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Goście powoli schodzili się na bie-
siadę. W ubiegłym roku, obawiając 
się lotnej kontroli sanepidu i policji, 
rodzina nie zebrała się w tak licznym 
gronie, obecnie po ponad półtora roku 
pandemii każdy zignorował panujące 
przepisy. Jak to zwykle bywa, wszyscy 
zwalili się w tym samym momencie do 
mieszkania o wielkości 40m2, którego 
właścicielami mieli już zostać za niecałe 
22 lata (po skończeniu spłacania hipo-
teki) Grażyna i Janusz. W przedpokoju 
o wielkości komórki na miotły stłoczyła 

Świąteczna bimbrozja
Wojciech P. Knapik

się cała rodzinka, rozwiązując obuwie 
zimowe i wsadzając tym samym głowy 
w tyłek osoby obok. W końcu na wie-
szaku powieszono wszystkie kurtki, pan 
domu zadysponował: "No to zapraszam 
do salonu!". Dość odważne słowa, pa-
trząc na to, że było to pomieszczenie 
o wielkości 3x4 metry.

Oczywiście wieczór zdominowały 
rodzinne rozmowy na bieżące tematy, 
oczywiście w przyjacielskiej atmosferze.

– No i tak to jest! Premier zapowie-
dział, że już prawie po covidzie, a on 
nigdy nie kłamie! 

– No właśnie, już nigdzie nawet nie 
sprawdzają liczby ludzi w sklepach i nikt 
nie dezynfekuje!

– Szczepiliście się? Bo my już po trze-
ciej dawce!

– Jakiej dawce, jakiej dawce! To 
wszystko ukartowane przez zachłanne 
koncerny farmaceutyczne, my się nie 
szczepimy!

– Ci, co się nie chcą szczepić, to idioci!
– Ci, co się szczepią, to jeszcze więk-

si idioci!
– A kto głosował na Kukiza, no kto? 

Widzieliście, jaka szuja!
– Kukiz, ale ten Tusk, widzieliście, co 
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on z Niemcami wyprawia? Folksdojcz, 
a nie prawdziwy Polak!

– A Kaczyński to spał do południa, 
jak był ogłoszony stan wojenny! Taki 
z niego bohater!

– Kto nie głosuje na PiS to głupi jest! Oni 
dają emerytom 13. i 14. pensję!

– Jaką pensję dają? Zabierają jednym, 
dają drugim, a gospodarka cierpi!

– No właśnie, infl acja szaleje, będzie 
za chwilę 20%!

– Jaka infl acja, jak mamy wzrost PKB!
– Nie znacie się wcale, a widzieliście 

jaka drożyzna? Chleb już prawie dychę 
kosztuje!

– Gdzie kosztuje dychę, ja płacę 5!
– Chyba mały, a tak w ogóle to widzie-

liście, benzyna na Osiedlu już ponad 6 zł!
– Ja tam nie widzę różnicy, jadę i tan-

kuję za stówkę, więc nie wydaję więcej!
– A wiecie, że mają podnieść akcyzę 

na alkohol i ma fl aszka kosztować za 
jakiś czas 50 zł?

– Co???
– Coooooooooo?
Zaległa cisza. Dopiero po chwili, po 

oswojeniu się z myślą, rozmowa wróci-
ła na swoje tory. Dzieciaki dyżurujące 
przy oknie przybiegły z radością, infor-
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W telewizji leciała osiem-
set sześćdziesiąta piąta 
wersja kolęd braci Go-
lec, Kevin rozrabiał sam 
w domu, a wszystko to 
przerywała piękna i długa 
reklama Apart, która pomi-
mo kryzysu zachęcała do 
wydania fortuny na świe-
cidełka i błyskotki.

AU TO P R O M O C J A

mując, że jest już pierwsza gwiazdka, 
więc można zaczynać biesiadę. Jak co 
roku pomyliły gwiazdę z Międzynaro-
dową Stacją Kosmiczną. 

Grażyna - pani domu, nie miała ta-
lentu kulinarnego. Podczas przygoto-
wywania potraw na Wigilię przypaliła 
karpia, przesoliła barszcz, dała nie-
potrzebne przyprawy do grzybowej, 
a pierogi rozgotowała, lecz każdy męż-
nie przeżuwał swoją porcję, uśmie-
chając się szeroko. W końcu to czas 
międzyludzkiej dobroci, wybaczania 
porażek i miłości bliźnich. Nawet Ja-
nusz, pan domu, tym razem nie ko-
mentował smaku potraw, chociaż za-
zwyczaj większość posiłków lądowała 
w koszu, okraszona sutym zestawem 
łacińskich słówek. 

Grażynie zrobiło się miło, pomyślała 
nawet przez moment, że jednak potra-
fi  ugotować smaczny posiłek, cieszyła 
się na widok biesiadników, sięgają-
cych nawet po przesuszoną kaczkę. 
Poczuła przez chwilę nagły przypływ 
ciepłoty w okolicy serca, pomyślała, 
że to miłość do ślubnego wraca, ale to 
była tylko gorąca zupa, która zlała się 
z łyżki na biust. Popatrzyła na Janu-

sza czule i z dumą, gdy już po kolacji 
nalał pysznego bimberku z przepa-
lanką, który sam upędził w piwnicy. 
Wszyscy łyknęli, pojawiły się głosy, że 
bimberek dobry i nie jedzie wyjątko-
wo paskudnym zapachem, jak do tej 
pory bywało. Duma rozparła Janusza, 
bo technologię pędzenia udoskonalał 
z roku na rok.

Babcia Pela rozczęstowała wśród 
wnuków bombonierkę wedlowską, 
którą trzymała na tę okazję jeszcze 
z czasów, gdy zdobyła ją podczas kry-
zysu za komuny. Nie było narzekań, 
czekoladopodobne bryły szybko znikały 
w łapczywych gardziołkach, efekt tego 
miał przyjść dopiero dnia następnego. 
Wprawdzie kundel Burek, któremu rzu-
cano resztki, nie chciał się poczęstować, 
ale to przecież pies, co on tam wie.

Jakież wspaniałe potrafi ą być święta 
w roku 2021...

I tylko dziadek Wojtek, wypijając 
kolejną porcyjkę bimberku, popatrzył 
po gościach i zapytał:

– Dziwne, dziwne... Ostrość wynalaz-
ku wyczuwam, ale też tak macie, że nie 
czujecie ani smaku, ani zapachu? Bo już 
tak przy kolacji miałem...

redakcja@mckis.jaworzno.pl
www.puls.jaworzna.pl

REDAKTOR NACZELNY:
Grażyna Dębała

grazyna.debala@mckis.jaworzno.pl

REKLAMA:
tel. 32 745 10 30 w. 55

reklama@mckis.jaworzno.pl 

Korekta: Dawid Kuś
Skład: Radosław Kałuża

Druk: Polska Press sp. z o.o. 
Oddział Poligrafi a Drukarnia 

w Sosnowcu

2 NR 45/2021            21 GRUDNIA 2021 Z  DRUGIEJ  STRONY 

LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA



Ulica Katowicka doczeka 
się remontu. Umowa na 
jej przebudowę została 
podpisana w poniedziałek, 
13 grudnia. Drogowcy 
rozpoczną pracę w tym 
rejonie na początku roku 
2022, a zakończenie 
planowane jest na koniec 
listopada 2023 roku. Koszt 
drogowej inwestycji to 
ponad 18,5 mln zł.

R E K L A M A

Przebudują Katowicką

Remont na Katowickiej przepro-
wadzi fi rma EUROVIA POLSKA SA. 
W ramach tego przedsięwzięcia wy-
budowana zostanie sieć kanalizacji 
deszczowej, która odprowadzać 
będzie wodę z pasa drogowego. 
Odcinek kanalizacji deszczowej 
powstanie też wzdłuż ulicy Gór-
ników z Danuty i drogi gruntowej 
przy cmentarzu na Łubowcu. Pro-
wadzić będzie do nowo projekto-
wanego zbiornika.

– Funkcją zbiornika infi ltracyjno-
-odparowującego będzie retencjono-
wanie wód opadowych z jednocze-

snym rozsączaniem ich do gruntu. 
Oczyszczeniu wód opadowych zgro-
madzonych w zbiorniku posłuży z ko-
lei budowa separatorów oraz nasa-
dzenie w nim roślinności hydrofi towej
– zapowiada Katarzyna Florek
z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Sporym problemem Dąbrowy 
Narodowej były kwestie związane 
z odwodnieniem. W pobliżu tego 
jaworznickiego osiedla nie ma bo-
wiem żadnych cieków wodnych, 

do których można odprowadzić 
wody deszczowe. Teraz sytuacja 
znacząco się poprawi. Pod jezd-
nią ulicy Katowickiej powstanie 
kanał burzowy, odprowadzający 
opady z ulicy do zaprojektowanego 
zbiornika retencyjnego. Sama ulica 
zostanie odtworzona, dodane zo-
staną pasy dla rowerów i chodniki 
po obu stronach.

Drugi kanał odprowadzający 
wodę powstanie pod ulicą Nowo-

długoszyńską. To ponad dwukilo-
metrowa droga wytyczona w pół-
nocnej części osiedla. W ramach 
projektu odwodnieniowego po-
wstanie w związku z odtworze-
niem nawierzchni ślad tej drogi, 
który będzie stanowił podbudowę 
pod przyszły układ drogowy.

Inwestycja w Dąbrowie Narodo-
wej może być realizowana z takim 
rozmachem dzięki unijnej dotacji. 
Miasto pozyskało dofi nansowanie 

w łącznej kwocie blisko 18 mln zł. 
– Dziesięć lat temu zbudowaliśmy ob-
wodnicę Dąbrowy Narodowej. Z dnia 
na dzień zniknęło z ulicy Katowickiej 
ponad 90 proc. samochodów. Chwilę 
później zniknęła pamięć o tym, że Dą-
browa była wielkim korkiem w godzi-
nach wyjazdów i powrotów z pracy. 
Ulica Katowicka stała się lokalną, 
osiedlową drogą. Dziś w Dąbrowie 
wydajemy dziesiątki milionów złotych 
na kanalizację sanitarną i na uzbro-
jenie terenów. Dlatego przebudowa 
ul. Katowickiej musiała poczekać na 
zakończenie tych prac, choć projekt 
nowego kształtu tej ulicy powstał już 
cztery lata temu. Teraz mamy pew-
ność, że ta inwestycja rozpocznie się 
początkiem 2022 roku – mówi Pa-
weł Silbert, prezydent Jaworzna. 

Mieszkańcy Dąbrowy Narodowej 
nie kryją, że budowa obwodnicy, 
która wyprowadziła ruch ciężkich 
aut z ich dzielnicy, zdecydowanie 
i na korzyść zmieniła tę część Ja-
worzna, ale remontu Katowickiej nie 
mogą się doczekać. – To oczekiwana 
przez mieszkańców inwestycja, która 
zdecydowanie poprawi infrastrukturę 
i pozwoli na rozwój naszego osiedla – 
podkreśla Mariusz Kowalski, radny 
z Dąbrowy Narodowej.

Grażyna Dębała

Umowa na remont ul. Katowickiej już podpisana  
| fot. UM Jaworzno

Remont rozwiąże m.in. problem odwodnienia ulicy  
| fot. Grażyna Dębała
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Harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju | fot. Andrzej Pokuta

R E K L A M A

Nowe auto dla strażaków

Betlejemskie Światło w Jaworznie

Strażacy ochotnicy z Ciężkowic 
mają nowy samochód. To Toyota Pro-
ace Verso przeznaczona do przewozu 
ratowników i wyposażenia kwatermi-
strzowskiego. Samochód kosztował 
150 tys. zł, a pieniądze na jego zakup 
wyłożyło miasto.

