystan-
sach zagoszczą na dłużej w pani 
sportowej karierze?
Na pewno. Myślę o kolejnych półma-

ratonach, o biegach na 10 czy na 15 
kilometrów. Na pewno chcę ponownie 
wystartować w Jaworznickim Biegu 
Ulicznym. Ale stadion zawsze będzie 
w moim sercu i z nie mam zamiaru 
z niego rezygnować. Zamierzam też 
wziąć udział w halowych mistrzostwach 
Polski i Śląska.

Jak zaczęła się pani przygoda 
z lekkoatletyką?
To było dawno temu, jeszcze w gim-

nazjum. Trener Józef Bednarczyk 
szkolił najpierw mojego brata, któ-
ry z kolei namówił mnie do startu 
w organizowanym w Jaworznie grand 
prix biegów ulicznych. Właśnie wtedy 
trener Bednarczyk stwierdził, że jak 

trochę podrosnę, to mam przyjść do 
niego na trening. I tak się stało.

Trudno jest zrezygnować z bie-
gania?
Oj tak. Miałam w nim przerwę po 

studiach. Mało tego, postanowiłam 
wtedy zerwać z biegami na stałe, po-
nieważ nie osiągnęłam tego, co chcia-
łam osiągnąć na stadionie. Ale trener 
namówił mnie do powrotu. Domagał 
się tego również mój organizm. Przy-
znam szczerze, tęskniłam za biega-
niem. Teraz mam dwóch trenerów, 
Józefa Bednarczyka (to trener klu-
bowy, który ułatwia mi starty na mi-
strzostwach Polski czy na stadionie) 
i swojego chłopaka, Bartosza Zająca 
(to on rozpisuje mi treningi), również 
biegacza, a swego czasu kolarza. Tre-
nujemy razem w Krakowie, ponieważ 
tam mieszkamy.

Pani też ma uprawnienia in-
struktorskie. Czy obecnie tre-
nuje pani kogoś?

Tak, szkolę młodzież w ramach klu-
bu WKS Wawel. Razem z Bartkiem 
założyliśmy też, w wakacje, swój klub 
- Krakowską Akademię Lekkoatlety-
ki. Trenuję też jaworznicką biegaczkę, 
Olę Wyrobiec. Co ciekawe, szkolenie 
odbywa się na odległość. Wysyłam Oli 
wytyczne, a ona ćwiczy w Jaworznie. 
Nasza współpraca trwa już 3 lata i przy-
nosi bardzo dobre efekty w postaci ko-
lejnych sukcesów mojej podopiecznej, 
m.in. na igrzyskach lekarskich.

Jakie ma pani dalsze plany, ma-
rzenia, związane z bieganiem?
Przyznam, że biegam dla samej siebie, 

a nie dla wyników, szczególnie takich, 
jak się to mówi, z kosmosu. Zawsze 
się cieszę, gdy pobijam swoje rekordy 
życiowe na różnych dystansach, a wy-
sokie miejsca, które zdobywam, to dla 
mnie nagroda za wysiłek, jaki wkładam 
w treningi.

Dziękuję za rozmowę.
Anna Zielonka-Hałczyńska

| fot. Archiwum prywatne
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Podczas niedzielnych zawodów bokser-
skich wspominano zmarłego przed 10 laty 
Roberta Kopytka, pięściarza i wychowawcę 
młodego pokolenia adeptów boksu.

Robert Kopytek urodził się w 1966 roku. Od 
1980 roku, przez całą swoją bokserską karie-
rę, czyli przez 16 lat, był związany z jaworznic-
kim klubem Victoria Jaworzno. Stoczył około 
250 ofi cjalnych walk, w większości wygra-
nych. W 1993 roku został wicemistrzem 
Polski w wadze 67 kg. Był też, trzykrotnie, od 
1993 do 1996 roku, drużynowym mistrzem 
Polski. Stawał na pierwszoligowym ringu 46 
razy. Wygrał na nim 33 walki, a przegrał 12. 
Jeden pojedynek zakończył remisem. 

W kolejnych latach zajął się trenowaniem 
młodych adeptów pięściarstwa. Wśród jego 
uczniów znalazło się wielu utalentowanych 
zawodników, w tym ci, którzy są dzisiaj za-
wodowymi bokserami - Przemysław Gorgoń, 
Kamil Młodziński i Grzegorz Proksa. Kopytek 
uczył także swoich synów - Krzysztofa i Ma-
teusza. 

