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Skomplikowany 
świat uczuć

Pielęgnując pamięć 
o bohaterach

Szachowi mistrzowie 
z nagrodami
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Na skwerze kpt. Stanisła-
wa Nowakowskiego została 
odsłonięta tablica, poświęcona 
pamięci patrona tego miejsca. 
Jaworznianin zmarł w 2017 r., 
był żołnierzem Armii Krajowej 
i wieloletnim prezesem Świa-
towego Związku Żołnierzy AK 

Maciej Malik z Katowic 
wygrał tegoroczne Grand 
Prix Jaworzna w Szachach. 
Dwa kolejne miejsca podium 
zajęli jaworznianie, Jolanta 
Guzik i Jacek Stachańczyk. 
Pierwszy z serii 9 turniejów, 
których organizatorem był 
Jaworznicki Klub Szachowy, 
działający w strukturach Miej-
skiego Centrum Kultury i Spor-
tu w Jaworznie, miał miejsce 
26 marca. Ostatni turniej od-
był się natomiast w piątek, 3 
grudnia. Przy szachownicach 

w formie warsztatowych spo-
tkań cieszyło się w Jaworznie 
ogromną popularnością.

– Zainteresowanie wśród szkół 
i przedszkoli zajęciami z zakresu 
edukacji przez kulturę, sztukę 
oraz arteterapię przerosło na-
sze oczekiwania. Każdy tydzień 
przynosił mnóstwo radości z pra-
cy z dziećmi, młodzieżą i doro-
słymi oraz dużo refl eksji – pod-
sumowuje Katarzyna Pokuta
z Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie.

w Jaworznie. Po wojnie dbał 
o to, by jaworznianie nie za-
pomnieli o poległych bohate-
rach. Po jego śmierci władze 
Jaworzna zdecydowały, żeby 
jego imieniem nazwać nowy 
spacerowy zakątek, powstały 
nad parkingiem podziemnym 
przed Halą Widowiskowo-
-Sportową. Docelowo skwer 
stanie się miejscem pamięci 
osób walczących o wolność 
Polski, na czele właśnie z kpt. 
Nowakowskim.

w Hali Widowiskowo-Sporto-
wej w centrum naszego miasta 
zasiadało co miesiąc po kilka-
dziesiąt osób. Byli wśród nich 
szachiści z całego regionu.

Więcej na str. 8-9Więcej na str. 8-9

Święty nie zawiódł
Sto spotkań, prawie dwa ty-

siące uczestników, mnóstwo 
dobrych emocji, radości, re-
fl eksji i… relaksu. Właśnie tak 
podsumować można w skrócie 
realizację Projektu Arte. To 
artystyczne przedsięwzięcie 



Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich 
redagowania i skracania. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Dys-
trybucja "Pulsu Jaworzna" bez pisemnej zgody wydawcy jest zabroniona. Sprzedaż 
bezpłatnego tygodnika jest niezgodna z prawem.
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Okres przedświąteczny to koszmar. 
Sprzątanie domu w miejscach, gdzie 
normalnie wzrok i mop nie sięgają, 
trzepanie dywanów, jakby nigdy nie 
były odkurzane, i najgorsze – mycie 
okien, pomimo 10 stopni na minusie. 
Bo wiadomo, jak okna brudne, to 
Jezus na bank, obrażony, nie przyj-
dzie w święta. Tak też było w jednym 
z mieszkań na Podłężu.

Henryk nie był w wojsku, czego 
w obecnej sytuacji wielce żałował. 
Gdyby nie migał się od wojska, naj-
pierw próbując dostać się do policji, 
następnie do straży pożarnej, a w koń-
cu lądując w psychiatryku z podej-
rzeniem fałszywej schizofrenii, to 
jego umiejętności bojowe byłyby na 
wyższym poziomie. A tak to ciągle 
przegrywał z żoną Haliną. 

Z czasem przestał uskuteczniać py-
skówki w stosunku do żony, bo to gro-
ziło poważną pięściopiryną, dziarska 
kobieta dzierżyła berło władcy kuchni, 
salonu 21m2  i pastwiska za blokiem. 
I tak sobie żyli w przedziwnej bioceno-
zie, nie zauważając, kto tu drzewem, 
a kto jemiołą lub bluszczem. 

Któregoś czwartku Henryk wrócił 
z pracy do domu padnięty, niczym 
koń po Wielkiej Pardubickiej. Zaj-
rzał do garnków, w mętnej wodzie 
pływało coś przypominającego wy-
moczoną parówkę, nie ryzykował 
spożycia. Przygotował kromkę ze 
smalcem i usiadł cichutko w kąci-
ku, czytając „Przegląd Sportowy”. 
Weszła do pokoju Halina, zauważyła 
biedaka i warknęła:

Świąteczna pięściopiryna

Różnica celów

Wojciech P. Knapik

Jan Kleszcz

– Nie masz nic innego do roboty? 
Sprawy domowe już cię nie interesują?! 
Wszystko na mojej głowie znowu?!! – 
nie negocjował, poszedł po odkurzacz, 
zaczął go rozkładać. Słyszy:

– To nie wiesz, że zaraz zaczyna się 
mój serial? Zamierzasz mi znowu prze-
szkadzać?!

Poszedł do kuchni z zamiarem, by 
w czymś  pomóc. Słyszy:

– Nie widzisz, że tu jest za mało miej-
sca dla nas dwojga?!

Ubrał się zatem, wyszedł cicho 
z domu, poszedł na podwórko. Usiadł 
na ławce, zamyślił się, kiedy w jego 
mieszkaniu otwiera się okno i żona 
wydziera się ostro:

– Henryk?! Co ty myślisz, że w domu 
to nie ma nic do zrobienia?!

Wrócił więc do domu, ale miejsca 
nie zagrzał, bo Halina rzuciła już na 
progu w niego torbą na zakupy z po-
leceniem, że bez karpia oraz cho-
inki ma nie wracać. A to nie takie 
proste, bo kilka dni do świąt, pro-
mocje z rana przyciągają spragnio-
ne wyzwań bojówki emerycko-spo-
łecznikowskie, więc po południu nie 
ma opcji na zamulonego karpiszcza. 
Henryk przemyślał szybko możliwo-
ści, a że możliwości były, bo Halina 
kasę na zakupy dała, to i przemyśle-
nia szybko zadziałały i zamiast do 
sklepu, wdepnął do pobliskiego baru. 
Szybko sprawy się potoczyły, bo i nie 
było na co czekać. Przybił gwoździa 
o stół niczym sprawny szewc do po-
deszwy. Obudziła go wróżka, która 
niczym w fi lmach Disneya, latała 
wokół jego głowy. 

– Ki czort! Białe myszki już mi się 
śniły, ale żeby takie coś? – wybałuszył 
ślepia zdziwiony.

– Zbudź się, miły panie! Jestem wróż-
ką i spełnię z okazji świąt twoje jedno 
życzenie! – Henryk przetarł oczy ze 
zdziwienia, ale wróżka nie zniknęła. 

Fe
lie

to
n

Tylko dzięki błyskawicznej reakcji 
mieszkańców udało się, właściwie na 
gorącym uczynku, zatrzymać wan-
dala, który w centrum Jaworzna 
uszkodził 25 samochodów. Wszystko 
działo się w nocy z soboty na niedzie-
lę. Dyżurny z jaworznickiej komendy 
otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie 
demolującym samochody, zapar-
kowane przy ulicy Paderewskiego, 
Drzewianki i Bocznej. Zniszczeń mia-
ło być sporo. Na miejsce udali się 
policyjni wywiadowcy. W efekcie 
ich interwencji zatrzymany został 
33-letni mężczyzna. Podczas oglę-
dzin na miejscu zdarzenia policjanci 
natrafi li na 25 uszkodzonych po-
jazdów. Niektóre samochody nosi-
ły ślady po kopnięciach, inne auta 
miały uszkodzone lusterka boczne, 

oświetlenie zewnętrzne. Był też sa-
mochód z wybitą szybą. Mężczyzna 
w chwili zatrzymania był pijany. 
Miał blisko dwa promile alkoholu 
w organizmie. Za ten wybryk grozi 
mu do 5 lat więzienia.

To jednak nie wszystkie konse-
kwencje, z jakimi musi się liczyć 
zatrzymany 33-latek. Od wanda-
la pieniędzy domagać się mogą też 
właściciele uszkodzonych pojazdów 
albo ich ubezpieczyciele. Mają na to 
szansę, bo wiadomo, od kogo żądać 
zadośćuczynienia. Wszystko dzięki 
temu, że mieszkańcy szybko zareago-
wali na to, co się działo i o wszyst-
kim powiadomili policję. Podobnie 
mogłoby być, gdy wandale niszczą 
miejską infrastrukturę. Wtedy też 
ponosimy spore straty. I to wszyscy.

Wspólna sprawa

Dzielmy się radością

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń
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Grudzień to szczególny miesiąc. Na 
Rynku w Jaworznie stanęła piękna, 
okazała choinka, a uroczystemu za-
paleniu świateł na niej towarzyszyły 
pierwsze opady śniegu. W całym mie-
ście rozwieszono kolorowe świateł-
ka zwiastujące nadchodzące święta.

6 grudnia Święty Mikołaj obdaro-
wywał prezentami wszystkich, którzy 
w tym roku byli grzeczni. Przybysz 
z Laponii miał w tym roku mnóstwo 
wolontariuszy, którzy chcieli dzielić 
się dobrem. Wszelkie organizacje, sto-
warzyszenia i kluby dały się ponieść 
mikołajkowemu szaleństwu.

Kalendarz adwentowy wisi już 
w niejednym domu, a jego okien-
ka otwierają się jedno za drugim. 
W kuchniach daje się już poczuć 

zapach pierników. Sklepowe półki 
w marketach uginają się pod cię-
żarem zmyślnych dekoracji, zaba-
wek i różnorodnych pomysłów na 
prezenty. 

Z jednej strony można by ponarze-
kać, że wszędzie sporo kiczu, kolorów 
i przepychu. Z drugiej strony, co roku 
czekamy na ten czas. Pomimo szału 
zakupowego i natłoku obowiązków, 
nie zapomnijmy o sensie tego okresu. 

Wkrótce wigilia, pasterka, święta 
Bożego Narodzenia. Świętować bę-
dziemy narodziny Jezusa Chrystusa. 
To okazja do wielkiej  radości. Szcze-
gólnie jeśli każdą z tych chwil spędzić 
możemy wśród  bliskich,  których ko-
chamy, a swoją radością i pozytywną 
energią możemy dzielić się z innymi.

No dobra. – pomyślał – Co by tutaj... 
Wszystko niby dobrze, oprócz... – Ze-
brał się w sobie i mówi:

– A kij mi w oko i siekiera w plecy, 
byle Halinka była dla mnie dobra!

– Jak sobie życzysz. Teraz zaśniesz, 
a gdy się obudzisz, życzenie się spełni
– wróżka pogładziła go po policzku, 
a Henryk zasnął, mamrocząc pod 
nosem. – Ależ to było miłe, fajna ta 
malutka...

Obudził się we własnym domu, 
z koszmarnym bólem głowy. Nie 
wiedział, czy to był sen czy jawa. 
W drzwiach pokoju stała Halina 
i słodko się uśmiechała. Zrobiło mu 
się miękko na sercu, bo to oznacza-
ło, że sen się ziścił. Jednak w jednej 
chwili uśmiech zniknął, jakby nagle 
dostała paraliżu po przesadnym bo-
toksie. Próbował się zerwać, ale zro-
zumiał, że to poważny błąd, gdyż był 
przywiązany do krzesła, więc tylko 
wyrąbał jak długi. Halina podeszła 
i spokojnym, miłym tonem wysyczała:

– To, żeś jest safanduła i ciamajda, 
to znosiłam. Że znowu przechlałeś pie-
niądze na zakupy świąteczne – mogę 
wybaczyć. Ale że jakaś malutka zrobiła 
ci miło... nie daruję łachudro!

– Ale Halinko, ja nic, jak słowo! 
– A to się okaże, czy nic – odparła 

spokojnym tonem, uśmiechając się 
nadal. – Mam tu pewne pomoce dy-
daktyczne – dodała, wskazując na 
leżące w kącie siekierę i zaostrzony 
kij – wszystko wyśpiewasz!

–  A miało być miło... – jęknął jeszcze 
Henryk, zanim zemdlał ze strachu.

Epilog: Halina weszła do piwnicy, 
światło ledwo tliło się pod sufi tem. 
Wróżka już na nią czekała. – Dzięki, 
Graża, dobra robota. On już raczej 
więcej się nie napije. Jakbyś miała pro-
blemy w swoim środowisku, daj znać. 
My, laski, musimy się wspierać!
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Szpilki w bruku

Jaworznianin włamał się do kościoła w Niedzieliskach. 
Wykorzystał fakt, że podobne obiekty nie są zazwyczaj szcze-

gólnie pilnie strzeżone. Mieszkaniec naszego miasta, aby dostać się do wnętrza 
świątyni, zniszczył piękny witraż. Z kościoła ukradł „tylko” zawartość skrzynek, 
w których znajdowały się datki od wiernych. W sumie około tysiąca złotych.

Na dalszy ciąg historii nie trzeba było długo czekać. Mundurowi szybko wy-
typowali potencjalnego sprawcę. Zaskoczony 52-latek szybko został zatrzymany 
przez policję. Na szczęście skradzione pieniądze udało się odzyskać. Okazało się 
jednak, że to nie był pierwszy konfl ikt z prawem kościelnego złodzieja. 

Podczas przesłuchania mężczyzna usłyszał więc zarzut kradzieży z włama-
niem w warunkach recydywy. Grozi mu za to do 10 lat pozbawienia wolności 
za dopuszczenie się podobnych czynów, w warunkach recydywy, kara może 
zostać zwiększona o połowę. Sprawa będzie miała więc swój dalszy ciąg. Teraz 
sporo zależy od sądu.

Zatrzymanie złodzieja, a nawet odzyskanie skradzionych pieniędzy, nie koń-
czy też sprawy dla parafi an z Niedzielisk. Zniszczony witraż to niestety duży 
wydatek. Ile dokładnie kosztować będzie naprawienie szkód poczynionych przez 
złodzieja, okaże się wkrótce.

Z całej historii płynie bardzo aktualna nauka. W czasie, kiedy jedni przygo-
towują się do obchodów Bożego Narodzenia, poświęcając sporo uwagi na to, 
by w swoich rodzinach i domach stworzyć świąteczny nastrój, inni pożytkują 
swój czas na zgoła odmienne aktywności. Warto pamiętać o tym, by podczas 
przedświątecznych zakupów w galeriach handlowych nie tracić czujności. Być 
może nie wszyscy klienci przyszli po to, aby kupić prezenty dla najbliższych. 
Kieszonkowcy też w tym okresie mają swoje żniwa.

Wykorzystał fakt, że podobne obiekty nie są zazwyczaj szcze-

Henryk mógł salwować 
się tylko ucieczką, a i tak 
czasem dopadał go cho-
dak sprawiedliwości lub 
wałek przeznaczenia.
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LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA



W poniedziałek, 13 grudnia, rozpocząć się mają prace związane z budową gazociągu w Byczynie. Sieć w tej dzielnicy miała być 
gotowa jeszcze w tym roku. Niestety, już wiadomo, że tego terminu nie uda się dotrzymać, bo konieczne okazało się wprowadzenie 
istotnych poprawek do projektu.

Sieć gazowa z poślizgiem

– Prace mają być wykonywane me-
todą bezwykopową. Pierwotnie pro-
jekt zakładał wybudowanie gazociągu 
wzdłuż nowo powstałych wodociągu 
i kanalizacji. Jednak z obawy przed 
ich uszkodzeniem, inwestor wspólnie 
z kierownikiem budowy i projektan-
tem, zadecydowali o przeprojekto-
waniu gazociągu w gwarantującej 
bezpieczeństwo odległości od istnie-
jącej infrastruktury podziemnej – 
wyjaśnia Grzegorz Cendrowski, 
rzecznik prasowy Polskiej Spółki 
Gazownictwa.

Po tych zmianach konieczne było 
jeszcze wystąpienie o ponowne 
uzgodnienie projektu gazociągu 
z zarządcą drogi oraz opracowanie 
nowego projektu organizacji ruchu. 
To wszystko spowodowało znaczne 
opóźnienie w realizacji inwestycji, 
na którą mieszkańcy Byczyny od 

dawna czekają. – Termin zakoń-
czenia realizacji planowany jest na 
maj-czerwiec 2022 roku. Przed nami 
sezon zimowy, więc zakończenie prac 
będzie też uzależnione od warunków 
atmosferycznych, jakie będą panować 
w najbliższych miesiącach – przyzna-
je rzecznik PSG.

Wiadomo, że wykonawca złożył 
wnioski o zajęcie pasa drogowego 
do zarządcy drogi i roboty budow-
lano-montażowe mają się rozpo-
cząć od najbliższego poniedziałku. 
W pierwszej kolejności wykonaw-
ca będzie realizował budowę sieci 
gazowej od gazociągu źródłowego, 
przy numerze 160. ulicy Wiosny 
Ludów. Sieć poprowadzona zosta-
nie poprzez tereny niezabudowane. 
Następnie wykonawca będzie suk-
cesywnie przystępował do budowy 
gazociągów w ulicach: Abstorskich, 

Rewolucjonistów oraz bocznych 
odgałęzieniach od ulicy Abstor-
skich. – Realizacja kolejnych etapów 
będzie też uzależniona od tempa za-
wierania umów o przyłączenie przez 
mieszkańców, których nieruchomości 
znajdują się w sąsiedztwie budowa-
nej sieci gazowej. Wszystko po to, 
aby można było od razu realizować 
przyłącza gazu do poszczególnych 
posesji. Po stronie wykonawcy będzie 
opracowanie projektu takiego przyłą-
cza oraz jego realizacja – zapowiada 
Grzegorz Cendrowski. 

