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Aby zrozumieć dany kraj, trzeba się w nim urodzić, trze-
ba być częścią danego środowiska i ekosystemu. Dlatego 
tak ciężko pojąć nam, ludziom, inne kultury, wyznania, 
obyczaje i zasady. 

Siedziałem niedawno na ławce na deptaku w pewnym 
mieście. Nagle spod ławki wyszła... modliszka. Przyznam, 
że to pierwsze chyba moje spotkanie z tym fascynującym 
owadem. Pięknie się ruszała, jakby tańczyła na festiwalu 
techno. Nakręciłem szybko fi lmik z jej udziałem, a modlisz-
ka powoli i dostojnie szła dalej środkiem deptaku. Akcja 
działa się w upalne południe, więc w tym miejscu ludzi 
praktycznie nie było. Nadeszła jednak klasyczna „stara gru-
ba baba” i zamiast ominąć stworzenie, specjalnie zrobiła 
kilka kroków w jego stronę i zadeptała, aż było słychać 
jak chrupnęło pod wielkim paskudnym sandałem. Po co 
to zrobiła, skoro modliszki nie są żadnym zagrożeniem dla 
człowieka? Pewnie dlatego, że nie miała pojęcia o tym, 
a fakt, że modliszka ma fatalny wizerunek społeczny, 
skutkuje ludzką niechęcią. Przykre to było. Pomyślałem, 
że tak jest już na tym świecie, że niszczymy i sprzeciwia-
my się wszystkiemu, czego nie rozumiemy. Co jest inne 
i nam się nie podoba. Bez zastanowienia, bez litości, bo 
odbiega od świata, który mamy zabetonowany we łbie.

W tym roku kilkukrotnie byłem w Istambule. Uczestnicy 
naszych wycieczek komentowali strój muzułmanek, które 
w upalny dzień były zakute w czarną burkę, spod której 
widać tylko oczy. Rozbawiło wszystkich, gdy jedna z takich 
pań po rejsie po Bosforze, założyła ciemne okulary i zro-
biła sobie selfi e ze statkiem, którym właśnie przypłynęła. 

W Koranie nigdzie nie ma informacji na temat tego, czy 
kobiety mają obowiązek zakrywania twarzy lub całego 
ciała. Kobiety powinny chować jednak to, co je zdobi. 
W świecie arabskim takim elementem są włosy. Jest to 
bardzo intymna kwestia i mężczyźni często proszą swoje 
żony, by zakrywały włosy. Kobiety godzą się na to, bo 
tak zostały wychowane. Natomiast to, czy zdecydują się 

Prawilna modliszka
Wojciech P. KnapikFe
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Studenci z Jaworznickiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku zainau-
gurowali kolejny rok akademicki. 
To już piętnasta inauguracja. Było 
uroczyste Gaudeamus igitur, wykład 
oraz życzenia i drobne upominki od 
przedstawicieli władz miasta.

Uczelnia działa w Jaworznie pręż-
nie, przyciągając swoją bogatą ofertą 
kolejnych seniorów. Trudno się dzi-
wić. Takie studia w jesieni życia to 
przecież nie tylko nauka. Znawcy 
tematu przekonują, że Uniwersyte-
ty Trzeciego Wieku przyczyniają się 
oczywiście do rozwoju na poziomie 
intelektualnym, ale też społecznym. 
Wspierają i zachęcają seniorów do 
podejmowania aktywności fi zycznej, 
ułatwiają kontakty z instytucjami 
służby zdrowia i ośrodkami kultu-

ry. Dają też coś naprawdę cennego, 
a mianowicie relacje.

Nie od dziś mówi się o tym, że sa-
motność to prawdziwa plaga, która 
dziesiątkuje seniorów. Przechodząc 
na emeryturę, wiele osób traci stałe 
zajęcie, związane z tym obowiązki i... 
kontakty towarzyskie. Zostaje mnó-
stwo czasu, którego nie sposób za-
gospodarować, a stąd już tylko krok 
do depresji. Warto więc skorzystać 
z zaproszeń dla seniorów, których 
w naszym mieście jest naprawdę 
sporo. Mamy nie tylko JUTW, ale 
i kluby Senior+, zespoły śpiewacze, 
grupy nordic walking. A jeszcze we 
wrześniu rozpocznie się tegorocz-
na edycja Tygodnia Seniora, a wraz 
z nią będzie mnóstwo propozycji dla 
osób w jesieni życia.

Bez nudy

Powody do świętowania

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń 
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Członkowie jaworznickiego Sto-
warzyszenia Abstynenckiego „Ra-
zem” bawili się w niedzielę, 4 wrze-
śnia, na VII Festynie Abstynenckim. 
Wydarzenie organizowane jest co-
rocznie przez stowarzyszenia abs-
tynenckie z Jaworzna, Mysłowic 
i Sosnowca. Impreza odbyła się 
pod honorowym patronatem pre-
zydentów tych trzech miast.

Były zabawy integracyjne, atrak-
cje dla dzieci, a także występy 
artystyczne. Jednak nie tylko 
o dobrą zabawę tu chodziło. Człon-
kowie stowarzyszeń abstynenckich 
deklarują, że życie w abstynencji 
to powód do dumy. Za nimi wie-
le krętych dróg. Odnaleźli jednak 
i tę, która zaprowadziła ich do 

trzeźwości. Abstynencja bardzo 
wiele zmieniła w ich życiu. Przede 
wszystkim odzyskali swoje życie 
i kontrolę nad nim. Odzyskali też 
to, co dla wielu z nich najcenniej-
sze, czyli rodzinę. 

Festyn Abstynencki doczekał 
się już siódmej edycji. Impreza 
jest świetną okazją do integracji 
środowiska abstynentów, ale też, 
by podziękować najbliższym za 
to, że wytrwali, wspierali i chcieli 
mądrze kochać.

Jaworznickie Stowarzysze-
nie Abstynenckie „Razem” dzia-
ła w naszym mieście już 30 lat. 
W tym czasie pomogło w kryzysie 
niejednej rodzinie. Jest się z cze-
go cieszyć.

zakryć całą twarz, zakładając nikab, czador lub burkę, 
jest już ich decyzją.

W Polsce trudno wymagać zrozumienia tych zasad, 
bo nie mamy praktycznie środowiska muzułmańskiego. 
Szacuje się, że w Polsce może mieszkać 25-30 tysięcy 
wyznawców islamu, wliczając w to kilkutysięczną pol-
ską mniejszość tatarską. To niewielka grupa, praktycznie 
niewidoczna – tym bardziej, że daleka od radykalizmu, 
nie szukająca atencji i nie szarżująca zasadami, które sami 
wyznają, ale też chcieliby wprowadzać w naszym kraju. 
Tego po prostu nie ma. 

Po II wojnie światowej całkowicie zniknęli z naszego 
kraju Żydzi, wytępieni przez hitlerowski reżim, nie ma też 
praktycznie Romów, pomimo że jeszcze 30 lat temu była ich 
całkiem spora grupa. Mało kto wie, że doszło do pogromu 
Cyganów w roku... 1981 w Oświęcimiu. 21 października 
1981 r. przypadkowy incydent - bójka w barze, w której 
uczestniczył Rom - spowodował w Oświęcimiu serię ak-
tów przemocy, skierowanych przeciwko Romom, w tym 
podpalanie domów, niszczenie samochodów i dobytku 
oraz akty fi zycznej agresji. Mieszkańcy miasta utworzyli 
komitet na rzecz wypędzenia Romów, a komunistyczne 
władze podjęły rozmowy zarówno z nim, jak i z reprezen-
tacją Romów. W zaistniałej sytuacji oświęcimscy Romowie 
podjęli decyzję o emigracji: ponad sto osób zdecydowało 
się opuścić kraj i udało się do Szwecji i Niemiec (wówczas 
RFN). Wyjazdy zbiegły się z wprowadzeniem stanu wojen-
nego, jednakże władze nie utrudniały Romom emigracji. 
Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie: wykorzystały 
istniejącą sytuację do całkowitego pozbycia się Romów 
z miasta i z kraju, wręczając wielu z nich zamiast paszpor-
tów tzw. dokumenty podróżne, będące tzw. wilczym bile-
tem - uprawniały do wyjazdu z Polski, lecz nie do powrotu. 