Uroczyste przekazanie samochodu 
strażakom z Ciężkowic odbyło się 
w sobotę, 11 grudnia. W spotkaniu 
udział wzięli m.in. minister Michał 
Wójcik, Łukasz Kolarczyk, zastępca 

W sobotę, 18 grudnia, do Jaworz-
na dotarło Betlejemskie Światło Po-
koju. Przywieźli je harcerze z Huf-
ca ZHP Jaworzno. To już tradycja, 
że światło z betlejemskiej Groty 
Narodzenia Pańskiego w wielkiej 
sztafecie przez kraje i kontynenty 
przywożone jest również do naszego 
miasta. I to właśnie światło trafi-
ło na jaworznicki Rynek w ostat-
ni weekend. Mimo późno popołu-
dniowej pory wielu mieszkańców 
wzięło udział we wspólnym kolę-
dowaniu, a Betlejemskie Światło 
Pokoju w specjalnych lampionach 
jaworznianie zabrali do swoich do-
mów. Atmosferę świąteczną zapew-
nił chór Gospel Sound, który wy-
konał piękne polskie i angielskie 
kolędy. Zaśpiewali również młodzi 
harcerze z Hufca ZHP Jaworzno, 

prezydenta Jaworzna, radni i przed-
stawiciele straży pożarnej oraz miesz-
kańcy naszego miasta.

Zakup nowego samochodu pożar-
niczego dla strażaków z Ciężkowic 
możliwy był dzięki dotacji gminy 
w wysokości 150 tys. zł. W tej kwocie 
120 tys. zł to pieniądze przekazane 
bezpośrednio przez miasto, a 30 tys. 
złotych pochodziło ze sprzedaży sta-
rego wozu pożarniczego marki Star, 
który służył ochotnikom z Ciężkowic. 

którym akompaniowała komendant 
hm. Kinga Jędrzejek, występująca 
w podwójnej roli, bo śpiewała tak-
że z chórem.

– Każde wsparcie oraz dofinansowanie 
do modernizacji sprzętu, zakupu wozów 
bojowych i operacyjnych, motywują 
strażaków do działań oraz zwiększają 
poziom bezpieczeństwa w mieście – pod-
kreśla Łukasz Kolarczyk. 

Toyota Proace Verso to kolejny sa-
mochód strażacki zakupiony dla OSP 
Ciężkowice. W październiku oficjal-
nie przekazano tej jednostce Renault 
D-16. Zakup tego samochodu pożar-
niczego również możliwy był dzięki 

Lampiony z Betlejemskim Świa-
tłem Pokoju przekazali mieszkań-
com harcerze oraz zastępca pre-
zydenta, Łukasz Kolarczyk, który 

dotacji gminy oraz Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskiego, 
NFOŚiGW i WFOŚiGW (70 tys. zł) 
oraz środków z MSWiA.

Kupno samochodu możliwe było 
dzięki działaniom: „Plan realizacji 
zadań w zakresie doposażenia i wy-
miany samochodów pożarniczych 
oraz modernizacji obiektów w jed-
nostkach Ochrony Przeciwpożaro-
wej Miasta Jaworzna na lata 2015 
– 2021”.                                  GD

w imieniu prezydenta, Pawła Sil-
berta, złożył mieszkańcom życze-
nia dobra i pomyślności na święta 
Bożego Narodzenia i Nowy Rok. 
Obecni na wspólnym kolędowaniu 
byli także radni z przewodniczą-
cym Tadeuszem Kaczmarkiem 
oraz komendanci Komendy Miej-
skiej Policji – Piotr Uwijała i Pań-
stwowej Straży Pożarnej – Paweł 
Żaba. Organizator tej imprezy – 
MCKiS, zapewnił mieszkańcom 
gorącą herbatę i czekoladki dla 
najmłodszych. Na koniec wszyscy 
ze światełkami zawiązali tradycyj-
ny krąg i złożyli sobie życzenia.

Dla wielu mieszkańców to waż-
na chwila, bo Betlejemskie Światło 
to symbol ciepła, miłości, pokoju 
i nadziei. 

Ewa Szpak

Ruszyły 
szczepienia 

dzieci

Już 
w areszcie

Ruszyły szczepienia dzieci w wie-
ku od 5 do 11 lat przeciwko CO-
VID-19. Mali pacjenci otrzymają 
preparat Pfizer w przystosowanej 
dla nich dawce. W naszym mieście 
najmłodsi mogą zaszczepić się w kil-
ku lokalizacjach. Dzieci szczepione 
są w ZLO Sp. z o.o., NZOZ Centrum 
Promocji Zdrowia, PŚZiPZ Elvita Ja-
worzno III, NZOZ „MEDICUS”, a od 
stycznia również w NZOZ „Soteria”.

– Każde szczepienie to krok w stronę 
zwalczenia pandemii, a jednocześnie 
wyraz troski o bezpieczeństwo swoje 
i innych – przekonują medycy.

Skierowania na szczepienia wy-
stawiane są automatycznie przez 
system już od 12 grudnia z chwilą 
ukończenia przez dziecko piąte-
go roku życia. O kwalifikacji do 
szczepienia dzieci zawsze decydu-
je lekarz.

W ZLO w grudniu dzieci zaszcze-
pić można jeszcze we wtorek i śro-
dę (21 i 22 grudnia) oraz od 27 do 
30 grudnia. Rejestracja odbywa się 
przez Internetowe Konto Pacjenta 
lub telefonicznie. Dzwonić można 
na numer 989 (rejestracja centralna) 
lub do ZLO (32 616 34 79).      GD

Policjanci zatrzymali kobietę, 
która podczas kontroli drogowej 
potrąciła funkcjonariusza i ucie-
kła. Wszystko działo się w sobotę, 
11 grudnia, tuż przed godziną 19. 
Na alei Jana Pawła II policjanci 
z drogówki zatrzymali do kontro-
li peugeota. Po wylegitymowaniu 
kierującej autem okazało się, że jest 
ona poszukiwana. 30-latka miała 
odbyć karę 20 dni aresztu. – Gdy 
jeden z mundurowych wydał kobie-
cie polecenie, aby wyszła z auta, ta 
wrzuciła wsteczny bieg i gwałtow-
nie ruszyła. Mundurowy próbował 
wyciągnąć kluczyki ze stacyjki, lecz 
został potrącony i upadł na jezdnię – 
opowiada Michał Nowak, rzecznik 
prasowy Komendy Miejskiej Policji 
w Jaworznie.

Policjanci zareagowali błyska-
wicznie. W kierunku opon pojazdu 
padły strzały, ale nawet to nie za-
trzymało zdeterminowanej 30-latki. 
Policjanci ruszyli w pościg, jednak 
kobieta zdołała uciec.

Drogi wyjazdowe z miasta zo-
stały zablokowane, a do pomocy 
przyjechali policjanci z katowickie-
go oddziału prewencji. Kryminalni 
rozpoczęli poszukiwania kobiety. 
Już w niedzielę, 12 grudnia, po-
licjanci zatrzymali poszukiwaną 
w jednym z mieszkań w Chrzano-
wie. 30-latka trafiła do aresztu.  GD
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Wizualizacja nowego osiedla Sfera Południe | fot. Materiały JTBS

Adrian Rams opowiadał o wykopaliskach na Grodzisku 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

R E K L A M A

O przeszłości i przyszłości Grodziska

Przybędzie mieszkań

Dwa dni prelekcji o Jaworznie, 
w tym o wynikach badań archeolo-
gicznych w naszym mieście, o dro-
dze Jaworzna do uzyskania praw 
miejskich czy o rozbiciu XX Bata-
lionu Szturmowego AK w czasie II 
wojny światowej. Między innymi 
te tematy poruszali jaworzniccy 
muzealnicy i zaproszeni eksperci 
podczas IV Ogólnopolskiej Konfe-
rencji Naukowej - „Jaworzno Inter-
dyscyplinarnie!” Odbyła się ona 14 
i 15 grudnia w siedzibie Muzeum 
Miasta Jaworzna. Uwagę słuchaczy 
przykuły rezultaty wykopalisk na 
Górze Grodzisko, które pracownicy 
MMJ przeprowadzili latem razem 
z dr. hab. Dariuszem Rozmusem, 
olkuskim archeologiem, kustoszem 
w dąbrowskim muzeum „Sztygar-
ka” i wykładowcą w Wyższej Szkole 
Humanitas. Przedsięwzięcie odbyło 
się przy finansowym wsparciu Mini-
sterstwa Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu w ramach zadania 
„Wspieranie działań archeologicz-
nych”. – Wyniki badań artefaktów, 
które znaleźliśmy u podstawy jednego 

Ruszyły zapisy na mieszkania 
w osiedlu Sfera Południe. To najnow-
szy projekt Jaworznickiego Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego. 
Nowe osiedle powstanie w sąsiedz-
twie zakończonej w tym roku Sfery. 
W pierwszym etapie powstaną cztery 
budynki wielorodzinne, w których 
będzie w sumie 38 mieszkań. Powsta-
nie tam też 57 miejsc parkingowych. 
Zapisy na poszczególne mieszkania 
w tej najnowszej inwestycji JTBS po-
trwają do 10 stycznia.

– Pierwszy etap projektu podzielony 
został na dwa przedsięwzięcia. W pierw-
szej części powstanie 38, a w drugiej 31 
mieszkań. Finalnie, po wszystkich kolej-
nych etapach, w osiedlu Sfera Południe 
będziemy mieć łącznie 245 mieszkań – 
zapowiada Janusz Łach, prezes JTBS.

Prace budowlane zakończą się 
w październiku przyszłego roku. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
to nowi lokatorzy odbiorą klucze do 
swoich mieszkań za niespełna rok.

Mieszkania w osiedlu Sfera Po-
łudnie będą różniły się powierzch-
nią. Największe lokale mają mieć 
63,55 m2. Będą to mieszkania typu 
M-4, a ich koszt to 363 tys. zł. Naj-
mniejsze mieszkania będą liczyć 
37,18 m2 i kosztować będą około 

z dwóch kamiennych wałów, potwier-
dzają, że pozostałości paleniska i kości 
pochodzą z okresu kultury łużyckiej, 
dokładnie z VI w. p.n.e. Mamy więc 
już pewność co do obecności człowieka 
na Grodzisku przed 2,5 tys. lat. Po-
twierdzają ją też same wały, których 
konstrukcja świadczy o tym, że zostały 
one usypane ludzką ręką, a ich budo-
wa nie mogła trwać krótko i wymagała 
zaangażowania większej grupy osób. 
Odkopane przez nas fragmenty kości 
należały z kolei do jednego ze zwie-
rząt gospodarskich, kozy albo owcy, 
które ówcześni mieszkańcy hodowali 
– wyjaśnia Przemysław Dudzik, 
dyrektor MMJ.

Trzecie w historii wykopaliska 
archeologiczne na Grodzisku odby-
ły się w lipcu i sierpniu tego roku. 
Badacze z MMJ i dr Rozmus posta-
nowili zbadać pochodzenie dwóch 
koncentrycznych wałów, które są od 
siebie oddalone o 10 metrów i za-
mykają plac o średnicy około 100 
metrów. Wały są bardzo niskie i le-
dwo widoczne w leśnej gęstwinie, 
ale eksperci podejrzewają, że mogły 

być one wyższe. Kamienie z nich zo-
stały jednak rozebrane przez miej-
scową ludność w pierwszej połowie 
XX wieku.