Realizacja inwestycji potrwa oko-
ło pół roku, w tym same roboty 
zajmą mniej więcej cztery miesią-
ce. Pozostały czas potrzebny jest 
na  sprawy związane z uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie nowo 
wybudowanej sieci gazowej. In-
formacji na temat możliwości wy-

stąpienia z wnioskiem o wydanie 
warunków przyłączenia posesji do 
sieci gazowej czy zawarcia umowy 
przyłączeniowej szukać można na 
stronie internetowej www.psgaz.pl, 
w zakładce „dla klienta”. Można też 
uzyskać informację telefonicznie, 
dzwoniąc do Contact Center na 
numer 22 444 3333.

Wypełnione wnioski o przyłącze-
nie do sieci w formie papierowej 
można składać w Gazowni w Ja-
worznie. Jednostka mieści się przy 
ul. Sportowej 10. Można też wysłać 
je tradycyjną pocztą na adres Za-
kładu Gazowniczego w Zabrzu (41-
800 Zabrze, ul. Szczęść Boże 11.)

Pytania w sprawie postępów 
w realizacji inwestycji w Byczy-
nie można składać mailowo, pisząc 
na adres biuro.zabrze@psgaz.pl.

Grażyna Dębała

Dyskutują o mieście

Radny złożył 
mandat

Pierwsze spotkanie w ramach pro-
jektu „Jaworzno w dyskusji” już za 
nami. Nowy miejski program to oka-
zja do rozmiar i szukania dobrych 
rozwiązań w kwestiach ważnych dla 
wszystkich mieszkańców. Dyskusje 
toczą się w sprawach przyszłości 
dworca kolejowego w Szczakowej, 
przyszłości ulicy Sienkiewicza, rewi-
talizacji skateparku w Parku Podłęże 
oraz zielonej polityki miasta i kon-
cepcji zagospodarowania przestrzeni 
w mieście.

– Do prac w zespołach tematycz-
nych zgłosili się jaworznianie, którzy 
chcą i mogą osobiście zaangażować 
się i we współpracy z innymi człon-
kami przeanalizować oraz zareko-
mendować takie scenariusze działań, 
które w przyszłości pozwolą odmienić 
te miejsca w pożądanym kierunku – 

Znany jaworznicki chirurg, Ry-
szard Maciejowski, złożył mandat 
radnego Rady Miejskiej w Jaworznie. 
Swoją decyzję motywuje względami 
zawodowymi i osobistymi. Trudno 
mu bowiem w dobie pandemii po-
godzić obowiązki radnego i medyka, 
ratującego zdrowie i życie pacjentów.

– Obie te funkcje są bardzo ważne 
i cieszę się, że mogłem reprezentować 
mieszkańców Jaworzna w Radzie Miej-
skiej. Ale patrząc na to, co dzieje się 
w Polsce w dobie pandemii, zrozumia-
łem, że przede wszystkim jestem potrzeb-
ny właśnie w służbie zdrowia – tłuma-
czy Ryszard Maciejowski. – Dlatego 
postanowiłem skupić jeszcze większą 
uwagę na pracy zawodowej, by, w tych 
trudnych czasach, jeszcze intensywniej 
nieść pomoc pacjentom – podkreśla.

Były radny jest absolwentem I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Jaworz-
nie. Studiował na Wydziale Lekarskim 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach. Jest starszym asy-
stentem Oddziału Chirurgii Ogólnej, 
Endokrynologicznej i Onkologicznej 
Szpitala Wielospecjalistycznego w Ja-
worznie. Pracuje też w jaworznickich 
przychodniach. Jest współwłaścicie-
lem ośrodka Pro-Familia-Med.

W  wyborach samorządowych 
w 2018 roku startował z 2. miejsca 
listy Prawa i Sprawiedliwości w okrę-
gu nr 3, który obejmuje Pieczyska, 
Szczakową, Górę Piasku, Długoszyn, 
Niedzieliska, Ciężkowice i Jeziorki. 
Ryszard Maciejowski zdobył 516 
głosów. W Radzie Miejskiej zasiadał 

mówi Ewa Sidełko-Paleczny, se-
kretarz miasta Jaworzna.

Podczas pierwszego spotkania, 
które odbyło się 30 listopada w sie-
dzibie jaworznickiego magistratu, 
liderzy poszczególnych projektów 
zaprezentowali zagadnienia z nimi 
związane. I tak: przyszłość byłego 
dworca kolejowego w Szczakowej 
omówiła Agnieszka Zemuła-Czar-
nik, naczelnik Wydziału Obrotu 
Nieruchomościami. Projekt pod na-
zwą „Ulica Sienkiewicza (Kocia) 
jako miejsce targowe w kontekście 
ładu przestrzennego” omówiła Mał-
gorzata Nowacka-Wysogląd, kie-
rownik Referatu Zagospodarowania 
Przestrzennego w Wydziale Urbani-
styki i Architektury. Kolejny projekt 
pod nazwą „Miejsce rekreacji dla 
dzieci i młodzieży - rewitalizacja 

w komisji rewizyjnej, komisji kultury 
i sportu, a także był wiceprzewod-
niczącym komisji zdrowia i spraw 
społecznych.

Po złożeniu mandatu radnego, 
miejsce Ryszarda Maciejowskiego 
w jaworznickiej RM zajmie kandydat 
z drugim największym poparciem, 
który wyrazi taką chęć. Według wy-
ników wyborów sprzed trzech lat, 
drugie miejsce w liczbie zdobytych 
głosów zajął Janusz Smoliło. Zagło-
sowało na niego 412 wyborców. Dwie 
kolejne kandydatki to Katarzyna 
Palka (275 głosów) i Joanna Szy-
miec-Ciołczyk (130 głosów).   AZ-H

skateparku w Parku Podłęże” przed-
stawiła Magdalena Tomaszew-
ska z Wydziału Promocji, Kultury 
i Sportu, a o „Zielonych politykach 
miejskich i koncepcjach zagospo-
darowania przestrzeni w mieście” 
mówił Tomasz Tosza, wicedyrektor 
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Uczestnicy inauguracyjnego spo-
tkania mogli też wysłuchać krót-
kiego wykładu o zasadach pracy 
w zespołach projektowych, który 
przeprowadził dr Jerzy Kołodziej.

Była też okazja, by zadać liderom 
projektów swoje pytania. Chętni 
mieszkańcy złożyli już deklaracje 
gotowości do współpracy w poszcze-
gólnych projektach. Przed zespo-
łami teraz kilkumiesięczna praca. 
Pierwsze spotkania powinny ruszyć 
jeszcze w tym roku.                   GD

Agnieszka Zemuła-Czarnik opowiadała o dworcu w Szczakowej | fot. Materiały UM Jaworzno

Ryszard Maciejowski
| fot. Archiwum prywatne

Laurki 
i pochwały
Policjanci z jaworznickiej Komen-

dy Miejskiej Policji pełnili służbę na 
granicy Polski z Białorusią, strzegąc 
nienaruszalności zewnętrznej granicy 
Unii Europejskiej. Funkcjonariusze 
z naszego miasta dołączyli do innych 
służb mundurowych w tym rejonie.

– Patrol złożony z dwóch policjantów 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Jaworznie pełnił służ-
bę na granicy z Białorusią. Do zadań 
policjantów należało zabezpieczenie 
szlaków komunikacyjnych przy sa-
mej granicy, dbając o to, by nielegalni 
migranci nie przedostali się do Polski. 
Służba na rzecz bezpieczeństwa pań-
stwa spotyka się z ogromną społeczną 
wdzięcznością i życzliwością – podkre-
śla Michał Nowak, rzecznik prasowy 
KMP w Jaworznie.

Mieszkańcy przygranicznych miej-
scowości wręczali policjantom po-
dziękowania, a przedszkolaki z dla 
jaworznickich policjantów przygo-
towały laurki. Policjanci Jaworzna 
odebrali też rozkazy o wyróżnieniu 
pochwałą za wzorowo pełnioną służ-
bę na granicy.                            GD
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Tablicę odsłoniła Danuta Ziętara, córka kpt. Nowakowskiego| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska Złotą odznakę wręczył wicemarszałek Dariusz Starzycki | fot. Materiały UM Jaworzno

Na skwerze kpt. Stanisława Nowakowskiego w czwartek, 2 grudnia, została odsłonięta tablica, poświęcona pamięci patrona tego miejsca. Zmarły w 2017 roku, 
jaworznianin był żołnierzem Armii Krajowej i wieloletnim prezesem Światowego Związku Żołnierzy AK w Jaworznie. Po wojnie dbał o to, by jaworznianie nie 
zapomnieli o poległych bohaterach, którzy oddali życie za ojczyznę. Po jego śmierci władze Jaworzna zdecydowały, by jego imieniem nazwać nowy spacerowy 
zakątek, powstały nad parkingiem podziemnym przed Halą Widowiskowo-Sportową. Docelowo skwer stanie się miejscem pamięci osób walczących o wolność Polski, 
na czele właśnie z kpt. Nowakowskim.

O takich ludziach 
trzeba pamiętać

W czwartkowej uroczystości wzię-
li udział członkowie rodziny zasłu-
żonego jaworznianina, a także Pa-
weł Silbert, prezydent Jaworzna, 
Dariusz Starzycki, wicemarszałek 
województwa śląskiego, członkowie 
Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajo-
wej oddział w Jaworznie, ppłk An-
drzej Kłuś, komendant Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Katowicach, 
jaworzniccy radni i dyrektorzy miej-
skich instytucji.

– Kpt. Stanisława Nowakowskiego za-
pamiętałem jako osobę z duszą artysty, 
oddaną naszemu miastu. Bardzo żałuję, 
że brakuje już takich ludzi, że zabiera 
nam ich czas – podkreślił prezydent 
Paweł Silbert, który był jednym z ini-
cjatorów nadania skwerowi imienia 
Stanisława Nowakowskiego. Z ta-
kim wnioskiem zgłosili się też do ma-
gistratu członkowie jaworznickiego 
SPAK-u. Pomysł zyskał także poparcie 
Stowarzyszenia Katolickiego „Przy-
jaźń Jaworznicka”.

– Już na początku mojej pracy 
w Urzędzie Miejskim, z moimi zastęp-
cami, dzisiejszym wicemarszałkiem Da-
riuszem Starzyckim i z panią sekretarz 
Ewą Sidełko-Paleczny, postanowiliśmy, 

Pielęgnując pamięć o bohaterach

że przywołamy do żywej pamięci ludzi, 
którzy zasłużyli się naszemu miastu 
i naszej ojczyźnie. Miałem bowiem po-
czucie, że wcześniej byli oni odstawieni 
na boczny tor – przyznał prezydent. 
– Dlatego moim marzeniem jest to, by 
na tym skwerze powstało więcej takich 
pamiątek, które będą przypominać nam 
o bohaterach. Przez wiele lat spotyka-
łem się z liczną grupą kombatantów. 
Byli to fantastyczni, ciekawi, naprawdę 
niezwykli ludzie. Wszyscy oni zasługują 
na uhonorowanie ich dokonań – pod-
sumował.

Odsłonięcia obelisku z tablicą pa-
mięci kpt. Stanisława Nowakowskiego 
dokonała jego córka, Danuta Ziętara.

– Dziękuję bardzo za zaangażowa-
nie w upamiętnienie postaci naszego 
taty. Wierzę, że dzięki tej inicjatywie 
mieszkańcy Jaworzna długo o nim nie 
zapomną – mówiła.

Po odsłonięciu tablicy zebrani prze-
szli do ATElier Kultury, gdzie odbyło 
się spotkanie z okazji Dnia Pamięci, 
organizowanego co roku przez SPAK. 
Sylwetkę kpt. Stanisława Nowakow-
skiego przedstawił tam prezes stowa-
rzyszenia, Rafał Soból, a o okolicz-
nościach rozbicia przez Niemców 
XX Batalionu Szturmowego AK, 1 
grudnia 1943 roku oraz 29 sierp-
nia 1944 roku, opowiedział Adrian 

Rams z Muzeum Miasta Jaworzna. 
O oprawę muzyczną zadbał pianista 
Marcin Guzik.

Żołnierz i artysta
Kpt. Stanisław Nowakowski urodził 

się 22 kwietnia w 1923 roku w Ksią-
żu Wielkim. W 1926 roku zamieszkał 
z rodzicami i rodzeństwem na Lon-
tach w Jaworznie. W czasie wojny 
pracował w zakładach chemicznych 
Azot (jako uczeń kreślarza w biurze 
konstrukcyjnym i w warsztacie me-
chanicznym). Jako żołnierz AK (pseu-
donim Klon) sabotował działalność 
tego przedsiębiorstwa. Między innymi 
doprowadzał do awarii fabrycznych 
urządzeń, w tym układu kotła ługo-
wego. A robił to w ten sposób, że do 
rurociągów sypał piasek i opiłki, które 
następnie osiadały na zaworach i za-
suwach. Bardzo ryzykował i pewnego 
razu o mały włos zostałby nakryty, 
gdy hartował części do pistoletów 
i młynków do mielenia zboża. Na 
szczęście udało mu się uniknąć kon-
sekwencji. Działając w konspiracji, 
od 1942 do 1944 roku, należał do 
Organizacji Polski Niepodległej i XX 
Batalionu Szturmowego AK, a w la-
tach 1944-1945 był członkiem Orga-
nizacji Orła Białego.

Po wojnie nie uniknął represji. Był 
przesłuchiwany, zastraszany, utrud-
niano mu dalszą edukację i rozwój 
kariery zawodowej. Pracował m.in. 
w kopalniach Kościuszko i Bierut 
w warsztacie mechanicznym na sta-
nowisku kreślarza w biurze technicz-
nym, a także m.in. jako mechanik 
aparatów tlenowych ratownictwa 
górniczego i maszynista wyciągowy. 
Jednocześnie robił, co w jego mocy, 
by pamięć o wojennych działaczach 
była w Jaworznie ciągle żywa. Uta-
lentowany artystycznie (już od mło-
dości malował obrazy, stworzył ich 
około 200, i zajmował się rzeźbiar-
stwem - w czasie okupacji dorabiał 
sobie, wykonując wizytówki na drzwi 
wejściowe na tabliczkach ze stali nie-
rdzewnej i dewizki dla Anglików), 
postanowił wykorzystać swoje umie-
jętności przy tworzeniu napisów na 
tablicach pomników pamięci i płytach 
nagrobnych jaworznian, zasłużonych 
w walce o wolność ojczyzny. Jeden 
z nich wyrył m.in. na mogile żołnierzy 
Armii Krajowej na cmentarzu pech-
nickim. To również on doprowadził 
do odnowy pomników pamięci par-
tyzantów w Jeziorkach i kolejarzy 
w Szczakowej. Był też inicjatorem 
powstania pomnika Niepodległości, 
który znajduje się przy Rynku.

Jaworznicka NSZZ Solidarność zaprasza mieszkańców Jaworzna do udziału 
we mszy św. w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Nabo-
żeństwo odbędzie się w poniedziałek, 13 grudnia, o godz. 18.30 w Kolegiacie 
pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w centrum naszego miasta. Po mszy św. 
będzie możliwość złożenia kwiatów w nawie bocznej kościoła.

Stan wojenny został ogłoszony 13 grudnia 1981 roku na wniosek Wojskowej 
Rady Ocalenia Narodowego. Został zawieszony 31 grudnia roku kolejnego, 
a zniesiony 22 lipca 1983. W jego trakcie internowanych zostało ponad 10 
tys. członków NSZZ Solidarność. Zginęło 40 osób.                               AZ-H

W środę, 8 grudnia, w Jaworznie potwierdzono 34 nowe 
przypadki zakażenia koronawirusem. W Polsce pozytyw-
ne testy tylko wczoraj odebrały 28 542 osoby. Statystyki 
wciąż niepokoją, toteż Adam Niedzielski, minister zdro-
wia zapowiedział powrót do niektórych obostrzeń. Od 
15 grudnia w transporcie zbiorowym obowiązuje limit 
75 proc. obłożenia, a w restauracjach i hotelach, kinach, 
teatrach, obiektach sportowych i sakralnych to 30 proc. 
Zwiększenie limitów możliwe jest wyłącznie dla osób 

Od lat 80. XX wieku należał do 
NSZZ Solidarność, a od 1990 roku 
do Światowego Związku Żołnierzy 
AK. Był współzałożycielem jaworz-
nickiego koła tej organizacji i jego 
późniejszym prezesem (najpierw kołu 
prezesował jego główny inicjator, 
Stanisław Ryt, do swojej śmierci 
w 1991 roku). Pierwszą uchwałą, 
którą podjęli jaworzniccy żołnierze 
AK, było ustanowienie Dnia Pamięci 
o akcji rozbicia XX Batalionu Sztur-
mowego AK.

W 2000 roku Stanisław Nowa-
kowski otrzymał stopień ofi cerski 
Wojska Polskiego, w 2003 roku zo-
stał awansowany na porucznika, 
z kolei w 2016 roku do stopnia ka-
pitana. Został uhonorowany m.in. 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, 
Srebrnym Medalem za Zasługi dla 
Obronności Kraju i Krzyżem Armii 
Krajowej. W 2009 roku jaworzniccy 
radni przyznali mu dyplom honoro-
wy „Za zasługi dla miasta Jaworzna”. 
Podczas tegorocznego Dnia Pamięci 
kpt. Nowakowski został pośmiertnie 
odznaczony Złotą Odznaką Hono-
rową za Zasługi dla Województwa 
Śląskiego, którą przekazał na ręce 
córki kapitana wicemarszałek Da-
riusz Starzycki.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Wspomną ofi aryWirus nie odpuszcza
zaszczepionych, zweryfi kowanych przez przedsiębiorcę. 
Obowiązkowe będą testy dla domowników osób chorują-
cych na COVID-19 i to bez względu na posiadany certyfi -
kat covidowy. Zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty 
udostępniające miejsca do tańczenia. Wyjątek to 31 grudnia 
i 1 stycznia, ale obowiązywać będzie ograniczenie liczby 
klientów – w lokalach zamkniętych do 100 osób, z wyłą-
czeniem osób zaszczepionych. Od 20 grudnia do 9 stycz-
nia szkoły przechodzą na naukę zdalną.                     GD
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Seniorki z klubu z Podwala własnoręcznie przygotowały prezenty, którymi 
obdarowały pacjentów hospicjum | fot. Natalia Czeleń

AU TO P R O M O C J A

Mnożą radość, dzielą troski

Szyją dobro

Panie z Klubu Senior+ z Podwala 
zrobiły mikołajkową niespodzian-
kę podopiecznym jaworznickiego 
Hospicjum Homo Homini im. św. 
Brata Alberta. Z prezentami poja-
wiły się też w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. Jana 
Pawła II w Szczakowej. Wkrótce będą 
wspólnie lepić pierogi. Tu też chodzi 
o pomoc.

