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Zestaw mistrzowskich me-
dali przywieźli do Jaworzna 
judocy Klubu Sportów Walki 
„Satori” z Mistrzostw Polski 
Judo Kata w Radomiu. Złote 
i brązowe krążki wywalczyli 
też ich klubowi koledzy, tre-
nujący ju-jitsu, na Pucharze 
Polski w Katowicach.

Mistrzowskie zmagania ju-
doków odbyły się w sobotę, 
7 maja.

– W turnieju udział wzięli 
przedstawiciele klubów z całej 
Polski w konkurencjach nage-

kiej placówki muzealnej, któ-
ra po latach przeobraziła się 
w Muzeum Miasta Jaworzna. 
Jego pracownicy zapraszają 
mieszkańców do wspólnego 
świętowania pięknego jubile-
uszu. W planach są rozmaite 
wystawy i spotkania, punkt 
kulminacyjny obchodów za-
planowany został na ostatni 
miesiąc roku, ponieważ to 
właśnie 15 grudnia minie 50 
lat od otwarcia muzealnej eks-
pozycji.

poczynku mieszkańców Ja-
worzna i sąsiednich miast. 
Ośrodek jest już niemal go-
towy na masowe odwiedziny 
plażowiczów i miłośników 
aktywnego wypoczynku. Po-
desty już stoją. Na fi niszu jest 
też wykonanie infrastruktury 
związanej ze ścieżkami i na-
tryskami. W drodze przetar-
gu wybrano już ratowników 
wodnych, którzy będą dbać 
o bezpieczeństwo wypoczy-
wających.

-no-kata, katame-no-kata, go-
shin-jutsu, kime-no-kata oraz 
ju-no-kata – wymienia Łu-
kasz Proksa, prezes KSW 
Satori.

23 maja minie 50 lat od spo-
tkania 14 członków Społeczne-
go Komitetu Organizacyjnego 
Muzeum Regionalnego. Wła-
śnie ten majowy dzień 1972 
roku uznawany jest za datę 
powołania do życia jaworznic-

Zbliża się start letniego 
sezonu na Sosinie. To jed-
no z ulubionych miejsc wy-



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.

k
re
sk
a
P
U
L
S
U

Oczywiście ktoś zdrowo przesa-
dził, tym bardziej że pora na ulubio-
ne owoce dziecięcych szabrowników 
przyjdzie dopiero za 2 miesiące, 
jednakże wizja zakupu po propo-
nowanej cenie to rozbój w biały 
dzień. W sumie to zastanawiając 
się, czy chcesz się nażreć czereśni, 
czy jechać na wczasy do Egiptu, 
zyskujesz niezły dylemat. 

Jeśli już o wczasach: bardzo cie-
kawie zapowiada się ten sezon. Tur-
cja walczy o każdego klienta, bo 
częściowy odpływ grupy rosyjskiej, 
spowodowany zakazem lotów, musi 
ktoś wypełnić. Polacy, jak wiado-
mo, nie kochają poddanych Putina 
– i słusznie – sam jestem ciekaw, 
czy ta niechęć nie przełoży się na 
antagonizmy w czasie urlopu, bo 
przebywając na jednej sali i mając 
nieograniczone all inclusive, może 
się wszystko zdarzyć. 

Aby ułatwić przyjazd naszym tu-
rystom, Turcja postanowiła, że Pola-
cy mogą podróżować bez paszpor-
tów, co znacznie ułatwia sprawę. 
Mnie też się w kwietniu przetermi-
nował ów dokument, a załatwienie 
go obecnie, to wyjazd do Chrza-
nowa, Katowic lub innego miasta, 
gdzie znajduje się wydział paszpor-
towy. O ile pierwsze, sąsiadujące 
miasto jest położone komunikacyj-

Pielgrzymka za 20 kilo czereśni
Wojciech P. Knapik

nie najbliżej, to kolejki do złożenia 
wniosku są dość poważne – jakiś 
lokalny geniusz połączył paszpor-
ty z działem komunikacji, tak więc 
wizyta może się lekko przeciągnąć. 
Nie wiem jak w Katowicach, ale ich 
system rezerwacji kolejki online po 
prostu nie działa, twierdząc, że brak 
dostępnych terminów. Pewnie był 
zrobiony przez syna Antka żony 
szwagra brata, który jest informa-
tykiem, ale on nie widzi problemu. 
Ile razy pytam jakiegokolwiek in-
formatyka o rozwiązanie problemu, 
słyszę odpowiedź: „u mnie działa”. 
I spróbuj się z gadziną dogadać.

Wracając do wakacji: blady strach 
padł na niektóre osoby i zrezygno-
wały z wyjazdów zagranicznych. 
Różnie ludzie odbierają zagrożenie 
oraz znajomość geografi i. Ja tam nie 
zamierzam zamykać się w pokoju 
z telewizorem i wyskakującymi czer-
wonymi paskami na ekranie i dora-
biać teorię, co gdzie i kiedy walnie. 
Co ma być, to będzie, niezależnie, 
gdzie się nie znajdujesz. Oczywiście 
nie zamierzam się pchać w rejony, 
które są skrajnie niebezpieczne, ale 
chyba niektórych ciągnie, i to w prze-
dziwny sposób... 

Znacie pojęcie pielgrzymek, za któ-
rymi tak naprawdę kryją się rozbu-
dowane imprezy turystyczne? (Swoją 
drogą, jak to się ma do drogich opłat 
koncesyjnych i ubezpieczeniowych 
dla biur podróży oraz TFG – Tury-
stycznego Funduszu Gwarancyjne-
go, zabezpieczającego fi nansowo 
i prawnie interesy turystów w razie 
kłopotów za granicą). Pewien ksiądz, 
organizujący takie właśnie coroczne 
pielgrzymki w różne regiony świata, 
poszedł dość konkretnie po bandzie, 
proponując grupie kobiet wyjazd 
do... Syrii. Czyli do kraju, na któ-
rego terenie trwa aktywny konfl ikt 
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Różne są defi nicje tego, czym jest 
rodzina. Socjologowie piszą, że to 
podstawowa grupa, na której zbu-
dowane jest całe społeczeństwo. Nie-
którzy podkreślają znaczenie więzów 
krwi, a inni przekonują, że pokre-
wieństwo i powinowactwo nie są 
najważniejsze, bo bardziej liczy się 
psychiczna i emocjonalna bliskość. 
Mnie najbardziej podoba się ta defi -
nicja, która mówi, że rodzina to taka 
przestrzeń, w której już nie trzeba 
być dzielnym.

Niezależnie od tego, która defi ni-
cja jest nam najbliższa i którą przyj-
mujemy za wiążącą, pewne jest, że 
rodzina jest dla większości z nas 
bardzo ważna. Badania społeczne 
wykazały, że szczęście rodzinne jest 
najważniejszą wartością (większą 

nawet niż zdrowie i spokój) dla 80 
procent ankietowanych.

Wkrótce będziemy mieć okazję, by 
to rodzinne szczęście pielęgnować 
i dodatkowo się o nie zatroszczyć. 
Już 29 maja w parku Podłęże bawić 
się będziemy podczas kolejnej edycji 
Święta Rodziny. To plenerowa im-
preza, która stwarza możliwość, by 
aktywnie spędzić czas z najbliższy-
mi. Będą konkursy, które integrują, 
ale też zabawy i pokazy. W progra-
mie jest również Rowerowy Rajd 
Rodzinny.

Wydarzenie od początku jest 
bardzo lubiane przez jaworznian, 
zwłaszcza przez tych najmłodszych. 
Warto skorzystać z tego zaproszenia 
i przy okazji zatroszczyć się o to, co 
dla nas najważniejsze.

Pielęgnujmy bliskość

Imprezowy zawrót głowy

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń
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Najbliższe tygodnie w naszym 
mieście zapowiadają się obiecująco, 
emocjonująco, sportowo i rodzinnie. 
Przed mieszkańcami szeroki wybór 
imprez plenerowych. Każdy znajdzie 
coś dla siebie.

W niedzielę pasjonaci biegania wy-
startują w biegu charytatywnym na 
rzecz dzieci z Domu Dziecka. Bieg 
będzie przyjemny i rekreacyjny, a tra-
sa wieść będzie wokół malowniczej 
Sosiny.

Wokół zalewu tydzień później, 
w sobotę, pojadą rolkarze. Dochód 
z rolkowej eskapady wesprze jaworz-
nickie hospicjum. Uczestnicy imprezy 
Rolkuj po nadzieję będą mogli zde-
cydować, ile pętli wokół zbiornika 
przejadą.

Tego samego dnia na jaworznic-
kim Rynku odbędzie się akcja krwio-
dawcza dla małych pacjentów, czyli 
Motoserce. Akcji towarzyszyć będzie 
imponująca parada motocykli i do-
bra muzyka - planowanych jest aż 5 
koncertów. Na koniec przewidziany 
jest pokaz Teatru Ognia.

Na koniec miesiąca szykuje się nie 
lada gratka dla całych rodzin. Orga-
nizatorzy Święta Rodziny zapowia-
dają mnóstwo atrakcji. Piknikowa 
impreza w parku połączona będzie 
z Rowerowym Rajdem Rodzinnym, 
który od lat cieszy się ogromną po-
pularnością wśród mieszkańców. 
Podobnie zapowiada się czerwiec. 
Sporo będzie się działo. Warto już 
rezerwować terminy.

zbrojny (przykryty medialnie wojną 
na Ukrainie), z którego uciekają od 
10 lat ludzie i gdzie nie ma polskiej 
placówki dyplomatycznej. Oczywi-
ście, nie musi się nic wydarzyć, ale 
30 blondynek ze słowiańską urodą 
w kraju, gdzie dąży się do islamskie-
go prawa szariatu – nie brzmi dobrze. 
Jeżeli tak już go pcha w rejony nie-
pewne, niech się sam wyniesie na 
Ukrainę i pomoże ludziom, którzy 
cierpią, to powinno w teorii być bliż-
sze pracy/powołaniu księdza, a nie 
biznesowe wojaże. 

Jeżeli jesteśmy w tych rejonach 
biznesowych, to zaczęło się szaleń-
stwo komunijne. Dżesiki i Brajanki 
przygotowane do przyjęcia sakra-
mentu, co jak zawsze musi się zakoń-
czyć srogim balowaniem, z watahą 
dzieci, naćpanych cukrem, i festi-
walem atrakcji oraz grubych da-
rów od chrzestnych. Na niektórych 
komuniach gra wynajęty DJ, lista 
gości sięga 200 osób, dmuchany za-
mek czy paintball to już właściwie 
standard. Właściciele sal mają żni-
wa - ceny podnoszone nawet o 100 
proc. w górę i rezerwacje 3 lata do 
przodu. Nie wspominam już nawet 
o prezentach, bo zegarek z 7 melo-
dyjkami albo rower „Wigry 3” niko-
go już nie zadowoli. 

Nie wiem, co się dzieje w głowach 
nowobogackich, którzy hodują małe 
książątka, ale dobrze to nie wyglą-
da. Wyrastają na rozpieszczonych 
snobów, dla których liczy się tylko 
„hajs” i nic więcej. Wystarczy zoba-
czyć na YouTubie brylujące „ekipy” 
i inne „teamy” - wielomilionowe wy-
świetlenia, a treści o zerowym prze-
kazie – kasa, seks, szpan. Przerażają-
ce, że tylko to się liczy, że tylko takie 
są wyznaczniki współczesnej ludzkiej 
wartości. Ten świat musi walnąć, tyl-
ko kwestia jest, kiedy i jak...
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Niedawno internet obiegło 
zdjęcie, na którym widzi-
my czereśnie, sprzeda-
wane na bazarze, w cenie 
260 zł. Czyli doczekaliśmy 
się czasu, kiedy te pyszne 
owoce będą sprzedawane 
na sztuki.

Sasanka jest bez szans
Jan KleszczSzpilki w bruku

Powierzchniowy pomnik przyrody „Sasanka” był przez lata 
dumą naszego miasta. Nie bez powodu. Rezerwat był jednym 

z piękniejszych i ciekawych przyrodniczo miejsc w Jaworznie, a nawet w całej 
okolicy. Piękne, fi oletowe kwiaty przyciągały do Jaworzna miłośników przyrody. 
Niestety, nie wszyscy potrafi li uszanować ich delikatną i wrażliwą populację. De-
wastacje, rozwój drzewostanów i wysokich roślin trawiastych sprawiły, że sasan-
ki po prostu przestały tu rosnąć. Mnóstwo starań włożyli przyrodnicy i urzędnicy 
w to, by sasanka powróciła do Jaworzna.  Odtworzenie populacji, która kiedyś tak 
licznie obrastała dolomitowe wzgórza w Jaworznie, było zadaniem drogim i skom-
plikowanym. Poszczególne osobniki były namnażane metodą in vitro. Na dodatek 
do końca nie było pewności, że zadanie się uda. 

Pierwsze piękne efekty współpracy w ramach projektu BioGalmany, dofi nanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej, mogliśmy oglądać w kwietniu. Kilkadziesiąt 
fi oletowych kwiatów znów zakwitło w Jaworznie. Po raz pierwszy od 24 lat.

Przyrodnicy, nauczeni doświadczeniem, apelowali do mieszkańców, by nie wyko-
pywali i nie niszczyli jaworznickich sasanek. Rośliny te nie przeżyją w glebie ogro-
dowej bez odpowiednich grzybów i bakterii. Poza tym sasankę ogrodową można 
kupić dosłownie za kilka złotych.

Niestety, apele nie pomogły. Kępa sasanek, które z takim trudem zostały odtwo-
rzone, została wyrwana. Każdy kwiat to ponad pięćdziesiąt nasion, które nigdy już 
w tym miejscu nie wykiełkują. Możliwe więc, że szansa na odtworzenie populacji 
sasanek w Jaworznie właśnie znów została zaprzepaszczona, a skradzione kwiaty 
i tak się nie przyjmą.

Wysiłki przyrodników, starania urzędników i duże pieniądze – wszystko to na nic 
w zderzeniu z bezmyślnością. Sasanka nie ma u nas wielkich szans.

dumą naszego miasta. Nie bez powodu. Rezerwat był jednym 
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Zmiany na DK79 w Byczynie
Uwaga kierowcy! Od czwartku, 12 maja, zmienia się organizacja ruchu na byczyńskim odcinku ulicy Krakowskiej. Chodzi o fragment drogi od skrzyżowania z ulicą 
Gwardzistów do krzyżówki z Hallera. Zmiany są konieczne w związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie DK79. Utrudnienia potrwają około trzech tygodni.

– Konieczne będzie wprowadzenie 
ruchu wahadłowego na odcinku od 
ul. Hallera do skrzyżowania z ul. 
Gwardzistów. Poszczególne etapy 
ruchu wahadłowego sterowane będą 
sygnalizacją świetlną. Prosimy miesz-
kańców o cierpliwość i przeprasza-
my za utrudnienia – mówi Andrzej
Kramarz z Wydziału Inwestycji 
Miejskich Urzędu Miejskiego w Ja-
worznie.