Nie wiem, czy Polacy potrafi ą w swoim kraju żyć multi-
kulturowo. Obawiam się, że jest to niemożliwe, bo od pra-
wie 80 lat jesteśmy w naszym kraju sami, a nawet między 
sobą nie możemy się dogadać, prowadząc małe wojenki 
w rodzinie, z sąsiadami czy też wyznawcami innych po-
glądów politycznych. A już niech geje się wprowadzą do 
klatki obok albo jakiś młody człowiek ubierze w kolory, 
inne niż zasady „prawdziwego prawilnego Polaka” naka-
zują – i agresja otrzymuje pokrętne uzasadnienie. A dla 
agresji nie ma tolerancji, trzeba to zdeptać, niczym stara 
baba modliszkę. Bo inaczej obudzimy się w zaścianku Eu-
ropy i zajmiemy ponownie niechlubne pierwsze miejsce 
w rankingu homofobii i ksenofobii...
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w Sosnowcu

Nadużywamy słowa „tolerancja”. Toleran-
cja to tak wyświechtane słowo, że już nic 
nie znaczy. Jeśli kogoś tolerujesz, to dajesz 
do zrozumienia, że jesteś lepszy. A tak nie 
jest, po prostu jesteś inny. Zasady wyzna-
cza natura.

Kuszenie trwa
Jan KleszczSzpilki w bruku

Depopulacja, czyli ubytek ludności, to zmora niemal wszyst-
kich polskich miast. Zjawisko niesie za sobą wiele niekorzystnych 

konsekwencji. Spadek liczby mieszkańców to mniej podatników, a zatem i mniej pie-
niędzy w miejskich kasach. Na konsekwencje nie trzeba będzie długo czekać. Utrzy-
manie infrastruktury technicznej i społecznej na dotychczasowym poziomie, będzie 
bardzo trudne, a czasem pewnie niemożliwe. Poziom zaspokojenia potrzeb miesz-
kańców musi się obniżyć. 

Depopulacja to jedno z największych wyzwań samorządów, toteż włodarze wie-
lu polskich miast szukają sposobów, by zatrzymać swoich mieszkańców, a najlepiej 
skusić do przeprowadzki również nowych.

W Jaworznie problem dostrzeżono już dawno i kuszenie trwa. Widać determina-
cję i przemyślaną strategię. I tak: w latach 2016-2021 na terenie Jaworzna wydano 
łącznie ponad 1 100 zezwoleń na budowę domów jednorodzinnych. Do końca 2021 
roku na ich podstawie powstało 795 budynków. W pozostałych przypadkach budowa 
wciąż trwa. Potrzeby w tym zakresie jednak nadal są spore. Wystarczy wspomnieć, 
że Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego mieszkania zbywa na pniu. 
Chętni na kupno lub wynajem ustawiają się w kolejkach, i niestety, wielu wciąż od-
chodzi z niczym, bo popyt na tym rynku wciąż przewyższa podaż, ale prace trwają.

Własne cztery kąty to nie wszystko. Mieszkańcy potrzebują pewnej i stabilnej pracy, 
a transformacja na rynku energetycznym, obecnym i silnym w Jaworznie, postępuje. 
To dlatego tak ważne jest powstanie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, który 
da szansę na pracę m.in. osobom odchodzącym z górnictwa. 

Ważny jest też wypoczynek, a relaks na łonie przyrody skutecznie koi i daje wytchnie-
nie. To dlatego taką troską otaczane są wszystkie zielone przestrzenie naszego miasta.

Trudno dziś prognozować, czy te działania mogą zatrzymać niekorzystne proce-
sy demografi czne, ale dzięki nim mamy większą szansę na łagodzenie ich skutków. 

kich polskich miast. Zjawisko niesie za sobą wiele niekorzystnych 
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Prace remontowe zakończą się w listopadzie  
| fot. Natalia Czeleń
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Sosina 
jest najlepsza!

Sosina na najwyższym stopniu podium! Modernizacja ja-
worznickiego Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego przy 
ulicy Bukowskiej zdobyła nagrodę publiczności w tegorocz-
nej edycji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Woje-
wództwa Śląskiego.

Sosina po prostu zdeklasowała 
26 konkursowych rywali, zdoby-
wając 1030 głosów. Drugie miejsce 
z 688 głosami internautów zaję-
ła budowa tężni solankowej w le-
sie komunalnym w Gliwicach. Na 
trzecim znalazła się rozbudowa 
budynku Centrum Wolności i So-
lidarności w Katowicach, na którą 
zagłosowały 533 osoby. Zmoderni-
zowana Sosina to kolejna spośród 
jaworznickich inwestycji zauwa-
żona i nagrodzona w tym konkur-
sie. – Wszyscy zainteresowani, w ra-
mach plebiscytu publiczności, mieli 
możliwość głosowania na ulubioną 
realizację, zgłoszoną do tegorocz-
nego konkursu Najlepsza Przestrzeń 
Publiczna Województwa Śląskiego. 
Za najlepszą realizację została uzna-
na modernizacja miejskiego zalewu 
Sosina w Jaworznie, która uzyskała 
największą liczbę głosów – potwier-
dzają organizatorzy konkursu.

Sosina w ciągu ostatnich lat 
przeszła gruntowną przemianę. 
Rekultywacja ośrodka rozpoczęła 
się w 2018 roku. Przede wszyst-
kim oczyszczono zbiornik, wybie-
rając z jego dna osady i instalu-
jąc specjalne pompy. Odnowiono 
też plaże. Pojawiły się dodatkowe 
atrakcje, w tym boiska wielofunk-
cyjne do siatkówki i koszykówki, 
siatkówki plażowej i gry w bule. 
Świetnie sprawdzają się nowe po-
mosty dla wędkarzy, plac zabaw, 
siłownia pod chmurką i deptak, 
z którego mogą korzystać spa-
cerowicze, rowerzyści, rolkarze 
i miłośnicy jazdy na hulajnogach. 
Wyremontowano też drogi dojaz-
dowe i przygotowano wygodne 
miejsca postojowe. Ośrodek za-
opatrzony został w nowe rower-
ki wodne i kajaki. Nowa jest też 
sieć kanalizacyjna. W sąsiedztwie 
plaży stanęły toalety i prysznice 
oraz kosze na śmieci. Ustawiono 
nowe ławki i drewniane leżaki. 
– Dziękuję za głosy oddane na So-
sinę! To kolejny ważny sygnał, po-
twierdzający słuszność i zasadność 
inwestycji realizowanych przez nas 
dla jaworznian – podkreśla Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna.

W tegorocznym sezonie kąpielo-
wym Sosina biła wszelkie rekordy 
popularności. Pracownicy Miejskie-
go Centrum Kultury i Sportu, które 
administruje ośrodkiem, szacują, 
że w ciepłe i słoneczne dni na pla-
żach wypoczywało nawet 15 tysię-
cy osób. Wśród plażowiczów sporo 
bywa zresztą nie tylko jaworznian, 

ale i gości spoza naszego miasta. 
Wszyscy zgodnie chwalą walory 
ośrodka. – Nie przepadam za wyle-
giwaniem się na plaży. Zdecydowanie 
wolę aktywny wypoczynek, a Sosina 
świetnie się do tego nadaje. Regu-
larnie przyjeżdżam tu z Sosnowca 
i maszeruję alejką wokół zalewu. To 
około 5 kilometrów spaceru. Idealny 
dystans na poranny rozruch. Dodat-
kowym walorem są piękne widoki – 
podkreśla sosnowiczanka, Iwona
Sapich.

Mimo ogromnego zainteresowa-
nia plażowaniem przy Bukowskiej, 
ratownicy z chrzanowskiego Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia ra-
tunkowego, którzy dbali o bezpie-
czeństwo gości ośrodka, deklarują, 
że kończący się już sezon kąpielowy 
należał do spokojnych. Nikt się nie 
utopił, a poważnych interwencji 
było niewiele. Ratownicy poma-
gali głównie osobom, które prze-
szacowały pływackie umiejętności, 
i edukowali w kwestii bezpieczeń-
stwa nad wodą. – W tym sezonie 
ratownicy nie odnotowali żadnego 
przypadku zasłabnięcia. Nikt też nie 
utonął – potwierdza Mirosław Pa-
sek z WOPR.

Poważny i, niestety, kosztow-
ny problem stanowią dewastacje. 
Poprzewracane kosze na śmieci, 
malunki na ścianach obiektów, eks-
krementy rozsmarowane na ścia-
nach toalet i uszkodzone drewniane 
podesty to tylko nieliczne spośród 
zniszczeń, z jakimi regularnie zma-
gają się pracownicy MCKiS.