– Bardzo lubimy pomagać innym, 
wspierać, dodawać otuchy. Warto to 
robić. Zwłaszcza, gdy sami mamy dużo 
energii, którą przecież można, a wręcz 
trzeba się dzielić – tłumaczy Krysty-
na Janicka, kierowniczka Klubu Se-
nior+ na Podwalu.

Dla podopiecznych jaworznickie-
go hospicjum seniorki przygotowały 
trochę słodkości – upiekły kruche cia-
steczka. Wykonały też własnoręcznie 
świąteczne ozdoby. Delegacja prze-
kazała to wszystko na ręce Iwony 
Pawelec, hospicyjnego koordynatora 
wolontariatu.

– To jest dla nas niewiarygodna ra-
dość i wzruszenie. Tym bardziej, że 

Młodzi jaworzniccy wolontariusze 
przekazali własnoręcznie uszyte po-
duszki dla dzieci z Powiatowej Pla-
cówki Opiekuńczo-Wychowawczej na 
Borach. Uczniowie z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Jaworznie 
(SP 2 oraz III LO) przygotowali je 
w ramach ogólnopolskiego projektu 
„Emotkowe Pożeracze Smutków”.

Wolontariusze ze szkół przy uli-
cy Towarowej przystąpili do akcji 
rok temu. Młodzież spotykała się, by 
uszyć poduszki. Uszyto ich w sumie 
60. – Szyjemy dobro! A dokładnie szy-
jemy ręcznie duże poduszki – emotki, 
które wędrują do dzieci z wybranej przez 
nas instytucji. W ubiegłym roku szkol-
nym nasze podusie trafi ły do Ośrodka 
Rehabilitacyjno–Wychowawczego dla 
Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie, 
do przedszkolaków z przedszkola spe-
cjalnego oraz do dzieci z Rodzin Osie-
roconych w Hospicjum Homo Homini
– wyliczają wolontariusze.

W tym roku kontynuują akcję. 
Wielkie szycie zaczęło się w listo-
padzie i 14 poduszek już trafi ło do 
podopiecznych Powiatowej Placów-
ki Opiekuńczo-Wychowawczej na 
Borach. Potrzeba jeszcze ponad 20 
sztuk. Członkowie klubu nie kryją 
dumy z tego, że mogą przyczynić się 
do wywołania uśmiechów u dzieci.

– W Klubie Młodego Wolontariusza 
- Szkolnym Klubie Caritas działam od 
początku roku szkolnego. Zaczęło się od 
akcji „Emotkowe Pożeracze Smutków”. 
Robię to głównie po to, by dawać dzie-
ciakom uśmiech, ale także, by dawać 
coś od siebie mojej szkole, pokazywać, 
że w niej jestem – zdradza Krystian 
Lelito, wolontariusz z klubu.

W ubiegłym tygodniu młodzi reali-
zowali akcję Świąteczna Kartka, w ra-

mamy czas świąteczny, a pandemia 
zamknęła nas na wszystko. Skoro nas, 
pracowników, wzruszają takie gesty 
i dary serca, to proszę sobie wyobrazić, 
jaką radość przynosi to naszym pacjen-
tom. To dowód na to, że ktoś o nich pa-
mięta i chce wywołać na ich twarzach 
uśmiech – mówi Iwona Pawelec.

Uczniowie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. Jana 
Pawła II w Szczakowej od seniorek 
z klubu (dzięki wsparciu biblioteka-
rzy z Gigantu, pań z Babskiego Magla 
oraz dobrych ludzi) otrzymali przy-
bory szkolne oraz słodycze.

Seniorki z klubu na Podwalu try-
skają energią, którą chętnie wykorzy-
stują w szczytnych celach. Niedawno 
angażowały się w zbiórkę funduszy 
na leczenie Adrianka, małego wo-
jownika z Jaworzna. Kierowniczka 
klubu zapowiada też wielkie lepienie 
pierogów, ale nie zdradza jeszcze, kto 
zostanie nimi obdarowany.

Drzwi klubu na Podwalu są otwar-
te. Zgłaszać się mogą tu osoby, które 
ukończyły 60 lat. Siedziba klubu mie-

ści się w pawilonie „Słoneczna”, przy 
ulicy Bocznej. Klub jest otwarty w dni 
robocze od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 16 do 20, a korzysta-
nie z niego jest bezpłatne. Krystyna 
Janicka zachęca do aktywnego spę-
dzenia czasu w gronie rówieśników 
i rozwijania wspólnych pasji. 

Bywalcy klubu seniora na Podwa-
lu mają spory wybór zajęć, z których 
chętnie korzystają. W poniedziałki 
i piątki odbywają się sesje grupowe 
i indywidualne u psychologa. We 
wtorki i czwartki są zajęcia decoupa-
ge. W środę seniorzy dbają o ciało 
i kondycję, poprzez ćwiczenia z fi zjo-
terapeutą. Spotkania organizowane 
są zgodnie z zasadami reżimu sani-
tarnego. Uczestnicy zajęć przychodzą 
na dwie zmiany, pierwsza startuje 
o 16, a druga o 18.

– Nasz klub to piękne i przestronne 
miejsce, gdzie możemy się spotykać, 
brać udział w ciekawych zajęciach. Są 
to manualne zadania, ćwiczenia ru-
chowe, a nawet zwyczajne spotkania 
przy kawie. Regularnie spotykamy się 

też z panią psycholog. Cieszymy się, że 
mamy powód, by wyjść z domu. Dla 
mnie to takie cudowne miejsce na zie-
mi. Bardzo lubimy też pomagać innym, 
a okazji nie brakuje – mówi Teodora
Łata, uczestniczka klubowych zajęć.

Dla wielu seniorów zajęcia w klubie 
są okazją do dzielenia się dobrem z in-
nymi. – Jestem samotna, więc przyjście 

do klubu, to miła odmiana. Często się 
spotykamy, spędzamy miło czas. Jednak 
przynależenie do tego klubu pomaga nie 
tylko nam. Przebywanie tutaj to także 
możliwość niesienia pomocy innym. 
Każdy stara się być pomocny – doda-
je Kazimiera Czupryńska z klubu 
Senior+.

Natalia Czeleń

mach której przygotowywali ręcznie 
robione kartki z dobrym słowem dla 
samotnych oraz chorych. Część kartek 
trafi  do Hospicjum Homo Homini im. 
św. Brata Alberta. Sporo rozdanych 
zostanie podczas wigilii organizowa-
nej dla osób samotnych i do Wspól-
noty Betlejem w Jaworznie.

Młodzi wolontariusze angażują się 
w akcję „Szlachetna Paczka”. W pią-
tek oraz sobotę w Biedronce na Podłę-
żu wystawili koszyk, do którego klien-
ci mogli wrzucać zakupione przez 
siebie produkty spożywcze o długim 
terminie ważności oraz środki czysto-
ści. Ponadto niedawno dziewczęta 
z klubu projektowały i wykonywały 
piękne przypinki z miłym słowem 
z okazji Dnia Życzliwości. Młodzi 
prowadzili też zbiórkę słodyczy dla 
dzieci ze świetlicy środowiskowej 
„Pod Kolegiatą” w Jaworznie.

Wolontariusze przyznają, że po-
maganie innym przynosi im radość. 
– Działam w wolontariacie już drugi rok. 
Bardzo lubię pomagać innym. Fakt, że 
mogę zrobić coś dla kogoś bezinteresow-
nie, sprawia mi ogromną przyjemność
– mówi Natalia Karasińska.

Klub Młodego Wolontariusza- 
Szkolny Klub Caritas powstał na te-
renie ZSO w 2010 roku z inicjatywy 
Angeliki Lelek, która jest opiekunem 
grupy. Pod jej nadzorem młodzi wo-
lontariusze angażują się w ogólno-
polskie akcje. Prowadzą współpracę 
z Caritasem i wieloma placówkami 
wsparcia dla potrzebujących. – Licz-
ba wolontariuszy w grupie jest dosyć 
płynna. Ciągle dołączają nowe dzieci. 
Najczęściej w akcjach działa 20 stałych 
osób, ale jest też duże grono uczniów, 
którzy co jakiś czas nas wspierają – 
mówi pani Angelika Lelek.         NC
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W Ustroniu w ramach ultramaratonu „Piekło Czantorii” 
zmierzyli się najlepsi biegacze górscy z całej Polski. 
W tegorocznej edycji wyzwania startowało kilku jaworznian. 
Najlepszy spośród nich zajął drugie miejsce. To Marcin 
Gwiżdż, który ukończył bieg z wynikiem 10 godzin i 7 minut. 
Od zwycięzcy dzieliły go około 33 minuty.

Jaworznianin nie boi się górskich wyzwań | fot. Archiwum prywatne

Elektryczne hulajnogi pojawiły 
się w Jaworznie już dwa miesiące 
temu | fot. Natalia Czeleń

Marcin Gwiżdż dotarł do mety "Piekła Czantorii" jako drugi 
| fot. Andrzej Szczot

Przekracza cienką, czerwoną linię

W wyzwaniu „Przepieron” zmie-
rzyło się jeszcze kilku mieszkań-
ców Jaworzna. Artur Padewski
zdobył siódmą pozycję z wynikiem 
11 godzin i 42 minuty. Natomiast 
Mariusz Czarny uplasował się na 
20. miejscu z czasem 12 godzin 
51 minut.

W „Piekle Czantorii” biegacze 
mieli do wyboru trzy opcje: po-
konanie jednej, dwóch lub trzech 
pętli. Marcin Gwiżdż wybrał tę 
trzecią możliwość. Wyruszył pod 
osłoną nocy, zaopatrzony w czo-
łówkę. Na swej drodze napotkał 
sporo przeszkód: śliskie błoto i li-
ście, ciemność i dokuczający chłód.

– Wbrew pozorom biegło mi się 
całkiem nieźle, bo lubię biegać wie-
czorami i nocą. Problem pojawił się 
dopiero, gdy zaczęła zawodzić moja 
czołówka. Lampka rozładowywała się 
i dawała coraz mniej światła. Musia-
łem zaczekać na kolejnego zawod-
nika i biec wraz z nim, żeby więcej 
widzieć, nim dotrę do punktu, w któ-
rym wymienię lampkę – wspomina 
pan Marcin.

Na trasie były wyznaczone punk-
ty, gdzie zawodnicy mogli posi-
lić się, napić czegoś ciepłego lub 
właśnie wymienić rozładowane 
czołówki.

„Piekło Czantorii” to najtrudniej-
szy bieg ultra w Polsce. Jest długi 
i męczący, a ukształtowanie gór-
skiego terenu dodaje jeszcze trud-
ności na trasie. Sportowcy musieli 

pokonać 71 km i aż 6000 m prze-
wyższeń. – Na trasie były momenty, 
gdy można było biec, a były i takie 
miejsca, podejścia, gdzie trzeba było 
odpuścić. Siły zaoszczędzone na pod-
biegnięciu do góry, procentują później 
w czasie, który jest na zbiegu bądź na 
prostym odcinku. Nie opłaca się biec 
na bardzo stromą górkę. Trzeba ją 
szybko przejść. Podbieganie sprawdza 
się na krótkich biegach górskich, na 
ultra niekoniecznie – zdradza pan 
Marcin.

Jaworznianin zawsze był wielbi-
cielem aktywnego spędzania cza-
su, w tym wycieczek rowerowych 
i wędrówek górskich. Za namową 
znajomych spróbował swoich sił 
w wycieczkach biegowych i jak 
okazało się odnalazł swoją życio-
wą pasję.

– W 2014 roku znajomi namówili 
mnie na „biegową wycieczkę” na Tur-
bacz. Pokonaliśmy wtedy około 30 
kilometrów. Bardzo mi się to spodo-
bało – wspomina jaworznianin.

Kilka miesięcy później spróbował 
swych sił w maratonie na Mazu-
rach. W 2016 roku podjął się też 
startu w biegu na 70 kilometrów 
- Łemkowyna Ultra-Trail. Przed 
wyzwaniem dokonał dwukrotnego 
rekonesansu trasy.

Sportowca nie interesuje biega-
nie po asfalcie. Przyjemność przy-
noszą mu przebieżki leśnymi czy 
górskimi ścieżkami. Towarzystwa 
w realizacji pasji sporadycznie do-

trzymuje mu pies Mila. Jaworz-
nianin chętnie biega też z innymi 
sympatykami tego sportu. 

Bieganie jest dla pana Marcina 
bardzo ważne. To sportowa rywa-
lizacja, możliwość sprawdzenia 
siebie, ale też sport dostarczający 
endorfi n, który pozwala na spotka-
nia z ciekawymi ludźmi. Bieganie 
jest też dla pana Marcina okazją do 
eksplorowania nieznanego terenu. 
– Biegając, staram się zwiedzać i być 
tam, gdzie wcześniej nie byłem – wy-
jaśnia pan Marcin.

Przygotowanie do ultramaratonu 
wymaga poświęceń. By osiągnąć 
zamierzone cele, Marcin Gwiżdż 
stale dba o kondycję. Zwrócił się 
o pomoc do trenera, z którym jest 
w stałym kontakcie. To on rozpisuje 
mu plan treningowy co 2 tygodnie 
i czuwa, by wszystko przebiegało 
zgodnie z nim.

– Fazy przygotowania do zawo-
dów są różne w zależności od pory 
roku. Teraz będziemy budować bazę 
na przyszły rok. Robimy to mozol-
nie. Nie robimy szybkich treningów, 
a długie, wolne bieganie. W sezonie, 
przed startami, robimy treningi jako-
ściowe, podkręcamy formę. Organizm 
człowieka nie jest w stanie być przez 
cały czas na najwyższych obrotach
– tłumaczy biegacz.

Marcin Gwiżdż biega 5-6 razy 
w tygodniu. Jeździ na rowerze na-
wet do pracy. Minimum raz w ty-
godniu ćwiczy na siłowni. W miarę 
możliwości stara się też organizo-
wać treningi w górach.

– Zdarza się, że jeździmy w week-
endy, żeby pobiegać. Musimy wstać 

na tyle wcześnie, by wyruszyć w teren 
już około godziny 7 i wrócić około 
10. To dosyć ważne, bo później na 
szlakach pojawiają się tłumy tury-
stów – tłumaczy biegacz.

Jaworznianin poza sukcesem 
w Ustroniu ma na swoim koncie 
sporo innych. W tym roku starto-
wał też w kultowym Biegu Granią 
Tatr, który ukończył z czasem 11 
godzin i 15 minut na dystansie 71 
km. Wybiegał sobie drugie miejsce 
w biegu Ultra Sky Trail w Julian 
Alps Trail Run 2021. Do pokona-
nia miał wtedy 107,5 km z 5500 
m przewyższenia w Alpach sło-
weńskich. – Po tym biegu zdecydo-
wałem się na start w Piekle Czantorii 
– wspomina pan Marcin.

Poza tym Marcin Gwiżdż w 112 
godzin pokonał 510 km Głównego 
Szlaku Beskidzkiego, czyli najdłuż-
szego szlaku turystycznego w Pol-
sce. Ciągnie się on od Ustronia do 
Wołosatego i przebiega przez głów-
ne szczyty w Beskidach, Gorcach 
i Bieszczadach. Przewyższenie na 
trasie wynosi aż 20000 metrów. 
– Nazywam to pokonaniem Cien-
kiej, Czerwonej Linii. Czerwonej, bo 
wszystkie główne szlaki oznacza się 
na mapie na czerwono. Cienkiej, bo 
kiedyś było to dla mnie nieosiągalne. 
Chciałem pobić dotychczasowy usta-
lony rekord, ale tym razem się to nie 
udało – przyznaje miłośnik wyzwań. 

Biegacz wciąż ma głowę pełną 
pomysłów i planów na nadcho-
dzący rok. Zapisał się już na bieg 
na dystansie 120 km we włoskich 
Dolomitach. 

Natalia Czeleń

Hulajnogi 
zostają 
na zimę

Po Jaworznie od kilku miesięcy 
można jeździć na elektrycznych hu-
lajnogach fi rmy Tier. Jest ich w na-
szym mieście sto. Choć zbliża się 
zima, coraz częściej pada śnieg i po-
jawiają się przymrozki, to pojazdy 
nie znikną z ulic miasta. Mimo trud-
niejszego sezonu użytkownicy nadal 
będą mogli z nich korzystać. Przed-
stawiciele fi rmy, która dba o hulaj-
nogi w Jaworznie przekonują, że 
jazda na nich jest bezpieczna rów-
nież zimą.

– Ze względu na wytrzymałą i bez-
pieczną konstrukcję naszych hulajnóg 
oraz doświadczenie zdobyte w krajach 
o chłodniejszej zimie, nie planujemy 
przerwy zimowej. W każdym mieście, 
w którym dostępne są hulajnogi TIER, 
sytuację pogodową na co dzień oce-
nia kierownik operacyjny. Jeśli będzie 
to konieczne, może on zadecydować 
o zdalnym zablokowaniu hulajnóg lub 
zabraniu ich z dróg do magazynu – 
mówi Hanna de Bruijn, PR Coor-
dinator w fi rmie TIER.