W Byczynie trwa przebudowa 
śladu DK79. To jedna z najważ-
niejszych inwestycji drogowych 
realizowanych w Jaworznie w cią-
gu ostatnich lat. Inwestycja ma też 
strategiczne znaczenie dla miesz-
kańców Byczyny, bo bardzo ru-
chliwa droga krajowa podzieliła 

tę dzielnicę na dwie części. Miesz-
kańcy mieli coraz większe kłopoty 
z włączeniem się do ruchu, a piesi 
obawiali się o swoje bezpieczeń-
stwo, maszerując chodnikiem tuż 
obok pędzących tirów. Duży ruch 
sprawiał też, że Byczyna była naj-
głośniejszą dzielnicą w naszym mie-
ście. Po zakończeniu prac sytuacja 
ma się zdecydowanie poprawić, bo 
ruch wyprowadzony zostanie z cen-
trum dzielnicy, a ulica Krakowska 
zostanie lokalną drogą.

Aby takie rozwiązanie mogło zo-
stać zrealizowane, to na byczyń-
skim odcinku DK79 o długości 
blisko 1,5 km droga zyska nowy 
przebieg. Zostanie odsunięta od 
centrum Byczyny, a w rejonie przy-

siółka Koszówki powróci na stary 
ślad. W rejonie ulic Rapackiego 
i Nauczycielskiej powstaną łącz-
niki starego i nowego śladu DK79.  
Aby krzyżówki były bezpieczne, ru-
chem kierować mają sygnalizatory 
świetlne. Nad potokiem Byczynka 
powstanie pięcioprzęsłowy wiadukt 
o długości 153 m. Wzdłuż wiaduktu 
będą biegły wygodne chodniki, od-
dzielone od jezdni stalowymi barie-
rami. Chodniki powstaną również 
wzdłuż nowego śladu DK79 i będą 
miały 1,5 m szerokości. Oddzielo-
ne będą od jezdni barierą, rowem 
i ekranem akustycznym.

Wprowadzana właśnie zmia-
na organizacji ruchu ma związek 
z budową kanalizacji deszczowej 
wzdłuż ul. Krakowskiej w kierunku 
potoku Byczynka. 

– By móc zrealizować te prace, 
wykonawca zajmie jeden pas ruchu 
wraz z chodnikiem lub poboczem – 
tłumaczy Andrzej Kramarz.

Prace przy przebudowie krajów-
ki trwają od kilku miesięcy. Do tej 
pory m.in. przeprowadzono prace 
rozbiórkowe. Przebudowane zo-
stało też uzbrojenie podziemne. 
Drogowcy podzielili inwestycję na 
etapy. I tak estakada ma zostać od-
dana do użytku jeszcze w tym roku, 
a  przebudowa starego śladu DK79 
potrwa do końca 2023 r. 

– Zgodnie z harmonogramem robót 
do końca roku 2022 będzie możliwy 
częściowy odbiór inwestycji i puszcze-
nie ruchu nowym śladem DK79. Po 
tym zabiegu wykonawca przystąpi 

do robót związanych z przebudową 
starego śladu ul. Krakowskiej – po-
twierdza Andrzej Kramarz.

Urzędnicy z jaworznickiego ma-
gistratu informują, że trwają rów-
nież prace projektowe dla części 
zadania, związanej z przebudową 
dotychczasowego śladu ul. Kra-
kowskiej, w  tym skrzyżowania 
w centrum Byczyny. Realizowane 

jest ono w formule „zaprojektuj 
i buduj”. W ramach prac projek-
towych założono m.in. budowę 
ronda na skrzyżowaniu ul. Abstor-
skich i Gwardzistów oraz wykona-
nie nowych chodników i ciągów 
pieszo-rowerowych. W centrum 
Byczyny powstaną również nowe 
miejsca parkingowe.

Grażyna Dębała

Jest wsparcie 
dla ekologicznych projektów
Blisko 100 tys. zł z kasy Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach trafi  do Jaworzna. 
Taką kwotę zdobyli urzędnicy na dwa ekolo-
giczne przedsięwzięcia. Ponad 55 tys. zł prze-
znaczone zostanie na ochronę i odtwarzanie 
muraw kserotermicznych, a blisko 45 tys. zł 
na ochronę chomika europejskiego. Wkład 
własny gminy to blisko 40 tysięcy złotych. 

Murawy kserotermiczne wraz z ich unika-
tową fl orą i fauną należą do najcenniejszych 
zasobów przyrodniczych polskich miast. Nie-
stety, są też bardzo nietrwałe. Każda zmiana 
sposobu użytkowania, a także warunków sie-
dliskowych powoduje zmiany w ich składzie 
fl orystycznym. Murawy kserotermiczne wy-
magają koszenia lub wypasu, który hamuje 
proces sukcesji oraz umożliwia rozwój gatun-
kom kserotermicznym. Pieniądze pozyska-
ne z projektu pozwolą utrzymać i poprawić 
warunki siedliskowe jaworznickich muraw 
na terenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazo-
wego Uroczysko Sadowa Góra, Góry Biela-

na, Użytku Ekologicznego Góra Wielkanoc 
w Ciężkowicach oraz w rejonie Długoszyna.

W ramach zadania związanego z ochroną 
jaworznickich chomików, planowane są dzia-
łania, które mają wzmocnić ich populację. 
Gryzonie otrzymają różnorodne wsparcie. 
Przede wszystkim do środowiska wprowa-
dzone zostaną nowe osobniki. Specjaliści 
zadbają też o zwiększenie różnorodności 
biologicznej, a także monitoring i śledzenie 
zmian zachodzących w populacji. Przewi-
dziana jest też edukacja ekologiczna.

Realizacja tego przedsięwzięcia ma przede 
wszystkim przeciwdziałać procesowi wymie-
rania gatunku i wesprzeć odbudowę populacji 
chomika europejskiego na terenie Jaworzna. 
Warto przypomnieć, że chomik europejski jest 
gatunkiem objętym ochroną prawną zgod-
nie z prawem krajowym oraz europejskim. 
Znajduje się na Czerwonej Liście Gatunków 
Zagrożonych, a jego status  określono jako 
gatunek krytycznie zagrożony. 

Grażyna Dębała

Czas na najlepsze 
pomysły

Do końca maja zgłaszać można projekty za-
dań, które rywalizowały będą o głosy miesz-
kańców w ramach jubileuszowej edycji Ja-
worznickiego Budżetu Obywatelskiego. Aby 
to zrobić, trzeba wypełnić specjalny formularz, 
który dostępny jest na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego (jaworzno.pl). Dla swojego 
pomysłu należy znaleźć poparcie minimum 
trzydziestu osób. Wydrukowany i podpisany 
formularz wraz z listą poparcia, złożyć należy 
w jaworznickim magistracie. Zrobić to można 
osobiście. Dokumenty wystarczy wrzucić do 
urny przed Urzędem Miejskim (ul. Grunwaldz-
ka 33). Można też wysłać je tradycyjną pocztą 
na adres: Wydział Promocji, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldz-
ka 33, 43-600 Jaworzno, z dopiskiem „Budżet 
Obywatelski”. Formularz z listą poparcia w for-
mie zeskanowanych oryginałów dokumentów 
można także przesłać mailowo na adres: jbo@
um.jaworzno.pl.

Urzędnicy przypominają o najwazniejszych 
punktach regulaminu tegorocznej edycji JBO.

– Zgłaszane inicjatywy muszą mieć charakter 
ogólnomiejski oraz przedstawiać istotną wartość 
i użyteczność społeczną. Jedna osoba może zgłosić 
wyłącznie 1 zadanie. W obrębie wniosku można 
wskazać jednego partnera projektu, przy czym part-
nerem można być tylko jeden raz – przypomina 
Katarzyna Florek z UM w Jaworznie.

Zadania inwestycyjne lub infrastrukturalne 
mogą zostać zlokalizowane wyłącznie na te-
renach gminnych. Jeśli teren ma zarządcę, do 
wniosku należy dołączyć oświadczenie o za-
pewnieniu nieograniczonego dostępu do terenu.

Urzędnicy chętnie pomogą wypełnić wnio-
sek.  – W czwartek, 19 maja, w godzinach od 9 do 
16 zapraszamy na „Maraton pisania wniosków”, 
podczas którego będzie można posłuchać o po-
mysłach innych mieszkańców. Podczas maratonu 
doradzimy również jak wypełnić wniosek – obie-
cują urzędnicy.

Szczegółowe informacje na temat dziesiątej 
edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskie-
go znaleźć można na stronie www.jaworzno.
pl/jbo_2023.                                                GD

Nad ul. Gwardzistów powstaje wiadukt | fot. Andrzej Pokuta

Nowy ślad DK79 poprawi bezpieczeństwo pieszych i kierowców w dziel-
nicy | fot. Andrzej Pokuta

NR 18/2022      12 MAJA 2022 3LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA

LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA



Małgorzata Fluder

Aneta Chłosta

Wiktoria Kaiser

Wiktoria Kapuścik Aleksander Białka

Na maturze z polskiego podjęłam 
się pisania drugiego tematu, czyli 
tego o szczęściu w relacji z drugim 
człowiekiem. Oprócz „Nocy i Dni” 
oparłam się też na „Kamieniach na 
szaniec”, na powrocie Odyseusza 
do Itaki i na „Cierpieniach mło-
dego Wertera”. Matematyka była 
przyjemna. Najtrudniejsze dla mnie 
były tangensy i kosinusy. Najlepiej 
poszły mi zadania zamknięte. Ko-
lejne egzaminy to język angielski, 
w tym rozszerzony, rozszerzona 
matematyka i fi zyka.

Język polski poszedł mi dużo lepiej 
niż się spodziewałam. Czytanie było 
bardzo przyjemne. Zaskoczeniem był 
temat o tradycji, ponieważ wszyscy 
spodziewali się „Dziadów”, a był 
„Pan Tadeusz”, ale drugi temat jak 
najbardziej był dla mnie i właśnie 
jego wybrałam. Egzamin z mate-
matyki też poszedł mi dobrze. Liczę 
na 100 proc. punktów. Wśród pozo-
stałych przedmiotów zdecydowałam 
się na angielski na poziomie podsta-
wowym i rozszerzonym, rozszerzoną 
matematykę i geografi ę.

Poszło mi bardzo dobrze. Spodzie-
wałam się trudniejszej matury, ale 
jestem mile zaskoczona. Najtrud-
niejsza na matematyce była try-
gonometria, a najłatwiejsza aryt-
metyka. Napisałam wszystko, ale 
czy bezbłędnie, to się okaże. Dużo 
lepiej poszedł mi na pewno egza-
min z języka polskiego. To dlatego, 
że lepiej czuję się w przedmiotach 
humanistycznych. Jako język obcy 
wybrałam angielski. Dodatkowo 
zdecydowałam się na biologię, po-
nieważ chcę iść na medycynę.

Matura z matematyki poszła mi 
w miarę dobrze. Co prawda, nie 
spodziewałam się takiego zadania 
za 5 punktów, ale coś wymyśli-
łam. Zadowolona jestem z egza-
minu z języka polskiego. Zobaczy-
my, jak zostanie oceniona moja 
rozprawka, ale myślę, że wyszło 
dobrze. Wybrałam pierwszy temat. 
Wolałabym „Dziady”, ale „Pan Ta-
deusz” też może być. Na język obcy 
wybrałam angielski, podstawowy 
i rozszerzony. Zdecydowałam się 
też na matematykę i geografi ę.

Stresowałem się językiem polskim, 
ale temat przypadł mi do gustu. 
Napisałem o szczęściu. Na mate-
matyce spodziewałem się czegoś 
trudniejszego. Poszło mi dobrze, 
choć było jedno zadanie, którego 
nie umiałem rozwiązać i strzeliłem. 
Gdy wszystko napisałem, jeszcze 
dwa razy sprawdziłem odpowiedzi. 
Myślę, że będzie dobrze. Na język 
obcy wybrałem angielski, a na po-
ziomie rozszerzonym matematykę. 
Myślę o studiach informatycznych 
w Krakowie.

Krzysztof Wieniewski

Jeżeli nie zrobiłem żadnych głupich 
błędów na matematyce, to myślę, że 
wyciągnę nawet 100 procent. Polski 
też poszedł mi dobrze. W części, doty-
czącej czytania ze zrozumieniem, py-
tania były dosyć łatwe. Wypracowanie 
też napisałem bez większych proble-
mów. Wybrałem „Pana Tadeusza”. 
Znam dobrze tę lekturę, ponieważ 
miałem przyjemność bycia przepyty-
wanym z niej na lekcjach polskiego 
aż trzy razy. Na maturze zdaję też 
rozszerzone angielski, matematykę i fi -
zykę. Chciałbym studiować na AGH.

Młodzi jaworznianie zdają
egzamin dojrzałości

Język polski był w miarę łatwy, 
a egzamin z matematyki - sympa-
tyczny. Z kolei test z języka obcego 
to czysta przyjemność. Tak maturę 
na poziomie podstawowym oceniają 
jaworzniccy uczniowie. Egzaminy 
maturalne rozpoczęły się w środę, 
4 maja, i w naszym mieście przy-
stąpiło do nich 627 maturzystów. 
514 to młodzież z rocznika matu-
ralnego 2021/2022, a 113 osób to 
maturzyści z lat ubiegłych, którzy 
postanowili poprawić wyniki swoich 
wcześniejszych egzaminów.

Tematy z języka polskiego doty-
czyły tradycji, o której trzeba było 

napisać opierając, się o fragment 
„Pana Tadeusza” Adama Mickie-
wicza, szczęścia, które jest efektem 
relacji z drugim człowiekiem (lek-
turą wiodącą były „Noce i dnie” 
Marii Dąbrowskiej), i, tradycyj-
nie, interpretacji wiersza. W tym 
roku był to utwór pt. „Najkrótsza 
defi nicja życia”. Jego autorem jest 
Józef Baran.

Na maturze z matematyki, 5 maja, 
uczniowie musieli rozwiązać 35 
zadań, w tym 28 zamkniętych i 7 
otwartych. Dotyczyły funkcji kwa-
dratowych, ciągów arytmetycznych, 
trójkątów równoramiennych, zbio-

rów i nierówności. W piątek, 6 maja, 
odbyła się z kolei matura z języ-
ka obcego. Większość jaworznic-
kich maturzystów wybrała język 
angielski.

W tym tygodniu rozpoczęły się 
z kolei egzaminy pisemne na po-
ziomie rozszerzonym. Uczniowie 
mogą też przystąpić do egzaminów 
ustnych, które nie są jednak obowiąz-
kowe. Będą je zdawać tylko te oso-
by, które potrzebują dodatkowych 
punktów, by dostać się na studia.

Matury potrwają do 23 maja. Ich 
wyniki zostaną ogłoszone 5 lipca.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Uczniowie zachęcali do zainteresowania się ofertą ich szkół 
| fot. Natalia Czeleń

Targi Pracy 
i Edukacji

Targi Pracy i Edukacji do jaworz-
nickiej Hali Widowiskowo-Sportowej 
przyciągnęły przede wszystkim oso-
by, które szukają okazji na spełnienie 
zawodowych ambicji. W tym roku 
wśród uczestników wydarzenia nie 
brakowało Ukraińców. Sporo było też 
uczniów. Podczas targowej imprezy 
swoje oferty prezentowały m.in. Po-
wiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowe 
Biura Pracy, Hufce Pracy, 15 fi rm, 7 
szkół ponadpodstawowych i 5 uczelni 
wyższych. Targi odbyły się we wto-
rek, 10 maja. 