Sezon kąpielowy na Sosinie trwa 
do połowy września, ale ośrodek za-
prasza przez cały rok. Jeszcze w tym 
miesiącu odbędzie się tu kilka waż-
nych imprez. Przed nami na przy-
kład charytatywna akcja na rzecz 
Hospicjum Homo Homini im. św. 
Brata Alberta „Rolkuj po nadzieję” 
czy regaty kajakowe. – Bardzo się 
cieszę, że zmiany, jakie wprowadzi-
liśmy w ramach modernizacji Sosiny, 
najwyraźniej podobają się jaworznia-
nom, co przekłada się na frekwen-
cję. To wciąż nie koniec metamorfo-
zy. Mamy jeszcze wiele pomysłów, 
które będziemy chcieli skonsultować 
z mieszkańcami i jeśli się spodobają, 
to zrealizować. Dziękuję też wszystkim 
pracownikom MCKiS zaangażowanym 
w to, by ośrodek przy Bukowskiej stale 
był czysty i bezpieczny. Przy tak du-
żej liczbie gości mają naprawdę sporo 
pracy – podkreśla Sebastian Kuś, 
dyrektor MCKiS.

Grażyna Dębała

Wyremontują plac zabaw
Rozpoczął się remont placu zabaw na jaworznickich 

plantach. To jedno z ulubionych miejsc harców naj-
młodszych mieszkańców miasta. Popularność placu jest 
tak duża, że po kilku latach intensywnego użytkowania 
wymagał on już gruntownego remontu. – Modernizacja 
placu zabaw jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo 
dzieci, które z niego korzystają – przyznaje Tomasz
Jewuła, pełnomocnik prezydenta miasta ds. oświaty 
i gospodarowania nieruchomościami.

Plac na plantach zostanie wyposażony w nowoczesne 
urządzenia, które będą zapewniały dzieciom najlepszą 
zabawę i rozwój ruchowy. To będzie idealne miejsce 
dla aktywnych maluchów. Priorytetem jest bezpieczeń-
stwo, toteż urządzenia zabawowe, które będą stanowiły 
wyposażenie placu, będą miały wszystkie atesty doty-
czące bezpieczeństwa użytkowania. Przy ich wyborze 
pod uwagę brano też trwałość. Elementy wyposażenia 
zostaną wykonane z materiałów odpornych na znisz-
czenie i warunki atmosferyczne. Co ważne, plac zabaw 
zostanie zbudowany na gumowej nawierzchni, dzięki 
czemu ewentualny upadek dziecka nie będzie groźny. 
Dodatkowo zostanie wykonane nowe ogrodzenie. Przy-
będzie koszy na śmieci i ławek, z których rodzice będą 
mogli doglądać swoich pociech.  – Należy pamiętać, że 
to nie jest naprawa wadliwego placu, a jego całkowite od-
nowienie po sześciu latach intensywnego użytkowania przez 
najmłodszych mieszkańców Jaworzna. Warto podkreślić, 

że dotychczasowa infrastruktura placu, która nadawała 
się będzie do dalszego użytku, uzupełni istniejące w mie-
ście tereny rekreacyjne – zapowiada Tomasz Jewuła.

Nowy plac zbuduje fi rma PRO-MB z Chorzowa. 
Koszt to prawie milion złotych. Prace modernizacyjne 
zakończą się w listopadzie.                                  GD
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W ostatnich badaniach 
opinii publicznej (grudzień 
2021) zdecydowana 
większość jaworznian wy-
powiedziała się twierdząco 
na pytanie o utworzenie 
nowych terenów mieszka-
niowych i inwestycyjnych.

| fot. Materiały UM Jaworzno

| fot. Andrzej Pokuta

Miasto dla mieszkańców. Miasto zaplanowane. Jaworzno

W tych samych badaniach więk-
szość jaworznian „zdecydowanie do-
brze” ocenia utworzenie specjalnej 
strefy ekonomicznej, czyli Jaworz-
nickiego Obszaru Gospodarczego. Co 
to oznacza? Oznacza to poparcie dla 
elastycznej, prorozwojowej polityki 
władz miasta. Prezydent Paweł Sil-
bert i jego współpracownicy uważnie 
obserwują rynki i na bieżąco reagują 
na zmieniające się okoliczności. A te 
zmieniają się prawie ekspresowo. CO-
VID-19, a potem wojna w Ukrainie to 
dwa dramaty, które były trudne do 
przewidzenia przez większość anali-
tyków. Oba wywołały efekt domina, 
we wszystkich sferach życia, łącznie 
z tą najbardziej odczuwalną, sferą go-
spodarczą. Odczuwalną, bo dotyczącą 
naszych codziennych potrzeb, naszych 
budżetów. Dlatego dziś Jaworzno, 
miasto, które jest w prawie 75 proc. 
pokryte terenami zielonymi, potrzebu-
je inwestycyjnego otwarcia, nowych 
terenów pod budownictwo mieszka-
niowe, pod inwestycje. Czemu? Aby 
pobudzić rynek, aby stworzyć nowe 
miejsca pracy, aby ożywić przestrzeń 
gospodarczą. Oznacza to dalej - więcej 
pieniędzy w budżecie miasta, więcej 
zleceń dla podwykonawców – fi rm 
z Jaworzna, wreszcie więcej pracy 
dla mieszkańców miasta. Nowe te-
reny mieszkaniowe to także przecież 
nowe ścieżki rowerowe, nowe drogi, 
nowe przyłącza wodno-kanalizacyjne, 

jednym słowem nowa infrastruktura. 
Jednak aby do tego doszło, miasto 
musi być odpowiednio zaplanowane. 
O tym, jak i po co się planuje, piszemy 
poniżej. Co istotne, my w Jaworznie 
planujemy nie tylko dla mieszkańców, 
ale i z mieszkańcami. Tak realizuje-
my coraz więcej projektów. Ostatnio 
w ramach szerokiego cyklu „Jaworzno 
w dyskusji” rozmawialiśmy o rewitali-
zacji otoczenia dworca w Szczakowej, 
czy o przyszłości Kociej. Spotkaniom 
towarzyszyły warsztaty, spotkania 
z ekspertami, nierzadko również pełne 
emocji konwersacje. Wróćmy jednak 
do planowania. Wedle „Wspólnoty” 
– pisma, które od lat analizuje kon-
dycję samorządów, Jaworzno jest jed-
nym z najlepiej zaplanowanych miast 
powiatowych w Polsce, z pokryciem 
planami zagospodarowania w pra-
wie 70 proc. W mieście na wydanie 
pozwolenia na budowę nie czeka się 
długo, aparat urzędniczy działa bardzo 
sprawnie. Miasto również dopinguje 
indywidualnych inwestorów. Każdy, 
kto zbuduje dom jednorodzinny, przez 
10 lat nie zapłaci podatku od nierucho-
mości. Ponieważ w mieście stawiają 
na zrównoważony rozwój - decyzją 
prezydenta Pawła Silberta, realizo-
wany jest program nasadzeń drzew, 
miasto bierze udział w unikalnych 
projektach ekologicznych chroniących 
faunę i fl orę. Jest mocno zaangażo-
wane chociażby w Program Ochrony 
Chomika Europejskiego. 

Przestrzeń. Planowanie. 
Prawo

Miasto to organizm pełen splecio-
nych ze sobą zależności, które ciągle 
wzajemnie na siebie oddziałują, a efek-
ty tych zależności czasem widać od 
razu, a czasem dopiero po wielu latach. 
Miasto to ludzie żyjący w przestrzeni 
blisko siebie. To ludzie wykonujący 
swoje zwykłe czynności – pracujący, 