Hulajnogi są łatwym i ekologicz-
nym sposobem na poruszanie się po 
mieście. Są to pojazdy  bezemisyjne 
i nie powodują też hałasu. Za minu-
tę jazdy e-hulajnogą zapłacimy 59 
groszy. Opłata za odblokowanie hu-
lajnogi to koszt 2,50 zł. Można też 
wykupić pakiet odblokowań e-hulaj-
nóg na 30 dni za 9,90 zł. Aplikacja 
oferuje każdemu użytkownikowi 
pierwsze 40 minut jazdy za darmo.

Do wypożyczenia elektrycznej hu-
lajnogi konieczna jest jednak insta-
lacja specjalnej aplikacji. Po przy-
pisaniu płatności można odnaleźć 
hulajnogę na mapie. Następnie na-
leży zeskanować kod QR pojazdu, co 
umożliwi wystartowanie z miejsca 
postoju hulajnogi. Baterie w hulaj-
nogach są regularnie wymieniane, 
a jedno ładowanie wystarczy na prze-
jechanie ok. 50 km. 

Właściciel fl oty nie wyklucza 
zwiększenia jej liczby w kolejnym se-
zonie. – Wielkość fl oty TIER w Jaworz-
nie zależy od lokalnego zapotrzebowania 
na ten środek transportu. Statystykami 
użytkowania dzielimy się zwyczajowo 
po około trzech miesiącach, tak planu-
jemy też zrobić w przypadku Jaworzna
– zapowiada Hanna de Bruijn.                            

Natalia Czeleń
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Pomimo ograniczeń pandemicznych w 2021 roku 
przedstawiciele MZNK w Jaworznie wzięli udział w 29 lek-
cjach, imprezach plenerowych i spotkaniach z dziećmi. 
W trakcie roku szkolnego pracownicy Działu Gospodarki 
Odpadami MZNK w Jaworznie są zapraszani przez szkoły 
i przedszkola na lekcje. Scenariusz tych spotkań zakłada 
przedstawienie krótkiej prezentacji. Uczestnicy spotka-
nia biorą czynny udział: segregują rozsypane odpady, 
pomagają zgniatać plastikowe butelki, odpowiadają na 
trudne i często podchwytliwe pytania prowadzącego. 
W usystematyzowaniu wiedzy na temat segregowania 
pomaga Super Piątka – pięciu super bohaterów, którzy 
odpowiadają kolorom pojemników, do których segregu-
jemy różne frakcje odpadów. Najmłodsi uczestnicy zajęć 
mogą tez posłuchać bajki „Drwale z Jaworzna – krótka 
historia o segregowaniu”.

W drugiej części spotkania wszyscy uczestnicy dosta-
ją plecaczki worki, które muszą samodzielnie ozdobić. Na 
worki naniesiony jest nadruk z Super Piątką, który można 
pokolorować, ale powierzchnia plecaczków jest na tyle 
duża, że spokojnie zmieści się na nich jeszcze wiele do-
datkowych ozdób, a inwencja twórcza dzieci nie zna gra-
nic. Niektóre z powstałych w ten sposób plecaczków, to 
prawdziwe dzieła sztuki.

W 2021 roku tego typu zajęcia zostały przeprowadzone 
w Szkole Podstawowej nr 18, SP 15, DP 5, SP 19, SP 20, SP 
14, SP 4, SP 3, SP 9 i SP 2. A także w Przedszkolu Miejskim 
nr 14 i oddziałach przedszkolnych działających przy SP 
17 i SP 19.

Edukacja ekologiczna MZNK w Jaworznie
R E K L A M A

Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Kierując się tym starym przysłowiem MZNK w Jaworznie od 2013 roku 
prowadzi działania z zakresu edukacji ekologicznej na temat segregowania odpadów. W tym roku w różnych przedsięwzięciach 
jednostki wzięło udział ponad 1400 dzieci.

Budynek to architektoniczna perełka  
| fot. Grażyna Dębała

W okresie letnim przedstawiciele MZNK w Jaworznie nie 
mają laby. Biorą udział w półkoloniach organizowanych 
przez świetlice i placówki Miejskiego Centrum Kultu-

ry i Sportu oraz w imprezach plenerowych organizowa-
nych przez różne instytucje i stowarzyszenia. Scenariusz 
takich spotkań jest oczywiście nieco inny i dostosowa-
ny do charakteru imprezy, natomiast z takiego spotkania 
również żaden uczestnik nie odchodzi z gołymi rękami. 
Każdy odwiedzający stanowisko MZNK w Jaworznie może 
liczyć na gadżety, które pomogą mu pamiętać o prawidło-
wym segregowaniu odpadów. W tym roku przedstawiciele 
MZNK w Jaworznie brali udział między innymi w imprezach 
plenerowych na Byczyńskim rynku, pikniku jednej ze spół-
dzielni mieszkaniowych czy zawodach wędkarskich.

Łącznie według danych placówek oświatowych oraz sza-
cunków pracowników jednostki biorących udział w impre-
zach plenerowych, w 2021 roku w działaniach edukacyj-
nych wzięło udział około 1460 dzieci.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również konkurs 
zorganizowany przez MZNK w Jaworznie pod nazwą „Upcy-
kling, czyli drugie życie odpadów komunalnych”. W ten 
sposób jednostka chciała zareklamować wśród miesz-
kańców tą ciekawą formę wykorzystania niepotrzebnych 
przedmiotów, które normalnie trafi łyby na śmietnik. Tym-
czasem dzięki pomysłowi i niewielkiemu nakładowi pracy 
można nadać im nowe życie i wykorzystać w nowy sposób. 
Przy okazji konkursu mieszkańcy mieli okazję wziąć udział 
w warsztatach upcyklingowych organizowanych przez panią 
Katarzynę Pokutę. Na konkurs wpły-
nęło ponad 70 prac w 3 kategoriach 
wiekowych. Autorzy najlepszych 
otrzymali cenne nagrody rzeczowe.

Jubileusz jaworznickiej sokolni
115 lat minęło, odkąd przy dzisiejszej ul. Mic-

kiewicza 2 stoi sokolnia, czyli dawna siedziba 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Z okazji 
jubileuszu tego gmachu, w czwartek, 9 grudnia, 
odbędzie się tam spotkanie poświęcone jego hi-
storii. Opowie o niej autorka książek o dziejach 
Jaworzna, Maria Leś-Runicka. Obejrzeć można 
będzie też okolicznościową wystawę fotografi i. 
Początek spotkania o godz. 18.

Jaworznickie Sokoły
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” powsta-

ło w 1862 roku. Kolebką były Czechy, ale nie-
bawem idea stowarzyszenia rozszerzyła się na 
inne części cesarstwa austriackiego. Dotarła też 
do Galicji, w granicach której leżały jaworz-
nickie ziemie. W Jaworznie TGS rozpoczęło 
działalność około 1892 roku i od razu znala-
zło kilkudziesięciu sympatyków. Jaworznickie 
gniazdo ofi cjalnie rozpoczęło swoją działalność 
17 stycznia 1894 roku. Pierwszym znanym 
z nazwiska prezesem był Wacław Damski. 
W okolicy powstawały też inne sokole ośrodki. 
Jeden z nich działał od 1895 roku w Jeleniu 
i był pierwszą w Galicji włościańską organiza-
cją sokolską. W Szczakowej Sokoły rozpoczęły 
działalność dopiero w 1910 roku.

Jaworznickie gniazdo stało się „sokolą pla-
cówką na granicy trzech mocarstw europejskich" 
i służyło nie tylko mieszkańcom Jaworzna, ale 
również Sokołom z innych zaborów. Na terenie 
Jaworzna spotykali się m.in. członkowie TGS-
-u ze Śląska. Pruski zaborca nie dawał bowiem 

Polakom tak dużych swobód, jak w Galicji ce-
sarz austriacki. Ślązacy spotykali się więc m.in. 
w Szczakowej, a swoje gniazdo założyli w ja-
worznickim Jęzorze.

Towarzystwo „Sokół” promowało aktywny 
tryb życia, stawiało na gimnastykę, wycieczki, 
angażowało mieszkańców w życie kulturalne, 
skauting. Bywalcy sokolni śpiewali w chórze, 
występowali w amatorskim teatrze. Korzysta-
li też z księgozbioru biblioteki i czytelni. TGS 
zaszczepiało w jaworznianach miłość do ojczy-
zny, organizując m.in. patriotyczne uroczysto-
ści, w tym trzeciomajowe. W ramach „Sokoła” 
były też tworzone terenowe oddziały wojsko-
we, które weszły w skład przyszłych Legionów 
Polskich. – Sokolstwo było organizacją pionierską, 
wprowadzającą w polskim społeczeństwie nowe 
wartości i pojęcia – tłumaczy Maria Leś-Runicka. 
– Towarzystwa sokolskie wprowadziły do polskiego 
społeczeństwa, przede wszystkim, kulturę fi zycz-
ną jako niezbędny czynnik życia narodowego. 
Sokolstwo było pionierem w wielu dziedzinach 
życia społecznego. Były to na przykład udział ko-
biet w życiu społecznym, wprowadzenie ich do 
uprawiania kultury fi zycznej oraz demokratyczne 
zasady współżycia organizacyjnego. Do wielkich 
zasług sokolstwa polskiego należy zorganizowanie 
w Polsce skautingu, co było początkiem polskiego 
harcerstwa – podkreśla historyczka.

Zaczęło się w 1906 roku
Jaworznicka sokolnia, czyli tzw. sokole gniaz-

do, znajdowała się najpierw w budynku kasyna 

urzędniczego (było ono obok parku w Centrum, 
naprzeciwko gmachu dyrekcji jaworznickich 
kopalń). Po kilkunastu latach Sokoły zyskały 
jednak nową siedzibę, właśnie przy ulicy Mic-
kiewicza, gdzie 27 maja 1906 roku odbyło się 
wmurowanie kamienia węgielnego i TGS rozpo-
częło budowę. Działkę budowlaną otrzymało od 
jaworznickiej Rady Miejskiej. Już jesienią 1906 
sokoli gmach osiągnął stan surowy, zamknię-
ty. Prace w środku odbywały się na przełomie 
1906 i 1907 roku, a już w lutym 1907 odbyły 

się tam pierwsze wieczorki towarzyskie i spek-
takle teatralne. – Jaworznicka sokolnia powstała 
według projektu architekta z Krakowa, Juliana 
Grabowskiego. Prace budowlane prowadził majster 
Kacper Rudel z Chrzanowa. Wystrój i dekoracja 
wnętrza były autorstwa Stanisława Bernadzikie-
wicza, malarza i dekoratora. Niezbędne prace 
stolarskie wykonali miejscowi rzemieślnicy, Win-
centy Ptasiński i Władysław Radko – wymienia 
Maria Leś-Runicka.

To, co jest charakterystyczne dla sokolego 
budynku, to znajdujący się na jego fasadzie 
wizerunek sokoła w locie, który trzyma w szpo-
nach hantle. Z kolei napis nad wejściem przy-
pomina o tym, że gmach służy jaworznianom 
od 1906 roku.

Siedziba TGS-u od początku była jednopię-
trowa. Na parterze znajdowały się hall, kilka 
mniejszych pomieszczeń i sala gimnastyczna 
ze sceną. Obok zlokalizowano szatnie. Na pię-
trze mieściły się biblioteka, sala prób chóru 
i pomieszczenia administracyjne. Sokolnia była 
jednym z pierwszych budynków w Jaworznie, 
które zostały podłączone do sieci energetycznej. 
Niebawem obok gmachu powstało też boisko 
sportowe.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Sokołów 
odbyło się 27 października 1907 roku. A jed-
nym z głównych punktów programu był spek-
takl na podstawie sztuki Aleksandra Fredry pt. 
„Damy i huzary”. Budynek Towarzystwa został 
poświęcony 27 września 1908 roku przez ks. 
Stefana Skoczyńskiego, proboszcza parafi i pw. 
św. Wojciecha i św. Katarzyny.                AZ-H
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„Koncert Świętych Mikołajów” w Domu Kultury w Szczakowej był bardzo zabawny 
| fot. Andrzej Pokuta

Magdalena Łuczak z górą poduszek
| fot. Archiwum prywatne

Niepokonani Jaworzno na Rynku z jubileuszowym tortem
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

R E K L A M A

Żydzi mieszkali w Jaworznie i okolicznych miejscowo-
ściach od pierwszej połowy XVIII wieku. Zalążek tej 
społeczności stanowiło 15 judaistów, przybyłych do 
Szczakowej i Ciężkowic z Będzina około 1748 roku. 
Bliskość trzech granic, rozwój przemysłu i kolei, moż-
liwość świadczenia różnych usług oraz sekularyzacja 
dóbr biskupich w 1792 roku spowodowały, że Żydzi 
chętnie osiedlali się w jaworznickiej okolicy 

Gdy Jaworzno otrzymało prawa miejskie, tutejsi Żydzi po-
siadali już własny rabinat, synagogę, łaźnię rytualną oraz 
szkolnictwo wyznaniowe, które rozwijało się przy syna-
godze. Działały dość liczne organizacje i stowarzyszenia. 
W tym czasie wśród 9181 mieszkańców miasta było już 955 
Żydów. Jaworznicka wspólnota starozakonnych należała 
do największych w chrzanowskiej gminie wyznaniowej.

Wraz ze wzrostem demografi cznym postępował rozwój 
wspólnoty. Żydzi brali czynny udział w życiu publicznym 
obydwu miasteczek - Jaworzna i Szczakowej. Mieli istotny 
wpływ na ich rozwój gospodarczy i kulturalny. Współtwo-
rzyli krajobraz przemysłowy. Przez wiele lat zasiadali we 
władzach obydwu miast oraz pełnili funkcje adwokackie.

Uczniowie szkoły Talmud–Tora w Jaworznie 
ze swoim nauczycielem, 1938 rok; zbiory MMJ

Mniejszość 
żydowska w Jaworznie

Przedświąteczne podarunki

Zapracowany Mikołaj

Puzzle, gry planszowe, przybory 
plastyczne i słodycze. Takie niespo-
dzianki znalazły się w paczkach, które 
rowerzyści z grupy Niepokonani Ja-
worzno zawieźli do podopiecznych 
kilku jaworznickich placówek. To 
nie koniec świątecznych akcji. Ja-
worznianka wręczyła „podusie dla 
babć i dziadziusiów”, podarowane 
im przez jaworznian i mieszkańców 
sąsiednich miast.

Niepokonani zorganizowali kolej-
ną edycję akcji „I Ty możesz zostać 
Świętym Mikołajem”. Odbywała się 
ona przez kilka ostatnich dni. Naj-
pierw cykliści zbierali upominki od 
mieszkańców Jaworzna na jaworznic-
kim Rynku. – Cieszy nas, że do akcji 
przyłączyli się także uczniowie klas I-
-III i przedszkolaki z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 3, a także Szkoła 
Podstawowa nr 17 i prywatne fi rmy 
– podkreśla rowerzystka, Gabriela 
Brodzik.

W naszym mieście świąteczny na-
strój jest już doskonale wyczuwalny. 
Święty Mikołaj odwiedził dzieci z po-
szczególnych dzielnic, a w mieście 
pojawiły się bożonarodzeniowe de-
koracje. Zostało nam już tylko odli-
czanie do świąt.

W Domu Kultury im. Zdzisława 
Krudzielskiego w Szczakowej spo-
tkanie z biskupem z Miry odbyło się 
w piątek, 3 grudnia. – Obejrzeć moż-
na było spektakl pt. „Koncert Świętych 
Mikołajów”, a po nim dzieci robiły sobie 
zdjęcia z Mikołajem w jego saniach. Był 
też Kosmiczny Bal, w którym wzięły 
udział nieco starsze dzieci – podkreśla 
Agata Stelmachów, kierownik zespo-
łu obiektów kulturalnych w MCKiS.

Na uczestników mikołajek czekały 
gorąca czekolada, słodycze i pieczone 
jabłka z cynamonem i nutką wanilii.

– Przedstawienie bardzo mi się podo-
bało. Mikołaje zaprosili mnie nawet na 
scenę – przyznaje Lena, która przyszła 
do DK Szczakowa z siostrą Blanką, 
i mamą, Marzeną Andrearczyk.

Pracownicy szczakowskiego Domu 
Kultury zorganizowali mikołajową im-
prezę wraz z Towarzystwem Przyjaciół 
Miasta Jaworzna. – To wielka radość, że 
znów mogliśmy, jako TPMJ koło w Szcza-
kowej, włączyć się w to wydarzenie. Co 
ciekawe, współpraca naszego stowarzysze-
nia z Domem Kultury trwa już od ponad 
20 lat. Razem organizujemy rozmaite 
imprezy dzielnicowe, w tym właśnie spo-
tkanie ze Świętym Mikołajem – stwierdził 
Tadeusz Kaczmarek.

W sobotę na Rynku uroczyście za-
palono światełka na miejskiej choince. 
Drzewko ma około 8 metrów i jest 
przystrojone oryginalnymi ozdobami, 
które powstały w duchu zero waste, 
z przedmiotów pochodzących z od-
zysku. Również pozostałe elementy 
świąteczne, którymi udekorowany 
jest Rynek, pochodzą z odzysku. Gdy 
wybiła godzina 16.30, dzieci i zastęp-
ca prezydenta, Łukasz Kolarczyk, 
odliczając do pięciu, ofi cjalnie zapalili 
światełka na choince. Dopełnieniem 
tej magicznej chwili było wspólne 
odśpiewanie piosenki z fi lmu „Kraina 
Lodu” – „Mam tę moc”, wykonanej 
przez młodych animatorów z MDK. 
Jeszcze długo pod miejską choinką 
dzieci fotografowały się z Elzą, Ola-
fem, Swenem i Królową Śniegu. 