– Na targach pracy znaleźć można 
przede wszystkim różnorodne oferty 
pracy. Obecni byli nasi doradcy klienta, 
doradcy zawodowi, u których można 
było zrobić testy zawodoznawcze. Były 
także prelekcje wskazujące na wpływ 
grywalizacji na rynek pracy i rozwój za-
wodowy – wymienia Łukasz Curyło, 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Goście chwalili dobrą organizację, 
bogactwo i różnorodność ofert. Po-
dobne targi to dla wielu z nich oka-
zja, by przyjrzeć się rynkowi pracy. 
Wydarzenie do hali przyciągnęło też 
uczniów, którzy właśnie teraz decy-
dują o swojej edukacyjnej przyszłości. 

– Targi odwiedzali uczniowie klas 
8. szkół podstawowych oraz ucznio-
wie szkół ponadpodstawowych. Mieli 
oni okazję zapoznać się z ofertami 
wszystkich szkół ponadpodstawo-
wych w mieście, a także kilku uczelni 
wyższych z terenu naszego wojewódz-
twa – wspomina Irena Wojtano-
wicz-Stadler, naczelnik Wydzia-
łu Edukacji w Urzędzie Miejskim 
w Jaworznie.  

Uczniowie reprezentujący jaworz-
nickie licea oraz technika bardzo chęt-
nie odpowiadali na pytania młod-
szych kolegów i koleżanek. – Cieszę 
się, że miałem okazję promować swoją 
szkołę, czyli II LO. Kiedy wybierałem 
kierunek kształcenia, nie uczestniczyłem 
w tego typu targach, głównie z uwagi 
na pandemię, ale uważam, że są one 
bardzo pomocne. Rozmowa z uczniami, 
którzy już uczą się w konkretnej szkole, 
może pomóc w dokonaniu właściwego 
wyboru – mówi Kacper Kasprzyk, 
jaworznicki licealista.

Rozmowy z nieco starszymi ucznia-
mi rzeczywiście okazywały się owoc-
ne i pomocne. – Przyszłam tutaj, by 
zasięgnąć informacji na temat szkół 
ponadpodstawowych, które mnie intere-
sują. To dla mnie duża pomoc. Ucznio-
wie z poszczególnych szkół sami do nas 
podchodzili i o nich opowiadali – mówi 
Natalia Lorek, uczennica z Jaworzna.

Rozmowy z reprezentantami po-
szczególnych szkół pozwalały zasię-
gnąć informacji i rozwiać wątpliwo-
ści. – Przychodząc tutaj brałam pod 
uwagę dwie szkoły. Udało mi się uzyskać 
wiele przydatnych informacji na ich te-
mat. Teraz wiem, że obydwie szkoły to 
bardzo dobry wybór i mam nadzieję, że 
dostanę się do jednej z nich  –  dodaje 
Weronika Porzyczka.

Dodatkową atrakcją tegorocznych 
targów była tzw. grywalizacja, czy-
li wykorzystywanie mechanizmów 
i elementów znanych z gier w innych 
obszarach. W ten sposób można mo-
tywować do działania, pobudzać do 
nauki i rozwiązywania problemów. 

Natalia Czeleń

Targi były okazją do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy
| fot. Natalia Czeleń
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Zbliża się start letniego se-
zonu na Sosinie. To jedno 
z ulubionych miejsc wypo-
czynku mieszkańców Ja-
worzna i sąsiednich miast. 
Ośrodek jest już niemal 
gotowy na masowe odwie-
dziny plażowiczów i miło-
śników aktywnego wypo-
czynku. Podesty nowych 
basenów są gotowe. Na 
fi niszu jest też wykonanie 
infrastruktury związanej 
ze ścieżkami i natryska-
mi. W drodze przetargu 
wybrano już ratowników 
wodnych, którzy będą 
dbać o bezpieczeństwo 
wypoczywających.

Matura trochę „na próbę”
Mieszka w Polsce zaledwie od 

dwóch miesięcy. Od drugiej poło-
wy marca uczy się w polskiej szkole. 
Mimo to zdecydował się przystąpić do 
polskiej matury. Dmytro Dydyk trafi ł 
do Jaworzna jako ukraiński uchodź-
ca. Został uczniem starszego oddziału 
przygotowawczego w jaworznickim 
I Liceum Ogólnokształcącym. W swo-
jej nowej szkole poznaje polski ję-
zyk i kulturę, uczy się też typowych 
szkolnych przedmiotów. Gdy usłyszał 
o tym, że jest możliwość, by uchodź-
ca mógł zdawać egzamin maturalny, 
nie wahał się ani chwili.

– Oprócz matury z polskiego na po-
ziomie podstawowym, zdecydowałem się 
zdawać egzaminy z matematyki i języka 
rosyjskiego, na poziomach podstawo-
wym i rozszerzonym – opowiada Dmy-
tro. – Podstawowa matematyka była 
w miarę prosta. Tylko z niektórymi za-
daniami miałem problem, ponieważ nie 
miałem ich w Ukrainie, ale postawiłem 
na logikę. Liczę, że będę miał minimum 
70-80 procent punktów – przyznaje.

Trudniej było oczywiście na ma-
turze z polskiego, do której musiał 
przygotować się w krótkim czasie. Na-
stolatek przyznaje, że polskie lektury 

poznał dzięki streszczeniom. Podczas 
egzaminu dojrzałości zdecydował się 
na trzeci temat, czyli analizę wiersza. 
Twierdzi, że udało mu się przepro-
wadzić ją w 50 procentach.

– Łatwo nie było – uśmiecha się 
maturzysta. – Choć polecenia miałem 
w języku ukraińskim, to odpowiedzi 
pisałem po polsku. Problem pojawił się 
przy niektórych słowach. Niestety, na-
wet słownik nie pomógł – stwierdza.

Dmytro przyznaje, że wynik egza-
minu nie jest najważniejszy, bo na 
studia na razie się nie wybiera. Chce 
jeszcze w przyszłym roku szkolnym 
chodzić do jaworznickiego I LO, do 
czwartej klasy i, być może, zdawać 
egzaminy maturalne jeszcze raz. – Te-
goroczna matura była na próbę – zazna-
cza. – Zdawałem ją dla siebie – dodaje.

Jak podkreśla Patrycja Pietrasz-
czyk, dyrektor I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Tadeusza Kościuszki w Ja-
worznie, społeczność uczniowska 
i kadra pedagogiczna są pod wraże-
niem decyzji ukraińskiego ucznia.

– Zadanie, którego się podjął, nie 
było łatwe, tym bardziej że na naukę, 
choćby przeczytanie polskich lektur, miał 
zaledwie dwa miesiące. Choć matura 
z języka polskiego okazała się trudna, 
podjął wyzwanie – zaznacza Patrycja 
Pietraszczyk. – Ten pełen zapału do 
nauki, ambitny młody człowiek udo-
wadnia swoim rówieśnikom, zarówno 
ukraińskim, jak i polskim, że warto pró-
bować swoich sił i dążyć do upragnio-
nego celu – dodaje.                                

 Anna Zielonka-Hałczyńska
Dmytro jest zadowolony z tego, jak poradził sobie z egzaminami 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Prace postępują zgodnie z planem | fot. Natalia Czeleń

Sezon coraz bliżej

Drewniane, podświetlane podesty, 
pomiędzy którymi są trzy baseny 
o różnej głębokości, prezentują się 
świetnie. Firma realizująca projekt 
budowy kąpieliska kończy przygo-
towanie systemu napowietrzania 

basenów. Wkrótce gotowa będzie też 
toaleta dla osób z niepełnosprawno-
ściami i pomieszczenie dla rodzica 
z dzieckiem. W trakcie budowy są 
wieże i podesty ratownicze.

Za plażą powstał deptak, przy któ-
rym stoją już dwa prysznice. Trzeci 
jest w trakcie budowy. Gotowe są 
schody, prowadzące na plażę. Nieba-
wem zostanie tu jeszcze zainstalowa-
na specjalna platforma dla wózków 
inwalidzkich. Cały ciąg pieszy bę-
dzie oświetlony. Zamontowano tam 
światła ledowe z czujnikami ruchu.

Na terenie kąpieliska trwają także 
prace porządkowe. W kilku miej-
scach zasiano trawę. Przybyło koszy 

na śmieci oraz na odpady segregowa-
ne. Będzie też więcej ławek. Wkrótce 
uruchomione zostaną punkty ga-
stronomiczne. W sezonie na terenie 
ośrodka będzie można skorzystać ze 
sprzętu pływającego, w tym z kaja-
ków i rowerków wodnych.

Niebawem ogłoszony zostanie jesz-
cze  przetarg na dzierżawę terenu 
pod działalność inną niż gastrono-
miczna. Plac położony jest na terenie 
dawnego pola namiotowego.

Udało się także wyłonić obsługę ra-
towniczą, która będzie strzegła tego 
nowoczesnego kąpieliska. Zadanie 
realizowane będzie przez Miejskie 
WOPR w Chrzanowie.

– To nie koniec zmian na Sosinie. 
W przyszłości przeprowadzimy tak-
że rewitalizację pozostałych działek, 
nieobjętych projektem unijnym, który 
jest aktualnie realizowany. Chcemy, 
by Sosina była miejscem nowocze-
snym, wygodnym i atrakcyjnym przez 
cały rok – mówi Sebastian Kuś, 
dyrektor Miejskiego Centrum Kul-
tury i Sportu.

Wstęp i wypoczynek na teren OWR 
Sosina jest bezpłatny. Zapłacić trze-
ba jednak za parkowanie. Ciekawą 
propozycją i wygodnym rozwiąza-
niem jest karta parkingowa, która  
zapewnia nielimitowaną możliwość 
parkowania na terenie ośrodka. Kar-
net kosztuje 300 zł i jest ważny od 
maja do końca roku. Dla wędkarzy 
z opłaconą składką za wędkowanie 
wprowadzono bonifi katę 50 proc. 
Karnet można kupić w kasie Miej-
skiego Centrum Kultury i Sportu (ul. 
Krakowska 8). 

Pozostałe opłaty za parkowanie 
nad Sosiną pozostają utrzymane na 
tym poziomie, co w poprzednim se-
zonie. To znaczy, że godzina parko-
wania to koszt 5 zł, za parkowanie 
do 3 godzin trzeba zapłacić  10 zł, 
a opłata całodzienna wyniesie 15 zł.

Natalia Czeleń

AU TO P R O M O C J A

Wsparcie 
dla 

klubów
Sześć jaworznickich klubów spor-

towych otrzyma fi nansowe wspar-
cie w ramach Śląskiego Programu 
Klub 2022. Zarząd Województwa 
Śląskiego podjął już uchwałę za-
twierdzającą listę klubów, do któ-
rych trafi ą dodatkowe pieniądze. 
W sumie do klubów w regionie 
trafi  2 mln zł.

Po 15 tys. zł otrzymają Klub 
Sportowy Wolant na realizację za-
dania pod nazwą „Z badmintonem 
zdrowo, bo na sportowo”,  Klub 
Nart Wodnych pieniądze przezna-
czy na rozwój klubu, Uczniowski 
Klub Sportowy Akademia 2012 
Jaworzno pieniądze otrzyma na 
zadanie „Sportowy rozwój z Aka-
demią 2012”, Ludowy Klub Spor-
towy Ciężkowianka na program 
„Trening czyni Mistrza”. Po 20 tys. 
zł otrzymają natomiast Klub Sporto-
wy Górnik na zadnie „Sport z Gór-
nikiem” i Victoria 1918 Jaworzna 
na realizację programu „Victoria 
znaczy zwycięstwo”.  

Grażyna Dębała
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Dbamy o gminną zieleń

Doposażenie placu na Dobrej
R E K L A M A

Utrzymanie terenów zieleni urządzonej, czyli parków i skwerów, to jedno 
z najbardziej widocznych przez mieszkańców zadań realizowanych przez 
pracowników MZNK w Jaworznie.

Wiosna już na dobre u nas zagościła i rozpoczął się buj-
ny wzrost roślin, a to dla naszej jednostki oznacza dużą 
intensyfi kację prac ogrodniczych. Przygotowanie rabat 
pod nowe nasadzenia, usuwanie pozostałości zeszłorocz-
nych roślin, przycinanie odrostów itp. prace należą teraz 
do najczęstszych. Oprócz tego codziennie prowadzone są 

prace porządkowe, takie jak zbiera-
nie odpadów, opróżnianie koszy na 
śmieci i czyszczenie ławek parkowych.

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie 
zakończył prace związane z doposażeniem placu zabaw na 
Dobrej.

Na placu zostały zamontowane nowe urządzenia takie 
jak huśtawka „gniazdo”, huśtawka równoważna, karuzela 
i tablica do rysowania. Plac zyskał także nową nawierzch-
nię w postaci piasku.

Na ratunek zwierzętom
Strażnicy miejscy mają ręce pełne 

roboty. Poza standardowymi zada-
niami wcale nierzadko zdarza im się 
podczas służby nieść pomoc psom 
i kotom. Ostatnio strażnicy ratowali 
też małego łosia i strusie, które wy-
brały się na spacer ulicami Cezarów-
ki Dolnej.

Pierwsze ze zdarzeń miało miejsce 
w lesie przy ul. Bukowskiej. Mały łoś, 
którego mama albo zginęła, albo go 
porzuciła, wpadł do kanału odwad-
niającego. Znaleźli go spacerowicze, 
którzy zadzwonili po Straż Miejską. 
Przechodnie wydostali przestraszone, 
ranne zwierzątko z kanału, ale mały 
łoś był bardzo słaby i nie mógł ustać 
na nogach. Na szczęście trafi ł w ręce 

weterynarzy i obecnie jest pod opie-
ką specjalistycznego ośrodka, który 
udziela pomocy rannym, dziko żyją-
cym zwierzętom.

Drugie zdarzenie, mocno egzotycz-
ne, dotyczyło trzech strusi, niespiesz-
nie kroczących po jednej z ulic w Ce-
zarówce Dolnej. Nieloty okazały się 
mieszkańcami Balina. Uciekły z tere-
nu posesji jednego z mieszkańców tej 
miejscowości, co pracownicy Straży 
Miejskiej szybko ustalili. Niecodzien-
ni użytkownicy ruchliwej drogi byli 
eskortowani do domu swojego wła-
ściciela. Osoba, która hoduje strusie, 
została pouczona, by lepiej zabezpie-
czyć posesję przed kolejną ucieczką 
swoich podopiecznych.

To jednak niejedyne zdarzenie 
z egzotycznymi zwierzętami w roli 
głównej. W ubiegłym roku strażnicy 
miejscy szukali właścicieli dwóch żół-
wi. Pierwszy spacerował chodnikiem 
przy ul. Świstackiego. Okazało się, że 
to mały uciekinier. Drugie zdarzenie 
miało miejsce w Jeleniu. Na posesję 
jednej z mieszkanek przedostał się 
żółw czerwonolicy. Jaworznianka 
od razu zadzwoniła po Straż Miejską.

Takie zdarzenia to oczywiście rzad-
kość, ponieważ ani strusiów, ani łosi, 
czy uciekających żółwi w okolicy 
dużo nie ma. Najwięcej interwencji, 
w których biorą udział strażnicy miej-
scy, dotyczy oczywiście psów, kotów, 
różnych zwierząt gospodarskich albo 
mieszkańców jaworznickich lasów. To 
zazwyczaj ranna sarna, dzik, zając, 
które wpadły w kłopoty.