uczący się, zdrowi, chorzy, ruchliwi 
i odpoczywający, aktywni i obojętni, 
zwyczajni i jedyni. Dla nich potrzebne 
jest miejsce na ich świat, ale takie, któ-
re będzie „na miejscu”. Trudne? Bardzo 
trudne, i nie zawsze się udaje. Rozwój 
społeczny i gospodarczy musi iść w pa-
rze z ochroną środowiska i przyrody, 
bo to zasada zrównoważonego rozwo-
ju. Planując rozwój, można niekiedy 
źle rozpoznać zagrożenia, ryzykować 
w sposób oczywisty i podejmować 
dalekosiężne decyzje, które dopiero 
w przyszłości zostaną ocenione przez 
naszych następców. Nie jest to plano-
wanie rozważne, miasta nie można 
wystawiać na takie ryzyko. Rozsądek 
i przezorność są lepszym drogowska-
zem. Planując miasto, musimy myśleć 
o wszystkim i zaplanować wszystko – 
założyć określoną liczbę mieszkańców, 
założyć ich potrzeby mieszkaniowe, 
społeczne. Trzeba wprowadzić czynnik 
czasu, zmieniających się potrzeb dzieci, 
młodzieży, dorosłych, seniorów. A do 
tego trzeba mieć na uwadze różnorod-
ność potrzeb i oczekiwań poszczegól-
nych osób i rodzin. Czy domy jednoro-
dzinne z ogrodem – mniejsze i większe, 
domy bliźniacze, domy w zabudowie 
szeregowej, a może mieszkania w za-
budowie wielorodzinnej? A do tego 
wspólne przestrzenie, komunikacja, 
usługi, zarówno społeczne, jak szkoły, 
przedszkola, żłobki, ośrodki zdrowia 
itd., ale też komercyjne. Inne są po-
trzeby ludzi młodych, rodzin z małymi 
dziećmi, seniorów, osób samotnych, 
inne ludzi posiadających samochód, 
rower czy przemieszczających się ko-
munikacją publiczną. Inne są potrzeby 
osób posiadających zwierzęta, spędza-
jących aktywnie wolny czas czy cenią-
cych sobie spokój. Mamy świadomość 
tej ogromnej różnorodności i staramy 
się zaplanować miejsca do życia od-
powiadające tak różnym potrzebom. 
Miasto dobrze funkcjonujące powinno 
być w jak największym stopniu „samo-
napędzające się”  – ma dawać swoim 
mieszkańcom miejsce do mieszkania, 
do pracy, do odpoczynku, do edukacji, 
opieki zdrowotnej. Jednak Jaworzno 
nie jest położone na pustyni,  otacza-
ją nas sąsiednie organizmy miejskie, 
które są naszymi partnerami (i nie-

kiedy konkurentami) do mieszkania, 
do pracy, usług, komunikacji, eduka-
cji, rekreacji. Te zależności powodują 
potrzebę ciągłej aktualizacji powiązań 
funkcjonalnych  i komunikacyjnych. 

Planowanie przestrzenne jako za-
danie ustawowe praktykowane jest 
w Jaworznie od wielu lat. Nie działa-
my spontanicznie, bezmyślnie, łapiąc 
każdą okazję – to jest zbyt ryzykowne i  
żaden organizm nie lubi takich ekspe-
rymentów. Staramy się przewidywać, 
kreślić różne scenariusze - również te, 
które nie chcielibyśmy, aby się speł-
niły. Ale musimy być na to gotowi. 
Mamy świadomość, że coś może się 
nie sprawdzić, ale jak się sprawdzi, 
to skutki mogą być nieodwracalne. 
W działaniach z zakresu planowania 
miasta stosujemy silnie zasadę prze-
zorności. 

Balans

Mamy prawo do ustalania przezna-
czenia terenu w swoim mieście. Nie 
jest to prawo bezwzględne, ale prawo, 
które wymaga od władz miasta wywa-
żenia interesów prywatnych i społecz-
nych. Ten zrównoważony rozwój musi 
mieć odzwierciedlenie w przestrzeni. 
Tworząc akty prawne z zakresu pla-
nowania przestrzennego, miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzen-
nego - stosuje się prawnie nakazane 
zasady udziału społeczeństwa, dające 
możliwość wysłuchania wniosków, ale 
też oceny w ramach wnoszenia uwag 
i dyskusji. Ten czynnik, czyli aktyw-
ny udział społeczeństwa, w dzisiej-
szych czasach stał się bardzo wyraź-
ny. Mieszkańcy mają większy dostęp 
do informacji, więcej chcą wiedzieć 
i rozumieć, chcą mieć wpływ na to, 
co się dzieje z ich miastem. Lokalna 
społeczność stała się partnerem dialo-
gu dla władz miasta. Ale czy ustalanie 
prawa miejscowego, jakim jest plan, 
ma być odzwierciedleniem wszystkich 
zgłoszonych potrzeb społeczeństwa? 
Te potrzeby mogą być bardzo różne 
i tu jest już rola projektantów, urbani-
stów i ekspertów, aby ocenili, czy takie 
działanie będzie dobre, a może jedynie 
wystarczająco dobre dla interesariuszy 
z danego miejsca, czy nie będzie uciąż-

liwe dla innych, czy nie spowoduje 
negatywnych skutków dla przyrody, 
dla środowiska. Trzeba profesjonal-
nie opisać, jaka będzie prognoza tych 
planowanych działań na przyszłość, 
jaki wpływ na środowisko, a jaki na 
fi nanse i ekonomikę przestrzeni. Każda 
zmiana powoduje utratę istniejącego 
obrazu sytuacji, ale daje możliwości 
stworzenia innego, nowego. Trzeba 
weryfi kować, czy będzie lepiej i dla 
kogo, jaka nastąpi rekompensata, ja-
kie są możliwości. To wszystko zespół 
autorski musi przewidzieć, wyjaśnić, 
opisać. Poprawność tych działań jest 
dawana do oceny organom zajmują-
cym się poszczególnymi zagadnienia-
mi w skali ponadlokalnej, regionalnej 
czy też państwowej.

Strategicznym dokumentem plano-
wania w mieście jest Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego, które przez ocenę 
uwarunkowań i możliwości, mając 
na uwadze prognozy demografi czne, 
ustala kierunki rozwoju przestrzenne-
go. Za jego założeniami mają podą-
żać plany miejscowe, które ustalają 
lokalnie zasady zagospodarowania 
w formie uchwały Rady Miejskiej. 
W Studium zapisano, że: „Zaspoko-
jenie zapotrzebowania na mieszkania 
określa się jako priorytetową potrzebę 
rozwoju miasta. Stworzenie korzyst-
nych warunków mieszkaniowych ma 
zasadnicze znaczenie dla zahamowa-
nia tendencji odpływu młodych ludzi 
z terenu miasta oraz dla pozyskania 
nowych mieszkańców. (...) W hory-
zoncie roku 2050 poziom zaludnienia 
miasta będzie uzależniony od salda 
migracji, to zaś – w znacznym stopniu 
– od powodzenia rozwoju budownic-
twa mieszkaniowego. (…) Zakłada się 
osiągnięcie nasycenia mieszkaniami 
na poziomie ok. 500-510 mieszkań / 
1000 mieszkańców w perspektywie 
roku 2050, co wymaga wybudowa-
nia łącznie 8,8 tys. nowych mieszkań. 
Zakłada się, że 60% nowych zasobów 
(ok. 5,5 tys. mieszkań) powinno po-
wstać w zabudowie wielomieszkanio-
wej”. To założenie ma przełożenie na 
potrzebę przeznaczenia pod zabudowę 
wielorodzinną nowych terenów w pla-
nach miejscowych, aby dać możliwość  
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Miasto dla mieszkańców. Miasto zaplanowane. Jaworzno
budowania osiedli mieszkaniowych, 
w których ludzie będą chcieli miesz-
kać – w zieleni, z dostępem do usług, 
dogodnych komunikacyjnie.

Bilans

Miasto, jak każdy organizm społecz-
no-gospodarczy, musi się bilansować. 
Jest źródłem dochodów, ale i wydat-
ków. Nie wszystkie są składnikami 
budżetu, ale wszystkie składają się 
na obraz jego pomyślności. Miasto 
bogate to takie, w którym istnieje taka 
wartość dodana, która odbierana jest 
jako unikalny walor. To na przykład 
bezpieczeństwo, stan przyrody, jakość 
powietrza, ład przestrzenny. Tu każdy 
z mieszkańców może dodać coś od sie-
bie. Zadaniem władz samorządowych 
jest bilansowanie budżetu, bo to z nie-
go fi nansowana jest miejska aktyw-
ność. W budżecie miejskim ogromny 
wpływ na dochody mają podatki – 
dlatego również z tego powodu ważne 
jest, aby w Jaworznie ludzie chcieli 
mieszkać i jednocześnie zasilać nasz 

wspólny budżet, z którego będziemy 
mogli czerpać, planując rozwój mia-
sta. Mieszkańcy są skarbem miasta! 

Planując rozwój, dajemy sobie szan-
sę na dobre samopoczucie i zdrowie 
naszego wspólnego organizmu – mia-
sta. Dbając o miasto, czerpiemy z jego 
dobrodziejstw. Rozwijając rodzaje za-
budowy mieszkaniowej, mamy szansę 
mieszkać tak, jak chcemy. Rozwijając 
gamę usług, osiągamy do nich dostęp-
ność i otrzymujemy miejsca pracy. 
Rozwijając powiązania komunikacyjne 
i środki transportu, mamy możliwość 
łatwiejszego przemieszczenia, bardziej 
dopasowanego do naszych potrzeb. 
Miasto powinno się rozwijać prze-
strzennie, potrzebuje nowych terenów, 
a prawidłowy rozwój miasta  polepsza 
jakość życia jego mieszkańców.