W niedzielę, 5 grudnia, Niepoko-
nani, wraz z członkami Rowerowej 
Byczyny i osobami zaprzyjaźnionymi 
z ekipą rowerzystów, dostarczyli mi-
kołajkowe prezenty do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
im. Jana Pawła II w Szczakowej. Tam 
była meta ich rowerowej eskapady, 
a na zmęczonych cyklistów czekały 
gorąca herbata i pyszna grochówka.

Cykliści zawieźli już też prezen-
ty do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wy-
chowawczego dla Dzieci Niepełno-
sprawnych przy ul. Sulińskiego i do 
jaworznickiego domu dziecka. Jej 
mieszkańcy otrzymali też od Niepo-
konanych piżamy, lampki biurowe, 
żele do kąpieli i wiele innych przy-
datnych niespodzianek.

Powodzeniem cieszyło się też miko-
łajkowe przedsięwzięcie pod hasłem 
„Podusia dla babci i dziadziusia”. 
Darczyńcy wręcz zasypali inicjator-
kę akcji, Magdalenę Łuczak, podu-

szeczkami z motywami świątecznymi. 
Jaworznianka ogłosiła zbiórkę za po-
średnictwem Facebooka. Odzew był 
spory, ponieważ do pensjonariuszy 
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńcze-
go w Ciężkowicach, a także m.in. do 
pacjentów Hospicjum Homo Homini 
im. św. Brata Alberta powędrowało 
ponad 80 poduszek.

Przedświąteczne obdarowywanie 
jednak się nie kończy, a dbają o to 
również inni mieszkańcy naszego 
miasta. Już w najbliższych dniach od-
będzie się tzw. Weekend Cudów, czyli 
fi nał ogólnopolskiej akcji „Szlachet-
na Paczka”. W tym roku darczyńcy 
pomogą ponad 30 ubogim rodzinom 
z Jaworzna. Dary dla nich zostaną 
dostarczone w najbliższe sobotę i nie-
dzielę, 11 i 12 grudnia.

Do 10 grudnia trwa zbiórka żyw-
ności i artykułów przemysłowych, 
zorganizowana przez OSP Osiedle 
Stałe. Do „Strażackiej paczki” mogą 

dołożyć się wszyscy ludzie dobrej 
woli. Potrzebne są artykuły spożyw-
cze o długim okresie przydatności, 
środki czystości i kosmetyki. Kontakt 
z organizatorami zbiórki jest możliwy 
pod numerami telefonów 501 208 
177 i 721 350 888.

Od 16 do 19 grudnia odbędzie się 
zbiórka w ramach „Jaworznickiej 
Bożonarodzeniowej Paczki”, którą 
organizuje grupa mieszkańców Ja-
worzna. Wolontariusze będą czekać 
na darczyńców popołudniami w skle-
pach sieci Biedronka, Carrefour, Lidl 
i Kaufl and. Ta oddolna inicjatywa 
ma pomóc osobom ubogim, samot-
nie wychowującym dzieci, rodzinom 
w trudnej sytuacji życiowej i bezdom-
nym. Organizatorzy rozwiozą dary 
potrzebującym 22 i 23 grudnia. Jak 
informują, zbiórkę wsparły już dzieci 
z Przedszkola Miejskiego nr 14 z Od-
działami Integracyjnymi.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Święty Mikołaj odwiedził Jaworzno! Największa impreza 
mikołajkowa w naszym mieście odbyła się w Hali 
Widowiskowo-Sportowej MCKiS, w niedzielne popołudnie, 
5 grudnia.

Patrycja Czech 
z Emilią

Ania Bartoń 
z córką Martą

Sylwia Hęcińska 
z synem Kubą

Marlena Budak 
z Mają

Udało nam się już skorzystać z zam-
ku dmuchanego, ale na pewno od-
wiedzimy każde stoisko, bo te atrak-
cje są niezwykłe i dostosowane do 
wieku dzieci. Córka liczy jeszcze 
na zdjęcia z postaciami bajkowy-
mi. Super przedsięwzięcie. Dzieci są 
spragnione kontaktu ze sobą i ta-
kiej rozrywki. Dodatkowo w środku 
jest magicznie, kolorowo i przede 
wszystkim ciepło. Wybór tego miej-
sca to świetny pomysł.             ES

Przyszłam z córką, bo to jest ko-
lejna bardzo atrakcyjna impreza 
w naszym mieście. Jesteśmy bardzo 
zadowolone, bo te propozycje są tak 
przygotowane, że dziecko w każ-
dym wieku z nich skorzysta. Ude-
korowana hala wygląda po prostu 
fenomenalnie, wszystko jest zgra-
ne idealnie, aż miło się przebywa 
w tym miejscu. Córce bardzo się 
podobały zajęcia z robienia kartek 
i pierniczków.

Super wszystko jest zorganizowa-
ne. Dla dzieci jest tyle atrakcji, że 
mogłyby spędzić tu wiele godzin. 
Podobała nam się produkcja magne-
sów i ozdabianie pierniczków, które 
często z synem robię w domu. Dużo 
emocji wzbudzają zamki dmuchane. 
Widać zresztą, jaka kolejka jest do 
nich. Myślę, że te niespodzianki są 
adekwatne do wieku dzieci, nawet 
taki 3-latek świetnie się tu bawi 
i miło spędza czas.

Super wszystko jest przygotowane, 
dostosowane do wieku dzieci. Młod-
sze i starsze, jak widać, świetnie się 
bawią. Ogromne wrażenie na mnie 
zrobiła kuchnia. Czuje się taką świą-
teczną atmosferę. Maja natomiast 
czekała na spotkanie z Mikołajem, 
przygotowała nawet dla niego laurkę. 
Namalowała go, jak je ciasteczka. 
Oczywiście ogromną popularnością 
cieszą się dmuchane zjeżdżalnie. To 
strzał w dziesiątkę.

Wystrój hali robił wrażenie  
| fot. Andrzej Pokuta

„Koncert Świętych Mikołajów” w Domu Kultury w Szczakowej był bardzo zabawny 

Wielką popularnością cieszyło się pieczenie i zdobienie pierniczków  
| fot. Andrzej Pokuta

Moc atrakcji i radości

Spotkanie ze św. Mikołajem zgro-
madziło mnóstwo sympatyków w róż-
nym wieku. W jaworznickiej hali po-
jawiły się całe rodziny. Na pewno nikt 
z uczestników wydarzenia nie nudził 
się tego popołudnia. Organizator, czy-
li Miejskie Centrum Kultury i Sportu, 
zadbał o kolorową, bajeczną oprawę 
hali oraz liczne atrakcje.

Na płycie przygotowano dziewięć 
stref aktywności, dostosowanych do 
dzieci w każdym wieku. Przy wej-
ściu maluchy mogły wybrać obrazek 
z motywami świątecznymi, z którego 
animatorzy robili magnesy czy przy-
pinki. Bardzo dużym zainteresowa-
niem cieszył się kącik kuchenny, gdzie 
milusińscy ozdabiali świeżo upieczone 
pierniczki lukrem i cukierkami. Kącik 
ten robił ogromne wrażenie. Wyglądał 
jak prawdziwa kuchnia. Dodatkowo 
wyposażony był w piekarnik, a na 
oczach dzieci ciasto było wyrabiane, 
wałkowane i wycinano w nim kształty.

Najciekawszą atrakcją, szczegól-
nie według dzieci, były trzy ogromne 
dmuchane zjeżdżalnie – trzygłowy 
smok, zamek księżniczki i Smerf. To 
do nich ustawiały się największe kolej-
ki, a radości dzieci nie było końca. Dla  
małych artystów organizatorzy przy-
gotowali Kącik Skrzata, gdzie dzieci 
malowali chatki, obrazki z postaciami 
bajkowymi czy budowali konstrukcje 
z klocków wielkogabarytowych. Cie-
kawym i bardzo obleganym stoiskiem 
była Fabryka Ozdób Świątecznych. 
Dzieci w różnym wieku z pełnym za-
angażowaniem oddały się produkcji 
ozdób z gliny samoutwardzalnej czy 
kartek świątecznych. – Kartki są robio-
ne metodą scrapbookingu. My przygoto-

wałyśmy podstawę, bazę. Dobrałyśmy 
podstawowy kolor kartki, następną ze 
wzorem i wycięte kółko, które dzieci 
mogą ozdabiać naklejkami, jetami, ko-
ralikami, wstążeczkami, odbić stempel, 
według własnego uznania – tłumaczy 
Angelina Więckowska, instruktorka 
z Domu Kultury w Szczakowej.

Ciekawą inicjatywną była Strefa 
Relaksu przeznaczona dla tych dzieci, 
które chciały odpocząć od nadmiaru 
wrażeń i w ciszy, na miękkich podu-
chach posłuchać czytanych przez ani-
matorów bajek. Strefę Pozytywnych 
Emocji i Dobrych Relacji przygoto-
wali pracownicy Centrum Psychote-
rapii i Rozwoju Self przy współpracy 
z Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Animato-
rzy proponowali rodzicom i dzieciom 
różne formy aktywnego spędzania 
czasu z dala od telefonów, kompu-
terów. To gry, zabawy, wspólne ry-
sowanie. Wszystko po to, aby budo-
wać pozytywne relacje w przyjemnej 
atmosferze. Te działania prowadzone 
są w ramach kampanii „Jaworzno 
mówi STOP cyberprzemocy”.

Najważniejszym punktem tej ba-
jecznej krainy była wizyta Świętego 
Mikołaja, który tego dnia wraz z panią 
Mikołajową mieli bardzo dużo pra-
cy. Rozdawali prezenty, robili sobie 
pamiątkowe zdjęcia z dziećmi. Prak-
tycznie każde dziecko, które tego dnia 
odwiedziło halę, musiało mieć fotkę 
ze św. Mikołajem. – Tego dnia mam 
zawsze dużo pracy, ale sprawia mi to 
radość. Dzieci cieszą się na mój widok, 
niektóre przyniosły mi nawet laurki. 
Bardzo lubię tę pracę – zdradził nam 
św. Mikołaj.

Dużo emocji wzbudziło także lo-
sowanie pluszowych misiów. Każde 
dziecko, które odwiedziło poszczegól-
ne strefy i zdobyło pieczątkę, mogło 
wziąć udział w losowaniu. Rodzice 
również angażowali się w zadania 
przygotowane dla dzieci.

– Obserwuję tę uroczystość mikoła-
jek od wielu lat, a dzisiaj mamy opus 
magnum tego wszystkiego. Najpiękniej-
sza impreza od wielu lat, a organizacja 
w hali to strzał w dziesiątkę, pozwala na-

wet przy tak kapryśnej pogodzie świetnie 
się bawić – mówi Dawid Domagalski, 
tata Wojtka i Jakuba.

Pięknie wystrojona hala, mieniące 
się dekoracje oraz błyszcząca scena 
wprowadzały świąteczną atmosferę. 
– Bardzo się cieszę, że tak wielu ma-
łych jaworznian skorzystało z naszego 
zaproszenia – podsumowuje Monika 
Komańska, pełnomocnik ds. organi-
zacyjnych MCKiS.

Ewa Szpak

Zapracowany Mikołaj
Sporo atrakcji czekało też w By-

czynie. Instruktorzy klubu Niko za-
prosili najpierw na sobotni, poranny 
rajd nordic walking. Jego uczestnicy, 
przebrani za mikołajów, wędrowali 
z kijami pod hasłem „Życzę Ci zdro-
wia”. Na mecie czekały gorąca kawa 
i herbata i słodkie co nieco, które 
przygotowali pracownicy Niko i rad-
na Anna Lichota.

W poniedziałek, 6 grudnia, na by-
czyńskim rynku odbyło się spotkanie 
z Mikołajem. Imprezę poprowadziła 
Ewelina Ogiołda, kierownik zespołu 
placówek kulturalnych MCKiS.

Zanim dzieci spotkały się ze świę-
tym, najpierw musiały go odna-
leźć. W końcu się pojawił i, wita-
ny okrzykami radości, stanął przy 
byczyńskiej choince. Ta rozbłysła 
kolorowymi światełkami. Następnie 
z wielkiej paczki Mikołaj wyciągał 
maskotki i wręczał je małym ja-
worznianom. – Przychodzimy tu co 
roku. Na byczyńskich mikołajkach 
panuje wspaniała, rodzinna atmosfe-
ra. Dzieciom na pewno zostaną piękne 
wspomnienia. Te chwile uwieczniamy 
też na zdjęciach, które wklejamy do 
rodzinnego albumu – przyznaje Beata 
Lach, która na byczyńskim rynku 
bawiła się z córką Zosią i synkiem 
Karolem.

Życzenia złożył zebranym Łukasz 
Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna. 
W byczyńskich mikołajkach brała 
też udział jaworznicka radna, Anna 
Lichota. 

W sobotę w sali teatralnej ATE-
lier Kultury Mikołaj wręczył pre-
zenty dzieciom z jaworznickiego 
koła Związku Dużych Rodzin 3+. 
Przed maluchami i ich rodzicami 
wystąpił chór Gospel Wings. Dzie-
ciaki obejrzały też przedstawienie pt. 
„Piernikowy zawrót głowy”, autor-
stwa jaworznickiej pisarki Renaty 
L-Warszawskiej.

Świątecznie było też na targowi-
sku na Leopoldzie, którym kieruje 
Stowarzyszenie „Manhattan Podłę-
że”. Święty Mikołaj wręczał słody-
cze, wystąpili jaworzniccy muzycy. 
W mikołajkach wzięli także udział 
wiceprezydent Jaworzna, Łukasz 
Kolarczyk, jaworzniccy radni oraz 
Dariusz Starzycki, wicemarszałek 
woj. śląskiego.                  AZ-H, ES
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Monika Szlósarczyk jest jedną z najlepszych stylistek paznokci w Polsce. Ponad 80 razy stawała na podium zdobywając medale i puchary w wielu konkursach 
i mistrzostwach. Dziś sama wyznacza najnowsze trendy, inspiruje i sędziuje zmaganiom największych artystek z branży beauty.

Monika Szlósarczyk konsekwentnie podąża swoją dro-
gą do sukcesu | fot. Archiwum prywatne

Paznokcie wykonane przez jaworzniankę wyglądają 
imponująco | fot. Archiwum prywatne

Prowadzi innych do sukcesu

Wiosną odniosła sukces w mię-
dzynarodowych mistrzostwach 
on-line w stylizacji paznokci Bri-
liant Cup International Champion-
ship Dubaj. Zwyciężyła w kategorii 
Master Instruktor One Nail Bri-
liant i zajęła drugie miejsce w ka-
tegoriach Master Instruktor Poster 

Avangard i Master Instruktor Fan-
tasy Imagine Spring. W czerwcu 
wygrała aż w 11 kategoriach mi-
strzostw Nail Best Moscow Golden 
Hands Of The World International 
Championship. Liczne zwycięstwa 
przyniosły pani Monice ogólnopol-
ski rozgłos i we wrześniu wystąpi-

ła w Dzień Dobry TVN. Jej prace 
pojawiają się też w czasopismach 
branżowych. 

Paznokcie zdobi  każdą techniką: 
żelową, hybrydową, akrylową czy 
nail artu. Świetnie odnajduje się nie 
tylko w klasyce, ale także w wyko-
naniu kolorowych, szalonych, a na-

wet fantazyjnych wzorów. Paznok-
cie wykonane przez panią Monikę 
na potrzeby mistrzostw osiągają 
nawet 20 cm długości! Jak sama 
o sobie mówi, uwielbia tworzyć 
ekstremalne paznokcie i kreować 
własne kształty. 

– Zawsze interesowała mnie branża 
beauty, natomiast stylizacją paznokci 
zajmuję się od 4 lat. Inspiracje czer-
pię ze świata, z tego, co nas otacza, 
z przyrody, bo ona pozwala nam na 
wykorzystanie przeróżnych kształ-
tów, elementów – zdradza Monika 
Szlósarczyk. 

Pani Szlósarczyk stale dba o swój 
rozwój osobisty. – Moja praca na-
uczyła mnie cierpliwości. Cierpliwość 
nauczyła mnie precyzji. Precyzja po-
zwala mi na stawianie sobie nowych 
celów. Nowe cele pozwalają mi się 
rozwijać każdego dnia – mówi mi-
strzyni. Stale bierze udział w szko-
leniach, a zdobytą wiedzą chętnie 
dzieli się z innymi jaworzniankami. 
– Wciąż się szkolę, bym mogła prze-
kazywać kursantkom wiedzę z całego 
świata – zdradza stylistka paznokci.

Zainspirowana swoimi sukcesa-
mi, zbudowała w Jaworznie mocny 
zespół dziewczyn z branży beauty. 

Wspiera je w ich pasjach i moty-
wuje do brania udziału w mistrzo-
stwach i konkursach. – W mistrzo-
stwach w Izraelu i w Grecji mój zespół 
był najsilniejszy. Zdobyłam złoty pu-
char, bo wszystkie dziewczyny z mojego 
teamu stanęły na podium. Cieszę się 
i jestem niezmiernie dumna, że mogę 
poprowadzić dziewczyny drogą sukce-
su – zdradza pani Monika.

Początkowo jaworznianka sama 
startowała w rywalizacji stylizacji 
paznokci, teraz już sędziuje w mi-
strzostwach. Niedawno oceniała pra-
cę stylistek walczących w mistrzo-
stwach we Włoszech i w Izraelu. 
5 - 6 grudnia sędziowała w Szwe-
cji, a 23 grudnia oceni efekty pracy 
stylistek paznokci na mistrzostwach 
w Estonii.

Mistrzyni wciąż realizuje swoje 
plany i marzenia. Głowę ma pełną 
pomysłów. Wyznacza sobie nowe 
cele i wyzwania. – Mam mnóstwo pla-
nów, których niestety jeszcze nie mogę 
zdradzić. Mogę jedynie powiedzieć, 
że od stycznia  zobaczą mnie wszyscy 
w całej Polsce, jak i również za granicą. 
Będę pokazywać się w każdym dużym 
mieście – zapowiada pani Monika.