W 2008 roku, na kanwie zlikwidowanej 
sekcji boksu Victorii Jaworzno, powstał 
Jaworznicki Klub Bokserski „JaworTeam”. 

Świetny zawodnik i wspierający trener

14:2 wygrali Polacy na zorganizowanej w niedzielę, 7 listopada, w Jaworznie Gali Boksu Olimpijskiego, która odbyła się w ramach XV Międzynarodowego Turnieju 
Bokserskiego im. Roberta Kopytka. Tym razem pięściarze z JKB „JaworTeam” pojedynkowali się z zawodnikami islandzkiego klubu Hnefaleikafélag Kópavogs. Głównym 
organizatorem imprezy był, jak co roku, JaworTeam, którego wsparły m.in. jaworznicki magistrat i Miejskie Centrum Kultury i Sportu.

Wielkie emocje na ringu

– To kolejne pięściarskie zawody w odnowionej 
Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS w ostatnim 
czasie – przyznał Łukasz Kolarczyk, wiceprezy-
dent Jaworzna, witając zawodników i widzów 
turnieju. – Ten jaworznicki maraton bokserski 
trwał od końca października, a podsumowuje go 
piękne wydarzenie, jakim jest memoriał Roberta 
Kopytka – dodał.

Zanim uczestnicy zawodów skrzyżowali rę-
kawice, najpierw zostały wręczone puchary za 
tegoroczne osiągnięcia dwóm najlepszym za-
wodnikom JaworTeamu - Marcelowi Ptakowi
i Damianowi Nicponiowi. Mistrzowie otrzy-
mali je od prezydenta Jaworzna (z rąk Łuka-
sza Kolarczyka), wicemarszałka woj. śląskiego 
Dariusza Starzyckiego (na gali reprezentował 
go jaworznicki radny Maciej Stanek) oraz od 
Włodzimierza Kromki, prezesa JaworTeamu.

Stoczono kilkanaście walk. Tylko dwie wy-
grali Islandczycy. Najwięcej emocji wywołał 
przedostatni pojedynek, w którym Marcel Ptak 
mierzył się z Eminem Kadrim Eminsonem. 
Zacięta potyczka zakończyła się wynikiem 2:1 
na rzecz Polaka.

W fi nałowej walce rękawice skrzyżowali 
natomiast Krzysztof Kopytek, syn patrona 
turnieju, i Szymon Kajda, wychowanek zmar-
łego trenera. Wygrał pierwszy z nich.

– To nie było łatwe zwycięstwo. To dlatego, 
że dawno nie boksowałem – przyznaje pan 
Krzysztof, który również był uczniem Rober-
ta Kopytka. Syn szkoleniowca ma w swojej 
bokserskiej karierze niejedno zwycięstwo 
na zawodowym ringu. – Niedzielną walkę 
zadedykowałem mojemu tacie. Minęło 10 lat 
od jego śmierci. Chciałem w ten sposób uczcić 
jego pamięć – podkreśla.

Międzynarodowy Turniej Bokserski odbył 
się w Jaworznie już po raz piętnasty. Od 2011 
roku gala jest jednocześnie memoriałem Ro-
berta Kopytka. W ciągu kilkunastu lat na ja-
worznickim ringu gościli m.in. pięściarze ze 
Słowacji, Czech, Irlandii i Ukrainy.

Za każdym razem jaworznianie zapraszają do 
siebie reprezentację innego kraju. Islandczycy 
walczyli więc w Jaworznie po raz pierwszy.

– Pojedynki były bardzo emocjonujące, a ich 
poziom bardzo wysoki – poskreśla Włodzimierz 
Kromka. – Nasza wygrana to efekt świetnego 

przygotowania naszych pięściarzy, którzy byli 
w niemal każdym elemencie lepsi od Islandczy-
ków – zaznacza.

Zwycięzcy otrzymali puchar prezydenta Ja-
worzna. Swoją nagrodę, dla najlepszego zawod-
nika turnieju, wręczyła też wdowa po Robercie 
Kopytku, pani Małgorzata. Nagrodę tę otrzymał 
Szymon Łapa. 