Szukanie nowych terenów inwesty-
cyjnych zarówno pod budownictwo 
mieszkaniowe, jak i pod funkcje pro-
dukcyjno-usługowe to najtrudniejszy 
element polityki rozwoju. To pole kon-
fl iktu, na którym ścierają się interesy 
obrońców przyrody, wspólnot sąsiedz-

kich czy aktywistów zdrowego stylu 
życia z potrzebą zapewnienia miesz-
kań, miejsc pracy czy wypoczynku. 
To pole gry interesów materialnych 
i społecznych. W tej konfrontacji nie 
ma przegranych, gdyż wszyscy ocze-
kują rozwiązań optymalnych. Wraz 
z upływem czasu do realizacji wchodzą 
rozpisane na lata elementy składowe 
polityki rozwoju, wcześniej zapisane 
w dokumentach planistycznych i i wie-

loletnich planach fi nansowych miasta. 
I nawet gdy pojawiają się tak nieocze-
kiwane okazje, jak możliwość budowy 
samochodów elektrycznych w Jaworz-
nie, to miejsce dla nich zapisane było 
w dokumentach planistycznych już 
lata temu. Tak jest również  z nowymi 
terenami mieszkaniowymi, których 
pozyskanie i zagospodarowanie ustala-
my sukcesywnie od lat. Mimo dużych 
możliwości w dogęszczaniu zabudowy 

istniejącej, szczególnie w rejonach za-
budowy jednorodzinnej i podmiejskiej, 
ciągle zmuszeni jesteśmy udostępniać 
nowe tereny mieszkaniowe, przezwy-
ciężając skomplikowane podziały wła-
snościowe i bariery dostępności. Na 
tej drodze nie ma znaku stop. Miasta 
są przyszłością ludzkości.        

Od lat opieramy rozwój Jaworzna 
o politykę planistyczną i tworzenie 
miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. Dzisiaj jesteśmy 
w trakcie opracowywania kilku pla-
nów miejscowych, w których chcemy 
zrealizować potrzeby mieszkańców 
w zakresie różnych form zabudowy 
mieszkaniowej. Zróżnicowanie prze-
strzeni miejskiej spowodowało, że są 
tu zarówno plany rozproszone „uzu-
pełniające tereny mieszkaniowe”, jak 
i tworzone dla wyraźnie zakreślonych 
obszarów jak: „Szprotawy”, „Dąbrowa 
Narodowa III”, „Pastwiska”, „Jeziorki” 
czy „Skałka-wschód”. 

Filip Szatanik
W artykule wykorzystano materiały 

Wydziału Architektury Urbanistyki UMJ
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Pojedynki na słowa Pielęgniarki świętują 
jubileuszNajpierw o prym najlepszego scrab-

blisty powalczą dzieci i młodzież, 
a następnie w szranki o mistrzowski 
tytuł staną także dorośli. Od 16 do 
18 września nasze miasto opanują 
miłośnicy pojedynków na słowa, któ-
rzy wezmą udział w Ogólnopolskich 
Mistrzostwach Jaworzna w Scrabble. 
Zawody będą miały aż trzy odsłony.

W piątek, 16 września, odbędzie 
się turniej dla dzieci i młodzieży. Na-
tomiast w weekend 17 i 18 września 
będą miały miejsce 16. już mistrzo-
stwa dla scrabblistów w różnym wie-
ku. W ich ramach odbędą się także VI 
Ogólnopolskie Mistrzostwa Jaworzna 
w Scrabble Nauczycieli i Instrukto-
rów. – Po wakacjach wszystkich chęt-
nych grających w scrabble z Jaworzna, 
okolic oraz z całej Polski zapraszamy 
na wrześniowe rozgrywki, które odbę-
dą się w klubie Niko MCKiS w Byczy-
nie. Zpisy trwają do wtorku 13 wrze-
śnia – informuje Aneta Szczyrzyca
z MCKiS. – Zmagania w naszym mieście 
będą równocześnie otwartym turniejem 
rankingowym Polskiej Federacji Scrab-
ble – dodaje.

Gra została wymyślona ponad 90 
lat temu przez architekta, Alfreda 
Buttsa. Polega na układaniu słów 
z wylosowanych liter w taki sposób, 
aby zdobyć jak najwięcej punktów. 
Zawodnicy mogą tworzyć wszystkie 
wyrazy, które znaleźć można w słow-

W tym roku mija 60 lat, od kiedy 
w naszym mieście powstało Państwo-
we Liceum Medyczne, gdzie kształciły 
się przyszłe pielęgniarki. Choć szko-
ła już nie istnieje, to jej absolwentki 
chcą uczcić jubileusz i organizują 
z tej okazji specjalną konferencję na-
ukową. Uroczystość została zaplano-
wana na 7 października i odbędzie 
się w Młodzieżowym Domu Kultu-
ry. Świętowanie jubileuszu 60-lecia 
Państwowego Liceum Medycznego 
to wspólna inicjatywa Koła Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego w Ja-
worznie i absolwentek jaworznickiego 
medyka. – Zainteresowanie przeszło 
nasze oczekiwania. Chętnych było tak 
wiele, że zabrakło już wolnych miejsc na 
spotkanie pokonferencyjne w restauracji. 
Można się jeszcze zapisać na samą kon-
ferencję w MDK-u – przyznaje Anna
Grelowska, jedna z organizatorek, 
wieloletnia przełożona pielęgniarek 
w jaworznickim szpitalu. 

Medyk istniał przez 33 lata i uczy-
ło się w nim ponad 1950 osób. Pań-
stwowe Liceum Medyczne, Wydział 
Pielęgniarstwa, miało swój począ-
tek w 1962 roku. Najpierw lekcje 
odbywały się w Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Niedzieliskach. W 1964 

niku, we wszystkich formach grama-
tycznych. Nie wolno układać słów 
dotyczących nazw własnych, skró-
tów, przedrostków czy przyrostków. 
Gracze mogą każdorazowo sprawdzić 
ruch swój i rywala w „Ofi cjalnym 
słowniku polskiego scrabblisty”.

Ogólnopolskie Mistrzostwa Jaworz-
na w Scrabble wywodzą się z zawo-
dów, które przed laty były adreso-
wane tylko do dzieci. Dopiero po 
kilku edycjach przy planszach do gry 
zasiedli też dorośli. Zawody mają już 
zasięg ogólnopolski.

W ubiegłym roku główną rywali-
zację wygrał Mariusz Wrześniew-
ski z Krakowa. Najlepszym graczem 
z Jaworzna był Arkadiusz Łydka.

Podczas tegorocznych mistrzostw 
najlepsi scrabbliści i scrabblistki zo-
staną wyłonieni w kategorii open. 
Przewidziana jest też klasyfi kacja 
dla mieszkańców Jaworzna. Zosta-
ną także nagrodzeni: najlepszy de-
biutant, kobieta, junior i senior oraz 
zawodnik, który wykona najdroższy 
ruch. Będą upominki dla najmłod-
szego i najstarszego uczestnika oraz 
dla gracza, który zajmie 16. miejsce 
w klasyfi kacji ogólnej (z okazji 16. 
edycji mistrzostw).

Więcej informacji udziela Aneta 
Szczyrzyca pod numerem tel. 508 
217 271 i mejlowo: aneta.szczyrzy-
ca@mckis.jaworzno.pl.            AZ-H

roku liceum zyskało swoją siedzibę 
w małym, nadającym się do remontu 
budynku. Po kilku latach rozpoczęła 
się budowa pawilonu dydaktyczne-
go i rozbudowa dotychczasowego 
lokum.

W medyku uczyły się mieszkanki 
Jaworzna, Chrzanowa i innych miast 
regionu. Pierwsze pielęgniarki opuści-
ły szkołę w 1967 roku. W 1985 roku 
obok liceum rozpoczęło działalność 

medyczne studium zawodowe i pla-
cówka została przemianowana na 
Zespół Szkół Medycznych. W latach 
1987-1990 działała tam też szkoła za-
wodowa dla higienistek. Jaworznicki 
medyk istniał do czerwca 1994 roku.

Z organizatorkami jubileuszowej 
konferencji można kontaktować się 
telefonicznie (662 097 181 Maria 
Żalińska i 606 258 172 Anna Gre-
lowska).                                   AZ-H

Uczennice jaworznickiego medyka | fot. Muzeum Miasta Jaworzna

Kolumbaria w budowie
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie podpisał w ubiegłym tygodniu 

umowę na budowę trzech kolejnych kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn.