Natalia Czeleń

Warto się badać
W środę, 1 grudnia, obchodzony 

był Światowy Dzień AIDS. Święto 
ma zwrócić uwagę na problem za-
każeń wirusem HIV. To też okazja, 
by okazać solidarność z ludźmi do-
tkniętymi chorobą wywołaną przez 
ten groźny wirus. Krajowe Centrum 
ds. AIDS kontynuuje swoje działa-
nia profi laktyczne. Uruchomiono 
kolejną odsłonę działań informacyj-
no-edukacyjnych. Kampania skiero-
wana jest do osób między 18. a 49. 
rokiem życia i zwraca uwagę na 
zagadnienia związane z profi lak-
tyką farmakologiczną HIV/AIDS 
oraz profi laktyką wertykalną czy 
leczeniem antyretrowirusowym.

W Polsce każda kobieta w ciąży 
poddawana jest dwukrotnie bez-
płatnemu badaniu w kierunku wi-
rusa HIV. To ważne, bo zakażenie 
tym wirusem nie daje charaktery-
stycznych objawów. Jeśli nie zrobi 
się testu diagnostycznego, można 
nawet przez kilkanaście lat nie wie-
dzieć o tym, że uległo się zakaże-
niu. Osoba, która nie wie, że żyje 
z HIV, może zachorować na AIDS, 
a także nieświadomie zarażać in-
nych, a zakazić się łatwo.

– Moim zadaniem jako specjali-
sty jest dbanie o zdrowie i życie pa-
cjentek ciężarnych i nie tylko. Gdy 
matka jest nosicielką, zarazić się 
może także dziecko. Każda kobieta 

ciężarna ma prawo wykonać dwu-
krotnie i bezpłatnie badanie na HIV. 
Pierwsze proponuje się do dziesiątego 
tygodnia ciąży, z kolei drugie pod 
koniec ciąży – tłumaczy Maciej 
Chwirut, pecjalista ginekolog-po-
łożnik i cytolog.

HIV to skrót od angielskiej nazwy 
human immunodefi ciency virus. 
Oznacza „ludzkiego wirusa naby-
tego niedoboru odporności”. Wi-
rus mnoży się, a następnie niszczy 
układ odpornościowy zakażonej 
osoby. Po pewnym czasie układ 
przestaje chronić organizm przed 
chorobami. Pacjenta zaczynają 
nękać różne infekcje i schorzenia. 
Zakażenie HIV jest nieuleczalne. 
Jednak wcześnie wykryte pozwala 
zapobiec zachorowaniu na AIDS, 
które prowadzi do śmierci zara-
żonego.

U niektórych zakażonych wystę-
pują objawy takie jak: gorączka, 
bóle głowy i mięśni, ból gardła, 
złe samopoczucie. Pojawiają się od 
dwóch do ośmiu tygodni po zakaże-
niu. Wirus HIV przenosi się trzema 
drogami: seksualną, krwiopochodną 
oraz wertykalną. 

W pierwszym przypadku zaka-
żenie następuje poprzez kontakty 
seksualne. Zdaniem specjalistów, 
stosowanie prezerwatyw zmniejsza 
ryzyko zakażenia HIV aż o ponad 

80 proc. – Odpowiednia profi lakty-
ka i promowanie zdrowych nawyków 
seksualnych, mam tu na myśli między 
innymi stosowanie prezerwatyw, są 
bardzo ważne w przypadku HIV – 
podkreśla lek. med. Maciej Chwirut. 

Z zakażeniem metodą krwiopo-
chodną mamy do czynienia, gdy 
zakażona krew jest przetaczana 
albo dostanie się na skórę, która 
jest uszkodzona, na błonę śluzo-
wą, narządy płciowe lub zostanie 
wstrzyknięta podczas używania 
wspólnych z innymi osobami igieł 
i strzykawek. O drodze wertykalnej 
możemy mówić, gdy podczas ciąży, 
porodu lub karmienia piersią wirus 
przeniesie się z zakażonej matki na 
jej dziecko. Dlatego właśnie kobiety 
planujące ciążę lub będące w ciąży, 
a także przyszły ojciec, powinni wy-
konać test w kierunku HIV.

Dostęp do testów na HIV ułatwia 
wczesną wykrywalność zakażenia 
i skuteczną terapię. Badanie na HIV 
to metoda wykrywająca przeciwcia-
ła przeciwko wirusowi HIV. Pozy-
tywny wynik oznacza, że pacjent 
jest jego nosicielem. Warto więc 
wykonywać testy.

– Każdy, kto podejrzewa u siebie 
zakażenie HIV, może bez skierowa-
nia i anonimowo poddać się badaniu 
w Chorzowie. Musi tylko posiadać 
aktualne ubezpieczenie zdrowotne, 

wtedy test wykona bezpłatnie. Wyniki 
odbiera się w zaklejonej kopercie, tak 
więc anonimowość jest gwarantowana
– zapewnia Maciej Chwirut.

Badanie wykonać można w Punk-
cie Konsultacyjno-Diagnostycznym 
przy Poradni Terapii Uzależnień 
od Substancji Psychoaktywnych 
i Współuzależnień (teren Szpitala 
Specjalistycznego) ul. Zjednoczenia 
10, 41-500 Chorzów. W związku 
z sytuacją epidemiologiczną obo-
wiązuje umawianie wizyty telefo-
nicznie na konkretny dzień i godzi-
nę. Numer do doradcy: 32 34 63 
611. Telefon jest odbierany w go-
dzinach pracy punktu: poniedzia-
łek 13 – 15, wtorek 13 – 15, środa 
13 – 15, czwartek 13 – 15, piątek 
9 – 12. Dodatkowo, w ramach wo-
lontariatu, doradcy dyżurują w każ-
dy pierwszy poniedziałek miesiąca 
w celu wydawania wyników w go-
dzinach 8.30 - 9.

Według Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego – Państwo-
wego Zakładu Higieny, liczba nowo 
wykrywanych zakażeń co roku prze-
kracza w Polsce 1000 przypadków. 
Od połowy lat 80. do końca 2020 
roku, w Polsce wykryto łącznie 26 
486 zakażeń HIV. AIDS zdiagno-
zowano u 3815 pacjentów. W tym 
czasie odnotowano 1428 zgonów. 

Natalia Czeleń

Wyleczą
rany

Kolejna jaworznicka przychod-
nia przystąpiła do unijnego projek-
tu, wspomagającego leczenie prze-
wlekłych ran. Centrum Medyczne 
MarMedicam w Długoszynie obej-
mie opieką pacjentów z raną, któ-
ra pomimo zastosowania leczenia 
miejscowego nie uległa wygojeniu 
w czasie dłuższym niż 6 tygodni od 
jej wystąpienia. Pierwszeństwo mają 
osoby po 65. roku życia. Wszystkie 
świadczenia w projekcie są dla pa-
cjentów bezpłatne.  Przychodnia 
bierze udział w projekcie „Poprawa 
dostępności i efektywności leczenia 
pozaszpitalnego dla pacjentów obcią-
żonych raną przewlekłą”. Centrum 
Medyczne MarMedicam mieści się 
przy ulicy Nadbrzeżnej 12 w Jaworz-
nie. Wsparcie udzielane będzie do 30 
listopada przyszłego roku, a szczegóły 
uczestnictwa znajdują się na stronie: 
marmedicam.pl. Pytania na temat 
projektu kierować można pod numer 
tel. 511 077 897 oraz na adres ma-
ilowy rejestracja@marmedicam.pl. 

Projekt dofi nansowany jest w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 (EFS). W projekcie 
uczestniczy już jaworznicka przy-
chodnia Pro-Familia Med w Szcza-
kowej.                                         NC
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Spotkania w ramach Projektu Arte to mnóstwo emocji i... relaksu | fot. Katarzyna Pokuta

Od listopada kina i plat-
formy telewizyjne oferują nam do 
oglądania fi lmy o tematyce świą-
tecznej. Filmy świąteczne dzielimy 
na takie, które koniecznie trzeba 
obejrzeć przynajmniej raz w roku 
i można za każdym razem czerpać 
z nich tę samą radość, np. „To wła-
śnie miłość”. Takie, których oglądać 
się nie da – ze względu na słaby sce-
nariusz, korzystanie z klisz, nijaką 
fabułę, drętwe dialogi i wylewający 
się zewsząd kicz, np. „Świąteczny 
kalendarz” i wiele, wiele innych. Są 
jeszcze fi lmy budzące spory i gorące 
emocje wśród rodziny i znajomych, 
mające tylu zwolenników, co i prze-
ciwników, np. „Kevin sam w domu”.

Filmy świąteczne są skonstru-
owane tak, żeby wyzwalać w nas 
konkretne uczucia – wzruszenie, 
radość. Poruszają uniwersalne te-
maty, ale też skłaniają do refl eksji 
i zawsze wprawiają w świąteczny 
nastrój. Wiele z nich na stałe wpisa-
ło się w kanon kina, nie tylko świą-
tecznego. Warto przy tym dodać, 
że fi lmy świąteczne są zróżnicowa-
ne gatunkowo. Znajdziemy wśród 
nich zarówno komedie, komedie 
romantyczne, animacje, fi lmy fa-

Wybrana fi lmografi a:
Białe Boże Narodzenie, reż. Michael Curtiz, USA 1954
Chłopiec zwany gwiazdką, reż. Gil Kenan, Wielka Brytania 2021
Cud na 34. ulicy, reż. George Seaton, USA 1947  
Czekając na cud, reż. Chazz Palminteri, USA /Kanada 2004
Cztery gwiazdki, reż. Seth Gordon, USA 2008
Ekspres polarny, reż. Robert Zemeckis, USA 2004
Elf, reż. Jon Favreau, USA 2003
Family man, reż. Brett Ratner, USA 2000
Grinch: Świąt nie będzie, reż. Ron Haward, USA 2000
Holiday, reż. Nancy Meyers, USA 2006
Igraszki losu, reż. Peter Chelsom, USA 2001
Kevin sam w domu, reż. Chris Columbus, USA 1990
Listy do M., reż.  Mitja Okorn, Polska 2011
Miasteczko Halloween, reż. Henry Selick, USA 1993
Randki od święta, reż. John Whitesell, USA 2020
Rodzinny dom wariatów, reż. Thomas Bezuha, USA 2005
To właśnie miłość, reż. Richard Curtis, Wielka Brytania 2003

Świąteczne nastroje
Od listopada kina i plat- milijne, ale też dramaty, musicale, 

a nawet horrory.
Wybrane przeze mnie świątecz-

ne propozycje fi lmowe to kropla 

w morzu tego, co możemy znaleźć 
w przepastnych czeluściach telewi-
zji, kina i internetu. A jakie są Wasze 
ulubione?                                KP

Już w grudniu na polskim rynku 
będzie miała premierę gra wydaw-
nictwa Awaken Realms Lite – Sie-
gestorm: Siege Mode, której angiel-
ską wersję na platformie Kickstarter 
w 2018 roku wsparło prawie 4,5 tys. 
osób. Czy rozbudowana o dodatkowe 
warianty karcianka, dla od 1 do 4 
osób ścierających się w bezwzględnej 
walce, zrobi furorę na zakończenie 
2021 roku?

W grze Siegestorm, autorstwa Ka-
mila Cieśli i Marcina Świerkota, 
gracze będą wysyłać przeciw sobie ar-
mie złożone z dostępnych kart frakcji, 
w celu pozbawienia wroga wsparcia 
i zapasów. To, co wyróżnia Siege-
storm na tle innych pojedynkowych 
karcianek, to możliwość wykorzysta-
nia kart na kilka sposobów. Gracze 
będą musieli podjąć niejednokrotnie 
trudne decyzje czy wysłać jednostkę 
na tor walki, albo wykorzystać przy-
pisaną do karty akcję, a może opłacić 
tą kartą koszt aktywacji innej karty 
– dodatkowo nie uświadczymy tutaj 
różnych typów kart, kostek czy mo-
dyfi katorów, a same zasady są proste 
i skupiają się jedynie na zadaniu de-
cydującego ciosu przeciwnikowi. Na-
leży podkreślić, iż pomimo prostych 
zasad rozgrywka potrafi  wciągnąć 
i trzyma w napięciu do ostatniej kar-
ty. Wspomniane karty mają jeszcze 
jedną ważną funkcję – są tzw. zaso-
bami, czyli punktami życia. 
W momencie, gdy 
jeden z graczy nie 
będzie mógł do-
ciągnąć kart z talii 
zasobów, gra koń-
czy się porażką tego 
gracza.

Przed rozpo-
częciem roz-
grywki gracze 
muszą przygoto-
wać swoje talie 
zasobów, liczące 
34 karty każda. Po-
nieważ wersja pod-
stawowa ma dwie 
odmienne frakcje, 
liczące po 57 kart, 
to autorzy gry umie-
ścili na nich specjalne 
symbole, pozwalające 
utworzyć talie starto-
we. Jest to rozwiązanie 
dla wszystkich, którzy 
nie znają jeszcze więk-
szości kart, a chcą szyb-
ko rozpocząć rozgrywkę. 
Pozostaje już tylko dobrać 
plansze pola bitwy i dwie 
karty z wierzchu swojej 
talii zasobów i można za-
cząć grać.

Poza standardową wer-
sją PvP, Awaken Realms 
Lite daje graczom możli-
wość zmierzenia się z bos-

sem w trybie solo o trzech poziomach 
trudności. Polega to przede wszystkim 
na poradzeniu sobie z nacierającą 
hordą. Oczywiście nie musimy sami 
radzić sobie z Królem Goblinów, a to 
za sprawą trybu współpracy, w któ-
rym dwóch graczy może zmierzyć się 
z dość wymagającym przeciwnikiem. 
Ostatni dostępny tryb – Ostatni na 
placu boju, jest przeznaczony dla 3 
lub 4 graczy. Polega na tym, że każdy 
z graczy walczy ze swoimi sąsiadami.

Siegestorm: Siege Mode charak-
teryzuje się bardzo dobrą jakością 
wykonania elementów. Grube kar-
ty, chociaż niepłótnowane, dobrej 
jakości karton, klimatyczny znacznik 
życia do walki z bossem w kształcie 
topora i wypraska przygotowana do 
pomieszczenia dodatkowych frakcji 
– to tak, aby nikt się nie zdziwił, że 
wieje pustką w pudełku. Wydawca 
dodał również separatory do pose-
gregowania dodatkowych frakcji. 

Gra na pewno znajdzie swoich zwo-
lenników, a dodatkowym plusem dla 
wielu z nich będzie brak ponoszenia 
nadprogramowych kosztów, związa-
nych z rozbudową podstawowej ta-
lii za sprawą tzw. „boosterków”, co 
w dłuższej perspektywie przekładało 
się na: im więcej wydanych pienię-
dzy, tym bardziej niezwyciężona talia. 

Radosław Kałuża HKG Gildia

Siegestorm: Siege Mode

Walka do ostatniej karty

Skomplikowany świat uczuć
Sto spotkań, prawie dwa tysiące 

uczestników, mnóstwo dobrych 
emocji, radości, refl eksji i… re-
laksu. Właśnie tak podsumować 
można w skrócie realizację Pro-
jektu Arte. To artystyczne przed-
sięwzięcie w formie warsztatowych 
spotkań cieszyło się w Jaworznie 
ogromną popularnością. – Zaintere-
sowanie wśród szkół i przedszkoli za-
jęciami z zakresu edukacji przez kul-
turę, sztukę oraz arteterapię przerosło 
nasze oczekiwania. Każdy tydzień 
przynosił mnóstwo radości z pracy 
z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz 
dużo refl eksji – podsumowuje Ka-
tarzyna Pokuta z Miejskiego Cen-
trum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Projekt Arte to warsztaty, pod-
czas których uczestnicy uczą się 

rozpoznawania, przeżywania i wy-
rażania emocji. Poznają też sposoby 
na to, by się zrelaksować, wyciszyć, 
odprężyć.  – Podczas zajęć rozma-
wiamy przede wszystkim o emocjach 
– mówi Anita Mika, instruktorka 
w MCKiS.

W ramach Projektu Arte Kata-
rzyna Pokuta i Anita Mika, które 
prowadziły zajęcia, chętnie wyko-
rzystywały elementy arteterapii, 
bajkoterapii, teatroterapii, muzy-
koterapii, fi lmoterapii oraz terapii 
poprzez sztuki plastyczne. 

W zajęciach tego cyklu uczest-
niczyły przedszkolaki, uczniowie, 
podopieczni placówek opiekuń-
czo-wychowawczych i osoby in-
dywidualne. Zajęcia zaczynały się 
zawsze od relaksacji. To czas na 

uspokojenie myśli i wyciszenie. 
Kiedy udało się osiągnąć ten stan, 
następowało czytanie bajki. Tekst 
opowieści zawsze był podstawą do 
późniejszych rozważań i dyskusji 
na temat skomplikowanego świata 
uczuć i emocji.

Projekt Arte realizowany był 
w ramach akcji „Jaworzno mówi 
STOP cyberprzemocy” – współfi -
nansowanego przez Gminną Ko-
misję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Jaworznie. Jest 
szansa na to, że Projekt Arte bę-
dzie kontynuowany. Trwają przy-
gotowania do nowej odsłony tego 
przedsięwzięcia. Instruktorki Miej-
skiego Centrum Kultury i Sportu 
pracują już nad scenariuszem.              