Dwa pierwsze badania arche-
ologiczne zostały przeprowadzone 
dwukrotnie w latach 60. XX wieku 
przez studentów Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Wśród ówczesnych 
odkryć znalazły się elementy cera-

miki, szacowane na okres kultury 
łużyckiej. Niestety, nie przetrwały 
one do dzisiaj.

Dzięki tegorocznym wykopaliskom 
jednak wiadomo, że odkryta cera-
mika była współczesna z badanymi 
w tym roku przez muzealników wała-
mi. Wciąż jednak nie wiadomo, jaką 
funkcję pełniły kamienne konstruk-
cje. Wśród hipotez są m.in. te o miej-

scu kultu lub wałach obronnych. Do 
uzyskania odpowiedzi przed arche-
ologami jeszcze daleka droga.

– Skupiamy się na finalizacji naszych 
tegorocznych prac i na zagospodaro-
waniu terenu Grodziska. Chcielibyśmy, 
aby stało się ono dostępne mieszkańcom 
i wszystkim osobom, które są zainte-
resowane historią tego miejsca – pod-
kreśla Przemysław Dudzik. – Podczas 
wtorkowej części naszej konferencji 
swoje pomysły na rewitalizację i wy-
korzystanie Grodziska przedstawili dr 
inż. Grzegorz Augustyn z Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie i mgr 
Marek Broda z firmy BIM EKO Inwest. 
Zaproponowali, by to miejsce stało się 
ośrodkiem dydaktyczno-naukowo-spo-
łecznym. W planach są m.in. punkty 
widokowe, ścieżki spacerowe, miejsca 
służące rekreacji – wymienia dyrek-
tor MMJ.

Jak podkreśla, to, czy te koncep-
cje zostaną zrealizowane, zależy od 
decyzji miasta i jego porozumienia 
z Lasami Państwowymi, na których 
terenie znajduje się Góra Grodzisko.

Anna Zielonka-Hałczyńska

206 tys. zł. Każde z nich będzie 
miało balkon.

Nowe mieszkania będą miały 
kompletną instalację wewnętrzną 
centralnego ogrzewania wraz z za-
montowanymi grzejnikami, instala-
cję elektryczną rozprowadzoną i za-
kończoną puszkami elektrycznymi 
z gniazdami i włącznikami, komplet-
ną tablicę elektryczną z zabezpie-
czeniami. Instalacje wod-kan będą 
rozprowadzone do projektowanych 
punktów poboru. Budynki wyposa-
żone będą też w domofon i TV-SAT. 
Ściany mieszkań zostaną wykończone 
gładzią gipsową bez malowania, za 
wyjątkiem łazienki. Na podłogach 
będą wylewki cementowe. JTBS za-
montuje też antywłamaniowe drzwi 
zewnętrzne i stolarkę okienną PCV .

Zainteresowani zapisem na nowe 
mieszkania mogą dokonać formal-
ności w siedzibie JTBS, która mieści 
się przy ul. Mickiewicza 1. Można to 
zrobić w dni robocze, w godzinach od  
8 do 15. O zakup mieszkania mogą 
ubiegać się wszystkie osoby pełno-
letnie, które w ostatnich 10 latach 
nie kupiły mieszkania od JTBS Sp. 
z o.o. lub nie są współwłaścicielami 
mieszkania zakupionego od JTBS. 

Natalia Czeleń
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W polskich szpitalach wciąż 
brakuje pielęgniarek. Z tym 
problemem boryka się też Szpital 
Wielospecjalistyczny w Jaworznie. 
Z pomocą lecznicy wyszedł 
Powiatowy Urząd Pracy i zachęca 
pielęgniarki z całego regionu, by 
zamieszkały w Jaworznie.

R E K L A M A

Pielęgniarka – zawód z przyszłością

Zaproszenie kierowane jest do osób do 30. 
roku życia, które chciałyby pracować w naszym 
mieście, ale czas dojazdu i powrotu komunikacją 
miejską przekracza łącznie 3 godziny. Bon na 
zasiedlenie daje możliwość uzyskania prawie 11 
tys. zł, które młoda osoba może przeznaczyć na 
swój życiowy start. To oferta dla bezrobotnych, 
którzy decydują się na podjęcie pracy lub dzia-
łalności gospodarczej poza miejscem swojego 
zamieszkania.

Jak przyznaje Barbara Koleżyńska, zastępca 
dyrektora ds. pielęgniarstwa jaworznickiej lecz-
nicy, Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie 
już od długiego czasu prowadzi ciągłą rekru-
tację na stanowiska pielęgniarek w poszcze-
gólnych oddziałach. Obecnie poszukuje ponad 
30 pracownic. Zdaniem pani wicedyrektor, 
kłopoty z ich znalezieniem wynikają z braku 
rąk do pracy.

– Średnia wieku pielęgniarki w Polsce wynosi 53 
lata, średnia liczba pielęgniarek przypadających 

na 1 tysiąc mieszkańców to 5,2, a tymczasem 
średnia unijna to 9,4. Borykamy się z ogromną 
luką pokoleniową. W tej chwili z zawodu odcho-
dzi więcej pielęgniarek niż do niego wchodzi – 
podkreśla. – W naszych szeregach jest ponad 40 
pielęgniarek emerytek, które po uzyskaniu świad-
czeń mogły odejść na emeryturę, ale na szczęście 
zdecydowały się na kontynuację pracy i wsparcie 
szpitala – dodaje.

Emerytowane pracownice jaworznickiej lecz-
nicy i te, które powoli szykują się do przejścia na 
emeryturę, to w większości absolwentki liceów 
pielęgniarskich. Bowiem przed laty kształcenie 
w tym zawodzie odbywało się na poziomie 
szkoły średniej, a nie, jak obecnie, wyższej. 
W Jaworznie też było liceum pielęgniarskie, 
a w jego murach uczyły się rzesze nastolatek 
z Jaworzna, Chrzanowa i regionu. Dziewczęta 
garnęły się do zawodu, a wiele z nich miało 
praktyki w jaworznickim szpitalu. Tam też po-
dejmowały pracę.

– W naszym jaworznickim medyku uczyłam 
się w latach 1983-1987. Chodziłam do klasy B, 
a moją wychowawczynią była pani Władysława 
Ryskalok. Nauka nie należała do łatwych. Bowiem 
oprócz przedmiotów ogólnych, jak język polski 
czy matematyka, miałyśmy szereg przedmiotów 
zawodowych. Ale nie było źle. Poza tym w szko-
le panowała wspaniała atmosfera. To było typo-
wo babskie grono. W naszym roczniku był jeden 
chłopak, ale w końcu zrezygnował – wspomina 
Anna Kłosowicz, która w zawodzie pielęgniarki 
pracuje nieprzerwanie od czasu zdania matury. 
Na początku pracowała na oddziale chirurgii 

dziecięcej w jaworznickim szpitalu, a następ-
nie w jaworznickim żłobku i jako pielęgniarka 
opieki długoterminowej, czym zajmuje się do 
dzisiaj. – Nigdy nie żałowałam tego, że wybrałam 
taki zawód. Przyznam szczerze, że najpierw naukę 
rozpoczęłam w Liceum Ogólnokształcącym na Pod-
walu, ale po pierwszej klasie przepisałam się, za 
namową mojego taty, który w medyku wykładał 
anatomię i farmakologię. To była dobra decyzja
– podkreśla pielęgniarka.

Poleca ten zawód każdemu, kto potrafi  na-
wiązać dobry kontakt z pacjentem, kto cechuje 
się empatią i cierpliwością, potrafi  obchodzić się 
z szacunkiem względem drugiego człowieka. – 
Praca w pielęgniarstwie nie należy do łatwych, ale 
osobom, które czują do niej powołanie, daje wie-
le satysfakcji. Myślę, że gdybyśmy były godziwie 
wynagradzane za swoją pracę, na pewno byłoby 
więcej chętnych do nauki i potem do zatrudnia-
nia się w polskich szpitalach, ośrodkach zdrowia 
itp. A w takiej sytuacji, jak obecna, dziewczyny 
się nie oglądają i wyjeżdżają do pracy za granicą
– podkreśla. 

Jaworznicki szpital stara się zachęcić matu-
rzystów do podjęcia kształcenia na kierunku 
pielęgniarstwo.

– Studia są dwustopniowe. 3-letnie studia licen-
cjackie i możliwość uzyskania tytułu magistra na 
drugim stopniu, trwającym 2 lata. Studiować moż-
na w trybie dziennym lub zaocznym. Jako szpital 
współpracujemy ze wszystkimi uczelniami wyższy-
mi i chętnie przyjmujemy studentów na praktyki 
zawodowe i zajęcia praktyczne, a po uzyskaniu 
Prawa Wykonywania Zawodu, zatrudniamy ich

– wyjaśnia Barbara Koleżyńska. – Należy oczy-
wiście posiadać określone cechy psychofi zyczne 
do podjęcia takiego kształcenia, a następnie do 
pracy z pacjentem i współpracy z całym zespołem 
terapeutycznym, ale w zamian otrzymuje się sta-
bilność zatrudnienia, szerokie możliwości rozwoju 
i doskonalenia w wybranej specjalności. Praca jest 
ciężka, ale warunki płacy są zdecydowanie lepsze 
niż jeszcze kilka lat temu – podkreśla. 

Zwraca też uwagę, że popyt na usługi pie-
lęgniarskie stale rośnie. Społeczeństwo coraz 
bardziej się starzeje. Dlatego pielęgniarstwo 
to zawód z przyszłością, podobnie jak zawo-
dy lekarza, ratownika medycznego, położnej, 
opiekuna medycznego.

Anna Zielonka-Hałczyńska

| fot. Archiwum prywatne
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Marta Wrońska opiekuje się kotami w Kocim Domu Tymczasowym 
| fot. Natalia Czeleń

R E K L A M A

R E K L A M A

Pomóżmy im przetrwać

Nie strzelają, pomagają

By przetrwać zimę w mieście, 
zwierzaki czasem potrzebują na-
szej pomocy. Wystarczy naprawdę 
niewiele. – Przed uruchomieniem sa-
mochodu warto zastukać w jego ma-
skę, zajrzeć pod nią, obejrzeć nadko-
la. Mogą się tam wygrzewać koty czy 
kuny – tłumaczy Marta Wrońska, 
sekretarz zarządu jaworznickiego 
oddziału Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce. 

Opiekunowie zwierząt radzą też, 
aby nie zamykać okienek piwnicz-
nych i nie wyganiać kotów z piwnic. 

– Warto porozmawiać z admini-
stratorami bloków, by także tego nie 
robili. Można zabezpieczyć w pobliżu 
wodę w misce, ale trzeba pamiętać, 
by ją wymieniać nim zamarznie. Na 
szczęście w naszym mieście jest coraz 
większa świadomość, a ludzie chęt-
nie pomagają zwierzakom – mówi 
pani Marta.

Każdy z nas może dokarmiać pta-
ki, ale należy czynić to z rozwagą. 
Wróble, sikorki i gołębie można kar-
mić wraz z nadejściem pierwszych 

29 i 30 grudnia w godzinach od 
18 do 20 na parkingu przed Urzę-
dem Miejskim (ul. Grunwaldzka 33) 
prowadzona będzie zbiórka karmy, 
koców i zabawek dla zwierząt ze 
schronisk w Chełmku i Katowicach. 
To już druga w mieście edycja akcji 
„Nie strzelam w Sylwestra, pomagam 
zwierzakom”.