W gestii strażników jest też odła-
wianie bezpańskich psów i kotów, 
które funkcjonariusze odwożą do 
schroniska lub przekazują organiza-
cjom opiekującym się zwierzętami.

– Są też interwencje dotyczące złe-
go traktowania czworonogów, którym 
właściciele nie zapewniają odpowiednich 
warunków bytowych, trzymają psy na 
krótkich łańcuchach i w nieocieplonych 
na zimę budach – podkreśla Klaudia
Zielińska, funkcjonariuszka Straży 
Miejskiej w Jaworznie, zajmująca się  
sprawami m.in. ruchu drogowego, 

wraków samochodów i problemem 
bezpańskich zwierząt.

Przy ratowaniu krzywdzonych bra-
ci mniejszych strażnicy współpracują 
ze społecznikami ze stowarzyszeń zaj-
mujących się ochroną zwierząt. Mają 
prawo wejść na posesję i skontrolo-
wać warunki bytowe zwierząt, a je-
śli zajdzie potrzeba, nawet odebrać 
zwierzaki właścicielowi i nałożyć na 
niego odpowiednią karę.

Niestety, psy wciąż są też porzu-
cane w lesie. Pracownicy SM dostali 
swego czasu zgłoszenie o czworono-
gu, przywiązanym do drzewa przy 
velostradzie. Innym razem ratowali 
psa rasy husky, którego ktoś wrzucił 
do betonowego bunkra.

W kwietniu funkcjonariusze wzięli 
udział w szkoleniu nt. bezpiecznego 
odławiania zwierząt. Podczas wykła-
du poruszono zagadnienia wyłapy-
wania, oceny zachowania zwierzę-
cia oraz  bezpieczeństwa. – Staramy 
się doskonalić swoje umiejętności we 
wszystkich aspektach, którymi zajmuje 
się Straż Miejska, również w zakresie 
pomocy zwierzętom. Chcemy bowiem 
jak najbardziej profesjonalnie wykony-
wać swoje obowiązki – zaznacza Artur
Zięba, komendant Straży Miejskiej 
w Jaworznie. – W przypadku zwierząt 
bardzo ważna jest również empatia. To 
przecież żywe istoty, którym powinniśmy 
pomóc jak najlepiej – dodaje.

W 2021 roku jaworzniccy strażni-
cy odnotowali kilkaset takich inter-
wencji. Do schroniska odwieźli 117 
psów, a do organizacji, zajmujących 
się opieką nad zwierzętami, przeka-
zali 28 kotów. Interweniowali też 
w sprawie 187 rannych zwierząt, 
m.in. ptaków, saren, jeży, dzików, 
lisów, zajęcy, psów i kotów. 209 zgło-
szeń dotyczyło zwierząt domowych, 
pozostających bez opieki, a 90 – złych 
warunków bytowych. W 205 przy-
padkach strażnicy byli wzywani do 
zwierząt, które padły.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Strażniczka z małym łosiem 
| fot. SM Jaworzno

Strusie zostały odprowadzone do domu  | fot. SM Jaworzno
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Muzealnicy prawie w komplecie | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

23 maja minie 50 lat od 
spotkania 14 członków 
Społecznego Komitetu Or-
ganizacyjnego Muzeum 
Regionalnego. Właśnie ten 
majowy dzień 1972 roku 
uznawany jest za datę 
powołania do życia ja-
worznickiej placówki mu-
zealnej, która po latach 
przeobraziła się w Mu-
zeum Miasta Jaworzna.

R E K L A M A

Pięć dekad muzealnej działalności

Jego pracownicy zapraszają miesz-
kańców do wspólnego świętowania 
pięknego jubileuszu. W planach są 
rozmaite wystawy i spotkania, punkt 
kulminacyjny obchodów zaplanowa-
ny został na ostatni miesiąc roku, po-
nieważ to właśnie 15 grudnia minie 
50 lat od otwarcia muzealnej eks-
pozycji.

– Tegoroczny jubileusz będziemy 
świętować od maja do grudnia. Jesz-
cze przed wakacjami odbędą się dwie, 
poświęcone 50-leciu wystawy. Pierwsza, 
zewnętrzna, będzie opisywać historię 
placówki. Drugą zorganizują państwo 
Lewandowscy w, działającej od stycznia 
tego roku w naszych murach, Galerii 
Sektor I. Ekspozycja będzie dotyczyła 
muzealnej kolekcji sztuki – zaznacza 
Przemysław Dudzik, dyrektor Mu-
zeum Miasta Jaworzna. – Będzie też 
więcej okazji do świętowania jubileuszu. 
Duże wydarzenie planujemy również na 
15 grudnia – dodaje.

Na początku było ciasno
O powstanie muzeum postarali się 

członkowie kół zakładowych Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników 
Górnictwa i radni Miejskiej Rady Na-
rodowej, którzy chcieli, by placówka 
zajmowała się głównie historią gór-
nictwa Zagłębia Krakowskiego. Jej 
pierwszą siedzibą stał się Górniczy 
Dom Technika przy ul. Grunwaldzkiej 
37, a na opiekuna zbiorów wybrano 
Władysława Gnypa. 

Wśród pierwszych eksponatów zna-
lazły się stare mapy i plany górnicze, 
narzędzia i przyrządy pomiarowe. Nie 
brakowało też pamiątek, dotyczących 
jaworznickiej konspiracji z czasów II 
wojny światowej, i tych, które ukazy-
wały życie codzienne mieszkańców 
Jaworzna. Były też prace jaworznic-
kich artystów. 

Przy Grunwaldzkiej 37 było jednak 
bardzo ciasno. Dlatego pomyślano 
o przeprowadzce. Drugim adresem 
muzealników stała się Grunwaldz-
ka 35. Tam też jednak brakowało 
miejsca. 

W 1987 roku, pod nadzorem ów-
czesnego kustosza, inż. Kazimierza
Byrczka, placówka została przenie-
siona do budynku przy Pocztowej 
5, gdzie funkcjonowała Miejska Bi-
blioteka Publiczna. Muzeum znala-
zło się na pierwszym piętrze. Miało 
do dyspozycji cztery pomieszczenia, 

w których powstały muzealne działy 
i galeria PRO-AM. W 1994 roku pla-
cówka stała się jednostką podległą 
jaworznickiej książnicy, z kolei na jej 
kierowniczkę wyznaczono historyk 
sztuki Barbarę Rapacz.

Samodzielność
17 czerwca 1998 roku radni Rady 

Miejskiej w Jaworznie podjęli uchwa-
łę o nadaniu muzealnej jednostce sta-
tusu samodzielnej instytucji kultury 
pn. Muzeum Miasta Jaworzna, która 
od tej pory nie była już podległa bi-
bliotece, tylko bezpośrednio gminie. 
W lipcu 1999 roku placówka zyskała 
dyrektora. Od początku tę funkcję 
sprawuje Przemysław Dudzik.

– Muzeum mieściło się dosłownie 
w trzech pokojach z kuchnią. Nasi pra-
cownicy pracowali między eksponata-
mi, ale choć placówka była niewielka, 
to i tak cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców – podkreśla 
dyrektor MMJ.

W 2007 roku muzeum wyprowa-
dziło się na kilka lat z Pocztowej 5. 
Stało się to w tym czasie, gdy Miejska 
Biblioteka Publiczna została przenie-
siona do nowo zbudowanego, nowo-
czesnego gmachu przy jaworznickim 
Rynku. W związku ze złym stanem 
dotychczasowej siedziby obu instytu-
cji gmina zadecydowała o opustosze-
niu budynku i tymczasowym umiesz-
czeniu muzealnych zbiorów na Górze 
Piasku. Tam muzealnicy spędzili kilka 
lat, prowadząc działalność naukową.

Tymczasem budynek przy Poczto-
wej 5 został poddany generalnemu 
remontowi i rozbudowie. MMJ wró-
ciło do niego w 2010 roku. Otwarcie 
nowej siedziby było huczne i bogate 
w kulturalne wydarzenia, a muzeum 
zwiedziło przy tej okazji aż 12 tys. 
osób.

Od 2014 roku muzeum bierze 
udział w ministerialnych programach 
grantowych. Na realizację swoich 
projektów placówka otrzymała oko-
ło 1 mln zł. 

Muzealnicy, prowadzący poszuki-
wania śladów historii, odkryli wiele 
nieznanych wcześniej faktów, które 
opisali w muzealnych publikacjach, 
prezentowali na konferencjach na-
ukowych i wystawach. Działają też 
w terenie, gdzie zajmują się np. reno-
wacją obiektów sakralnych, prowadzą 
badania archeologiczne (w tamtym 
roku na Grodzisku i w Długoszynie).

Tematyczne 
poszukiwania

Każdy pracownik muzeum zajmuje 
się oczywiście szeroko pojętą histo-
rią Jaworzna, ale każdy ma też swo-
ją ulubioną dziedzinę. Na przykład 
kwestiami wojennymi, działalnością 
obozu dwóch totalitaryzmów czy ja-
worznickim przemysłem interesuje 
się Adrian Rams. Obiektem zainte-
resowań Barbary Stanek jest historia 
społeczności żydowskiej. Piotr Bur-
czy, z wykształcenia geograf, zajmu-
je się m.in. analizowaniem starych 
map, prowadzi portal gistoria.pl, na 

którym opisuje dzieje jaworznickich 
ziem. Elżbieta Trojan bada historię 
tutejszej oświaty, zajmuje się też in-
wentaryzacją zbiorów. Sławomir
Śląski odpowiada natomiast za pro-
jekty grafi czne. Przemysława Dudzika 
interesują z kolei urbanistyczno-prze-
mysłowe aspekty Jaworzna, a Iwona
Brandys, historyk sztuki, krytyk, sku-
piła się na badaniach polskiego oraz 
lokalnego dziedzictwa materialnego.

– Pracuję w jaworznickim muzeum 
od 20 lat. Te dwie dekady były bardzo 
owocne dla rozwoju wiedzy z dziedzi-
ny historii sztuki z terenu Jaworzna 
– wspomina muzealniczka. – Konty-
nuowałam prace znanych historyków 
sztuki np. Jerzego Szablowskiego, Bo-
gusława Krasnowolskiego, którzy wiele 
lat temu dotknęli badawczo tego terenu
– opowiada.

Pani Iwona od lat prowadzi ba-
dania nad kopiami obrazu Matki 
Bożej Passawskiej (jeden z wizerun-
ków znajduje się w jaworznickiej 
kolegiacie). Dużo czasu poświę-
ciła też kwestiom twórczości, po-

chodzącego z Jaworzna, słynnego 
scenografa, Wincentego Drabika. 
O artyście i o polskiej scenografi i 
okresu międzywojennego napisa-
ła nawet pracę doktorską. Dużym 
przedsięwzięciem są też, zainicjo-
wane przez muzealniczkę, badania 
nad jaworznicką sztuką ludową 
i unikatowym haftem, który wy-
różniał stroje paradne mieszkań-
ców tej okolicy.

Od czasu istnienia MMJ, czyli od 
przełomu XX i XXI wieku jaworznic-
kie muzeum odwiedziło już ponad 
100 tysięcy osób. W ostatnim czasie 
pracownicy placówki postawili też 
na wystawy w przestrzeni publicznej 
i prezentację muzealnego dorobku 
w internecie. Dzięki temu, historia 
Jaworzna dociera z powodzeniem 
do dużo szerszej grupy odbiorców.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Państwo Dmytrenko szybko odnaleźli wspólny język z innymi bywalca-
mi klubu Senior+ | fot. Natalia Czeleń

Dr Piotr Uwijała zajmuje się również badaniami naukowymi | fot. Materiały KMP Jaworzno

AU TO P R O M O C J A

Komendant z pasją
Historia to pasja, której poświę-

ca się w czasie wolnym od służ-
by. Mł. insp. dr Piotr Uwijała, 
szef Komendy Miejskiej Policji 
w Jaworznie, jest autorem świe-
żo wydanej publikacji na temat 
wydarzeń z okresu tuż po I woj-
nie światowej. Książka nosi tytuł 
„Polska Wojskowa Misja Zakupów 
w Paryżu w latach 1919-1921. 
Pozyskiwanie i transport zagra-
nicznego materiału wojennego dla 
Wojska Polskiego w okresie woj-
ny polsko-sowieckiej” i została 
wydana nakładem wydawnictwa 
Eko-Dom. – Monografi a autorstwa 
doktora Piotra Uwijały jest pierwszą 
w Polsce tak obszerną próbą opra-
cowania tematu słabo przebadane-
go i opisanego w dotychczasowej 
polskiej historiografi i wojskowej – 
ocenia prof. zw. dr hab. Aleksan-
der Smoliński z Zakładu Historii 
Wojskowej Instytutu Historii i Ar-
chiwistyki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, autor przed-
mowy do książki jaworznickiego 
komendanta.

Dr Piotr Uwijała zajmuje się ba-
daniami naukowymi okresu wojen-
nego 1919-1921 już od wielu lat. 
W książce, którą właśnie wydał, 
opisuje m.in. to, jaką broń, umun-
durowanie, obuwie czy sprzęt ku-
powała polska armia dla piechoty, 
kawalerii, artylerii czy lotnictwa.

Czasy wojny polsko-sowieckiej 
to jednak niejedyny temat, któ-
rym interesuje się komendant ja-
worznickiej policji. Jak na stróża 
prawa przystało, w kręgu jego za-
interesowań są też dzieje policyj-
nych jednostek, w tym np. historia 
stacjonującej w Jaworznie między 

1936 a 1939 rokiem 7. Kompanii 
Rezerwy Policji Państwowej.

Dr Uwijała wspominał o tym fak-
cie podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej, na której radni przyjęli 
uchwałę o zakupie sztandaru dla 
policyjnej jednostki. – Sztandar dla 
żołnierza czy policjanta jest bardzo 
ważny. Tymczasem jaworznicka Ko-
menda Miejska Policji, jako jedna 
z niewielu w garnizonie śląskim, nie 
ma swojego sztandaru. A to właśnie 
Jaworzno jest jednym z nielicznych 
miast w Polsce z tak bogatymi przed-
wojennymi tradycjami policyjnymi. 

Chwalą zieleń i serdeczność mieszkańców
Nina i Leonid Dmytrenko, mał-

żeństwo uchodźców z Ukrainy, od 
kilku tygodni uczestniczy w spotka-
niach klubu Senior+ na Podwalu. 
Oboje świetnie się tu odnaleźli. 

O klubie pani Nina dowiedziała 
się od swojej synowej, Agnieszki. 
To za jej namową przyszła do klubu 
i szybko zaskarbiła sobie sympatię 
pozostałych klubowiczek.

– Bardzo ujęło mnie ciepłe przyjęcie, 
z jakim się spotkałam w klubie. Wszyst-
kie panie witały mnie z uśmiechem – 
wspomina pani Nina.

Państwo Dmytrenko pochodzą 
spod Kijowa, a w Jaworznie miesz-
kają od marca. Czekał tu na nich syn 
Andrzej, który wraz ze swoją rodziną 
mieszka w Jaworznie od lat. Andrzej 
Dmytrenko pracuje w katowickiej 
policji. Teraz służy też znajomością 
języka ukraińskiego. W Jaworznie na 
państwa Dmytrenko czekali również 
polscy przyjaciele, poznani przed laty 
na rekolekcjach.