Podczas turnieju odbyła się także licytacja 
rękawic bokserskich z autografem Tomasza
Adamka. Pieniądze z aukcji zostały przeznaczo-
ne na leczenie i rehabilitację małego jaworznia-
nina, Adrianka Adamika. Chłopiec urodził się 
w 26. tygodniu ciąży. Ma już 2 lata, ale wciąż 
zmaga się z konsekwencjami skrajnego wcze-
śniactwa. Licytacja rękawic była bardzo zacięta. 
Zostały sprzedane za 1400 złotych.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Jedna z zaledwie dwóch wygranych przez Islandczyków walk. Ayo Barek pokonał 3:0 Kamila Lorka
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

W walce fi nałowej skrzyżowali rękawice Krzysztof Kopytek, syn zmarłego trenera, i Szymon Kajda  

|  fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Puchar prezydenta Jaworzna zdobyła drużyna JaworTeamu. Wręczył go trenerowi wiceprezydent Łukasz Kolarczyk  

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Robert Kopytek został w nim trenerem. Szko-
lenie jaworznickich zawodników przerwała 
śmiertelna choroba szkoleniowca. Po dłu-
giej walce z nowotworem zmarł 7 stycznia 
2011 roku, w wieku niespełna 45 lat.

Po śmierci Roberta Kopytka zarząd Ja-
worTeamu zdecydował, że od 2011 roku, 
organizowany przez klub, Międzynarodowy 
Turnieju Bokserski będzie poświęcony pa-
mięci trenera.

Jego wychowankowie wciąż wspominają 
go jako osobę, która pokazała im boks z jak 
najlepszej strony. – Trenowałem z nim od 
samego początku, czyli od 2002 roku, gdy po 
raz pierwszy wszedłem do sali treningowej. 
Bardzo mile wspominam te kilka lat i dziś 
kontynuuję to, co zakorzenił we mnie wła-
śnie Robert Kopytek. Boksuję dzięki niemu 
i dla niego – zaznacza Kamil Młodziński, któ-
ry ma  na swoim koncie m.in. międzynarodo-
we zawodowe mistrzostwo Polski.

Wychowanek Roberta Kopytka wspomina 
go jako surowego i sprawiedliwego trenera.  
– Miał twarde zasady, których każdy z nas 
musiał przestrzegać. Nikogo nie wyróżniał. 
Myślę, że to właśnie dzięki temu mieliśmy 

tak dobre osiągi – podkreśla pięściarz. – 
Mimo dyscypliny na treningach był bardzo 
kochanym człowiekiem, można było na nim 
polegać w każdej sytuacji, o wszystkim z nim 
pogadać. Był dla mnie jak ojciec. Zawsze 
chciał dla mnie jak najlepiej  – dodaje.

Równie ciepło mówi o Robercie Kopytku 
inny jego wychowanek, Przemysław Gorgoń, 
tegoroczny zawodowy mistrz Polski. – To 
właśnie nasz trener zaszczepił we mnie mi-
łość do boksu, wychował mnie na ringu, za 
co jestem mu bardzo wdzięczny – podkreśla 
pięściarz, który pod okiem jaworznickiego 
szkoleniowca trenował od 2005 roku. – Był 
wymagający, ale było widać, że kocha to, co 
robi. Oddawał nam całe swoje serce, abyśmy 
umieli dobrze walczyć. To właśnie Robert 
Kopytek położył podwaliny pod moje dzisiej-
sze osiągnięcia – wspomina.

Pan Przemysław już niebawem pójdzie 
w ślady swojego pierwszego szkoleniowca. 
– Myślę, że mogę już zdradzić, że od przyszłe-
go sezonu również i ja będą trenem w Ja-
worTeamie. Zapraszam więc serdecznie na 
kolejny nabór wszystkie osoby, które chcą 
spróbować swoich sił na ringu  – zaznacza.
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Ulica Braci Gutmannów znajduje się między aleją Jana 
Pawła II a ulicą Roberta Domsa. Krzyżuje się na rondzie 
holenderskim z Krakowską. Patronami drogi są David
i Wilhelm Wolf Isaak von Gutmann, właściciele fi rmy, 
która posiadała udziały w Jaworznickim Gwarectwie Wę-
gla Kamiennego.

David i Wilhelm Wolf Isaak po-
chodzili z ubogiej żydowskiej rodzi-
ny. Byli synami handlarza Marcusa
Leopolda Gutmanna i Babette Do-
brisch z domu Spira-Fränkel. Obaj 
urodzili się w Lipniku nad Beczawą 
na Morawach. Wilhelm przyszedł na 
świat 18 sierpnia 1825 roku. Dawid 
urodził się 2 grudnia 1834 roku.