Zbiórkę organizuje grupa jaworz-
nian, którzy zachęcają innych do 
tego, aby zamiast wydawać pie-
niądze na zakup petard, wesprzeć 
schroniska. – Organizujemy drugą 
edycję akcji „Nie strzelam w sylwe-
stra, pomagam zwierzakom”. Po suk-
cesie ubiegłorocznej akcji nie mogło być 
inaczej – mówi Waldemar Włoch, 
jeden z organizatorów.

edukować się, jak to robić, by nie szko-
dzić. Warto dowiedzieć się, jaki rodzaj 
ziaren będzie odpowiedni dla danego 
gatunku ptactwa – tłumaczy sekretarz 
jaworznickiego oddziału TOZ.

Przede wszystkim nie wrzucajmy 
jedzenia do wody, a zostawmy je 
na brzegu. Karma, która znajdzie 

się w wodzie i nie zostanie od razu 
zjedzona, szybko opadnie na dno 
i zanieczyści zbiornik, zamarznie 
albo spleśnieje. Dlatego pokarm po-
winniśmy podawać w ilości, która zo-
stanie od razu zjedzona przez ptaki. 

– Ptactwa nie należy karmić chlebem, 
gdyż jest to dla nich bardzo szkodliwe 
– podkreśla Marta Wrońska. Pod-
czas trawienia chleba powstaje kwas 
chlebowy, który zakwasza układ po-
karmowy. Może to wywołać u zwie-
rząt kwasicę żołądka. Dodatkowo sól, 
która znajduje się w chlebie, zabu-
rza gospodarkę wodną organizmu. 
Pieczywo powoduje też cukrzycę, 
stłuszczenie żołądka, uszkodzenie 
nerek i stawów, co może skutkować 
rozwojem tzw. zespołu anielskiego 
skrzydła.

Warto też przypomnieć, że zwierzę-
ta nie są dobrymi prezentami świą-
tecznymi, a nieprzemyślana decy-
zja w tej sprawie może się wiązać 
z cierpieniem zwierzęcia przez całe 
jego życie. 

Natalia Czeleń

mrozów. Natomiast ptaki wodne 
w ostateczności, ponieważ łabędzie 
czy dzikie kaczki, które możemy spo-
tkać np. na Sosinie czy na stawach 
w Byczynie, mogą się rozleniwić 
i nie będą same szukać pożywienia. 

– Jeśli chcemy dokarmiać ptactwo 
miejskie lub wodne, to polecam najpierw 

Fakt, że pierwsza zbiórka okazała 
się sukcesem, potwierdzają też inni. 
–  Pierwsza edycja akcji wypadła po-
myślnie. Zebraliśmy bardzo dużo kar-
my i potrzebnych rzeczy, jak np. koce, 
przekąski, zabawki. Zebrana w tym 
roku karma zostanie przekazana już 
4 stycznia do schronisk w Chełmku 
i Katowicach. Takie inicjatywy dają 
nam dużo satysfakcji i dobrej energii. 
Pamiętajmy, że dobro wraca – pod-
kreśla Monika Wróbel.

Huk petard w okresie noworocz-
nym jest sporym problemem dla 
czworonogów i ich właścicieli. W naj-
gorszej sytuacji znajdują się jednak 
bezpańskie zwierzęta. – Zatrzyma-
nie akcji serca u psiaków w Nowy Rok 
to norma. Większość zwierząt bardzo 

źle znosi głośny huk i wystrzały. Wiele 
z nich musi mieć wcześniej podawane 
leki uspokajające, które i tak nie do koń-
ca radzą sobie ze zwierzęcym stresem 
– wyjasniają organizatorzy zbiórki.

W tym czasie ręce pełne roboty 
mają nie tylko weterynarze, ale i funk-
cjonariusze straży miejskiej oraz po-
żarnej, którzy poszukują psów, które 
ze strachu zerwały się ze smyczy. – 
Problem dotyczy wszystkich zwierząt, 
także dzikich. W sylwestra cierpią koty, 
wiewiórki i ptaki, które masowo umie-
rają po wydarzeniach ostatniej nocy 
w roku. Wybuch petard często zabija 
lub ogłusza ptaki na tyle, że uderzają 
o ściany budynków i drzewa, bezwład-
nie opadając na ziemię – tłumaczą or-
ganizatorzy akcji.                        NC

Bez 
maseczki

Policjanci zatrzymali mężczyznę 
poszukiwanego przez Sąd Rejonowy 
w Jaworznie. Do zatrzymania do-
szło w galerii handlowej. Mundurowi 
zwrócili uwagę na 19-latka, bo nie 
miał maseczki. – Policjanci sprawdzają, 
czy mieszkańcy stosują się do obowiązu-
jących restrykcji. Nadal nie brakuje osób, 
świadomie łamiących przepisy. Patrolu-
jąc teren galerii handlowej w Jaworznie, 
policjanci zauważyli mężczyznę, który 
siedział na pasażu i nie zastosował się 
do obowiązku zakrywania ust i nosa – 
informuje Michał Nowak z jaworz-
nickiej Komendy Miejskiej Policji.

Policjanci podjęli więc interwencję. 
Po sprawdzeniu w policyjnych syste-
mach informatycznych okazało się, 
że 19-latek jest poszukiwany przez 
Sąd Rejonowy w Jaworznie celem 
odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia 
wolności. Został zatrzymany i trafił do 
policyjnego aresztu. W poniedziałek, 
13 grudnia, mężczyzna został dopro-
wadzony do zakładu karnego.     GD
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Wystawa szopek z całego świata, spektakl grupy teatralnej 
Mumio i kolędowanie będą towarzyszyć mieszkańcom 
i przyjaciołom Wspólnoty Betlejem podczas zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia i tuż po ich zakończeniu. 
Mieszkańcy domu przy ul. Długiej 16 zapraszają jaworznian 
na wspólne świętowanie.

R E K L A M A

Świąteczna Moc
11 i  12 grudnia, gdy zapadł 

zmierzch, okolice Rynku i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej rozbłysnęły 
światłami, a na fasadzie muzeum 
pojawiły się iluminacje. W magicz-
ną podróż jaworznian zabrał świą-
teczny pociąg, prowadzony przez elfa. 
Trasa wiodła z Rynku w kierunku 
galerii Galena i z powrotem. Usły-
szeć można też było znajome dźwięki 
tradycyjnych kolęd i pastorałek oraz 
świątecznych piosenek. Wszystko za 
sprawą Świątecznej MegaMocy, im-
prezy organizowanej przez TAURON 
Wytwarzanie.

– Warto było przyjść i zobaczyć te 
wszystkie atrakcje. Bardzo podobają mi 
się instalacje świetlne. Uczestniczyłam 
też w przejeździe kolejką. Wcześniej 
mieszkałam na wsi, gdzie nigdy nie or-
ganizowano tego typu imprez. Natomiast 
tutaj sporo się dzieje – mówiła Urszu-
la Marsula, mieszkanka Jaworzna.

W sobotę na Rynku stanęła wenec-
ka karuzela. Świąteczny pociąg wciąż 
przemierzał miasto. – Na MegaMoc 
przyjechałam z rodziną spoza Jaworz-
na. Dzieciakom zależało na przejażdż-
ce pociągiem świątecznym, chętnych 
było tak wielu, że dosyć długo staliśmy 
w kolejce. Mimo wszystko warto było
– twierdzi Martyna Fec.

Boże Narodzenie w jaworznickim Betlejem

Rozpocznie się ono o północy z 24 
na 25 grudnia pasterką pod gwiaz-
dami (o ile pozwoli na to pogoda). 
Członkowie wspólnoty zapraszają 
także na msze św. w samo Boże Na-
rodzenie i w drugi dzień świąt oraz 
do żywej szopki, która tym razem 
powstanie w miejscu dawnej za-
grody wielbłądów w Betlejemskim 
Ogrodzie Biblijnym. W szopce będą 

czekać fi gury Świętej Rodziny oraz 
owce, kangur i inne zwierzaki. Miesz-
kańcy zapraszają też na słodkie co 
nieco. Będzie można zamówić gorącą 
kawę i herbatę oraz dobre ciasto.

Goście będą mieli też okazję obej-
rzenia wystawy szopek, które przy-
jechały do Jaworzna z różnych stron 
świata. Będzie ona dostępna w betle-
jemskim oratorium. W swoich zbio-

rach „betlejemczycy” mają szopki 
m.in. z Kanady, Japonii, Izraela, Ma-
dagaskaru, Peru i Boliwii. – Zbieramy 
je, by wspólnie odkrywać uniwersalizm 
Bożego Narodzenia. Bowiem Chrystus 
przyszedł i przychodzi dla wszystkich, 
a nie tylko dla wybranych. Wizerunki 
Świętej Rodziny z różnych krajów po-
kazują, jak wyobrażają ją sobie wier-
ni na całym świecie. W każdej szopce 
Dzieciątko Jezus, Matka Boża i św. 
Józef wyglądają inaczej. Na przykład, 
w japońskiej mają azjatycką urodę, 
z kolei w tej z Madagaskaru są czar-
noskórzy – podkreśla ks. Mirosław 
Tosza, prezes Stowarzyszenia Betle-
jem. – Szopki otrzymaliśmy od naszych 
przyjaciół, mieszkających zagranicą lub 
mających tam swoich znajomych. Nie 
pochodzą z masowej produkcji. Wszyst-
kie są dziełami lokalnych twórców i zo-
stały wykonane w stylu zgodnym z ich 
kulturą – stwierdza kapłan.

Po świętach Bożego Narodzenia 
mieszkańcy i członkowie Betlejem 
zapraszają z kolei na spektakl „Ka-
baret Mumio” z udziałem słynnej 
w całej Polsce grupy teatralnej i na 
kolędowanie z Kapelą Fedaków. Im-
preza odbędzie się w sali widowisko-
wej Młodzieżowego Domu Kultury 
27 grudnia o godz. 18. Bilety w cenie 
60 zł można kupić na kupbilecik.pl, 
w kawiarni „Arete” w MDK-u przy 
ul. Inwalidów Wojennych 2 (od po-
niedziałku do piątku w godz. 9-18) 
i w domu Wspólnoty Betlejem przy 
ul. Długiej 16. Podczas wydarzenia 
odbędą się też tradycyjny kiermasz 
betlejemskiego rękodzieła i kwesta.

To jednak nie koniec propozycji. 
Bowiem 30 grudnia, czyli w przed-
dzień sylwestra, wspólnota zaprasza 
na koncert pt. „Kolęda tu i tam”, w 
którym usłyszymy kolędy z całe-
go świata. Odbędzie się on o godz. 
17.30 w kościele Matki Bożej Aniel-
skiej w Dąbrowie Narodowej. Wy-
stąpią T.Etno - Tomek Drozdek
i Przyjaciele. W trakcie koncertu 

zostanie przeprowadzona zbiórka 
pieniędzy.

Zgromadzone podczas grudnio-
wych wydarzeń, środki stowarzysze-
nie przeznaczy w głównej mierze na 
dalsze prace budowlane betlejemskiej 
kawiarni i miejsca, w którym znajdą 
się m.in. sala do imprez okoliczno-
ściowych i wspólnotowe pracownie. 

Anna Zielonka-Hałczyńska
W swojej kolekcji Wspólnota ma szopki z najdalszych zakątków świata  
| fot. Archiwum prywatne

Łukasz Gach z jedną z szopek | fot. Archiwum prywatne
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Od zawsze myślałam o przystąpieniu 
do tej akcji. Chciałam pomagać innym. 
Dlatego w tym roku zostałam wolon-
tariuszem. Warto uczestniczyć w akcji 
i jeśli ktoś ma odrobinę wolnego czasu 
i chęci, wszystko da się ze sobą pogo-
dzić. Nie uważam, by to była ciężka 
praca. Za to daje mnóstwo satysfakcji.