Za rodzicami do Jaworzna przy-
jechały też córki Anna i Natasza
z dziećmi. Anna zdecydowała się 

jednak na wjazd do Hiszpanii. 
W Ukrainie został najstarszy syn 
Niny i Leonida, Siergiej, który wraz 
ze swoim synem walczy o wolność 
Ukrainy. W ojczyźnie została też 
jeszcze jedna córka państwa Dmy-
trenko, Liza. Po ukończeniu studiów 
medycznych odbywa tam obowiąz-
kową praktykę.

Pani Nina ma polskie korzenie, jej 
babcia była Polką. Nina Dmytrenko 
należy do osób bardzo pracowitych. 
Z zawodu jest nauczycielką. Naj-
pierw pracowała w przedszkolu, 
potem w szkole. Początkowo uczy-
ła wielu przedmiotów, natomiast 
w ostatnich latach pracowała już 
tylko jako matematyczka. Udzielała 
też korepetycji. Wszystkie pomoce 
dydaktyczne przydatne na zajęciach 
przygotowywała samodzielnie.

Pan Leonid z zawodu i zamiłowa-
nia jest stolarzem. Przed przejściem 
na emeryturę zajmował się wykony-
waniem drewnianych mebli. Pięknie 
też rzeźbił w drewnie. Zdarzało się, 
że żona pomagała mu w zdobieniu 
poszczególnych elementów mebli, 

a te były cenione w wielu innych 
państwach.

– Moje meble powędrowały m.in. do 
Hiszpanii czy Szwajcarii – wspomina 
pan Leonid.

Państwo Dmytrenko lubią space-
rować, spędzać czas na świeżym po-
wietrzu, zbierać grzyby i podziwiać 
przyrodę. Nic dziwnego, że świetnie 
odnajdują się w klubie na Podwalu, 
choc to dla nich zupełnie nowe do-
świadczenie.

– W Ukrainie mieszkaliśmy na obrze-
żach miasta i jedyne grupy, które regu-
larnie się spotykały, to grupy przy para-
fi ach. Jest też chór. Nie ma natomiast 
miejskich klubów przeznaczonych dla 
seniorów. Bardzo nam się tutaj podoba. 
Robimy ciekawe rzeczy, spotykamy się 
przy herbacie, rozmawiamy – mówi 
pani Nina.

Nowi klubowicze mieli już okazję 
uczestniczyć w zajęciach plastycz-
nych, rękodzielniczych i sportowych. 

Sami też przygotowali dla innych 
niezwykłe popołudnie. Wnukowie 
państwa Dmytrenko zagrali dla klu-
bowiczów na instrumentach na gi-
tarze i na bajanie, czyli odmianie 
akordeonu. Pani Nina przygotowa-
ła pyszny barszcz ukraiński, który 
znikał z talerzy w mgnieniu oka. 
Podzieliła się też przepisem na pysz-
ne bułeczki.

– Mamy świetną okazję, by się le-
piej poznać. Zależy nam na tym, żeby 
nasi nowi klubowicze czuli się u nas jak 
w domu. Myślę, że wiele się od siebie 
wzajemnie nauczymy i będzie to ciekawe 
oraz inspirujące doświadczenie – mówi 
Krystyna Janicka, kierownik Klubu 
Senior+ z Podwala.

Mimo trudnych okoliczności mał-
żonkowie są zadowoleni z tego, że 
trafi li do Jaworzna. Chwalą nasze 
miasto. Duże wrażenie zrobił na nich 
m.in. Gródek.

–  Podoba nam się tu wiele. Zwłaszcza 
parki, zieleń, budownictwo. No i otwar-
tość oraz serdeczność mieszkańców – 
podkreślają zgodnie.

Natalia Czeleń
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Najmłodsi jaworznianie świetnie bawią się podczas Święta Rodziny 
| fot. Grażyna Dębała

Dr Piotr Uwijała zajmuje się również badaniami naukowymi | fot. Materiały KMP Jaworzno

| fot. Materiały KMP Jaworzno

W niedzielę, 29 maja, 
w Parku Podłęże na 
mieszkańców Jaworzna 
czekać będzie mnóstwo 
atrakcji. To właśnie tam 
bawić się będziemy pod-
czas tegorocznej edycji 
Święta Rodziny.

AU TO P R O M O C J A

Wielkie rodzinne świętowanie

W programie są m.in. pokazy 
cyrkowe, skoki na eurobungee i za-
bawa w parku linowym, a to tylko 
niektóre spośród licznych propozy-
cji przygotowanych przez Miejskie 
Centrum Kultury i Sportu. Udział 
w imprezie wezmą też cykliści, 
uczestniczący w Rowerowym Raj-
dzie Rodzinnym.

Święto Rodziny to plenerowa im-
preza, która tradycyjnie odbywa się 
wiosną. Pierwsza edycja miała miejsce 
w 2016 roku. Jej pomysłodawczynią 
była Monika Bryl, ówczesna wice-
prezydent Jaworzna. 

W ramach tegorocznego święta 
uczestnicy będą mogli się zmierzyć 
w wielu rodzinnych konkurencjach. 
Będzie wspólne skakanie na gumo-
wych rurach i drużynowe wyścigi na 
nartach. W programie jest też bieg 
w spodniach animacyjnych. W każ-
dej z tych konkurencji liczy się dobra 
współpraca. Jaworznianie zagrają 

w gry wielkoformatowe, takie jak: 
jenga, bierki, chińczyk i warcaby.   

Dla najmłodszych uczestników 
wielkiego świętowania organizato-
rzy przygotują wielkogabarytowe 
klocki, puzzle, tunele z domkami. 
Mali artyści będą też malować na folii. 
Pojawi się także stanowisko małego 
konstruktora. Dzieciaki oraz młodzież 

zagrają w zręcznościówkę pn. „rzut 
do celu”. Nie zabraknie też uwiel-
bianych przez najmłodszych baniek 
mydlanych. Dodatkowo czas umilą 
wszystkim pokazy cyrkowe. Odważni 
będą mieli okazję spróbować swych 
sił w parku linowym i skoczyć na eu-
robungee. Po tych atrakcjach wypo-
cząć można będzie w strefi e relaksu 
z hamakami i leżakami. – Znakiem 
rozpoznawczym Święta Rodziny jest 
ogrom atrakcji skierowanych nie tylko 
do najmłodszych mieszkańców miasta, 
ale także ich rodziców, opiekunów, babć, 
dziadków, wujków i cioć. Każdego roku 
dbamy o to, by każdy znalazł coś dla 
siebie i by wszyscy doskonale się bawili. 
Jesteśmy przekonani, że tak będzie też 
i w tym roku. Zapraszamy do udziału 
zarówno w plenerowej imprezie w par-
ku Podłęże, jak i Rodzinnym Rajdzie 
Rowerowym, który jest częścią święta 
jaworznickich rodzin – zachęca Mo-
nika Komańska, pełnomocnik ds. 
organizacyjnych MCKiS.

Popularny wśród cyklistów Ro-
werowy Rajd Rodzinny powróci po 

dwóch latach przerwy. Zapisy na 
udział w rajdzie już ruszyły. Chętni 
mogą zgłosić swój udział przez pa-
nel rejestracyjny na stronie interne-
towej Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu (zgloszenia.mckis.jaworzno.
pl). W eskapadzie może wziąć udział 
maksymalnie 600 rowerzystów. Po 
wyczerpaniu limitu panel zgłoszeń 
zostanie zamknięty. 

Rodzinny Rajd Rowerowy to propo-
zycja dla każdego mieszkańca, który 
jest w stanie przejechać na rowerze 
około 20 km. Dystans można pokonać 
w swoim tempie. Start zlokalizowa-
ny będzie na jaworznickim Rynku, 
a meta w parku Podłęże. Biuro za-
wodów na Rynku rozpocznie pracę 
o godzinie 12, natomiast start rajdu 
planowany jest na 14. – Święto Ro-
dziny oraz Rowerowy Rajd Rodzinny 
to doskonała okazja do aktywnego spę-
dzenia czasu z najbliższymi i znajomy-
mi – podkreśla Monika Komańska.

Imprezę honorowym patronatem ob-
jął prezydent Jaworzna, Paweł Silbert.

Natalia Czeleń

Komendant z pasją

Warto o nich przypominać i wynieść 
je na piedestał – podkreślił.

Dlaczego to właśnie w Jaworz-
nie stacjonowała 7. Kompania? Jak 
tłumaczył dr Uwijała, po odzyska-
niu niepodległości nasze miasto 
było ważną miejscowością, zarów-
no przemysłową, jak i kulturalną. 
Leżało też na granicy cennych re-
gionów, czyli Małopolski i Zagłębia 
Dąbrowskiego.

Dlatego, choć jaworznicki poste-
runek policji był jednostką podle-
głą komendzie w Chrzanowie, to 
właśnie do Jaworzna została skiero-

wana elitarna kompania policyjna. 
Podobne stacjonowały we Lwowie, 
Warszawie, Białymstoku i Gdyni, 
a więc w większych miastach.

7. Kompania Rezerwy Policji 
Państwowej miała podobne zada-
nia jak dzisiejsze oddziały prewen-
cji i antyterroryści. Była wysyłana 
do tłumienia zamieszek, strajków 
i na inne policyjne akcje. Repre-
zentowała też polskich policjantów 
na uroczystościach z udziałem sze-
fów rządów i prezydentów różnych 
państw. W sierpniu 1939 roku bro-
niła Górny Śląsk przez Niemcami, 
a podczas kampanii wrześniowej 
to właśnie policjanci 7. Kompanii, 
jako jedyni funkcjonariusze takich 
grup, brali czynny udział w obronie 
kraju. Większość z  nich poległa, 
niektórzy trafi li do niewoli.

Mł. insp. Piotr Uwijała jest szefem 
jaworznickich policjantów od marca 
zeszłego roku. Zastąpił na tym sta-
nowisku komendanta, odchodzące-
go na emeryturę, insp. Krzysztofa
Gałuszkę. Wcześniej Piotr Uwijała 
był pierwszym zastępcą komendanta 
KMP w Dąbrowie Górniczej.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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„Czarno - Białe” to tytuł 
najnowszej wystawy, na 
której znalazły się grafi -
ki uczestników Warsztatu 
Terapii Zajęciowej PSONI 
Koło w Jaworznie. Po-
dziwiać ją można do  20 
maja w Galerii  ExLibris 
Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej.

Artyści z WTZ PSONI zapraszają na swoją wystawę | fot. Natalia Czeleń

Artyści podczas prób przygotowują się do „Spotkania Towarzyskiego Odkopanej Piosenki" | fot. Roman Jońca

Sztuka, która łączy

Wernisaż wystawy przyciągnął 
do bibliotecznej galerii miłośników 
grafi cznych technik. Goście zwracali 
uwagę na różnorodność grafi k. Ar-
tyści posłużyli się trzema technika-
mi: linorytu, suchej igły i kolagrafi i. 
Każda z nich jest techniką trudną 
i wymaga dokładności, wprawnych 
ruchów oraz skupienia.

Na wystawie znalazło się ponad 50 
prac uczestników warsztatu, a także 
tych, którzy nie uczęszczają już do 
pracowni, bo m. in. podjęli pracę za-
wodową. – Wystawa przedstawia pra-
ce grafi czne z pracowni prowadzonej 
przez panią Beatę Pamułę i  obejmuje 
25 lat działania pracowni – mówi 
Monika Włodarczyk-Raczek, kie-
rownik WTZ PSONI w Jaworznie.

Termin instalacji wystawy, czyli 
5 maja, wiąże się z ważną dla pod-
opiecznych WTZ PSONI datą. W tym 

dniu świętują bowiem osoby z nie-
pełnosprawnością intelektualną. Au-
torzy prac nie kryli dumy i radości 
z tego, że to właśnie ich grafi ki po-
dziwiać będą przez najbliższe dwa 
tygodnie jaworznianie. – Cieszę się, 
że moje prace znalazły się na wystawie. 
Kocham pracować metodą kolagrafi i, 
a moje dzieła pt. „Trawy” i „Łąka” po-
wstały z miłości do przyrody – mówi 
Joanna Frydel.

Metodą linorytu z kolei powstały 
dzieła Dominika Góry, który na wy-
stawie pochwalił się wieloma swoimi 

obrazkami. – Tworzenie zajmuje dużo 
czasu, ale bardzo to lubię. Mam dużo 
pomysłów na kolejne grafi ki – zapo-
wiada Dominik.

Spora część grafi k na wystawie na-
leży do Stefanii Stec, która z techni-
ką linorytu jest za pan brat od wielu 
lat. – Początki tworzenia nie były łatwe, 
ale z każdą kolejną pracą szło mi coraz 
lepiej i otrzymałam nawet wyróżnienia 
oraz nagrody w Warszawie i Gdańsku. 
Tworzenie daje mi dużo radości i cie-
szę się, że moja praca jest doceniana
– wspomina Stefania. 

Uczestnicy Warsztatu Terapii Za-
jęciowej PSONI w Jaworznie wie-
lokrotnie mieli okazję zachwycić 
swoimi pracami w bibliotecznej Ga-
lerii ExLibris. – Sztuka to forma ko-
munikacji, która pozwala integrować 
i budować mosty współpracy, wrażli-
wości i zrozumienia drugiego człowieka, 
w tym świata osób niepełnosprawnych
– mówi Monika Rejdych, dyrektor 
MBP w Jaworznie.

Wystawa dostępna będzie do 20 
maja.

Natalia Czeleń

Noc 
w muzeum

Wiosenny
bal

dla dzieci Historia 
niezwykłej 

miłości

Prawdziwą gratkę dla miłośni-
ków historii naszego miasta przy-
gotowali pracownicy Muzeum Mia-
sta Jaworzna. Placówka włącza się 
w ogólnopolską akcję, prowadzo-
ną pod hasłem „Noc Muzeów”. To 
oznacza, że jaworznickie muzeum 
można będzie zwiedzać w zupełnie 
nietypowych okolicznościach.

Na nocne zwiedzanie muzealnicy 
zapraszają w sobotę, 14 maja. Akcja 
potrwa od godziny 18 do północy. 
Wstęp jest wolny.

Program akcji jest bogaty. W ra-
mach jaworznickiej Nocy Muzeów 
zaplanowano między innym zwie-
dzanie wystaw stałych i czasowych 
z przewodnikiem, fi nisaż wystawy 
indywidualnej Adama Garnka pt. 
„Stalowe Ekrany” oraz spotkanie 
z autorem, które rozpocznie się 
o godz. 19. W programie jest też 
projekcja fi lmu w reżyserii Ewy Sa-
łużanki pt. „Wyrwane z kontekstu, 
czyli pokój iluzji” oraz spotkanie 
z autorką. Seanse startować będą 
o godzinach 20, 21, 22 i 23. Pod-
czas Nocy Muzeów obejrzeć można 
będzie efekty prac, które powstały 
w Pracowni Haftu Regionalnego.  GD

Klub MCKiS Pod Skałką zaprasza 
dzieci na „Kwiatowy bal”, który odbę-
dzie się 31 maja o godz. 15.30 w sie-
dzibie długoszyńskiego klubu (ul. Dą-
browskiego 17). Ważnym punktem 
programu będą zabawy taneczne, 
gry i konkursy.