Kolumbaria staną w sąsiedztwie trzech już istniejących na tym 
cmentarzu. I tak jak poprzednie będą składały się z 18 nisz na urny. 
Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku.

Remont pomnika 
Tadeusza Kościuszki

Sporo 
chętnych 
na garaże W tym tygodniu zakończyły 

się prace przy pomniku Tadeusza 
Kościuszki w Szczakowej.We wtorek 6 września br. 

odbył się kolejny przetarg 
w formie licytacji stawki 
czynszu za gminne lokale użyt-
kowe oraz garaże na terenie 
Miasta Jaworzna.

Utrzymanie pomników i  miejsc 
pamięci znajdujących się na tere-
nie naszego miasta to jedno z zadań 
Miejskiego Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych w Jaworznie. Jednostka 
w miarę posiadanych środków stara się 
co roku remontować i odnawiać kolej-
ne pomniki. Na bieżąco też utrzymuje 
porządek i pielęgnuje zieleń w rejonie 
miejsc upamiętniających ważne wyda-
rzenia i osoby.

Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się garaże. Na wszystkie 6 
garaży przeznaczonych do wynaję-
cia zgłosili się chętni. Oprócz tego 
najemcę znalazł także jeden lokal 
użytkowy.

W tym roku renowacji został pod-
dany pomnik Tadeusza Kościuszki 
posadowiony przy ulicy, której pa-
tronem jest także ten bohater na-
rodowy. Został odnowiony cokół, 
a sam pomnik i jego otocznie do-
kładnie oczyszczone i odświeżone.

Tego typu postępowania dla osób 
zainteresowanych najmem gminnych 
nieruchomości MZNK w Jaworznie orga-
nizuje kilka razy w roku. Informacje na 
ten temat zamieszczane są na stronie 
internetowej (www.mznk.jaworzno.pl) 
oraz profi lu internetowym jednostki 
(facebook.com/MZNKwJaworznie).
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Українські діти 
пішли до польських шкіл: чим 

відрізняються свята

Спільна молитва за Україну та 
підтримка біженців – у Явожному 

церква об’єднує українців

Ніна Король, 
журналістка з 

України, котра 
живе в Явожно.

1 вересня діти з України, котрі 
прибули в Польщу, рятуючись від війни, 
пішли до польських шкіл. Ми побували 
на святі Першого дзвоника у школі №2 
Явожного. Дітлахів молодших класів 
свято чекало на 10 годину. Всі учні на 
святковій лінійці сиділи у спортзалі, 
який слугує й актовим одночасно (в 
Україні лінійки відбуваються часто на 
вулиці, діти стоять). Дійство тривало 
хвилин до 30 – кілька пісеньок у 
виконанні школярів, привітання від 
директорки навчального закладу, 
представлення класних керівників та 
поповнення школи – першокласників, 
та вони не розповідали віршиків, не 
співали – зал дружно привітав малюків 
оплесками. Після того всі класи 
розійшлись по класних кімнатах для 
вирішення оргпитань, знайомства, 
спілкування з батьками, ігор.

У Польщі до першого класу діти йдуть 
у 7 років. Квіти вчителям цього дня не 
несуть.

Але першокласники зі школи несуть 
титу – конус, який наповнений всякими 
сюрпризами – солодощами (але можуть 
бути й іграшки чи канцелярія).

Олена привела до школи двох дітей – сина 
та доньку, обоє йдуть до польських класів, 
дівчинка до 1-го, а хлопчик до 6-го.

Минулої неділі, 4 вересня, в місті 
Явожно близько 100 людей, котрі 
рятуються від війни в Україні, зібрались 
у церкві. Вони молились за Україну, 
спілкувались, знайомились. На початку 
всі присутні переглянули ролик про 
війну, яка нині триває в рідних краях та 
забирає життя, калічить долі людей. Відео 
закінчувалось життєствердно – Україна 
бореться з російською агресією за свою 
землю, оборність та незалежність, вона 
обов’язково переможе, і їй допомагає Бог.

Молитовне дійство вів Віктор Кононенко, 
пастор церкви Адвентистів сьомого дня.

Наприкінці зібрання українці безкоштовно 
отримали Біблії для дітей та дорослих. Також 
на присутніх чекали продуктові набори, у них 
були крупи, яйця, олія, солодощі, картопля, 
сік.

– Дуже вдячна українцям, що мене 
запросили на зібрання. Ми з дітьми 
долучились до молитви, побачились із 
земляками. Також велика вдячність церкві 
за підтримку продуктами, – поділилась Діана 
Перепелиця, котра живе в місті з трьома 
дітьми-школярами.

Діана працює закрійницею та швачкою, але 
допомога їй аж ніяк не зайва, бо жити мамі 
з трьома підлітками – то недешево.

Для отримання продуктових наборів варто 
було заздалегідь реєструватись за допомогою 

гугл-форми, інформацію про подію Віта 
Сорока, дружина пастора, розміщувала в 
соцмережах, зокрема у «Facebook» (група 
«Jaworzno - pomoc dla Ukrainy»). Однак і ті, 
хто не реєструвались, отримували допомогу, 
але в кінці черги.

Щосуботи о 13:00 у церкві Адвентистів 
сьомого дня (зупинка Домброва народова 
домбровська, адреса – Електриків, 6-А) 
проводять україномовне богослужіння. 
Тож запрошують сюди всіх, хто потребує 
підтримки Божої та людської.

Фактично церква – це єдине місце, де 
українці різних віросповідань з Явожного 
можуть зустрітись громадою. Інших 
організованих зібрань у місті немає. 

Цієї неділі, 11 вересня, спільну молитву 
за Україну організовують у місті Катовіце, 
заходи заплановані на 10 та 14 годину. 
Відбудуться вони також у церкві Адвентистів 
сьомого дня (адреса – Chopina (Хопіна),1).

– Якщо навіть з Явожного хтось не встиг 
прийти тієї неділі, то можна долучитись 
наступної в Катовіце, зареєструватися на 
отримання наборів також варто, 
– розповіла Віта Сорока.

Koniec 
wodnej 
zabawy

Pracownicy Miejskiego Zarzą-
du Dróg i Mostów demontują już 
urządzenia na Wodnym Placu Za-
baw na jaworznickich plantach. 
Na wodne szaleństwa dzieci będą 
musiały poczekać do przyszłego 
sezonu letniego. Demontaż czę-
ści urządzeń nie znaczy jednak, że 
plac zostanie zamknięty. To miej-
sce wciąż warto odwiedzać. – Wy-
łączenie niecki wodnej i demontaż 
zabawek nie oznaczają całkowitego 
zamknięcia obiektu dla mieszkańców. 
Cały czas jest on dostępny w części 
spacerowej, jako część jaworznickich 
plant. Do 16 października będą jesz-
cze uruchomione strumyki wodne, 
które na pewno umilą niejeden spacer 
na Wodnym Placu Zabaw – przeko-
nuje Izabela Miszczyk, rzecznik 
prasowy MZDiM.

Spędzając czas w przestrzeni 
spacerowej wodnego placu, war-
to pamiętać o obowiązującym tam 
regulaminie. Teren jest stale moni-
torowany, a policjanci i strażnicy 
miejscy regularnie odwiedzają to 
miejsce.                                  NC

Wiceprezydent przekazał studentom specjalne koszulki na zbliżającą się olimpiadę seniorów 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

| fot. Ніна Король

Odśpiewali „Gaudeamus igitur”
Studenci Jaworznickiego Uniwer-

sytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli 
kolejny rok akademicki. Uroczysta 
inauguracja odbyła się w sali obrad 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie. 
Najpierw tradycyjne „Gaudeamus 
igitur” zaśpiewał uniwersytecki chór 
„Jawor”. Następnie studentów przy-
witał Łukasz Kolarczyk, wicepre-
zydent Jaworzna, zapraszając ich 
na zbliżający się Tydzień Seniora 
i wręczając koszulki, które Urząd 
Miejski zasponsorował uczestnikom 
zbliżającej się senioralnej olimpiady. 
W programie inauguracji roku aka-
demickiego znalazł się też wykład 
naukowy pt. „Antropocen - epoka 
człowieka” dr Agnieszki Majew-
skiej-Kafarowskiej i krótki koncert 
chóru. – Rozpoczynamy piętnasty rok 
akademicki. W programie naszych za-
jęć znalazło się wiele ciekawych propo-
zycji. To zarówno wykłady dotyczące 
różnorodnej tematyki, jak i lekcje języ-
ka angielskiego, warsztaty komputero-
we, taneczne, muzyczne, sportowe czy 
rękodzielnicze – wymienia Krystyna
Łaźnia, prezes Jaworznickiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.