O przystąpieniu do akcji myślałam od 
dłuższego czasu, ale zdarzało mi się 
zbyt późno zorientować, kiedy upływa 
termin składania podań na wolonta-
riusza. W tym roku przypomniałam 
sobie o naborze  w odpowiednim cza-
sie, a liderka przyjęła mnie pod swoje 
skrzydła, z czego się bardzo cieszę.

Do akcji „Szlachetnej Paczki” przy-
stąpiłam w tym roku, bo chciałam 
pomóc rodzinom w potrzebie. Mam 
sporo wolnego czasu, który chciałam 
przeznaczyć na coś, co przyniesie dużo 
dobrego. Uważam, że takie akcje, jak 
właśnie „Szlachetna Paczka” są bar-
dzo potrzebne.

Zawsze lubiłam pomagać i chętnie to 
robiłam, gdy tylko nadarzyła się taka 
możliwość. Uważam, że warto poma-
gać osobom potrzebującym. Z tego 
powodu przystąpiłam do akcji „Szla-
chetna Paczka” jako wolontariusz. 
Dzięki temu mogę pomagać spełniać 
czyjeś marzenia.

W „Szlachetnej Paczce” pomagam od 10 
lat. Robię to dla ludzi i dla tych wzru-
szeń. Co roku mamy sporo pracy, ale 
„Weekend Cudów” i towarzysząca mu 
atmosfera rekompensują nam wszystko. 
Spotykamy niesamowitych ludzi - po-
trzebujące rodziny i darczyńców. Poza 
tym warto pomagać, bo dobro wraca.

Na Rynku można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w świetlnym fo-
telu św. Mikołaja | fot. Natalia Czeleń

R E K L A M A

Weekend prawdziwych cudów
W weekend, 11 i 12 grudnia, w re-

mizie OSP w Byczynie, 24 wolon-
tariuszy uwijało się przy odbieraniu 
paczek od darczyńców i rozwożeniu 
ich potrzebującym rodzinom z na-
szego miasta. W czasie „Weekendu 
Cudów” obdarowano aż 35 rodzin! 
Paczki zawierały żywność, środki 
czystości, przybory szkolne, sprzęty 
RTV i AGD (głównie lodówki, pral-
ki) oraz zabawki. Dodatkowo każde 
odwiedzone przez wolontariuszy 
Szlachetnej Paczki gospodarstwo 
domowe otrzymało choinkę od Nad-
leśnictwa Chrzanów. – W tej edycji 
Szlachetnej Paczki mieliśmy 35 zgło-
szonych rodzin oraz 35 darczyńców. 

Potrzebowaliśmy przede wszystkim 
żywności, środków czystości, chemii 
gospodarczej, ale także przedmiotów 
większych gabarytów, takich jak: lap-
topy, pralki, lodówki, biurka, komody 
czy szafy – wylicza Karolina Pyrza-
nowska, liderka rejonu Jaworzno 
„Szlachetnej Paczki”.

Za powodzenie akcji odpowiadał 
cały sztab wolontariuszy, a także 
darczyńcy. Pracy było mnóstwo. Wo-
lontariusze wraz z liderem rejonu 
przez ostatnie miesiące zajmowa-
li się znajdowaniem rodzin w po-
trzebie. Posiłkowali się przy tym 
informacjami pozyskanymi od pra-
cowników instytucji pomocowych, 

które działają w naszym mieście, ale 
także od bliskich i znajomych osób 
potrzebujących wsparcia. Od paź-
dziernika do grudnia wolontariusze 
„Szlachetnej Paczki” odwiedzali ro-
dziny, rozmawiali i poznawali życie 
oraz potrzeby ubogich jaworznian. 
Inni w tym czasie planowali „Week-
end Cudów”, czyli fi nał akcji. Trze-
ba było zatroszczyć się o mnóstwo 
spraw organizacyjnych, ale też za-
dbać o ciepły posiłek i herbatę dla 
wszystkich pomagających. Nieoce-
nionym wsparciem byli też pomoc-
nicy noszący paczki w magazynie 
oraz kierowcy, którzy je przewozili. 
To zadanie wzięli na siebie między 

innymi strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Byczyny, Jelenia i Cięż-
kowic, strażacy z Państwowej Straży 
Pożarnej w Jaworznie, strażnicy ze 
Straży Miejskiej, pracownicy Urzę-
du Miejskiego oraz osoby prywatne. 

Udział w akcji charytatywnej wzię-
ły też fi rmy i osoby, które przygoto-
wały małe podarunki dla darczyń-
ców. Weekend cudów nie byłby 
jednak możliwy, gdyby nie hojni 
darczyńcy, którzy ochoczo przystą-
pili do działania i spełniali marzenia 
potrzebujących rodzin. 

Przez cały weekend wolontariu-
sze odwiedzali rodziny i wręczali 
świąteczne paczki. Był to szcze-

gólny czas radości i refl eksji dla 
wszystkich zaangażowanych w to 
przedsięwzięcie. Po wszystkim stru-
dzeni wolontariusze i darczyńcy 
świętowali sukces. „Weekend Cu-
dów” nie oznacza jednak końca 
pracy. Wolontariusze muszą jeszcze 
skrupulatnie opisać swoje wraże-
nia po dostarczeniu paczek. Poza 
tym w miarę możliwości utrzymają 
kontakt z rodziną, jeśli ona z kolei 
wyrazi na to zgodę.

– Jaworzno jest naprawdę wyjąt-
kowe. Na hasło „Szlachetna Paczka”
wiele serc się tutaj otwiera – opowia-
dała Karolina Pyrzanowska. 

Natalia Czeleń

Świąteczna Moc

Chętni mogli zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcia w fotobudce. Do foto-
grafi i pozowały też maskotki TAU-
RONU.

Na warsztatach w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej można było do-
wiedzieć się, skąd się bierze energia 
elektryczna i jak bezpiecznie z niej 
korzystać. Edukatorzy tłumaczyli też 
zgromadzonym, jak działa obwód 
elektryczny i czy człowiek lub jabłko 
przewodzą prąd. Na specjalnym ro-
werze można było wytworzyć ener-
gię elektryczną siłą własnych mięśni 

i przekonać się, ile wysiłku trzeba 
włożyć, by zapaliły się żarówki. 

Dużym zainteresowaniem cieszył 
się też fi nałowy występ Orkiestry Dę-
tej TAURON Wytwarzanie.

– Imprezy tego typu są naprawdę 
trafi one. Przyszłam tutaj z synem, by 
miło spędzić czas. Instalacje świetlne pod 
jaworem w Rynku robią wrażenie. Cie-
kawe są też wizualizacje na budynkach. 
Bardzo podoba nam się oświetlony fotel, 
do którego ustawiła się długa kolejka 
ludzi – mówiła Marta Wykpisz-Zbo-
rowska z Jaworzna.                    NC

NR 45/2021      21 GRUDNIA 2021 9LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA



„Viva Wiedeń – Viva Hollywood” - to tytuł Jubileuszowego Koncertu Noworocznego, na który 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie zaprasza 16 stycznia. Jedno z najważniejszych 
wydarzeń kulturalnych w naszym mieście odbędzie się już po raz 20.

W 2020 roku przed jaworznicką publicznością wystąpili Sofi a Sliwka i 12 te-
norów | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Orkiestra zachwyciła publiczność muzyką fi lmową | fot. Ewa Szpak

Świąteczny koncert 
z muzyką fi lmową

W niedzielny wieczór, 12 grud-
nia, Orkiestra Kameralna Archetti 
zaprosiła mieszkańców miasta na 
koncert świąteczny. Mimo przed-
świątecznych przygotowań wszyst-
kie bilety na koncert, który odbył się 
w sali koncertowej Młodzieżowego 
Domu Kultury, sprzedały się bardzo 
szybko. Był to koncert świąteczny, 
ale z muzyką fi lmową – specjalnie 
przygotowanymi na tę okazję mo-
tywami muzycznymi największych 
amerykańskich produkcji w aranża-
cji dyrygenta, aranżera i kierownika 
muzycznego Piotra Oleksiaka.

Każdy z utworów opatrzony został 
komentarzem, anegdotą związaną 
z genezą tego dzieła. Można było 
usłyszeć prawdziwe perełki - aran-
żacje znanych przebojów z oska-
rowych fi lmów, takich jak: „Piraci 
z Karaibów”, „Pacyfi k”, „West Side 
Story”, „Gra o tron” oraz „Narodziny 

gwiazdy”. Nawet wielbiciele współ-
czesnych bohaterów, tych komikso-
wych, z przyjemnością wysłuchali 
motywów muzycznych ze swoich 
ulubionych fi lmów: „Gwiezdne woj-
ny”, „Kapitan Ameryka” czy „Na 
krawędzi”. Także fani fi lmów sensa-
cyjnych i wielbiciele Jamesa Bonda 
byli usatysfakcjonowani, usłyszaw-
szy znany motyw muzyczny, który 
w oryginalne śpiewa Adele.

Muzycy przygotowali również nie-
spodziankę dla najmłodszych, a był 
to muzyczny motyw z jednej z ulu-
bionych bajek dla dzieci – „Minion-
ki”. Zresztą to najmłodsi bezbłędnie 
odgadli tytuł fi lmu, kiedy dyrygent 
celowo nie zapowiedział utworu. 
Prawdziwym i sympatycznym zasko-
czeniem była muzyka z familijnego 
fi lmu przygodowego „Czarnoksiężnik 
z Oz” z 1939 roku. 

Ewa Szpak

WARTO POSŁUCHAĆ... PRZECZYTAĆ... ZOBACZYĆ...
Książka KsiążkaMuzyka

Heather  Morris   
Trzy siostry

Ivan Tapia, Linde Montse    
DOM Z PAPIERU. Dziennik 

profesora
Kaśka Sochacka   

Ministory

Cici, Magda i Livi obiecują ojcu, że zostaną 
razem bez względu na wszystko. Wojna nie-
stety rozdziela dziewczyny. Po wielu przygo-
dach, poszukiwaniach, siostry odnajdują się 
w obozie, gdzie przeżywają horror. Podejmują 
kolejną walkę, aby wyrwać się z piekła Au-
schwitz i wrócić do ojczyzny – Słowacji, teraz 
pod rządami komunistów. Zdeterminowane, 
żeby zacząć od nowa, wyruszają do Izraela.

Film

Spider-Man. Bez drogi do 
domu

Trzeci fi lm z serii o człowieku-pająku. Ponownie 
w Spider-Mana wcielił się Tom Holland. Niestety 
nasz superbohater zostaje zdemaskowany. Gdy, 
cały świat dowiaduje się, kim jest Spider-Man, 
tenże prosi doktora Strange`a o pomoc, aby cofnąć 
wszystko. Zaklęcie Strange`a tworzy przy oka-
zji wyrwę, przez którą wydostają się złoczyńcy, 
z którymi superbohater kiedyś walczył. Czeka 
go więc nie lada wyzwanie.                            ES

Bestsellerowy ESCAPE BOOK adresowany nie 
tylko do fanów tego serialu. Zawiera dodat-
kowe ćwiczenia z kreatywnej bankowości, 
dokładnie 27 nowych zagadek. Członkowie 
bandy zaszyfrowali kody do swoich sejfów. 
Chcą się przekonać, czy ktoś potrafi  je otwo-
rzyć, żeby przyjąć nowego członka do swo-
jej szajki. Doskonała zabawa i ćwiczenia dla 
całej rodziny.

Premierowy album Kaśki Sochackiej to 30-mi-
nutowy album zawierający 5 nowych kom-
pozycji, które powstały w ciągu ostatnich 8 
miesięcy oraz alternatywna wersja piosenki 
„Nie było Cię” z pierwszej EPki artystki. To 
wyrafi nowany pop z dodatkiem miejskie-
go folku i muzyki alternatywnej. Atutem 
są świetne, poetyckie teksty, nietuzinkowy 
wokal i kojąca duszę muzyka.