Grażyna Dębała ty. Wspomniane karty mają jeszcze 
jedną ważną funkcję – są tzw. zaso-
bami, czyli punktami życia. 
W momencie, gdy 
jeden z graczy nie 
będzie mógł do-
ciągnąć kart z talii 
zasobów, gra koń-
czy się porażką tego 

muszą przygoto-
wać swoje talie 
zasobów, liczące 
34 karty każda. Po-
nieważ wersja pod-
stawowa ma dwie 
odmienne frakcje, 
liczące po 57 kart, 
to autorzy gry umie-
ścili na nich specjalne 
symbole, pozwalające 
utworzyć talie starto-
we. Jest to rozwiązanie 
dla wszystkich, którzy 
nie znają jeszcze więk-
szości kart, a chcą szyb-
ko rozpocząć rozgrywkę. 
Pozostaje już tylko dobrać 
plansze pola bitwy i dwie 
karty z wierzchu swojej 
talii zasobów i można za-

Poza standardową wer-
sją PvP, Awaken Realms 
Lite daje graczom możli-
wość zmierzenia się z bos-
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Genowefa Frąs słynie 
z zamiłowania do sztuki 
ludowej. Pisze wiersze 
i odtwarza folklorystyczne  
wzory z makatek, 
ręczników czy obrusów 
na obrazach. Świetnie 
czuje się, prowadząc 
cykle spotkań, konferencji 
i odczytów poświęconych 
tej tematyce. Przekonuje, 
że sztuka ludowa jest 
i zawsze będzie modna.

WARTO  ZOBACZYĆ...
Film

King Richard: Zwycięska 
rodzina

Teatr

Wujek.81. Czarna ballada

16 grudnia 1981 roku. W kopalni „Wujek” ginie 9 
górników. Ten dzień to też historia czterech 13-let-
nich chłopców, dla których świat wywrócił się 
do góry nogami. Z perspektywy młodych chłop-
ców poznajemy to, co stało się po 13 grudnia. 
Poznajemy świat za żelazną kurtyną, do którego 
przychodzą paczki z RFN, w którym puszcza się 
zagraniczne fi lmy, żuje gumę balonową. Spek-
takl w Teatrze Śląskim 13, 15 i 16 grudnia.  ES

Film oparty na prawdziwej historii o Richar-
dzie Williamsie, który odegrał kluczową rolę 
w wychowaniu dwóch najbardziej utalento-
wanych sportsmenek wszech czasów, a które 
z kolei na zawsze zmieniły oblicze tenisa. Od 
początku miał wizję przyszłości córek i stoso-
wał takie metody, aby uczynić je najlepszymi 
tenisistkami – ikonami sportu. Przy tym dbał 
o to, aby rodzina trzymała się razem.

Genowefa Frąs dba o to, by wzory ludowe Niedzielisk przetrwały dla pokoleń | fot. Natalia Czeleń

| fot. Archiwum prywatne

Sztuka ludowa zawsze w modzie

Wyuczony zawód pani Genowe-
fy to mistrz krawiecki z zakresu 
krawiectwa damskiego, ale jest też 
magistrem teologii i absolwentką 
Studium Podyplomowego Etyki 
i Filozofi i Uniwersytetu Śląskiego. 
W latach 1975 – 1990 jaworznian-
ka prowadziła w naszym mieście 
kursy kroju, modelowania i szycia, 
organizowane w szkołach, bibliote-
kach i innych instytucjach.

– Moją główną pasją zawsze była 
praca nauczyciela w zawodzie kra-
wieckim. Realizuję się również jako 
wykładowca w zakresie kultury lu-
dowej w Szkole Podstawowej nr 3 
w Niedzieliskach. Spotkania odby-
wają się jesienią i wiosną – mówi 
pani Genowefa.

Na jej zajęciach uczniowie po-
znają jaworznicką kulturę ludo-
wą. Mogą też pod czujnym okiem 
ekspertki samodzielnie odtwarzać 
tradycyjne wzory. Ona sama pasjo-
nuje się Niedzieliskami.

– Niedzieliska położone są w są-
siedztwie Mysłowic, czyli regionu 
śląskiego. Ludność z Niedzielisk czę-
sto jeździła tam na jarmarki i styka-
ła się z tą kulturą. Wyszywanki na 
makatkach ściennych są spuścizną 
po kulturze śląskiej – wyjaśnia ja-
worznianka.

Babcia pani Genowefy pozosta-
wiła jej bogaty zbiór wyszywanek, 
w tym makatek. – Niestety z cza-
sem makatki ścienne zaczęły nisz-

W piątek i sobotę, 10 i 12 grudnia, na ma-
łych i dużych jaworznian będzie czekać super 
zabawa w ramach kolejnej Świątecznej Mega-
Mocy, organizowanej przez Grupę TAURON 
we współpracy z Urzędem Miejskim i Miejskim 
Zarządem Dróg i Mostów. Okolice Rynku znów 
rozbłysną kolorowymi światłami. W programie 
moc atrakcji, w tym świąteczny pociąg, insta-
lacje świetlne, iluminacje na fasadzie Muzeum 
Miasta Jaworzna, kolędy, pastorałki i występ 
orkiestry dętej.

Zarówno w piątek, jak i w sobotę początek 
imprezy przewidziano na godz. 16. – Niech 
radość i zabawa zagoszczą w waszych sercach, 
a uśmiech pojawi się na twarzach dzieci i doro-
słych – podkreślają organizatorzy.

czeć. Postanowiłam zrobić coś, co 
pomogłoby tym wzorom przetrwać, 
jakoś je utrwalić. Nie jest ich dużo, 
a są bardzo ciekawe. Są połączeniem 
kultury śląskiej i zachodniokrakow-
skiej. Postanowiłam odwzorowywać 
wszystko na obrazach. Udałam się 
do pracowni plastycznej Jacka Gą-
siora, by tam nauczyć się techniki 
malarskiej – wspomina jaworznian-
ka. Dzięki tej decyzji zbiór babci 
pani Genowefy przetrwał i do dziś 
cieszy oko. 

Genowefa Frąs maluje obrazy, 
prezentując wzory ludowe z Nie-
dzielisk. Opiera się nie tylko na 
oryginalnych makatach i obra-
zach haftowanych, ale i na zdję-
ciach. – Przez kilka lat obserwacji 
zauważyłam, że w tych tradycyj-
nych wzorach z Niedzielisk najczę-
ściej przewijającym się motywem są 
najprostsze roślinne wzory: liść bo-
rówki, sasanki, tulipany i narcyzy. 
Poza tym bardzo często wyszywano 
na kolorze czarnym, tak jak to jest 
w przypadku tradycyjnych gorsetów 

do strojów krakowskich – tłumaczy 
ekspertka.

Swoje prace pani Genowefa czę-
sto wykorzystuje podczas tema-
tycznych wykładów, wygłaszanych 
w jaworznickich instytucjach kul-
tury. – Maluję głównie akrylem, ale 
mam także kilka obrazów olejnych. 
Moje pierwsze obrazy, a jest ich około 
20, wiszą w Szkole Podstawowej nr 
3 w Jaworznie i są to typowe wzory 
z serwet i pościeli – mówi malarka.

Obrazy autorstwa pani Frąs 
znajdują się też w jaworznickich 
przedszkolach i Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej. Oprócz tego artystka 
posiada prywatną kolekcję, którą 
co jakiś czas wystawia w obiektach 
kultury. Pierwsza indywidualna 
wystawa obrazów o tematyce lu-
dowej jej autorstwa miała miejsce 
w 2016 roku w klubie Relaks.

Jak przyznaje, próbowała też wy-
szywać makatki, ale nie było to jej 
powołaniem. – Wyszyłam kilka ma-
katek, ale nie jest to moją pasją, może 
w myśl zasady: Nie rób wszystkiego, 

co umiesz, i nie mów wszystkiego, co 
wiesz – podkreśla Genowefa Frąs.

Genowefa Frąs uwielbia za to 
dzielić się obszerną wiedzą i do-
świadczeniem na odczytach i wy-
kładach. W listopadzie wygłosiła 
wykład „Naśladownictwo w kul-
turze ludowej - tradycje i współ-
czesność” w Instytucie Myśli Pol-
skiej Korfantego w Katowicach. 
To przedsięwzięcie zorganizowano 
w ramach: ETNOSEDNO - Tradycja 
i Współczesność Kultury Ludowej 
Małopolski i Górnego Śląska.

Jaworznianka wciąż ma mnóstwo 
artystycznych planów. Pisze teksty, 
analizujące wiersze jaworznickiego 
poety, Jana Ryszarda Drąga. Chcia-
łaby zorganizować spotkanie autor-
skie, na którym będzie można poznać 
jej interpretację poezji tego poety.

Tymczasem prace Genowefy 
Frąs już w przyszłym roku można 
będzie obejrzeć podczas wystawy 
w Domu Kultury im. Zdzisława 
Krudzielskiego. 

Natalia Czeleń

O kolorach 
w książnicy

Megamocna zabawa

W piątek, 10 grudnia, o godzinie 
17, Natalia Urant, jaworznicka ar-
tystka, poprowadzi prelekcję w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej (Rynek 
Główny 17). – Prelekcja będzie do-
tyczyła mojej twórczość, działalności 
artystycznej. Opowiem, jakie jeszcze 
mam pomysły, jeżeli chodzi o ekspery-
mentowanie w malarstwie. Wspomnę też 
o moim kryminale ,,Tajemnica kawy", 
którego akcja toczy się w świecie arty-
stycznym – zdradza artystka.

Natalia Urant słynie z malarstwa 
olejnego, a także z malowania kawą 
i herbatą. Jest laureatką wielu ogólno-
polskich konkursów. W fi nale konkur-
su ogólnopolskiego ,,Znasz li ten kraj" 
nagrodzono właśnie pierwszym miej-
scem jeden z jej obrazów olejnych. 

Twórczość i osiągnięcia jaworznic-
kiej artystki przyczyniają się do pro-
mocji naszego miasta. Natalia Urant 
jest pomysłodawczynią konkursu 
„Pędzlem, nitką i dłutem malowane 
- pokaż co potrafi sz”, który niedawno 
rozstrzygnięto. – Cieszę się, że mój po-
mysł przyjął się w naszym mieście. Te-
goroczne zmaganiea swoim honorowym 
patronatem objął Paweł Silbert, prezy-
dent Jaworzna. Wraz z całym Stowa-
rzyszeniem Twórców Kultury jesteśmy 
bardzo wdzięczni miastu za fi nansowe 
wsparcie konkursu ,,Pędzlem, nitką, 
dłutem malowane" oraz sponsorowi 
TAURON Wytwarzanie, dzięki któremu 
zwycięzców mogliśmy nagrodzić pięk-
nymi statuetkami. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczynili się do sukcesu 
tego konkursu, a także tym, którzy tak 
chętnie biorą w nim udział i zgłaszają 
swoje prace – mówi Natalia Urant.  NC

Świąteczna MegaMoc odbędzie się w Ja-
worznie już po raz kolejny. Ostatnia edycja 
przyciągnęła rzesze jaworznian. Największą po-
pularnością cieszyły się przejażdżki pociągiem.

Kolejnym przedświątecznym wydarzeniem 
w naszym mieście będzie, zaplanowane na 18 
grudnia, przekazanie Betlejemskiego Światła 
Pokoju, które do Jaworzna przywiozą harce-
rze jaworznickiego hufca ZHP. Zapraszają na 
nie, wraz z druhami, Paweł Silbert, prezydent 
Jaworzna, i Miejskie Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie. Światło będzie można odebrać 
o godz. 17 na jaworznickim Rynku. Organiza-
torzy proszą, by przyjść ze swoimi lampionami. 
W programie również kolędowanie i występ 
chóru Gospel Sound z Katowic.               AZ-H
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To był medalowy weekend dla 
adeptów sztuk walki z Jaworzna. 
Krążki różnego koloru przywieźli 
do domu zawodnicy Rio Grappling 
Club Jaworzno, a dwa złote medale 
zgarnęły uczennice Jaworznickiej 
Szkoły Guja Jiujutsu.

Ola Guja z Jaworznickiej Szkoły Guja Jiujut-
su zwyciężyła w zawodach judo w Sosnow-
cu | fot. Archiwum prywatne

Zawodnicy Rio Grappling Club Jaworzno 
stawali na podium kilka razy | fot. Archi-
wum prywatne

Medale dla sportowych wojowników

Zgłębiający tajniki brazylijskiego jiu-jitsu, 
członkowie klubu Rio Grappling walczy-
li w międzynarodowych zawodach Winter 
Open, które odbywały się w Luboniu. Udział 
w turnieju wzięło ponad tysiąc zawodników 
z Polski i zagranicy. – Grzegorz Jabłoński, 
główny trener, właściciel czarnego pasa z da-
nem BJJ, który jako jedyny w naszym mieście 
posiada tak wysokie kwalifi kacje, zdobył w Lu-
boniu złoty medal w kategorii gi – informuje 
Angelika Jabłońska, reprezentująca Rio 
Grappling Club Jaworzno. – Srebrny medal 
wywalczył nasz drugi trener, Kriss, w kategorii 
no-gi. Drugie miejsce podium zajęła, również 
w kat. gi, Paulina Lisowska. Z kolei brązowy 
medal w no-gi wywalczyła Ines Ryś – wymienia.

AU TO P R O M O C J A

Jaworznicki klub jest fi lią Klubu Rio Grap-
pling, jednego z największych i najbardziej 
popularnych zrzeszeń tego typu na świecie. 
Jego założycielem jest Roberto Atalla, z któ-
rym zawodnicy jaworznickiej fi lii spotykają 
się co roku na obozie.

Sukcesy mają też na koncie siostry Guja
z Jaworznickiej Szkoły Guja Jiujutsu, które 
zwyciężyły w I Międzynarodowym Turnieju 
Judo w Sosnowcu. W zawodach, zorganizo-
wanych przez sosnowiecki klub sportowy 
„Budowlani”, o medale walczyły przedsta-

wicielki sekcji „Łotry GujaKan”. – Sześcio-
letnia Kaja „Bestia” Guja, pomimo mniejszej 
wagi ciała i wieku, zdominowała kategorię do 
22 kg, wygrywając wszystkie walki w pierw-
szej minucie. Dla młodej wojowniczki, na co 
dzień trenującej system walki Guja Jiujutsu pod 
okiem swojego taty, to dopiero czwarte zawody 
judo w bieżącym roku i czwarty złoty medal 
z rzędu, po wygranych w Wolbromiu, Bielsku 
Białej i Mysłowicach – informuje Karolina 
Milewska z Guja Jiujutsu. – Dla jej starszej 
siostry, ośmioletniej Oli Gui, występ w Sosnow-
cu okazał się największym sukcesem w jej do-
tychczasowych startach w judo. Jaworznianka 
zrewanżowała się Hani Kurzei z UKS-u Judo 
Mysłowice za przegraną w listopadzie i dzięki 
czterem wygranym pojedynkom przed upływem 
regulaminowego czasu walki zapewniła sobie 
najwyższe miejsce na podium w kategorii do 
24 kg – zaznacza dalej pani Karolina.

Jak dodaje, start sióstr w turnieju miał za za-
danie przygotować młode zawodniczki i pozwo-
lić zdobyć im nowe doświadczenia potrzebne 
do udziału w jednym z największych na świecie 
turniejów w tej dyscyplinie, pn. „Pokonujemy 
Granice”, który odbędzie się w Bielsku Białej 
w przyszłym roku.                               AZ-H

Najlepsi darterzy 
wyłonieni

Krystian Cebula, już piąty raz 
z rzędu, został mistrzem Jaworz-
nickiej Ligi Darta Salos. Odbywają-
ca się od początku września, piąta 
edycja zawodów przyciągnęła 38 
darterów. Zawodnicy rywalizowa-
li w trzech ligach, a miejscem ich 
pojedynków była Strefa Luzu na 
Gigancie.

– W pierwszej lidze Krystian Cebula 
obronił tytuł mistrzowski już po raz 
czwarty. Tylko o jeden punkt mniej 
miał drugi najlepszy gracz, Tobiasz 
Fuczek. Na trzecim stopniu podium 
stanął Marcin Błaszkiewicz – wymie-
nia Marcin Sikorski, prezes PSS 
Salos Jaworzno. – Z 1. ligi spadli 
Michał Nawrot i Zbigniew Sacha, 
który stracił pół sezonu przez kontu-
zję, a w barażach zagrają Grzegorz 
Kuryło i Jakub Warszawski – in-
formuje pan Marcin, który z kolei 
został mistrzem 2. ligi.

Drugie miejsce w drugoligowych 
szeregach zajął Marcin Kuryło, 
który tym samym, razem z preze-
sem Salosu, awansowali do pierw-
szoligowej grupy. Trzecie miej-
sce wśród drugoligowców zajął 
natomiast Sebastian Tryfanow, 
a czwarte wywalczył Tomasz Flo-
rek. Ci dwaj gracze będą zmagać 
się w barażach z zawodnikami z 1. 
ligi. Do trzecioligowej grupy spadli 
z kolei Adam Krawczyk i Krzysz-
tof Adamiec, a o utrzymanie po-
walczą jeszcze Paweł Osiowy i Ar-
kadiusz Sędrzak.

W 3. lidze najlepsi okazali się 
Paweł Ruczyński i jego brat, Se-

bastian Ruczyński. Dzięki dobrej 
grze awansowali do rozgrywek 
drugoligowców. W barażach mają 
jeszcze szansę na 2. ligę Jacek 
Ból i Maciej Ruczyński (trzeci 
z braci).

Uroczystość na zakończenie 
sezonu odbędzie się 11 grudnia. 
Oprócz nagród dla zwycięzców, 
przewidziano też wyróżnienia dla 
najlepszych graczy w kat. najszyb-
sza lotka kończąca lega (w 1. lidze 
laureatem został Krystian Cebula, 
w 2. lidze – Marcin Sikorski, a w 3. 
- Paweł Ruczyński), kat. najwyż-
sze zakończenie lega (w swoich 
ligach kolejno: Zbigniew Sacha, 
Wojciech Kossakowski i Michał 
Szczygieł) i nagroda za najwięcej 
wpisów - MVP sezonu (w 1. lidze 
Krystian Cebula i Tobiasz Fuczek, 
w 2. lidze Marcin Sikorski, a w li-
dze nr 3 - Paweł Ruczyński).

Zarząd Salosu już zachęca do 
udziału w szóstym sezonie Jaworz-
nickiej Ligi Darta.