Najmłodsi mieszkańcy miasta będą 
mieli okazję bawić się i tańczyć na 
balu z okazji Dnia Dziecka. Bezpłatna 
impreza skierowana jest do dzieci od 
lat 6. – Na balu obowiązywać będzie 
limit 25 osób, konieczne są więc zapi-
sy – zapowiada Ewelina Karweta
z Miejskiego Centrum Kultury i Spor-
tu w Jaworznie.

Dzieci mogą się przebrać, za kogo 
tylko chcą, najważniejsze, aby czuły 
się komfortowo i były zadowolone ze 
swojego kostiumu. Stroje nawiązywać 
jednak powinny do wiosny i kwia-
tów. Jedną z atrakcji na balu będzie 
bowiem konkurs na najpiękniejsze 
kwiatowe nakrycie głowy.

– Uczestnicy balu wezmą udział w po-
pularnych zabawach ruchowych, takich 
jak balonowy taniec-przytulaniec czy 
gorące krzesełka. Będą też zagadki – 
wymienia instruktorka MCKiS.

Organizatorzy balu zadbają też 
o staranny dobór muzyki, przy któ-
rej bawić się będą uczestnicy wy-
darzenia. 

Natalia Czeleń

Artyści jaworznickiego Teatru Od-
dzielnego, który działa przy Młodzie-
żowym Domu Kultury im. Jaworznia-
ków, na sceniczne deski przenieśli 
niezwykłą historię z czasów II woj-
ny światowej. To opowieść o war-
tościach, sile miłości, patriotyzmie 
i życiowych wyborach.

Główni bohaterowie to Basia i An-
drzej. Młodzi ludzie poznali się i po-
kochali już w czasie wojny. To był 
bardzo trudny czas na miłość. Ich 
uczucie los również wystawił na wiel-
ką próbę. Młodych i zakochanych 
rozdzieliło powstanie warszawskie. 
Oboje przez lata żyli w przekonaniu, 
że to drugie zginęło podczas powstań-
czych walk. Ponownie spotkali się 
po 72 latach! Ich historia stała się 
inspiracją dla spektaklu „Porażeni 
nie tylko miłością”.

Premierę w MDK (ul. Inwalidów 
Wojennych 2) zaplanowano na 12 
i 18 czerwca. Spektakl rozpoczynać 
się będzie o godz. 18, a bilety kupić 
można będzie w siedzibie MDK na 
dwie godziny przed spektaklem. Koszt 
to 25 zł.                                       GD

Wspólne muzykowanie
Wielka niespodzianka czeka na 

miłośników wspólnego śpiewania 
przy muzyce na żywo. W czwartek, 
19 maja, o godz. 19 w ATElier Kul-
tury w Jaworznie (ul. Mickiewicza 2) 
rozpocznie się „Spotkanie Towarzy-
skie Odkopanej Piosenki". Będzie to 
powrót lubianego przez jaworznian 
cyklu muzycznych spotkań. Artyści 
przypomną znane i lubiane utwory, 
a wspomnieniom z pewnością nie 
będzie końca. 

Poprzez wspólne, wiosenne mu-
zykowanie w wyśmienite nastroje 

słuchaczy wprowadzą: Bernadeta
Ćwierzyk, Dorota Ignacak, Elżbieta
Łukowicz, Halina Darkowska, Ewa
Wilczek, Maria Kramarczyk, Jerzy
Liszka, Jacek Różalski, Rafał Ko-
tulski, Andrzej Machaj i Krzysztof
Przeniosło. – Tego wieczoru popłyną 
stare, znane i lubiane piosenki. Będą to 
przeboje z lat siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych – zapowiada Bernadeta 
Ćwierzyk.

Spotkania w ramach „Piosenki od-
kopanej” mają podtrzymać trady-
cję i zapewnić dobrą zabawę. Każdy 

uczestnik czwartkowego wydarzenie 
będzie mógł zaśpiewać przy dźwię-
kach instrumentów. – Kiedyś ludzie 
częściej spotykali się, by wspólnie grać 
i śpiewać. „Piosenka odkopana” to nie 
koncert, a wspólna zabawa przy niegdyś 
zasłyszanych melodiach. Mamy nadzie-
ję, że miłośników tej formy spędzania 
czasu wciąż nie brakuje i że wszyscy 
z radością się do nas przyłączą – opo-
wiada pani Bernadeta. 

Bilety na wydarzenie w cenie 30 
zł do nabycia w kasie ATElier Kultu-
ry przy ul. A. Mickiewicza 2.     NC
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stwie do Mo, Kalinka w trakcie 
przygody będzie zdobywać ekwi-
punek, którego posiadanie należy 
zaznaczyć w odpowiednim miejscu 
w książce. Tutaj także czekają za-
gadki i testy na spostrzegawczość, 
jednak w przeciwieństwie do „Kot-
ków” pomyślne przejście całej hi-
storii zajęło mi dużo mniej czasu 
– możliwe, że trafi łem na najkrótszą 
ścieżkę, zdobywając po drodze tyl-
ko niezbędne przedmioty. Jednak 
takie ukończenie historii zachęca do 
kolejnego jej przejścia i znalezienia 
wszystkiego, co da się tu znaleźć.

Oba komiksy przynoszą dużo za-
bawy i świetnie sprawdzają się wśród 
dzieci, umie-
jących już 

czytać samodzielnie. 
Pamiętajmy jednak, 
że przygody Mo oraz 
Kalinki można z po-
wodzeniem wspólnie 
przeżywać. Polecam 
rozegranie partii na-
wet z młodszymi dzieć-
mi. Można wtedy po-
zostawić im szukanie 
oraz rozszyfrowywa-
nie zagadek, a na sie-
bie wziąć narrację.  

Radosław Kałuża 
| HKG Gildia

i już możemy wybierać pomiędzy różnymi 
drogami, które zawiodą dzielnego bohate-
ra do celu. Nie brakuje tu prostych zagadek 
z labiryntami, walki, która polega na odszu-
kaniu serduszek w kadrze. Wykazać się też 
trzeba dobrym wzrokiem oraz pamięcią, aby 
pomóc napotkanym osobom. Mo posiada swój 
ekwipunek, z którego należy w odpowiednim 
czasie skorzystać, a który oczywiście się zuży-
wa. Ostatecznie Mo zyskuje w oczach swoich 
starszych braci.

Drugi z komiksów bliższy będzie dziewczyn-
kom, które mogą wcielić się w księżniczkę, 
postanawiającą uciec ze starego zamczyska, 
nie czekając na swojego rycerza. W przeciwień-

Może trudno w to uwierzyć, ale 
bardzo lubię psy. Nie mam ich tyl-
ko dlatego, że nie zgadzają się koty. 
Mocno przejmuje mnie los tych zwie-
rzaków, zachwyca ich mądrość, wraż-
liwość, uroda i wierność. Psy są nie-
zwykłe. Oczywiście mają pełną pulę 
cech charakterystycznych dla gatun-
ku, ale każdy, którego poznałam był 
indywidualnością. 

Dlatego właśnie psy, przez swo-
je unikalne cechy i przymioty, są 
wdzięcznym tematem, chętnie wy-
korzystywanym przez fi lmowców od 
początku historii kina. Są to opowie-
ści o dzielnych psich osobach, które 
kochają i poświęcają życie za swo-
ich właścicieli. W obrębie tego kina 
mieści się wiele konwencji gatunko-
wych. Mogą to być baśnie dla dzieci, 
animacje, fi lmy familijne, opowieści 

101 Dalmatyńczyków, reż. Stephen Herek, USA 1996
Amores perros, reż. Alejandro González Iñárritu, Meksyk 2000
Beethoven, reż. Brian Levant, USA 1992
Biały Kieł, reż. Randal Kleiser , USA 1991
Biały pies, reż. Samuel Fuller, USA 1982
Był sobie pies, reż. Lasse Hallström, USA 2017
Cujo, reż. Lewis Teague, USA 1983
K-9, reż. Rod Daniel, USA 1989
Komisarz Rex,  Austria/Niemcy 1994-2004 - serial
Lassie wróć, reż. Fred M. Wilcox , USA 1943
Marley i ja, reż. David Frankel, USA 2008
Max, reż. Boaz Yakin, USA 2015
Mój przyjaciel Hachiko, reż. Lasse Hallström, USA/Wielka Brytania 2009
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O psie, który 
wystąpił w fi lmie

Warsztaty leporello były świetną okazją do zabawy i rozwijania kre-
atywności młodych czytelników | fot. Natalia Czeleń

Bibliotekarze świętują
W niedzielę, 8 maja, świętowaliśmy 

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza 
i Bibliotek. Ten dzień rozpoczął w Ja-
worznie obchody Tygodnia Bibliotek. 
Tym razem zorganizowano je pod 
hasłem „Biblioteka - świat w jednym 
miejscu". Pracownicy książnicy zachę-
cają wszystkich mieszkańców do za-
poznania się z ofertą, jaką z tej okazji 
przygotowali. Propozycji jest sporo.

W piątek, 13 maja, w czytelni 
naukowej odbędą się warsztaty pt. 
„Biogramator”. To zajęcia dla dzieci 
i młodzieży. Poprowadzi je Anna 
Smak-Drewniak, artysta plastyk. 

– W oparciu o wydany w zeszłym 
roku Jaworznicki Słownik Biografi czny 
(JBS), uczestnicy zajęć stworzą, za po-
mocą różnorodnych materiałów pla-
stycznych, subiektywną, przyszłościową 
wersję jaworznickiego słownika biogra-
fi cznego – zapowiadają bibliotekarze.

Młodzi jaworznianie uzyskają tak-
że podstawowe wiadomości na temat 
budowy i edycji JBS oraz innych słow-
ników biografi cznych. Zajęcia odbędą 
się w trzech grupach o godz. 9, 11 i 13.

W Oddziale dla Dzieci i Młodzie-
ży o godz. 16 odbędzie się spotkanie 
autorskie dla młodzieży pn. „Young 
world”. Ciekawe zajęcia odbywać 
się będą także w fi liach jaworznic-
kiej książnicy.

W piątek, 6 maja, w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Jaworznie wy-

3+ 1 h 1

startowały warsztaty leporello. Cykl 
zajęć dla dzieci prowadzi Barbara 
Wójcik-Wiktorowicz, ilustratorka, 
scenografka i członkini Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Wycho-
wania przez Sztukę InSEA. Kolejne 
spotkania dla uczniów szkół podsta-
wowych planowane są na 13 i 20 
maja o godz. 10.

Na pierwszych warsztatach lepo-
rello młodzi jaworznianie wspólnie 
stworzyli harmonijkową książeczkę. 
Praca inspirowana była „Panią Twar-
dowską”. – Charakterystyczny, harmo-
nijkowy rodzaj publikacji kojarzony był 

niegdyś głównie z wydawnictwami pocz-
tówkowymi, przywożonymi w formie 
pamiątek z różnych zakątków Polski. 
Obecnie format leporello stosowany jest 
w bardzo szerokim zakresie, występuje 
jako książeczki dla najmłodszych, albu-
my na rodzinne fotografi e oraz foldery 
reklamowe – opowiada Aleksandra 
Bzowska, instruktor metodyczny ja-
worznickiej książnicy.

Warsztaty leporello odbywają się 
w ramach cyklu „Książka w obrazie”, 
stanowiącego element projektu „Per-
formatywna książka. Performatywna 
Biblioteka”.                                   NC

oznaczającymi konwersacje z napotkanymi 
postaciami. Mamy również propozycję roze-
grania gry w formie zabawy w poszukiwaczy 
przygód, która polega na zapisywaniu odna-
lezionych rzeczy lub osób i podliczeniu ich 
w specjalnej tabeli pod koniec gry.

Jak zatem prezentują się 
same historie?

Pierwszy z komiksów, tematycznie bliższy 
chłopcom, opowiada o najmłodszym z rodzeń-
stwa kocie Mo, który postanawia pomóc pod-
danym swojego ojca, rozprawiając się z kłopo-
tliwym Cukrasem. Kilka kadrów wprowadzenia 

Można zauważyć sta-
le rosnące zainteresowa-
nie grami paragrafowymi, 
głównie ze względu na sta-
rania warszawskiego wy-
dawnictwa Fox Games, któ-
re co jakiś czas wypuszcza 
na polski rynek kolejny ko-
miks lub książkę paragra-
fową. Spośród wszystkich 
tytułów warto wspomnieć 
o serii „Rycerze”, która ma 
już 3 tomy, a także książkach 
z serii Fighting Fantasy, czyli 
paragrafówkach dla starszych 
odbiorców. Końcem kwietnia 
ukazała się nowa seria, tym 
razem skierowana głównie do 
najmłodszych graczy. Jak prezentują się przy-
gody Kotka Mo oraz Kalinki i jej Chojraka 
na tle poprzednich tytułów? Bardzo dobrze!

Na pierwszy rzut oka, nowa seria charak-
teryzuje się większym formatem, lecz krótszą 
historią. Jest to zrozumiałe, ze względu na 
utrzymanie uwagi dziecka, co bywa niezwy-
kle trudne. Kolejną zauważalną różnicą są 
kolorowe zakładki, dzięki którym szybciej 
odnajdziemy dany paragraf – jest to duże 
ułatwienie dla młodszych dzieci, które gra-
ją same.

Zaraz na początku wydawca umieścił krót-
ką instrukcję, która tłumaczy nam przecho-
dzenie pomiędzy paragrafami, czy korzy-
stanie ze specjalnych zakładek z dymkami 

survivalowe, adaptacje powieści czy 
historie oparte na faktach. 

„Wyspa psów”, Wesa Andersona,
to wybitna animacja opowiadająca 
o Atari – chłopcu, który  udaje się na 
„wyspę śmieci”. Wybiera się tam, by 
odnaleźć swego ukochanego psa, gdy 
na mocy specjalnego dekretu wszyst-
kie psy domowe wygnane zostają na 
ogromne wysypisko odpadów.  Atari 
na miejscu gromadzi wokół siebie gru-
pę czworonożnych przyjaciół i wraz 
z nimi wyrusza na wielką wyprawę, 
która zadecyduje o losach i przyszło-
ści nie tylko uwięzionych zwierząt, 
ale i ludzi. Animacja porusza temat 
stosunku człowieka do zwierząt. An-
derson używa na tyle uniwersalnego 
języka, że jego animację mogą oglądać 
dorośli i dzieci. Film został dubbingo-
wany przez wybitnych aktorów.  KP

i już możemy wybierać pomiędzy różnymi 

Mój przyjaciel Hachiko, reż. Lasse Hallström, USA/Wielka Brytania 2009 bliotece Publicznej w Jaworznie wy- nijkowy rodzaj publikacji kojarzony był 

Kotki i Smoki oraz Kalinka i Chojrak

Paragrafówki dla najmłodszych
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Zuzanna Orłowska i Martyna Jarząbek z trenerem Robertem Gortatem | 
fot. Archiwum Akademii Boksu Roberta Gortata

Jaworzniccy zawodnicy w gronie zwycięzców na mistrzostwach Polski w judo | fot. Materiały KSW Satori Ja-
worzno

Wygrane 
na ringu

Jeden złoty i jeden srebrny medal 
zdobyły na Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży w Łomży pięściarki 
Akademii Boksu Roberta Gortata. 
Złoto wywalczyła Martyna Jarzą-
bek. Srebro przypadło Zuzannie 
Orłowskiej.