Żacy z Jaworzna mogą zapisać 
się też na zajęcia dotyczące technik 
treningu umysłu, wstąpić do grupy 
tanecznej „Hula Donna” i do chóru 
„Jawor”. W programie znalazły się 

też propozycje ruchowe, m.in. aero-
bik, gimnastyka w wodzie, tai-chi, 
joga i nordic walking.

Studenci będą wyjeżdżać na wy-
cieczki i do teatru w Krakowie. 
Niebawem wezmą również udział 
w Międzynarodowej Olimpiadzie 
„Seniorzy na Start”, która odbędzie 
się 17 września na Stadionie Ślą-
skim. Kilka dni później, 22 września, 
zorganizują z kolei biesiadę z okazji 
Święta Pieczonego Ziemniaka.

Na zajęcia dla seniorów zapisało 
się w tym roku 170 osób, wśród nich 
są żacy, którzy z uniwersytetem są 
związani od początku jego istnienia.

Idea utworzenia JUTW pojawiła 
się w 2007 roku. Uczelnia powstała 
dzięki zaangażowaniu m.in. Krysty-
ny Łaźni, Zofi i Głębockiej, Danu-
ty Krawczyk i Sylwestry Bogusz, 
a także przy wsparciu jaworznic-
kiego magistratu. Stowarzyszenie 
zostało zarejestrowane w Sądzie 

Rejestrowym w Katowicach w roku 
2008. Niedługo potem odbyła się 
inauguracja pierwszego roku aka-
demickiego JUTW.

Biuro uczelni znajduje się przy ul. 
Grunwaldzkiej 35. Dyżury odbywają 
się tam we wtorki  i czwartki od godz. 
9 do 12. Z zarządem uniwersytetu 
można skontaktować się zarówno 
osobiście, jak i telefonicznie (32 725 
65 21 i 532 394 162) oraz mejlowo 
jaworznickiutw@interia.pl.     AZ-H

Титу готувала напередодні свята. В 
Україні немає такого звичаю.

Також у школі №2 діє підготовчий клас 
для українців, там нині 11 дітей, навесні 
було 18. Головна увага – на вивченні 
польської мови, аби могли опановувати 
інші дисципліни.

Домашніх завдань учні початкової 
школи не мають, на відміну від однолітків 
в Україні.
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Dożynkowym chlebem mieszkańców częstował m.in. Łukasz Kolarczyk, 
zastępca prezydenta | fot. Natalia Czeleń

Kreatywne warsztaty cieszyły się zainteresowaniem najmłodszych 
| fot. Natalia Czeleń

Dożynki dzielnicowe w Byczynie przyciągnęły tłumy mieszkańców. Organizatorzy przygotowali naprawdę mnóstwo atrakcji. Dopisała też pogoda, toteż w niedzielę, 
4 września, rynek i uliczki, które przylegają do głównego placu dzielnicy, wypełnili uczestnicy obchodów. Uroczystości rozpoczęła msza święta, odprawiona na by-
czyńskim rynku przez ks. Jerzego Dębskiego.

Podziękowali za plony

– Dziękczynienie jest odpowiedzią 
na dar, jaki otrzymujemy. W przypad-
ku dożynek jest nim zboże i wszelkie 
płody ziemi, które pozwalają nam 
żyć, bo stają się naszym pokarmem. 
To zboże jest owocem zarówno ziemi, 
jak i wysiłku umysłowego i fi zyczne-
go człowieka – podkreśla ks. Jerzy
Dębski.

Na niedzielną uroczystość dożyn-
kowy wieniec w kształcie serca przy-
gotowały panie z zespołu śpiewa-
czego Byczynianki, a dożynkowym 
chlebem gości częstowali Łukasz
Kolarczyk, wiceprezydent miasta, 
Dariusz Starzycki, wicemarszałek 
województwa śląskiego, posłanka 
Ewa Malik oraz Anna Lichota, 
radna z Byczyny. – Dożynki to po-
dziękowanie za dobre żniwa i uho-
norowanie ciężkiej pracy rolników, 
a z dobrodziejstw tej pracy korzysta-
my wszyscy. Składam najserdeczniej-
sze podziękowania wszystkim, którzy 

ciężko pracują, abyśmy codziennie 
mieli chleb – mówi Łukasz Kolarczyk.

Podczas byczyńskich dożynek 
można było skosztować najróżniej-
szych smakołyków. Byczynianki 
przygotowały pyszne ciasta. Słod-
kości rozeszły się błyskawicznie. Pa-
nie częstowały też świeżym chlebem 
ze smalcem i ogórkiem kiszonym. 

Stoisko ze stroikami, świecznika-
mi, breloczkami do kluczy, kwiata-
mi, prezentowali rodzice uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 20. Wszyst-
kie prace wykonali własnoręcznie. 
Dochód ze sprzedaży przeznaczony 
zostanie na doposażenie wyremon-
towanej szkoły. – Społeczność by-
czyńska jest bardzo hojna i chętnie 
wspiera naszą szkołę. Byczynianie da-
rzą ją dużym sentymentem i wspierają 
każdą zbiórkę, dzięki czemu będziemy 
mogli doposażyć naszą szkołę – opo-
wiada Katarzyna Halska z Rady 
Rodziców SP nr 20.  

Pracownicy MZDiM przygotowa-
li dekoracje zgodnie z zasadą zero 
waste. Prezentowali meblościankę 
w stylu retro, a także wykonane ze 
słomy i wikliny zwierzęta, fotele i do-
nice. Przy ich stoisku dzieci wyko-
nywały obrazki, stroiki czy bukiety, 
używając do tego kwiatów świeżych 
i suszonych, liści, piasku, fasoli, se-
zamu, maku itd. – Chcieliśmy poka-
zać, że z plonów i darów ziemi można 
zrobić bardzo wiele – mówi Izabela
Miszczyk, rzecznik prasowy MZDiM.

Swoje stanowisko miał też Miejski 
Zarząd Nieruchomości Komunalnych. 
Tu dzieci mogły zakręcić kołem wie-
dzy. Do wyboru były pytania trudne 
i łatwiejsze, ale wszystkie dotyczyły 
ekologii. Za prawidłowe odpowiedzi 
maluchy zdobywały nagrody. Mogły 
też własnoręcznie przyozdobić eko-
plecak. Mieszkańcy mogli też podzi-
wiać pszczoły przy pracy oraz przyj-
rzeć się gołębim zwycięzcom lotów. 
Liczba pucharów zdobytych przez 
ptaki robiła wrażenie. – Na dożynki 
do Byczyny przyjechałam z Chrzano-
wa. Szkoda, że w moim mieście nie ma 
takich wydarzeń. Wszystkie stoiska były 
piękne. Największe wrażenie zrobiło na 
mnie stanowisko MZDiM i ta mnogość 
ozdób i kreatywnych pomysłów. Dzieci 
mogły się artystycznie wykazać. Przy 
stoisku MZNK odpowiadały na różne 
pytania z dziedziny ekologii. Ciekawa 
była też prezentacja koła łowieckiego, 
mieliśmy okazję zobaczyć dzikie ptaki
– wylicza Alicja Chrząścik, uczest-
niczka dożynek.

Ręcznie malowane, drewniane 
i folklorystyczne deski zaprezento-
wała Genowefa Frąs, artystka ze 
Stowarzyszenia Twórców Kultury. 
Furorę zrobiło stoisko Koła Łowiec-

kiego „Kozioł”, gdzie zobaczyć moż-
na było ptaki łowne. Panie z Zespołu 
Lecznictwa Otwartego promowa-
ły zdrowy styl życia i zachęcały do 
skorzystania z bezpłatnych pakietów 
profi laktyki zdrowotnej. Częstowały 
przy tym świeżymi owocami. – W by-
czyńskich dożynkach uczestniczę już 
drugi raz. Uważam, że takie wyda-
rzenia są bardzo potrzebne, bo jedno-
czą mieszkańców dzielnicy – zauważa 
Kamila Filipowicz, uczestniczka 
wydarzenia.

Dzielnicowym dożynkom towa-
rzyszyły też występy artystyczne. Na 
scenie zaprezentowały się byczyń-
skie przedszkolaki i uczniowie SP 
20. Wieczór uświetnił także występ 
chóru Sokół. W programie była też 
zabawa taneczna. Za konsolą stanął 
znany już jaworznianom DJ Seba. 