Jubileuszowa uczta

Jaworznicka impreza jest wzoro-
wana na noworocznych koncertach 
wiedeńskich i od samego początku 
przyciąga rzesze miłośników muzyki 
klasycznej. Co roku na widowni za-
siada komplet melomanów, a wśród 
nich sporo tych, którzy nie opuścili 
żadnej z jaworznickich edycji. Nie-
którzy z niecierpliwością czekają już 
na kolejny koncert, tym bardziej że 
w styczniu tego roku nastąpiła prze-
rwa, spowodowana pandemicznymi 
obostrzeniami. Ale już niebawem 
będzie czekać na nich prawdziwa 
muzyczna uczta.

Wydarzenie odbędzie się w od-
nowionej Hali Widowiskowo-Spor-
towej MCKiS w centrum Jaworzna 
i rozpocznie się o godz. 17. Przed 
jaworznicką publicznością wystąpią 
muzycy orkiestry symfonicznej, pod 
batutą Woytka Mrozka, i soliści: Ju-
styna Gęsicka, Agnieszka Grabow-
ska, Edyta Piasecka, Ladies Trio, 
Sławomir Naborczyk, Michał Kut-
nik, Maksymilian Mrozek, Kenny 
Hooster i Vincent Schirrmacher, 
który występuje na deskach opery 
w Wiedniu.

– To będzie niezwykła muzyczna 
podróż, która w poprzednich latach 
zdążyła już podbić serca publiczności. 
Dlatego tegoroczny koncert będzie miał 
wyjątkową, atrakcyjną formę. Dwie 
części koncertu to połączenie tradycji 
i nowoczesności, której towarzyszyć 
będzie niepowtarzalna oprawa arty-
styczna i taneczna wraz ze spektaku-
larnymi wizualizacjami – podkreślają 
organizatorzy wydarzenia.

W części, zatytułowanej „Viva Wie-
deń”, będzie można usłyszeć utwory 
światowych kompozytorów: Johanna 
Straussa, Franciszka Lehára i Giu-
seppe Verdiego. W drugiej odsłonie 
koncertu, która zyskała nazwę „Viva 
Hollywood”, publiczność wsłucha 
się w symfoniczne brzmienia naj-
piękniejszych fi lmowych melodii. 

W programie znajdzie się muzy-
ka z takich fi lmów, jak „Gwiezdne 
Wojny”, „Dawno temu w Ameryce” 
i „Śniadanie u Tiff aniego”. 

Na przestrzeni 20 lat przed ja-
worznicką publicznością wystąpi-
ło wielu utalentowanych solistów 
i muzyków, wśród nich m.in. Da-
riusz Stachura, Paweł Skałuba, 
Adam Zdunikowski, Agata Sava, 
Małgorzata Długosz, grupa Quat-
troVoce, kwartet tenorów LeonVo-
ci, a także kilka słynnych orkiestr, 
w tym Orkiestra Symfoniczna Fil-
harmonii Lwowskiej, pod batutą Jo-
hanna Kruka oraz Woytka Mrozka,  
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii 
Zabrzańskiej, pod dyrekcją Sławo-
mira Chrzanowskiego, a także Or-
kiestra Kameralna „Archetti”, rozbu-
dowana do składu symfonicznego, 
pod batutą Macieja Tomasiewicza. 
Podczas koncertów rozbrzmiewały 
utwory wielkich kompozytorów, 
wśród nich te, autorstwa Johanna 
Straussa, Franza Lehára, Imre Kál-
mána i Giuseppe Verdi’ego.

W ostatnim z Koncertów Nowo-
rocznych, w 2020 roku, w sali wi-
dowiskowej Młodzieżowego Domu 
Kultury wystąpiło przed jaworznicką 
publicznością 12 tenorów z grup Le-
onVoci i Kalophonia oraz Sofi a Sliw-
ka, a także Lwowska Orkiestra Ka-
meralna pod batutą Woytka Mrozka. 
Jaworznianie usłyszeli wtedy piosenki 
z repertuaru takich artystów i grup, 
jak m.in. Andrea Bocelli, ABBA czy
Toni Braxton. Nie zabrakło meksy-
kańskiej „Granady”, „Libiamo ne' lieti 
calici” z opery „La Traviata” czy zna-
nego przeboju Jana Kiepury „Bru-
netki, blondynki”.

Bilety na Jubileuszowy Koncert No-
woroczny są w cenie 120 zł. Można 
je kupić przez internet, za pośrednic-
twem strony bilety.mckis.jaworzno.
pl i w kasie Hali Widowiskowo-
-Sportowej przy ul. Grunwaldzkiej 
80 w godz. 7-15. Jest też możliwość 
zakupu biletów na fakturę, w Dzia-
le Kultury MCKiS przy ul. Krakow-
skiej 8. 

Anna Zielonka-Hałczyńska
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W RegionALE zaprezentowały się zespoły z Jaworzna i goście ze Śląska | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Nie wszyscy lubią święta, 
a co za tym idzie – świąteczną otoczkę 
w postaci wszechobecnych piosenek, 
dekoracji oraz fi lmów o tej tematy-
ce, których przesyt w otaczającej nas 
przestrzeni może być męczący.

Dlatego w okresie świąteczno-no-
worocznym bezwzględnie trzeba 
mieć przygotowany zestaw ratun-
kowy w postaci dobrych książek 
i oczywiście fi lmów. Moje niezbęd-
ne dodatki to 4K - kubek gorącego 
kakao, kanapa, koc i miłe towarzy-
stwo kotów. 

Bez względu na to, czy lubicie spę-
dzać okres świąteczno-noworoczny 
hucznie z całą rodziną czy bardziej 
kameralnie, warto znaleźć chwilę 
wytchnienia, zająć miejsce na kana-
pie albo wybrać się do kina i razem 
lub osobno obejrzeć wybrany fi lm. 

W tym roku stawiam na nowości, 
dostępne na różnych platformach 
i, kto wie, może uda mi się znaleźć 
czas, by pójść do kina, bo to okres 
sprzyjający nadrabianiu zaległości. 
W moim spisie znajdują się też kla-
syki, do których chętnie wracam. 
Moje zainteresowania fi lmowe są 

Moje fi lmowe sugestie to:
Amelia, reż. Jean-Pierre Jeunet, Francja 2001
Cry macho, reż. Clint Eastwood, USA 2021
Dziennik Bridget Jones, reż. Sharon Maguire, Wielka Brytania 2001
Koło czasu, reż. Rafe Judkins, USA 2021 – serial
Planeta singli. Osiem historii, reż. Aleksandra Terpińska i inni, Pol-
ska 2021 - serial
Pożegnanie z Afryką, reż. Sydney Pollack, USA 1985
Przybysze, reż. Jens Lien, Norwegia 2019-21 - serial
Psie pazury, reż. Jane Campion , Wielka Brytania 2021
Wesele Muriel, reż. P.J.Hogan, Australia 1994 
Władca pierścieni: Drużyna Pierścienia/ Dwie wieże/Powrót króla, 
reż. Peter Jackson, Nowa Zelandia/USA 2001/2002/2003

Świąteczny zestaw ratunkowy
Nie wszyscy lubią święta, dość eklektyczne i rozległe, oglądam 

właściwie wszystko, poza horrorami 
i sensacją, bez względu na porę roku. 
Ale na 100 procent obejrzę Władcę 
Pierścieni.

Władcy Pierścieni nie trzeba rekla-
mować, zarówno książka jak i fi lm, to 
ponadczasowa klasyka, którą chyba 
wszyscy czytali lub widzieli. Uniwer-

salna historia, której ogólne przesłanie 
przy całej jej złożoności to zwycięstwo 
dobra nad złem. Dlatego przynaj-
mniej raz w roku sięgam po Władcę 
Pierścieni, bo w całym otaczającym 
nas mroku daje nadzieję i podnosi 
na duchu. Dlatego kolejny raz chcę 
mieć poczucie, że, bez względu na 
wszystko, będzie dobrze.             KP

W tym roku wydawnictwo Nasza 
Księgarnia świętowało swoje 100. 
urodziny. Z tej okazji wydana została 
jubileuszowa wersja jednej z popular-
niejszych gier z ich portfolio – Sen. 
Nowa szata grafi czna, nowe właści-
wości kart, nowe warianty rozgrywki 
i możliwość połączenia z wcześniejszą 
wersją gry. Sen, obok Kruków i Smo-
ków, tworzy serię gier przenoszących 
graczy do świata snów z charaktery-
stycznymi, czarnymi krukami. Czy 
każda z tych gier, zilustrowanych 
przez Marcina Minora, jest warta 
polecenia? Zapraszam na podróż do 
świata snów.

Sen został oparty na zasadach gry 
Rat-a-Tat Cat autorstwa Monty’ego
i Ann Stambler (USA, 1995). Ce-
lem gracza udającego się do świata 
snów, gdzie czekają spokojne i mrocz-
ne krainy, jest stworzenie snu o jak 
najmniejszej liczbie kruków. Gracze, 
mając swoje cztery startowe karty, 
muszą wykazać się dobrą pamięcią 
i wymienić karty z wysoką cyfrą, za-
nim jeden z nich powie „Pobudka!”. 
Gra posiada minimalne ślady interak-
cji, głównie dzięki zdolnościom kart, 
pozwalających na podejrzenie lub 
wymianę kart z przeciwnikiem. War-
to obserwować współgraczy podczas 
wymiany kart, ponieważ do samego 
końca wszystkie krainy pozostają nie-
widoczne dla grających.

Kruki to polska edycja gry Odin’s 
Ravens autorstwa Thorsten Gimm-
ler (Niemcy, 2002). W grze kruki co 
noc podróżują po krainach w świe-
cie snów i muszą zakończyć swój lot 
przed nastaniem świtu. Celem graczy 
jest więc umiejętne wykorzystanie 
kart lotu i akcji, aby jak najszybciej 
pokonać trasę wyścigu. W przeciwień-
stwie do Snu i Smoków, Kruki są grą 
dwuosobową i posiadają największą 
dynamikę oraz interakcję. Dzięki kar-
tom akcji gracze mogą skutecznie 

opóźniać swojego przeciwnika, po-
przez cofanie jego kruka lub wydłu-
żanie trasy. 

Smoki to póki co ostatnia gra z se-
rii. Oryginalnie nosi nazwę Paper Sa-
fari i jest autorstwa Kevina Kichana 
Kima (Korea Południowa, 2008). Tu, 
jak w przypadku gry Sen, celem gra-
czy jest stworzenie snu z krain o jak 
najmniejszej liczbie punktów. Tym 
razem sny będą składać się z 6 kart 
i z min. 3 rund. Podczas wymiany 
kart, nowe krainy pozostają odkryte, 
a sen się kończy, kiedy jeden z gra-
czy będzie musiał ujawnić ostatnią 
ze swoich krain. Po każdej rundzie 
gracz, który uzyskał najmniejszy wy-
nik, otrzymuje żeton smoka. Trzy że-
tony smoka dają graczowi ostateczne 
zwycięstwo. W tym tytule również 
występują Kruki i tym razem pełnią 
rolę akcji specjalnych. Mogą m.in. 
przemieszczać karty lub pełnić rolę 
ich lustrzanych odbić. Najważniej-
sze w grze jest ułożenie dwóch kart 
o tych samych wartościach w jednej 
kolumnie, dzięki czemu ich wartość 
przy zliczaniu punktów wynosi 0.