W swojej pierwszej walce Marty-
na wygrała przez nokaut w pierw-
szej rundzie z Agatą Paprocką ze 
Startu Grudziądz. W półfi nałowej 
potyczce podopieczna trenera Ro-
berta Gortata zwyciężyła jednogło-
śnie na punkty z Amelią Mrowiec
z Górnika Wieliczka. W fi nale po-
konała natomiast, 4:1, Natalię Dą-
browską z Championa Włocławek. 

Klubowa koleżanka Martyny, Zu-
zanna Orłowska, w swojej pierwszej 
walce znokautowała w pierwszej 
rundzie Antoninę Wojczyń-
ską z Boxing Teamu Szamotuły, 
a w półfi nale wygrała 3 do 2 z Jes-
sicą Czopek. Niestety jaworzniance 
nie poszło w fi nale, w którym ule-
gła 2:3 Matyldzie Miszczyk z Rin-
gu Bielsko. – Jako trener, dziękuję 
dziewczynom za olbrzymi sukces, 
za serce i za emocje. Jest to bardzo 
duże osiągnięcie naszej Akademii. 
Brawo dziewczyny! – chwali swoje 
zawodniczki trener Robert Gortat.

Ostatnie dokonania Martyny 
i Zuzanny są kolejnymi ważnymi 
wyczynami zawodników ABRG. Ja-
worzniccy bokserzy i bokserki pre-
tendują do udziału w zawodach, nie 
tylko ogólnopolskich, ale też euro-
pejskich. W tegorocznych mistrzo-
stwach Europy juniorów w Bułgarii 
wzięła udział Dorota Wawszczyk. 

Choć nie zdobyła medalu, to sama 
przynależność do polskiej kadry 
jest dużym osiągnięciem.

Polskę na mistrzostwach Euro-
py w swoich kategoriach wieko-
wych mają szansę reprezentować 
też kadetka Martyna Jarząbek oraz 
młodzicy, Gabriela Wawszczyk
i Jakub Wawszczyk. Cała trójka 
zajmuje wysokie miejsca w bokser-
skich statystykach. Martyna liczy 
więc na udział w mistrzostwach 
Europy kadetów, które odbędą się 
we wrześniu we Włoszech, a Ga-
briela i Jakub pretendują do udzia-
łu w sierpniowych, europejskich 
zmaganiach młodzików w Turcji.

Z sukcesu cieszą się jednak nie 
tylko podopieczni Roberta Gorta-
ta. Biorący udział w gali Podlaskie 
Boxing Show, jaworznianin Prze-
mysław Gorgoń, wychowanek śp. 
Roberta Kopytka, wygrał w sobo-
tę, 7 maja, przez techniczny nokaut 
walkę wieczoru z Bogdanem Ma-
linovicem. 

Tymczasem bokserskie emocje 
czekają na fanów tej dyscypliny 
sportu już w ten piątek w Jaworz-
nie. 13 maja na ringu nie zobaczy-
my jednak młodzieży, ale dorosłych 
zawodników, którzy zmierzą się 
w jaworznickiej Hali Widowisko-
wo-Sportowej w ramach polsatow-
skiej gali Babilon Boxing Show. 
Walką wieczoru będzie pojedynek 
Jana „Irona” Lodzika (8-0) i Wło-
cha Domenico Valentino (11-2). 
Początek imprezy o godz. 19. Wstęp 
na galę jest biletowany.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Mistrzowie 
z jaworznickiego Satori

Zestaw mistrzowskich medali przy-
wieźli do Jaworzna judocy Klubu 
Sportów Walki „Satori” z Mistrzostw 
Polski Judo Kata w Radomiu. Złote 
i brązowe krążki wywalczyli też ich 
klubowi koledzy, trenujący ju-jitsu, 
na Pucharze Polski w Katowicach.

Mistrzowskie zmagania judoków 
odbyły się w sobotę, 7 maja.

– W turnieju, organizowanym przez 
Polski Związek Judo, udział wzięli przed-
stawiciele klubów z całej Polski w kon-
kurencjach nage-no-kata, katame-no-
-kata, goshin-jutsu, kime-no-kata oraz 
ju-no-kata – wymienia Łukasz Prok-
sa, prezes KSW Satori. – Nasz klub 
reprezentowało siedem par zawodni-
ków – dodaje.

Mistrzami Polski, po raz pierwszy, 
zostali, w kat. seniorów, szkoleniow-
cy Bartosz Machna i Dawid Kajdy, 

którzy walczyli w konkurencji nage-
-no-kata. Wicemistrzostwo, w konku-
rencji kodokan-goshin-jutsu, zdobyli 
natomiast trenerzy, Łukasz Proksa 
i Marek Tarabura.

W grupie wiekowej U23 zeszło-
roczne tytuły mistrzów Polski obro-
nili Aleksandra Masternak i Patryk
Urban. Jaworznickich medalistów 
nie zabrakło również w grupie U13. 
Adam Łąka i Nikodem Łukajczyk
zdobyli wicemistrzostwo, a brązowe 
krążki wywalczyli Alicja Surowiak
i Szymon Kałuża. W kat. U18 tuż za 
podium znaleźli się Szymon Łąka
i Hanna Kałuża, z kolei Adela Ni-
ciarz i Julia Sośniak zajęły piąte 
miejsce.

Również 7 maja o cenne krążki 
zmagali się zawodnicy Satori, tre-
nujący ju-jitsu. Puchar Polski od-

był się w katowickiej hali MOSiR. 
– W mocno obstawionych zawodach, 
organizowanym przez Polski Zwią-
zek Ju-jitsu, jaworzniccy sportowcy 
spisali się znakomicie, zdobywając 
osiem medali. Nasi zawodnicy, tre-
nujący pod okiem Darii Mamicy, ry-
walizowali w konkurencji fi ghting. Na 
macie oddali serca, zacięcie walcząc 
z wymagającymi rywalami – chwali 
Łukasz Proksa.

Złote krążki zdobyli Paulina Biał-
ka w kat. -32kg, Alan Wsciubiak
w kat. -27kg, Nicolas Szumilas
w kat. -30kg, Kamil Durlak w kat. 
-55kg i Martyna Chudoba w kat. 
-52kg. Brązowe medale wywalczyli 
natomiast Oliwia Bączek w kat. 
-32kg, Karolina Krzysica w kat. 
-70kg i Karol Durlak w kat. -55kg.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Gala MMA w Jaworznie
Dwóch jaworznian walczyć będzie podczas czerwcowej 

gali CAVEMMA. W zawodowym oktagonie zadebiutuje 
Dawid „Siwy” Siwek, reprezentant Rio Grappling Club 
Jaworzno, oraz zawodnik  Klubu Sportowego Sparta Ja-
worzno, Marcel Hulbój. Zawodnicy mają już za sobą  
próby w amatorskim MMA. Gala CAVEMMA odbędzie się 
10 czerwca w Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego 
Centrum Kultury i Sportu.  

Podczas gali stoczone zostaną pojedynki z zastoso-
waniem mieszanych sztuk walki. W oktagonie w kate-
gorii 77 kg zmierzy się m.in. Dawid Siwek, zawodnik 
Rio Grappling Club Jaworzno. 31-latek odniósł wiele 
zwycięstw w turniejach brazylijskiego jiu jitsu. 12 lute-
go stoczył walkę w Silesian MMA w MOSiR Mysłowice. 
Walkę ostatecznie przegrał, ale wykazał się świetną formą 
i przygotowaniem, o które zadbali jego trenerzy, Grze-
gorz Jabłoński i Krzysztof Ryś. Tym razem zawodnik 
również może liczyć na ich wsparcie.

– Trenerzy tak układają mój dzienny plan treningów, by 
znalazł się w nim czas na regenerację. Nie jest to łatwe, bo 
pracuję zawodowo i nie mam zbyt wiele czasu. Codziennie 
staram się zrobić 2 jednostki treningowe: siłownię, a następ-
nie trening do walki. Potem jest już czas na odpoczynek – 
opowiada Dawid Siwek.

Reprezentant klubu brazylijskiego jiu-jitsu wyciągnął 
wnioski z debiutu w MMA. Tym razem czekają na niego 
jednak nieco inne wyzwania, ale Dawid nie obawia się 
nadchodzącej potyczki. – W Mysłowicach stoczyłem po-
jedynek w formule semi pro, czyli w grubszych rękawicach 
i przy mniejszym zakresie dozwolonych technik. W zawo-
dowych zmaganiach są mniejsze rękawice i dozwala się na 
stosowanie wielu technik, typu „łokcie”, „ataki na nogi” - 
tłumaczy zawodnik.

Do klatki wejdzie też 18-letni Marcel Hulbój, repre-
zentujący Klub Sportowy Sparta Jaworzno. Jaworznianin 
w Sparcie trenuje już 5 lat. Wystartuje w wadze 61 kg. 

Jego dotychczasowy bilans amatorskich starć w MMA 
to 16 wygranych i 4 przegrane. Jedno ze zwycięstw od-
niósł w marcu podczas Amatorskiego Pucharu MMA w So-
chaczewie. – Finałowa walka była ciężka, a przeciwnik był 
strasznie niewygodny dla mojego stylu walki, ale wygrałem 
przez knockdown, czyli powalenie i duszenie gilotynowe – 
wspomina Marcel. Walka przygotowała zawodnika Spar-
ty na kolejne wyzwania. – Pokazała mi nad czym jeszcze 
muszę popracować – przyznaje jaworznianin.

CAVEMMA to pierwsza gala MMA, która rozegrane 
zostanie w jaworznickiej hali MCKiS. Impreza jest bi-
letowana.                                                                 NC
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Zawodnicy jaworznickiego klubu bilardowego zdobyli srebrne i brązowe medale | fot. Archiwum UKS Fair Play Jaworzno

Cykliści czekają na miłośników jazdy na dwóch kółkach | fot. Materiały Niepokonanych Jaworzno

Cykliści z jaworznickich 
grup rowerowych zapra-
szają mieszkańców na 
rajdy po mieście i okoli-
cy. Okazji do wspólnego 
„kręcenia” będzie sporo. 
W planach są dzienne 
i nocne eskapady. Grupo-
we wycieczki organizują 
m.in. członkowie Niepoko-
nanych Jaworzno i Teamu 
Jaworzno.

Medalowi bilardziści

kub Kraupe, a na 9. Dominik Regieli. 
W odmianie 9 bil nie zagrał Wojciech 
Głąb, który tytuł wicemistrza Polski 
juniorów młodszych zdobył natomiast 
w odmianie 10 bil.

– Cztery medale przyniósł z kolei 
ostatni dzień mistrzostw, w którym 

chłopcy walczyli w odmianie 14/1 bil, 
a dziewczęta w 9 bil – informuje tre-
ner Bogdan Wołkowski. – Miejsca na 
podium zajęli juniorzy starsi, Dominik 
Jastrząb, który został wicemistrzem 
Polski, i Sambor Stachowiak, który 
zdobył brązowy medal, oraz juniorzy 

młodsi, Dominik Regieli i Jakub Krau-
pe, którzy zajęli trzecie miejsce podium. 
Wojciech Głąb był dziewiąty, podobnie 
jak nasza jedyna zawodniczka, Alicja 
Ciołczyk. Zagrała w odmianie 9 bil – 
relacjonuje.

Anna Zielonka-Hałczyńska

w tej samej kategorii, Dominik Regieli 
wywalczył 5. pozycję.

Brąz stał się też udziałem Domi-
nika Jastrzębia w odmianie 9 bil. 
Inni bilardziści jaworznickiego klubu 
zajęli trochę dalsze miejsca – na 5. 
znaleźli się Sambor Stachowiak i Ja-

Tytułów mistrzowskich nieste-
ty zabrakło, ale były za to wicemi-
strzowskie, i nie tylko. Zawodnicy 
UKS-u Fair Play Jaworzno, szkoleni 
przez trenerów, Beatę Humańską 
i Bogdana Wołkowskiego, wielo-
krotnego mistrza świata w trikach 
bilardowych, zajęli kilka wysokich 
miejsc na Mistrzostwach Polski Ju-
niorów w Łodzi. Te odbywały się 
przed pięć dni, na przełomie kwiet-
nia i maja.

Najpierw bilardziści z Jaworzna 
zdobyli srebrny medal jako dru-
żyna. W jej skład weszli Dominik 
Jastrząb, Sambor Stachowiak, 
Wojciech Głąb, Dominik Regie-
li i Jakub Kraupe, którzy odnosi-
li sukcesy także w indywidualnych 
pojedynkach.

W odmianie 8 bil wicemistrzem 
Polski juniorów starszych został Do-
minik Jastrząb. Z kolei Sambor Sta-
chowiak zajął 5. miejsce. Medalu nie 
zabrakło też w kategorii juniorów 
młodszych. Brązowy krążek zawisł 
na szyi Wojciecha Głąba. Walczący 

Rowerzyści zapraszają na rajdy

Już w ten czwartek, 12 maja, Nie-
pokonani poprowadzą kolejne ak-
tywne popołudnie. Start rajdu zo-
stał zaplanowany na godz. 16. Jego 
uczestnicy wyruszą z jaworznickiego 
Rynku w kierunku Cezarówki Dolnej, 
Ciężkowic i Sosiny. Po drodze wjadą 
na kilka jaworznickich wzgórz. Nie 
obowiązują zapisy, wystarczy przyje-
chać na główny miejski plac i zgłosić 
gotowość do udziału w eskapadzie.

– Warto oderwać się od obowiąz-
ków i dotlenić na świeżym powie-
trzu, uwierzyć w siebie i wybrać się 
z nami. Na pewno nikt tego nie poża-
łuje. W grupie raźniej, a podczas rajdu 
można na dodatek odkryć miejsca, 
w których nigdy się nie było – zachęca 
Gabriela Brodzik z Niepokonanych 
Jaworzno. – Na naszych wycieczkach 
wszyscy są mile widziani, a z grupą 
fajnie się „kręci” i można o wszystkim 
porozmawiać. Takie eskapady stara-
my się organizować raz w tygodniu. 
Terminy i trasy ustalamy na bieżąco
– dodaje.

Niepokonani mają już na koncie 
wiele takich wycieczek. Np. w ma-
jówkę zaprosili mieszkańców na rajd 
szlakiem bajkowych postaci w Biel-
sku-Białej i „spotkali”, uwiecznio-
nych na pomnikach, Don Pedra 
i mypinga z Krainy Deszczowców, 
Baltazara Gąbkę i Smoka Wawelskie-
go, Pampaliniego z hipopotamem, 
Reksia oraz Bolka i Lolka.

4 maja cykliści zorganizowali z ko-
lei rajd do ościennych miejscowości. 
Zwiedzili jeleńskie Grajdołek i Tarkę. 
Stamtąd pojechali do Chełmka i na 
Smutną Górę w Chełmie Śląskim, 
później do Imielina, Kosztów i Brze-
zinki w Mysłowicach i z powrotem 
do Jaworzna. 

Niepokonani biorą też udział 
w imprezach, organizowanych przez 
grupy z innych miast. 1 maja wybrali 
się na III Rodzinny Rajd Rowerowy 
w Babicach. 14 maja wezmą udział 
w rajdzie Kryspinów-Trzebinia, a 22 
maja w Żabich Dołach. Nie zabraknie 
ich również 29 maja na Rodzinnym 
Rajdzie Rowerowym w Jaworznie, 
którego są współorganizatorami.

Planują też organizację wycieczki 
z młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Szcza-
kowej.