– Wszystkich chętnych zapraszamy 
do rozgrywek. Niewiele potrzeba, aby 
do nas dołączyć, wystarczy trochę 
chęci i dwie-trzy godziny, popołu-
dniami, co dwa tygodnie, żeby roze-
grać mecze. Zapewniamy tarcze, lotki 
i miłą atmosferę – podkreśla Marcin 
Sikorski. – Aby dołączyć do nas, wy-
starczy napisać o tym w komentarzu 
na Facebooku lub wysłać prywatną 
wiadomość do mnie, Marcina Kuryły, 
Wojciecha Kossakowskiego lub Kry-
stiana Cebuli – tłumaczy.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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zawieszenia rozgrywek jest kolizja 
terminów z meczami młodziczek 
i młodzików. Związek zapowiada, 
że turnieje minisiatkówki zostaną 
wznowione w styczniu. 

Niepokonani pięściarze

Samymi zwycięstwami za-
kończyli bokserski sezon 

pięściarze z Akademii Boksu Roberta 
Gortata. Wygrali w swoich katego-
riach podczas odbywającej się w mi-
niony weekend Gali Boksu o Puchar 
Burmistrza Opoczna. Martyna Jarzą-
bek pokonała Dajanę Bagdasarian
z Bagdasarian Boxing Klubu Poznań. 
Dorota Wawszczyk wygrała walkę 
z Oliwią Dziekańską z Włókienni-
ka Łódź. Miłosz Majewski zwycię-
żył Filipa Muszyńskiego z Nokautu 
Radomsko, a Szymon Bajda pokonał 
Kacpra Majkę z RKS-u Łódź. 

13. wygrana Sokołów

Niezwyciężeni siatkarze 
MCKiS Jaworzno pokona-

li w minioną sobotę kolejną drużynę 
w ramach rozgrywek 2. ligi siatkówki. 
W 12. kolejce sezonu wygrali na wła-
snym parkiecie z Błękitnymi Ropczy-
ce. Mecz zakończył się wynikiem 3:0, 
ale wygrana nie była łatwa. W pierw-
szym secie jaworznickie Sokoły zwy-
ciężyły bowiem z wielkim wysiłkiem 
27:25. Druga partia zakończyła się 
dla nich 25:23. W trzeciej części spo-
tkania podopieczni trenera Tomasza 
Wątorka wygrali 25:18. Najwięcej 
punktów dla jaworznickiego zespo-
łu zdobyli Szczepan Czerwiński
(16 pkt.) i Jakub Buczek (15 pkt.). 
Wczoraj drużyna z Jaworzna grała na 
wyjeździe z AKS-em V LO Rzeszów. 
Wyniki meczu można znaleźć na Fb: 
MCKiS Jaworzno – siatkówka. AZ-H

Dwa razy na podium

Krystyna Rachel-Świr-
ska, utalentowana fl ore-

cistka i szpadzistka, multimedalistka 
w szermierce na wózkach, zdobyła 
dwa medale podczas mistrzostw Pol-
ski, które odbyły się w Warszawie. 
Występująca aktualnie w barwach 
Victorii 1918 Jaworzno sportsmen-
ka, wywalczyła srebrny krążek we 
fl orecie i brązowy w szpadzie. Była 
najstarszą uczestniczką tegorocznych 
mistrzostw Polski. Swoją karierę spor-
tową rozpoczęła w latach 60. XX wie-
ku. W latach 1969-1981 walczyła 
z ramienia klubu GKS Katowice. Od 
1989 do 1991 występowała w bar-
wach AZS-u AWF Warszawa. Ma na 
koncie indywidualne mistrzostwo 
Polski w 1984 roku i kilka drużyno-
wych tytułów mistrzowskich. Zdo-
bywała też indywidualnie i grupowo 
srebrne i brązowe medale. Jest też 
trenerką. Szkoliła m.in. zawodników 
katowickiego GKS-u, Pałacu Młodzie-
ży w Katowicach i założonego przez 
siebie UKS-u Wołodyjowski Siemia-
nowice Śląskie.

Minisiatkówka w zawie-
szeniu

Młode siatkarki z MCKiS 
Jaworzno nie będą mogły na razie 
sprawdzić swoich sił w meczach mi-
nisiatkówki, organizowanych przez 
Śląski Związek Piłki Siatkowej. Za-
rząd związku zdecydował bowiem 
o zawieszeniu wszystkich grudnio-
wych turniejów w kategoriach tró-
jek i czwórek dziewcząt i chłopców. 
ŚZPS umotywował to obecną sytu-
acją epidemiczną. Wiele zawodni-
czek i wielu zawodników z całego 
woj. śląskiego przebywa bowiem na 
kwarantannie. Kolejnym powodem 

Zwycięzcy cyklu na podium, liga trwa

Szachowi mistrzowie

Zakończenie XX Grand Prix Ja-
worzna w tenisie stołowym i zwy-
cięstwo w meczu 4. ligi Śląskiego 
Związku Tenisa Stołowego. W sek-
cji tenisowej LKS-u Zgoda Byczyna 
sporo się dzieje.

Najpierw dobiegł końca dwudzie-
sty już cykl jaworznickich turniejów, 
na które co roku przyjeżdżają za-
wodnicy z całego regionu. Cieszące 
się dużą popularnością tenisowe 
grand prix składało się z trzech spor-
towych spotkań, organizowanych 
w sali sportowej MCKiS Klubu Niko 
w Byczynie. Pierwsze odbyło się 23 
października, drugie – 13 listopada, 
a ostatnie – 27 listopada. 

– W licznie obsadzonych zawodach 
wzięło udział 69 zawodników, re-
prezentujących takie miasta i gminy, 
jak Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, 
Będzin, Dąbrowa Górnicza, Chybie, 
Chrzanów, Olkusz i Libiąż – wymie-
nia Józef Lenartowicz z LKS-u Zgo-
da Byczyna. – Tegoroczny cykl był 

Maciej Malik z Katowic wygrał 
tegoroczne Grand Prix Jaworzna 
w Szachach. Dwa kolejne miejsca 
podium zajęli jaworznianie, Jolanta 
Guzik i Jacek Stachańczyk. Pierw-
szy z serii 9 turniejów, których or-
ganizatorem był Jaworznicki Klub 
Szachowy, działający w strukturach 
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie, miał miejsce 26 marca. 
Ostatni turniej odbył się natomiast 
w piątek, 3 grudnia. Przy szachow-
nicach w Hali Widowiskowo-Spor-
towej w centrum naszego miasta 
zasiadało co miesiąc po kilkadzie-
siąt osób. Byli wśród nich szachiści 
z całego regionu.

– Tegoroczne turnieje cieszyły się 
wysoką frekwencją. Myślę, że gdyby 
nie było pandemii, zainteresowanie 
byłoby jeszcze większe – ocenia Jo-
lanta Guzik, która jest jednocześnie 
instruktorką gry w szachy w ramach 
JKSz. – Co ważne, w tym roku było 
z nami też dużo juniorów – dodaje. 

Zwycięzca grand prix, 16-letni 
Maciej Malik, gracz UKS-u Pałac 
Młodzieży Katowice, podkreśla, że 
jaworznicki cykl został bardzo do-
brze zorganizowany.

–  Turnieje były mocno obsadzone, 
grali dobrzy zawodnicy, w tym na-
wet mistrz międzynarodowy. Dlate-
go moje zwycięstwo to dla mnie duży 
sukces, którego się nie spodziewałem 
– stwierdza. – Myślę, że na ten wynik 
wpłynęło to, że raz czy dwa zabrakło 
na turniejach niektórych czołowych 
zawodników. Być może dlatego mi się 
poszczęściło. Ale ostatecznie wygrałem 
– dodaje skromnie.

Na przestrzeni ostatnich miesię-
cy Maciej uzbierał 60,5 pkt. Druga 
w rankingu, Jolanta Guzik zdobyła 
51 pkt. Z kolei laureat trzeciego miej-
sca, Jacek Stachańczyk, zgromadził 
ich 47,5.

bardzo udany. Poziom gier był wysoki, 
a najważniejsze w tym wszystkim były 
edukacja sportowa, wspólna integra-
cja i przednia zabawa – podkreśla.

Tenisiści zmagali się w kilku ka-
tegoriach wiekowych mężczyzn 
i w kategorii kobiet open. Wśród 
zawodniczek tegoroczne grand prix 
wygrała, mieszkająca w Sosnowcu, 
Krystyna Górecka. Drugie miejsce 
zajęła Aneta Słowik z Jaworzna, 
a trzecia była Malwina Słowik, 
również jaworznianka.

W kat. zawodników z rocznika 
2009 i młodszych najlepsi w ca-
łym cyklu okazali się mieszkańcy 
Jaworzna, kolejno: Marcin Łyp, 
Adrian Bieniek i Damian Radko.

W kat. 2008-2005 zdobywcą 
grand prix został będzinianin Igor 
Szymański. Drugi był Mateusz Raj-
ca z Sosnowca, a trzecie miejsce za-
jął jaworznianin Marcin Korlacki. 
W kat. 2004-1971 wygrał Michał 
Dzięgiel z Jaworzna. Drugie miej-

Wyróżnieni zostali też szachi-
ści w kilku kategoriach. W tej bez 
rankingu wygrał Zvonko Grzetic 
z MCKiS-u Jaworzno. Drugi był Sta-
nisław Wędzicha, a trzecie miejsce 
zajął Ludwik Michalski (MCKiS 
Jaworzno). Najlepszy w rankingu 
1001-1599 okazał się Alojzy Polok. 
Na drugiej pozycji znalazł się Nor-
bert Baranek. W rankingu 1600-
1800 wygrał Grzegorz Guła, repre-
zentujący Klub Szachowy Hetman 
Katowice. Drugie miejsce zajął Mi-
rosław Kopiec z MCKiS-u Jaworzno.

Były też nagrody dla juniorów. 
W kat. do 14. roku życia wygrał za-
wodnik z Jaworznickiego Klubu Sza-
chowego, Bartosz Musiał. Wśród 
szachistów do lat 12 najlepszy oka-
zał się klubowy kolega Bartka, Ni-
kodem Jakubowski. W kat. dzieci 
do 10. roku życia nagrodę otrzymał 
Patryk Kania, a wśród dzieci do 8 
lat wygrał Artur Wojtania (MCKiS 
Jaworzno).

sce zdobył Sylwester Januszko 
z Chrzanowa, a trzecie Adam Ru-
tana (także chrzanowianin). W kat. 
1970 i starszych zwyciężył libiąża-

nin Franciszek Łysak, przed Józe-
fem Lenartowiczem i Zdzisławem 
Milewskim. Obaj panowie miesz-
kają w Jaworznie.

Turniej odbywał się pod honoro-
wym patronatem Dariusza Starzyc-
kiego, wicemarszałka województwa 
śląskiego, a współorganizatorami 
tenisowego cyklu były Urząd Mar-
szałkowski w Katowicach, Urząd 
Miejski w Jaworznie, MCKiS Ja-
worzno i WZ LZS w Katowicach.

Mimo zakończenia jaworznickich 
zawodów, tenisiści z naszego mia-
sta nie wypuszczają rakietek z dło-
ni i wciąż walczą o pierwszeństwo 
w rozgrywkach 4. ligi Śląskiego 
Związku Tenisa Stołowego. W me-
czu piątej kolejki, który miał miejsce 
w czwartek, 2 grudnia, zawodnicy 
Zgody pokonali drużynę UKS-u II 
Mierzęcice. Pojedynek był bardzo 
zacięty i widowiskowy. Ostatecznie 
wygrali jaworznianie. Zawody za-
kończyły się wynikiem 6:4. To po-
zwoliło jaworznickim tenisistom na 
utrzymanie się na trzecim miejscu 
ligowej tabeli.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Najlepsi tenisiści otrzymali nagrody | fot. LKS Zgoda Byczyna

Ostatni turniej odbył się w piątek, 3 grudnia | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Nagrody, pieniężne i rzeczowe, 
wręczył zwycięzcom Paweł Wróbel 
z działu sportu Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie.

Jaworznicki Klub Szachowy 
MCKiS Jaworzno istnieje od w 1991 
roku, a to oznacza, że w tym roku 
świętuje swoje 30-lecie. Do cyklicz-
nych imprez, organizowanych przez 
sekcję szachową, oprócz Grand Prix 
Jaworzna w Szachach, należą ą też 
m.in. międzynarodowe turnieje sza-
chowe z okazji święta 3 Maja i Na-
rodowego Święta Niepodległości, 
a także mistrzostwa szkół i przed-
szkoli. Gracze JKSz biorą udział 
w turniejach regionalnych, krajo-
wych i międzynarodowych, w tym 
w mistrzostwach Polski i Śląska, 
a także w rozgrywkach ligowych. 
W marcu zagrają w kolejnym sezonie 
śląskiej ekstraklasy, a we wrześniu 
wystartują w ogólnopolskich zma-
ganiach 1. ligi.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Ulica Inwalidów Wojennych znajduje się na Osiedlu Sta-
łym. Składa się z kilku krętych odcinków. Jej patronami 
są polscy żołnierze, którzy walczyli w czasach wojen i po-
wstań, a którzy doznali nieodwracalnego uszczerbku na 
zdrowiu. Jak można przeczytać w uzasadnieniu Miejskie-
go Zespołu Nazewnictwa Obiektów 
Publicznych, ulica otrzymała nazwę 
od Związku Inwalidów Wojennych 
Rzeczypospolitej Polskiej. Stało się 
to tuż po przekazaniu terenu by-
łego więzienia pobliskiej kopalni 
„Komuna Paryska”.

Inwalidą wojennym jest żołnierz 
lub inna osoba, która ucierpiała pod-
czas działań wojennych, w jakich 
brała czynny udział. Chodzi np. 
o okres II wojny, powstania śląskie 
czy wielkopolskie. Wspomniany 
Związek Inwalidów Wojennych Rze-
czypospolitej Polskiej jest najstar-
szą tego typu organizacją w Polsce i kontynuuje tradycje 
związku z czasów 20-lecia międzywojennego.

Inwalidzi wojenni patronują ulicy na Osiedlu Stałym 
nieprzypadkowo. Bowiem dokładnie w tamtym miejscu 
znajdował się hitlerowski obóz Neu-Dachs, który był 
fi lią obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. To 
tam cierpiały i umierały rzesze więźniów, którzy byli 
zmuszani do katorżniczej pracy w jaworznickich zakła-
dach przemysłowych, również w kopalniach, w tym tej, 
przemianowanej po wojnie na Komunę Paryską. Więź-
niowie pracowali też m.in. w odlewani żeliwa, w której 

Walczyli 
o wolną Polskę

Patroni 
naszych 
ulic

produkowano sprzęt dla niemieckiego wojska, w fabryce 
worków, w której wytwarzano przede wszystkim te do 
pakowania ludzkich zwłok, i w zakładach chemicznych 
„Azot”, gdzie produkowano cyklon B, od którego ginęli 
w komorach gazowych. Takich przymusowych pracow-

ników było w Jaworznie tysiące. 
Tylko w samych kopalniach pra-
cowało pod koniec 1944 roku pra-
wie 5 tysięcy zniewolonych przez 
Niemców osób.

Tracili życie i odnosili rany jed-
nak nie tylko więźniowie jaworz-
nickiego obozu. Podczas wojny 
zginęło i ucierpiało wielu miesz-
kańców naszego miasta, którzy 
walczyli zarówno na frontach, jak 
i działali w miejscowych oddzia-
łach ruchu oporu. Dochodziło do 
licznych egzekucji ulicznych, nie 
tylko ludności cywilnej, ale też 

członków podziemia wojennego. Jaworznianie trafi ali do 
więzień, obozów pracy i zagłady. Byli także wywożeni 
na roboty wgłąb III Rzeszy. Wielu z nich odniosło trwałe 
rany i nigdy nie wróciło do pełni zdrowia.

Na szczęście przeżyli, w przeciwieństwie do ponad 3 tys. 
Żydów i 548 mieszkańców naszego miasta, polskiego pocho-
dzenia, którzy zginęli od 1939 do 1945 roku. Wśród ofi ar 
byli też akowcy, a także powstańcy socjalistyczni i komu-
nistyczni. Byli mordowani przy okazji likwidacji komórek 
ruchu oporu i w odwecie za działalność antyhitlerowską.

Anna Zielonka-Hałczyńska

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 43 (235)

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 28 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w  „Pulsie Jaworzna” nr 43 
(235): Do poglądów trzeba 
mieć horyzonty. 

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

Tango argentyńskie, amerykań-
skie, warszawskie, fi ńskie, między-
narodowe – 11 grudnia, w sobotę, 
będą świętować miłośnicy tego 
tańca towarzyskiego. Ten zmy-
słowy taniec to jeden z głównych 
symboli Argentyny. Święto ob-
chodzone jest w rocznicę urodzin 
Carlosa Gardela i Julio de Caro
– artystów, którzy przyczynili się 
do popularności tanga w Argen-
tynie i na świecie. 

13 grudnia, w Dniu Pamięci Ofi ar 
Stanu Wojennego, będzie święto 
księgarzy i skrzypiec. Dzień Księ-
garza obchodzony jest w Polsce od 
85 lat, zapoczątkowano go jeszcze 
w czasie dwudziestolecia między-
wojennego. W 1932 roku ustalono 
nowe zasady udzielania rabatów – 
przy zamówieniu 12 książek u wy-
dawcy, księgarz otrzymywał jedną 
gratis. Stąd data obchodów – trzy-
nasty dzień dwunastego miesiąca. 
Jeśli wśród was, Czytelnicy, są me-
lomani, warto tego dnia włączyć 
może jakiś koncert skrzypcowy, 
bo 13 grudnia przypada też Mię-
dzynarodowe Święto Skrzypiec, 
jednego z najbardziej popularnych 
instrumentów. Są obecne nie tylko 
w muzyce klasycznej, ale i folko-
wej, jazzie, popie czy rocku.         

Not. Ewa Szpak
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