Wszystkie opisane powyżej gry po-
siadają bardzo proste zasady i idealnie 
sprawdzają się przy rodzinnych posie-
dzeniach. Zwłaszcza Sen, który bazuje 
na umiejętnej obserwacji otoczenia. 
Moim zwycięzcą są jednak Kruki, ze 
względu na dynamikę i największą 
interakcję pomiędzy graczami. To, 
co warto podkreślić, to niesamowite 
grafi ki na kartach, zwłaszcza wple-
cione w tło smoki i karty Snu edycji 
jubileuszowej.

Oprócz Snu jubileusz sprzyjał rów-
nież wypuszczeniu na polski rynek 
kilku nowych tytułów, po które warto 
sięgnąć. Wśród nich znalazły się m.in. 
Monster City, Niepożądani Goście 
czy dodatek do gry Wyprawa do El 
Dorado: Demony Dżungli. 

Radosław Kałuża HKG Gildia

Sen, Kruki i Smoki 

Świat baśniowych krain

RegionALE – na styku kultur
Zachodni Krakowiacy i Ślązacy, 

reprezentujący ziemię pszczyńską, 
przedstawili rodzimą kulturę i zwy-
czaje ludowe podczas jaworznickiego 
„RegionALE”, czyli Spotkania z Tra-
dycją, które odbyło się w piątek, 10 
grudnia, na scenie Domu Kultury im. 
Zdzisława Krudzielskiego w Szczako-
wej. Imprezę, już po raz czwarty, zor-
ganizowało Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie, we współpracy 
z Miejskim Związkiem Rolników, Kó-
łek i Organizacji Rolniczych.

– MCKiS od zawsze wspiera lokalny 
folklor. To ważna część naszego dzie-
dzictwa, naszej tożsamości – podkreśla 
Monika Komańska, pełnomocnik 
ds. organizacyjnych w MCKiS. – Od 
początku swojego istnienia Jaworzno 
leżało na pograniczu dwóch ważnych 
regionów. Nie może więc dziwić fakt, że 
miało to wpływ na jaworznickie zwy-
czaje, które są pewną mieszanką dwóch 
kultur, małopolskiej i śląskiej, oczywiście 

z przewagą tradycji krakowskich. Dla-
tego nasz festiwal ma w swojej nazwie 
ALE. Jaworznu tradycjami jest bliżej do 
Krakowa, ale bliskość Śląska też ode-
grała tu swoją rolę – dodaje.

Podczas 4. edycji festiwalu wystą-
piło siedem zespołów śpiewaczych 
z Jaworzna i jeden ze Śląska. Kra-
kowskie tradycje zaprezentowały  By-
czynianki, Dąbrowianki, Jelenianki, 
Dobrzanki, Ciężkowianki, Jeziorczan-
ki i Jaworznianki. Zabrakło Szczako-
wianek, które nie mogły wystąpić 
z powodu kwarantanny niektórych 
członkiń grupy.

– Cieszę się, że wróciły RegionALE. 
Jednak szkoda, że zostały zorganizowa-
ne tak późno, bo jest teraz dużo zacho-
rowań, przez co w wydarzeniu mogła 
wziąć udział ograniczona liczba osób
– przyznaje Elżbieta Kluczowska, 
przewodnicząca zespołu Dobrzanki. 
– Ale i tak dobrze, że to nasze spotka-
nie mogło dojść do skutku, podobnie 

jak kilka tygodni temu biesiada jesienna 
w klubie Relax. Zawsze panuje na nich 
wspaniała atmosfera – dodaje.

Elżbieta Kluczowska do zespołu 
z Dobrej należy od 20 lat i z wielką 
przyjemnością kultywuje tradycje 
Krakowiaków Zachodnich. Z dumą 
nosi krakowski strój.

Swoje zwyczaje podczas RegionA-
LE zaprezentował też zespół folklory-
styczny Ściernianeczki z Bieruńskiego 
Ośrodka Kultury. – W Jaworznie wy-
stąpiliśmy po raz pierwszy. To bardzo 
dobra okazja do wymiany doświadczeń 
między zespołami z dwóch odmiennych 
regionów, które mają inne stroje, śpiewa-
ją inne piosenki, mają odmienną kulturę 
i zwyczaje – podkreśla Krystyna Cza-
jowska, kierowniczka Ściernianeczek.

Grupa z Bieruńskiego Ośrodka Kul-
tury zaśpiewała typowo pszczyńskie 
piosenki, w tym jedną autorską, pt. 
„Karczma”.

Anna Zielonka-Hałczyńska

tom akcji gracze mogą skutecznie 
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Uczniowie z SP 13 z zapałem wykonywali warstwowe kartki świąteczne 
| fot. Natalia Czeleń

AU TO P R O M O C J A

Fotografie 
i fotomontaże 

mistrza
Do 30 grudnia można obejrzeć 

w Muzeum Miasta Jaworzna wy-
stawę pt. „Zdzisław Beksiński - od 
fotografii do fotomontażu kompu-
terowego”, prezentowane w ramach 
7. Vintage Photo Festivalu. Eks-
pozycja powstała przy współpracy 
z  Agencją Zegart. Wernisaż odbył 
się 17 grudnia w muzealnej galerii 
Obecnej i cieszył się dużym zain-
teresowaniem miłośników talentu 
sanockiego artysty. Wystawa składa 
się z 62 prac Beksińskiego, które 
pochodzą ze zbiorów Muzeum Hi-
storycznego w Sanoku.

– Z czego 50 to fotografie czarno-
-białe, z wczesnego okresu twórczości, 
czyli lat 50. i 60. ubiegłego stulecia, 
a pozostałe 12 to komputerowe foto-
montaże z około dziesięciu ostatnich 
lat twórczości artysty – informują 
organizatorzy ekspozycji.

To właśnie od czarno-białych 
zdjęć Zdzisław Beksiński rozpoczął 
swoją twórczość. Na fotografiach 
można zobaczyć postacie ludzkie 
w zaskakujących pozach, skulone, 
pełnelęku, zdeformowane, owinięte 
sznurkami.

Artysta był z urodzenia sanocza-
ninem. Przyszedł na świat 24 lutego 
1929 roku. Studiował architekturę 
na Politechnice Krakowskiej. Działal-
ność artystyczną rozpoczął w latach 
50. XX wieku. Najpierw zajmował się 
fotografią. Następnie zasłynął jako 

malarz, grafik i rzeźbiarz. Pracował 
m.in. jako inspektor nadzoru na bu-
dowach socjalistycznych i stylista 
w Dziale Głównego Konstruktora 
Sanockiej Fabryki Autobusów „Auto-
san”. Angażował się charytatywnie. 
W 1977 roku zamieszkał z rodzi-
ną w Warszawie, gdzie wraz z żoną 
opiekował się swoją matką i teścio-
wą. Pierwsza zmarła w 1988 roku, 
a druga w 1996. W 1998 roku Bek-
siński został wdowcem. Jego żona, 
Zofia, w wyniku choroby, odeszła 22 
września. Nieco ponad rok później, 
24 grudnia 1999 roku, samobójstwo 
popełnił ich jedyny syn, Tomasz. Kil-
ka lat później, 21 lutego 2005 roku, 
Zdzisław Beksiński został zamordo-
wany. Zabójcą był 19-letni Robert 
K., którego rodzinę artysta zatrudniał 
do sprzątania i prac naprawczych. 
Motywem zbrodni miała być odmo-
wa udzielenia pożyczki. W zatarciu 
śladów pomógł mordercy jego 16-let-
ni kuzyn. Robert K. został skazany 
na 25 lat więzienia, a 16-latek „za 
psychiczną pomoc w zabójstwie” na 
5 lat pozbawienia wolności.

Zdzisław Beksiński pozostawił 
po sobie duży dorobek artystyczny, 
w tym kilka tysięcy obrazów, zdjęć, 
grafik, rzeźb, rysunków i reliefów. 
Już za swojego życia zapisał je w te-
stamencie Muzeum Historycznemu 
w Sanoku.                             

 Anna Zielonka-Hałczyńska

Świąteczne nastroje w bibliotece
Świąteczna atmosfera w Jaworz-

nie jest już doskonale wyczuwalna. 
Do przygotowań włączyli się też bi-
bliotekarze z jaworznickiej książni-
cy, którzy zaprosili dzieci, młodzież 
oraz seniorów na bożonarodzenio-
we warsztaty. Jaworznianie chętnie 
wzięli  udział w najnowszym projek-
cie Miejskiej Biblioteki Publicznej re-
alizowanym pod nazwą „Świąteczne 
nastroje”. Cykl trzech spotkań łączył 
warsztaty artystyczne z tradycjami 
świątecznymi.

Pierwsze spotkanie w bibliotece 
w ramach świątecznego cyklu od-
było się 9 grudnia. Gościli na nim 
uczniowie klasy drugiej ze Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Jaworznie, 
którzy w ramach dnia „Radosnego 
drzewka” tworzyli ekologiczne de-
koracje choinkowe. Powstały wtedy 
pomysłowe i oryginalne zawieszki, 
papierowe aniołki, bałwanki czy cho-
inkowe łańcuchy. 

Dzień później do jaworznickiej 
biblioteki przyjechali nieco starsi 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 13. Oni w ramach „Świątecznych 

nastrojów” wykonali bożonarodze-
niowe kartki, wykorzystując do tego 
technikę scrapbookingu w ramach 
zajęć „Design cards”. 

– Część z tych pięknych kartek, które 
powstały na zajęciach, młodzież zabrała 

ze sobą do domu. Natomiast część z nich 
wyślemy naszym przyjaciołom – zdra-
dza Aleksandra Bzowska, instruktor 
metodyczny w MBP w Jaworznie.

Zajęcia dla seniorów poprowa-
dziła w poniedziałek, 13 grudnia, 

Anna Eklewicz. Pod jej czujnym 
okiem uczestnicy warsztatów wy-
konywali zapachowe zawieszki, 
unikalne świeczniki i choinki ze 
sznurka. Wszystkie prace doskonale 
wpisywały się w bożonarodzeniowe 
tradycje.

Kreatywne zajęcia rękodzieła 
świątecznego, połączone z litera-
turą, bardzo przypadły do gustu 
mieszkańcom Jaworzna.

– Każdy uczestnik warsztatów otrzy-
mał niespodziankę w postaci książek 
czy gier planszowych od Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych – mówi Aleksandra Bzowska.

Przedsięwzięcie współorganizo-
wane było z Wydziałem Promocji, 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskie-
go w Jaworznie. Biblioteczne zaję-
cia to element działań w ramach 
kampanii „Jaworzno mówi STOP 
cyberprzemocy”, współfinansowa-
nej ze środków z budżetu gminy, 
pochodzących z wpływów z opłat 
za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

Natalia Czeleń

Negatywy 
w galerii

Do 2 stycznia w Galerii ExLibris 
oglądać można wystawę fotografii 
Jakuba Byrczka „Negatywy”. Ekspo-
zycja to mocny akcent, którym biblio-
tekarze finalizują rok w ich galerii. 
– Wystawa jest autorską propozycją ar-
tystów zaangażowanych w działalność: 
Żywego Skansenu Fotografii, Galerii Fo-
tografii – PUSTA cd. oraz Szkoły widze-
nia – prof. Jakuba Byrczka przy współ-
pracy Krzysztofa Szlapy. To także efekt 
aktywności, do których od 2000 roku 
w Jaworznie zachęcają fotograficy, pro-
mując inne niż powszechne traktowa-
nie i zrozumienie tej sztuki – wyjaśnia 
Aleksandra Bzowska z MBP.