– Meta rajdu, zaplanowanego na 
21 maja, będzie zlokalizowana na te-
renie SOSW. Zapraszamy wszystkich 
chętnych. Po szczegóły warto zaglądać 

na nasze Fb: Niepokonani Jaworzno – 
informuje pani Gabriela.

O zapewnienie rowerowych atrak-
cji dbają też cykliści z Teamu Jaworz-
no, czyli grupy, która zasłynęła z or-
ganizacji cyklicznych night bikingów 
(nocnych rajdów po naszym mieście). 
– W najbliższą sobotę wybierzemy się 
na rajd Kryspinów-Trzebinia. Na pewno 
weźmiemy też udział w Rodzinnym Raj-
dzie Rowerowym. A 6 czerwca zapalimy 
ogień sobótkowy na Równej Górce, co 
poprzedzimy krótkim przejazdem rowe-
rowym – wylicza Grzegorz Oleksiak
z Teamu Jaworzno.

W planach są też dwa wakacyjne 
night bikingi. Nocne rajdy zaplanowa-
no na 25 czerwca i 27 sierpnia. AZ-H

Kajakiem 
po

Przemszy
Ruszyły zapisy na Ogólnopolski 

Spływ Kajakowy Białą Przemszą. 
Impreza odbędzie się w dniach od 
3 do 5 czerwca. To kolejna edy-
cja spływu organizowanego przez 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie, Miasto Jaworzno oraz 
Fundację Kajakową TOŁHAJ – GDK. 

Tegoroczna trasa wynosi około 
22 km. Uczestnicy spływu pokonają 
ją w dwóch etapach. Pierwszy etap 
rozpocznie się w Dąbrowie Górni-
czej, w dzielnicy Okradzionów. Jego 
koniec wyznaczono w Sławkowie, 
w okolicach Piernikarni. W tym 
miejscu rozpoczynał się też będzie 
drugi etap spływu, który zakończy 
się w sosnowieckich Maczkach.

– Głównym celem imprezy jest 
propagowanie turystyki i sportu ka-
jakowego, zapoznanie z walorami 
krajobrazowymi Białej Przemszy, 
a przede wszystkim udowadnianie, 
że Przemszą można pływać i jest 
to fantastyczny sposób na aktywne 
spędzenie wolnego czasu z dala od 
miejskich aglomeracji – wyjaśniają 
organizatorzy spływu.

Baza spływu zlokalizowana bę-
dzie na terenie Ośrodka Wypoczyn-
kowo Rekreacyjnego Sosina (ul. Bu-
kowska). Tutaj na uczestników będą 
czekały miejsca noclegowe, ciepłe 
posiłki oraz wiele atrakcji przygoto-
wanych przez organizatorów.

Szczegółowe informacje o zapi-
sach i wydarzeniu znaleźć można 
na stronie www.tolhaj-gdk.pl.  

Grażyna Dębała
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wszystkich uczestników przewidziane 
są nagrody oraz poczęstunek.

Kolejne medale 
w badmintonie

Młode badmintonistki 
z Klubu Sportowego „Wolant” sta-
nęły na podium Krajowego Turnieju 
Młodzików, Młodzików Młodszych, 
Żaków i Żaków Młodszych w Czę-
stochowie. W trwających od 7 do 8 
maja zawodach jaworznickie zawod-
niczki zdobyły dwa medale. Grające 
w kategorii wiekowej U11, Zuzan-
na Łysak i Julia Sienkiewicz, sta-
nęły na dwóch kolejnych miejscach 
podium. Zuzanna wywalczyła złoty 
krążek, a Julia srebrny. Bez medali 
rozgrywki zakończyły natomiast za-
wodniczki Wolanta, zmagające się 
w kategorii U13.

No Name 
i Eko Świry liderami

W ramach 4. kolejki Ja-
worznickiej Ligi Szóstek PSS Salos, 
w 1. lidze piłkarze No Name wygrali 
9:0 ze Strefą Luzu, zespół PSV Pod-
łęże pokonał 3:2 MCKiS Jaworzno, 
a AFS United Lambada zwyciężył 7:6 
z Chłopakami z kościołów. Remisem 
2:2 zakończył się mecz drużyn pn. S. 
W. A. i Pulmon Negro. W 2. lidze Eko 
Świry wygrały 6:3 z Maszoperią, zespół 
Team Spirit zwyciężył 2:1 z Aliasem, 
a Fortuna Podłęże 6:5 z Mysłowica-
mi. Bricoman rozgromił 9:0 ATJ Ja-
worzno, z kolei OPJ Sokół Jaworzno 
górował nad Teamem Dąbrowa 9:1. 
Liderem 1. ligi jest obecnie drużyna 
pn. No Name. W 2. lidze prowadzą Eko 
Świry. Trwający sezon JLS będzie miał 
w sumie dziewięć kolejek.    AZ-H, NC

Wiktoria jaworznickiej 
Victorii

Aż 11:0 rozgromiła 
swojego przeciwnika piłkarska dru-
żyna Victorii 1918 Jaworzno w wy-
jazdowym meczu w sobotę, 7 maja. 
Grający w wadowickiej okręgówce, 
jaworznicki zespół w pięknym stylu 
pokonał team Hejnału Kęty. W tej 
samej lidze remisem zakończyło się 
natomiast spotkanie Zgody Byczyna 
ze Strażakiem Rajsko. Wynik meczu 
to 3:3. Kolejny zwycięski pojedynek 
na murawie ma za sobą Ciężkowianka 
Jaworzno, która niezmiennie jest lide-
rem chrzanowskiej A klasy i walczy 
o mistrzostwo. Drużyna z Ciężkowic 
pokonała 3:0 zespół MZKS-u Alwer-
nia. Porażką zakończył się z kolei po-
jedynek, występującej w 1. grupie 4. 
ligi śląskiej, Szczakowianki Jaworzno. 
Po zaciętym starciu Drwale przegrali 
3:4 z Ruchem Radzionków.

Spławikowe zmagania

W niedzielę, 8 maja, na 
zalewie Sosina zostały ro-

zegrane wędkarskie Mistrzostwa Koła 
PZW nr 57 Szczakowa Miasto w Ka-
tegorii Spławikowej. Wśród seniorów 
bezkonkurencyjny był Michał Kaszu-
ba, który zgromadził 8020 punktów. 
W kategorii kobiet wygrała Agniesz-
ka Chrząstek. Uzbierała 3080 punk-
tów. Kategorię junior wygrał Jakub 
Chrząstek z 4140 punktami. W ka-
tegorii kadet wykazał się Adam Bed-
narowicz, zdobywca 1450 punktów. 
Koło nr 57 przygotowuje kolejne wy-
darzenie i zaprasza wszystkie dzieci 
do lat 14 na zawody z okazji Dnia 
Dziecka, które odbędą się na Sosinie 
w niedzielę, 29 maja, o godz. 9. Dla 

AU TO P R O M O C J A

Jubileuszowy marsz po zdrowie
Do czwartku, 9 czerwca, zapi-

sać się można na jubileuszowy 
10. Marsz Nordic Walking. Chęt-
ni mogą zgłosić swój udział przez 
stronę zgloszenia.mckis.jaworzno.
pl. Rajd Nordic Walking odbędzie 
się w sobotę, 11 czerwca. Start 
i meta zlokalizowane będą na te-
renie Ośrodka Edukacji Ekologicz-
no-Geologicznej GEOsfera.

– Zawodnicy będą mieli do wyboru 
dwie trasy. Wybierając tę dłuższą, 
pokonać trzeba będzie 9 km. Krótsza 
to 6 km – informuje Paweł Wró-
bel z Miejskiego Centrum Kultury 
i Sportu. 

Biuro zawodów czynne będzie 
od godz. 9.30. Warto pamiętać, że 
niepełnoletni uczestnicy, by wziąć 
udział w rajdzie, muszą mieć pi-
semną zgodę rodziców lub opieku-
nów. Rozgrzewka przed marszem 
planowana jest na godz. 10.50. 
O godz. 11 wystartują zawodnicy, 
którzy zdecydują się na dłuższą tra-
sę, a 10 minut później wystartuje 
kolejna grupa.

Udział w rajdzie jest bezpłat-
ny. Choć organizator ustalił limit 
uczestników na 500 osób,  z uwagi 
na popularność tej imprezy, warto 
zapisać się jak najszybciej. W Ja-
worznie miłośników takiej aktyw-
ności nie brakuje. 

– Obserwujemy coraz większe 
zainteresowanie tego typu rajda-
mi i spotkaniami. Nordic walking 
ma praktycznie same zalety. Przede 
wszystkim to ogromne wsparcie dla 
naszego organizmu. Poza tym ma-
szerujemy wśród pięknej przyrody. 

Sam sport też nie wymaga nadzwy-
czajnych wydatków – przekonuje 
Dariusz Starzycki, wicemarszałek 
województwa śląskiego.

Udział w rajdzie mogą wziąć tak-
że osoby, które dotąd nie próbowa-
ły swoich sił w nordic walkingu. 

Na miejscu będzie instruktor, który  
podpowie, jak prawidłowo masze-
rować z kijami. 

Specjaliści i praktycy przekonują, 
że ten sport to doskonały trening dla 
całego ciała. Wzmacnia nie tylko 
nogi, bo dzięki użyciu specjalistycz-
nych kijków trenować można także 
górne partie ciała i mięśnie ramion. 
Stosując odpowiednią technikę, moż-
na poprawić swoją wytrzymałość, 
krążenie oraz utrzymać ciało w do-
brej formie, niezależnie od wieku.

Organizatorem dziesiątego rajdu 
w GEOsferze jest Miejskie Centrum 
Kultury i Sportu w Jaworznie. Im-
preza odbywać się będzie pod hono-
rowym patronatem Pawła Silberta, 
prezydenta Jaworzna, oraz Dariusza 
Starzyckiego, wicemarszałka woje-
wództwa śląskiego.

Wszyscy uczestnicy wydarzenia 
otrzymają pamiątkowe medale. 
Będą też mieli szansę wzięcia udzia-
łu w konkursie z atrakcyjnymi na-
grodami.

Natalia Czeleń

Podobne wydarzenia zawsze cieszą się popularnością wśród jaworznian  | fot. Natalia Czeleń
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Skwer Czesława Kempińskiego znajduje się między 
Miejską Biblioteką Publiczną i Muzeum Miasta Jaworzna. 
Upamiętnia jaworznickiego wychowawcę kilku pokoleń 
młodzieży, polonistę, fi lozofa, malarza, krajoznawcę i mi-
łośnika historii.

Czesław Kempiński urodził się 
19 lipca 1913 roku w Przebysła-
wie na Kujawach. Był najstarszym 
synem Franciszka Kempińskie-
go i Pelagii z domu Tabaczyń-
skiej. Skończył Seminarium Mi-
syjne św. Ducha w Bydgoszczy 
i podjął studia na Uniwersytecie 
Wileńskim na Wydziale Filozo-
fi i. Po roku musiał je przerwać, 
ponieważ został powołany do wojska. Po trzech latach 
wrócił na uczelnię.

W Wilnie w czasie wojny prowadził, razem z kolegami, 
działalność konspiracyjną, za co dwa razy trafi ł do aresz-
tu i został skierowany do obozu pracy w Estonii. Jeszcze 
na Wileńszczyźnie poznał miłość swojego życia, Zinaidę. 
Pobrali się w 1941 roku. Po wojnie nie przyjęli sowieckie-
go obywatelstwa, dlatego musieli, z 2-letnią córką Basią, 
wyjechać z Wilna. Zamieszkali w Toruniu. Tam Czesław 
Kempiński studiował fi lologię na Uniwersytecie Mikoła-
ja Kopernika. Z powodu trudności fi nansowych, musiał 
przerwać naukę.

W roku 1945 Kempińscy przeprowadzili się do Jaworzna, 
gdzie doczekali się drugiego dziecka, Wojciecha. Pan Cze-
sław uczył polskiego w Zasadniczej Szkole Górniczej KWK 
„Kościuszko-Nowa”, Technikum Górniczym w Jaworznie 

Wychowawca, artysta, 
miłośnik historii

Patroni 
naszych 
ulic

i Katowicach. W 1961 roku skończył Wyższą Szkołę Peda-
gogiczną w Krakowie. 

Zasłynął jako wspaniały wychowawca i przyjaciel mło-
dzieży. Założył młodzieżową grupę „Srebrników”, która ra-

zem z nim szukała historycznych 
pamiątek z zamierzchłej przeszło-
ści. Jako miłośnik historii, badał 
bowiem dzieje jaworznickich ziem. 
Od 1975 roku jego artykuły uka-
zywały się w dwutygodniku Gwa-
rek, w ramach cyklu „VIII wieków 
Jaworzna”. Wydał też cztery czę-
ści „Kartek z Dziejów Jaworzna”. 

Drugą pasją Kempińskiego było 
malarstwo. Malował akwarelami 

m.in. jaworznickie miejsca, w tym kapliczki, chałupy, ko-
ścioły, kopalnie, elektrownie. Był też współorganizatorem 
(wspólnie z dyrektorem szkoły, Franciszkiem Guzikiem) 
świetlicy, w której działały koła plastyczne i krajoznawcze. 
W 1975 roku grupa Plastusie znalazła się w strukturach Za-
kładowego Domu Kultury KWK „Jaworzno”. Przez 38 lat 
jej istnienia udzielało się w niej w sumie 300 osób.

Kolejną pasją nauczyciela było krajoznawstwo. Działał 
w PTTK. Z młodzieżą wybierał się na liczne wycieczki po 
Jaworznie i różnych regionach Polski.

Za swoje dokonania m.in. trafi ł do „Księgi ludzi zasłużo-
nych dla Miasta Jaworzna” i otrzymał dyplom honorowy 
i odznakę „Za zasługi dla Miasta Jaworzna”. Został też od-
znaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 26 września 2008 roku. Został pochowany na 
cmentarzu komunalnym na Wilkoszynie.                  AZ-H

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 17 (255)

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 
numerami od 1 do 21 utwo-
rzą hasło. Prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki zamieszczo-
nej w „Pulsie Jaworzna” nr 
17 (255): Każdy ma cel na 
swoją miarę. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

W niedzielę, 15 maja, świętujemy 
Międzynarodowy Dzień Rodzin. To 
święto zostało ustanowione we wrze-
śniu 1993 roku przez Zgromadzenie 
Ogólne Organizacji Narodów Zjedno-
czonych. Na dzień obchodów wybra-
no właśnie połowę maja. Generalnie 
chodziło o to, by święto o między-
narodowej randze zwracało uwagę 
rządzących na problemy i potrzeby 
rodzin we współczesnym świecie, 
ale to przecież również doskonała 
okazja, by w niedzielę szczególnie 
docenić najbliższych i wspólnie ce-
lebrować ten wyjątkowy dzień. Jeśli 
tylko pogoda dopisze, to rodzinny 
spacer albo rowerowa wycieczka na 
pewno okażą się dobrym pomysłem.

Przy okazji rodzinnego święto-
wania, można też nieco wcześniej 
obejść Światowy Dzień Pieczenia. 
Zgodnie z kalendarzem nietypowych 
świąt przypada on 17 maja. Świato-
wy Dzień Pieczenia ma zachęcać do 
własnoręcznych wypieków. Takie 
smakołyki są zwykle zdrowsze od 
tych, które kupujemy już gotowe. 
Dzień Pieczenia to też okazja, by spo-
tkać się z przyjaciółmi na degustację.                                 

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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