Po niespodziewanej śmierci ojca 
Wilhelm musiał pójść do pracy, by 
zapewnić byt matce, bratu i trzem 
siostrom. Zaczął handlować węglem. W 1853 roku założył 
z Dawidem fi rmę pn. Bracia Gutmann. Z początku zajmo-
wali się transportem węgla dla kolei, zakładów przemy-
słowych, a także dla Wiednia, Budapesztu i Brna. W 1866 
roku przedsiębiorstwo Gutmannów dołączyło do konsor-
cjum Rothschilda. To otworzyło braciom drogę do nowo-
czesnych zakładów hutniczych w Witkowicach i Zagłębiu 
Ostrawsko-Karwińskim. Bracia, oprócz handlu węglem, 
zajmowali się też produkcją towarów rolniczych. Ale to 
górnictwo było najważniejszą dziedziną, w której działali.

Ich fi rma dzierżawiła kilka kopalń, była współwłaścicielką 
tej z okolic Drencowa na Węgrzech i właścicielką bogatych 
w węglowe złoża terenów Zagłębia Ostrawsko-Karwińskie-

Przedsiębiorcy 
i społecznicy

Patroni 
naszych 
ulic

go. Z Jaworznem bracia zaczęli mieć do czynienia w 1871 
roku, gdy ich przedsiębiorstwo weszło w skład wiedeń-
skiej spółki, nazwanej Jaworznickim Gwarectwem Węgla 
Kamiennego, która kupiła jaworznicką kopalnię Fryderyk 
August i kilka innych, prywatnych przedsiębiorstw. Spół-

kę, razem z Gutmannami, założyły 
rodziny Schoellerów, Springerów
i Todesców. Nowi właściciele zmo-
dernizowali zakład w Jaworznie 
i zbudowali drugi, pn. Jacek Rudolf. 
Obie kopalnie szybko stały się naj-
prężniejszymi w całej Galicji.

Za zasługi dla rozwoju austriac-
kiego przemysłu bracia otrzymali 
szlachectwo dziedziczne.

Mocno angażowali się też w dzia-
łalność dobroczynną. Wilhelm, jako 
poseł do sejmiku Dolnej Austrii, 

przyczynił się do reformy systemu opieki nad osobami, 
żyjącymi w ubóstwie. Był też twórcą wielu instytucji, dzia-
łających na rzecz ubogich i chorych. Dawid był prezesem 
licznych stowarzyszeń charytatywnych, w tym żydowskiego 
Israelitische Allianz w Wiedniu.

W ramach Gwarectwa bracia angażowali się też w rozwój 
Jaworzna, m.in. w kwestiach budownictwa mieszkanio-
wego, szkolnego, budowy sieci wodociągowej i kanaliza-
cji. Zorganizowali opiekę socjalną i medyczną dla swoich 
pracowników. Z inicjatywy Dawida Gutmanna powstało 
w Jaworznie pierwsze przedszkole.

Starszy z braci zmarł 17 maja 1895 roku w Wiedniu, młod-
szy 14 maja 1912 roku w Baden.                                       AZ-H

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 39 (231)

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

Litery z pól oznaczonych nu-
merami od 1 do 31 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w  „Pulsie Jaworzna” nr 39 
(231): Wspinanie się ma gra-
nice upadek nie. 

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

Single. W Europie obchodzą swój 
dzień tuż po walentynkach. A w Japo-
nii i Chinach Dzień Singli obchodzony 
jest 11 listopada. Data nawiązuje do 
symboliki tej liczby, bowiem dwie 
jedynki oznaczają idealną pojedyn-
czość. Tradycyjnie w tym dniu single 
spożywają posiłek złożony z czterech 
bułek w kształcie bagietek, reprezen-
tującej cztery jedynki oraz z nadzie-
wanej bułeczki (baozi) jako środkowej 
kropki. Dzień Singla został wprowa-
dzony przez studentów Nankińskie-
go Uniwersytetu Pedagogicznego 
w 1990 roku i do dziś jest okazją 
do świętowania przez młode osoby, 
a także zachętą do nawiązywania 
nowych znajomości. Np. w Chinach 
osoby poszukujące partnera przy-
czepiają sobie na plecach karteczki 
z komunikatami do płci przeciwnej.

Jeśli nie musicie obchodzić tego 
święta, a chcielibyście coś celebro-
wać, to proponuję Dzień Placków 
Ziemniaczanych. 13 listopada, w so-
botę, święto obchodzą smakosze tej 
potrawy. Te placki znane są już od 
XVII wieku. Różni je tylko dodatek, 
z którym je skonsumujecie. A wy co 
położycie na plackach ziemniacza-
nych: śmietanę, jogurt, cukier, dżem 
czy majonez? Smacznego.         

Not. Ewa Szpak

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE

16 NR 40/2021            12 LISTOPADA 2021 PO GODZINACH