Wystawa stanowi element projek-
tu „Widzenie kamienia”, łączącego 
teraźniejszość z przeszłością, stare 
z nowym. Jego częścią jest zbiór fo-
tografii powstałych w trakcie organi-
zowanych przez prof. Byrczka zajęć 
dla dzieci. Starsza kolekcja, pocho-
dząca z lat siedemdziesiątych, pełni 
funkcję dokumentalną.                 GD
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W niedzielę, 12 grudnia, parkiet Hali Widowiskowo Sportowej MCKiS opanowały młode 
siatkarki z sześciu miast naszego regionu. W Mikołajkowym Turnieju Minisiatkówki walczyły 
zawodniczki z IV i V klas szkół podstawowych z Jaworzna, Katowic, Myszkowa, Blachowni 
i Zawiercia. Swoją reprezentację miały też Ostrowy. Zmagania przy siatce zorganizowali trenerzy 
z sekcji siatkówki żeńskiej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu.

Młode siatkarki walczyły z dużym zaangażowaniem 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Tytani znów przywieźli sporo medali | fot. Archiwum prywatne

R E K L A M A

Worek medali 
Jaworzniccy siłacze z klubu „Ty-

tan” Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie przywieźli 
z Pucharu Polski w armwrestlingu 
19 medali. Ogólnopolskie zawody 
odbywały się w miniony weekend 
w Jastrzębiej Górze. – Wśród zdoby-
tych przez nas krążków jest 7 złotych, 
6 srebrnych i 6 brązowych – informuje 
Mariusz Grochowski, trener i za-
wodnik „Tytana”, który wywalczył 
srebrny medal na prawą i brązowy 
na lewą rękę. – Dodatkowo nasz klub 
zajął drugie miejsce w klasyfi kacji ge-
neralnej senior, trzecie w klasyfi kacji 
niepełnosprawnych i drugie w klasy-
fi kacji open. Gratulujemy wszystkim 
zawodnikom za sportową rywalizację. 
Do zobaczenia już w przyszłym roku 
na mistrzostwach Polski – podkreśla.

W tegorocznym Pucharze Polski 
nad Bałtykiem wzięło udział 110 
zawodników i zawodniczek z całe-
go kraju. Medale i puchary, zdobyte 
w Jastrzębiej Górze, to kolejne tro-

fea, które jaworzniccy armwrestel-
rzy zyskali w tym roku. W marcu 
na mistrzostwach Polski w Gniewie 
wywalczyli 44 krążki, w tym 19 zło-
tych, 17 srebrnych i 8 brązowych oraz 
trzy puchary, zdobyte drużynowo: 
za pierwsze miejsce w kat. senior, 
drugie w kat. junior i trzecie w kla-
syfi kacji ogólnej. 

Utytułowani jaworzniccy siłacze 
zdobywają trofea już od kilku dobrych 
lat. Do ich największych osiągnięć 
należą medalowe miejsca, na zawo-
dach międzynarodowych. W grud-
niu 2019 roku pięciu zawodników 
„Tytana” MCKiS wywalczyło tytuły 
mistrzów świata. Mistrzostwa odbyły 
się wtedy w Rumi.

Jaworzniccy siłacze już szykują się 
na przyszłoroczne mistrzostwa Polski. 
Zamierzają też wziąć udział w mi-
strzostwach Europy, zaplanowanych 
na koniec maja w Rumi. We wrześniu 
2022 roku mają odbyć się też mi-
strzostwa świata we Francji.   AZ-H

Z siatkówką w roli głównej

Czwartoklasistki grały w druży-
nach dwuosobowych, a ich starsze 
o rok koleżanki występowały na 
boisku trójkami. W każdym z rocz-
ników walczyło po 18 zespołów. 
– W turnieju dwójek wzięło udział 7 
drużyn MCKiS-u, a w trójkach 5 – infor-
muje Mariusz Łoziński, koordynator 
szkolenia siatkarskiego kobiet w Miej-
skim Centrum Kultury i Sportu. – Na 
co dzień w zajęciach, prowadzonych 
przez naszych trenerów, uczestniczą 
uczennice z klas sportowych ze Szkoły 
Podstawowej nr 7 i nr 16 oraz dziew-
częta, które biorą udział w treningach 
popołudniowych. Na turnieju zabrakło 
niestety klasy sportowej z SP 16, ponie-
waż w całości była objęta kwarantanną. 

Z tego samego powodu nie dojechały też 
zespoły z Wieliczki – tłumaczy.

Jak jednak dodaje, absencja siat-
karek z jaworznickiej „16” nie po-
krzyżowała turniejowych planów 
MCKiS-u. – Mamy w sekcji tak dużo 
zawodniczek, że nie mieliśmy problemu 
z obłożeniem miejsc i wszystkie nasze 
uczennice, które nie były na kwaran-
tannie, miały okazję zagrać – przyzna-
je dalej Mariusz Łoziński. – Podczas 
Mikołajkowego Turnieju Ministatkówki 
chodzi przede wszystkim o dobrą zaba-
wę, a nie o najwyższe miejsca. Zawody 
były okazją do tego, by nasze siatkarki 
mogły pokazać, czego się nauczyły, sie-
dzącym na widowni rodzicom, babciom 
i dziadkom – zaznacza.

Zmagania na parkiecie i tak były 
bardzo emocjonujące, a dziewczęta 
dawały z siebie wszystko. – Dobrze 
nam idzie. Wygrałyśmy już cztery mecze 
– podkreślają Justyna Smalec i Nata-
lia Bodzenta, czwartoklasistki z SP 7. 
Obie kochają siatkówkę i gra sprawia 
im wiele przyjemności. – Poznałyśmy 
tę dyscyplinę już na zajęciach z cyklu 
„MCKiS - Lubimy Sport” i zdecydowa-
łyśmy się zapisać do klasy sportowej. 
To była dobra decyzja – wspominają.

Ostatecznie ich dwójkowy team 
zajął drugie miejsce w fi nale B. Li-
derkami grupy okazały się natomiast 
zawodniczki z Katowic. W fi nale 
A triumfowały siatkarki z Zawier-
cia, a w grupie C zespół z Jaworzna. 

W zmaganiach piątoklasistek w fi na-
le A wygrały zawiercianki. W grupie 
B najlepiej poradziły sobie siatkar-
ki z Dąbrowy Górniczej, a w fi nale 
C wygrała drużyna z miejscowości 
Ostrowy.

Najlepsze zawodniczki i zespo-
ły zostały nagrodzone medalami 
i otrzymały nagrody. Wszystkie 
uczestniczki turnieju dostały mi-
kołajkowe prezenty i pamiątkowe 
dyplomy.                               AZ-H
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Ulica Królowej Jadwigi usytuowana jest w Śródmieściu 
i łączy plac św. Jana z ul. Grunwaldzką. Nazwę nadano jej 
dla upamiętnienia Jadwigi, królowej Polski, która urodzi-
ła się w 1373 lub 1374 r. w Budzie, jako ostatnie dziecko 
Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki. Należała 
do dynastii Andegawenów. 

Królewnę wcześnie przygotowy-
wano do pełnienia roli królowej. 
Dbano o jej wykształcenie. Roz-
budzano w niej fascynację litera-
turą, muzyką, sztuką i nauką oraz 
językami obcymi.

Jako kilkuletnia dziewczynka, 
w 1378 roku, formalnie zaręczyła 
się z Wilhelmem z dynastii Habs-
burgów, którego pokochała. Podpi-
sano wtedy zobowiązanie, że stro-
na, która zerwie zaręczyny, wypłaci 
drugiej stronie 200 000 fl orenów 
w złocie. 

W 1384 Jadwigę sprowadzono z Węgier do Polski na 
Wawel. Jadwiga w wieku 10 lat została królem. Panowie 
krakowscy chcieli związać Polskę z Litwą i ofi arowali pol-
ską koronę księciu litewskiemu - Jagielle. Kasztelan kra-
kowski przepędził dotychczasowego narzeczonego Jadwigi  
z zamku. Królowa próbowała uciec z ukochanym na Śląsk, 
ale biskup krakowski wytłumaczył jej, że poślubienie litew-
skiego księcia byłoby bezcenną ofi arą na rzecz chrystiani-
zacji Europy. Jadwiga i Jagiełło zawarli związek małżeński 
w 1386 roku, a kilka dni później Jagiełło przyjął chrzest, 
co umożliwiło następnie zawarcie unii polsko-litewskiej. 

Święta, królowa 
i patronka Polski

Patroni 
naszych 
ulic

Królowa prowadziła mądre, dyplomatyczne i odważne 
rządy. Dbała o dobro poddanych. Angażowała się w działal-
ność polityczną, kulturalną, a także charytatywną i oświa-
tową. Często też się modliła. Przyczyniła się do przyłą-
czenia Rusi do Polski. Porozumiała się z Konradem von 

Jungingenem, wielkim mistrzem 
krzyżackim. Doprowadziła do ugo-
dy między Władysławem Jagiełłą 
a księciem Witoldem, jego bratem.  
Odnowiła Akademię Krakowską 
i utworzyła na niej studia teologicz-
ne. Powołała kolegium przy Uni-
wersytecie w Pradze. Ufundowała 
liczne kościoły, klasztory i szpitale.  
Zleciła tłumaczenie Księgi Psalmów 
na język polski. 

W 1395 r. zmarła Maria, siostra 
królowej. Osłabiło to na Węgrzech 
pozycję jej męża, Zygmunta Luk-
semburskiego. Jadwiga zaprzesta-

ła używania tytułu królowej Węgier, choć się go nigdy 
nie zrzekła. 

Królowa Jadwiga urodziła córeczkę Elżbietę. Dziew-
czynka zmarła po trzech tygodniach. Kilka dni później, 17 
lipca 1399 w Krakowie odeszła również sama Jadwiga. 
Miała wtedy 25 lat. Przyczyną śmierci były poporodowe 
powikłania. 

Królowa  została ogłoszona świętą 8 czerwca 1977 roku. 
Jej kanonizacji dokonał papież Jan Paweł II. Królowa 
została także ogłoszona patronką Polski.

Natali Czeleń

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 44 (236)

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 27 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w  „Pulsie Jaworzna” nr 44 
(236): Najlepsze z nici są nici 
sympatii. 

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

Dla niektórych dużym wyzwa-
niem bywa wyartykułowanie jed-
nej wypowiedzi bez przekleństw, nie 
mówiąc już o powstrzymaniu się na 
cały dzień od tzw. „brzydkich wy-
razów”. A może jednak warto się 
tak powstrzymać? Chociaż 17 grud-
nia, bo wtedy przypadał Dzień bez 
Przekleństw. Ideą tego święta jest 
zwrócenie uwagi na czystość i piękno 
polskiej mowy, która nie potrzebuje 
wulgaryzmów, by trafnie i dosadnie 
wyrażać emocje. Bo właśnie w celu 
zredukowania napięcia, ludzie prze-
klinają najczęściej. Jednak są one 
powszechnie uważane za objaw pry-
mitywizmu i braku kultury. Nie wszę-
dzie można więc sobie pozwolić na 
mocniejszą „wiązankę”. W niektórych 
krajach można za to słono zapłacić, 
a w ekstremalnych przypadkach na-
wet trafi ć do aresztu na 15 dni. Taka 
historia spotkała pewnego ukraińskie-
go ucznia, który nadużywał wulgary-
zmów na internetowym czacie. Dzień 
później, 18 grudnia, święto obchodził 
język arabski. Światowy Dzień Języka 
Arabskiego został ustanowiony przez 
UNESCO, w celu rozpowszechnienia 
wiedzy na jego temat i podkreślenia 
roli, jaką odgrywa we współczesnym 
świecie. Jest to szósty ofi cjalny język 
ONZ, którym posługuje się ponad 
422 mln ludzi.         

Not. Ewa Szpak

Dla niektórych dużym wyzwa-
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