– Cieszę się, że miałem okazję uczest-
niczyć w dzielnicowych dożynkach 

i dziękuję organizatorom tego wyda-
rzenia. Dożynki to podziękowanie Bogu 
i rolnikom, dzięki którym mamy chleb 
każdego dnia. Sytuacja w Ukrainie 
pokazuje nam, jak ważne jest bezpie-
czeństwo żywnościowe. Tym bardziej 
kultywujmy tak piękne tradycje – za-
chęca Dariusz Starzycki.

Na dzielnicowe dożynki jaworz-
nian zaprosili prezydent Jaworzna 
i MCKiS. Współorganizatorami wy-
darzenia byli Anna Lichota i zespół 
śpiewaczy Byczynianki. Duża fre-
kwencja bardzo ucieszyła organizato-
rów. – Dożynki dzielnicowe obchodzo-
ne są tradycyjnie i bardzo uroczyście na 
byczyńskim rynku od 6 lat. To ważna 
dla nas tradycja. Cieszę się, że miesz-
kańcy miasta chętnie odpowiadają na 
nasze zaproszenie i wspólnie z nami 
świętują – podsumowuje dyrektor 
MCKiS, Sebastian Kuś.

Natalia Czeleń

Artur Żak Monika Igielińska Bogdan Koszowski Grażyna Budak Stanisław Zieliński

Należę do Koła Łowieckiego „Kozioł” 
i jestem sokolnikiem z uprawnieniami 
do polowań z ptakami łowczymi. Na 
ręce trzymam samca sokoła wędrow-
nego. Mam także sowę puchacza. 
Moi koledzy z kolei prezentują orła 
stepowego oraz jastrzębia harrisa. 
Ptaki cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem dzieci, które chętnie za-
dawały nam pytania. Przy stoisku 
koła można też było zagrać w cie-
kawe gry i dowiedzieć się wiele na 
temat łowiectwa.

Cieszę się, że mogłam uczestniczyć 
w dożynkach dzielnicowych. Miałam 
okazję poznać nieco dożynkowych 
tradycji, a przy okazji opowiedzieć 
o swojej szkole, w której uczę ję-
zyka angielskiego. Staraliśmy się 
zadbać o dzieciaki, malowaliśmy 
twarze, kolorowaliśmy obrazki, le-
piliśmy z ciastoliny, graliśmy w gry 
językowe. Wraz z koleżanką z by-
czyńskiej biblioteki zachęcałyśmy 
maluchy i ich rodziców do zapisów 
do biblioteki.

Należę do Miejskiego Koła Pszcze-
larzy w Jaworznie. Pszczelarstwo to 
także rolnictwo, nie mogło więc mnie 
zabraknąć na dożynkach. Pszczoły są 
bardzo potrzebne w każdej dziedzinie 
przemysłu. To one zapylają rośliny. 
Ten sezon nie należał do łatwych. Nie 
mamy tyle miodu, ile byśmy chcieli. 
Nie ma już na przykład miodu lipo-
wego, co jest wynikiem zbyt wysokich 
temperatur. Zadowoleni jesteśmy na-
tomiast z miodu głogowego, te zbiory 
się nam udały.

Co roku uczestniczę w dożynkach. To 
dla mnie ważne wydarzenie i cieszę 
się, że ta tradycja przetrwała. Jest 
to dla mnie szczególnie ważne, bo 
moi rodzice byli rolnikami. Waż-
ne, by docenić pracę rolników, bo 
mają jej wiele i wiele trudności też 
napotykają. Cieszę się, że w czasie 
dożynek na scenie występują dzieci 
oraz młodzież. Dzięki temu poznają 
oni nasze stare tradycje i być może 
w przyszłości to oni będą przekazy-
wać je dalej.

Jestem gołębiarzem i należę do Pol-
skiego Związku Gołębi Pocztowych. 
Wraz  z kolegą, Zbigniewem Siew-
niakiem, lotujemy gołębie. Rocznie 
uczestniczą one w 14 lotach dorosłych 
gołębi na dystansie od 100 do 1050 
km. Mamy też do 5 lotów gołębi mło-
dych do 350 km. Ten rok był troszkę 
słabszy, ale poprzednie przyniosły 
nam wiele pucharów. Chętnie poka-
zujemy się na dożynkach, bo mamy 
wtedy okazję porozmawiać z innymi 
mieszkańcami miasta.
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Pokazy naukowe w GEOsferze | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Szansa 
na 

stypendium

AU TO P R O M O C J A

Muzeum w prochowni i balon meteo
Warsztaty i pokazy naukowe, 

ścianka wspinaczkowa, kącik ma-
lucha, pieczenie kiełbasek, gra te-
renowa. Wiele atrakcji czekało na 
jaworznian w GEOsferze, gdzie 
w piątek, 3 września, odbył się pik-
nik na pożegnanie lata. Podczas 
imprezy wiceprezydent Jaworzna, 
Łukasz Kolarczyk, wręczył dyplo-
my uczestnikom Letniej Akademii 
Odkrywcy. Zainaugurowano także 
projekt GEOsfera II. W jaworznic-
kim ośrodku powstanie też nieba-
wem pierwsze w Polsce mobilne 
laboratorium meteorologiczne.

Piknik naukowy zgromadził 
w GEOsferze całe rodziny. Wśród 
gości ośrodka byli też absolwenci 
akademii dla małych odkrywców. 
– Mam nadzieję, że będziecie am-
basadorami tego miejsca, jak i całe-
go Jaworzna, i to nie tylko w części 
naukowej, ponieważ nasze miasto 
rozwija się w wielu obszarach – pod-
kreślił wiceprezydent Kolarczyk. 
– Cieszy nas to, że GEOsfera, która 
jest jaworznicką perełką, stała się nie 
tylko turystyczną atrakcją, ale także 
ważnym punktem na mapie eduka-
cyjnej regionu i całej Polski – dodał.

Zajęcia w ramach Akademii od-
bywały się przez całe wakacje. 
Dzieci brały udział w szeregu spo-
tkań naukowych, m.in. na temat 
skamieniałości, dinozaurów czy 
roślinności ośrodka. Dowiadywa-
ły się też, skąd biorą się chmury, 
i tworzyły przewodnik wędrowca. 
Za ukończenie Akademii uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Podczas piątkowego pikniku mia-
sto wystartowało też z projektem, 
dotyczącym zagospodarowania dru-
giej części kamieniołomu Sodowa 
Góra. Idea jest taka, aby jaworznic-
ki Ośrodek Edukacji Ekologiczno-
-Geologicznej został powiększony 
o obszar, w którym znajduje się 
dawny skład materiałów wybu-
chowych, czyli tzw. prochownia. 
Miasto chce stworzyć tam muzeum 
historii geologicznej Ziemi i gór-
nictwa.

Tymczasem w ośrodku można 
już obejrzeć wystawę projektów, 
przygotowanych przez studentów 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

To na razie tylko propozycje, które 
w przyszłości mogą stać się inspi-
racją dla głównego projektanta.

Studenci wykazali się w swoich 
pracach olbrzymią kreatywnością. 
Członkom rady programowej GEO-
sfery szczególnie spodobał się po-
mysł Małgorzaty Kosałki i Sabiny 
Prędki. – Chciałyśmy w ciekawy 
sposób opowiedzieć o dziejach tego 
miejsca, zaprosić do podróży przez 
całą GEOsferę. Postawiłyśmy na świa-
tło, ponieważ brakuje go w ciemnych 
tunelach prochowni – tłumaczą stu-
dentki.

Jak podkreślają jaworzniccy 
urzędnicy, gdy tylko powstanie doce-
lowy projekt drugiej części ośrodka, 
miasto będzie występować o środki 
zewnętrzne na stworzenie muzeum. 
– Mamy wielką nadzieję, że dzięki go-
spodarskiemu oku pana prezydenta, 
z powodzeniem będziemy mogli rozpo-
cząć realizację przedsięwzięcia i już za 
kilka lat korzystać z zasobów muzeum 
– przyznała Agnieszka Chećko, sze-
fowa GEOsfery.

Inauguracja muzealnego projek-
tu to jedno z dwóch przedsięwzięć, 
zainaugurowanych podczas piątko-
wego pikniku naukowego w ośrod-
ku. Podczas imprezy wiceprezydent 
Łukasz Kolarczyk przekazał na ręce 
naukowców z Uniwersytetu Śląskie-
go deklarację dalszej współpracy 
naukowej. Dzięki umowie między 
uczelnią i gminą rozpocznie w na-
szym mieście działalność pierwsze 
i jedyne w Polsce laboratorium mo-
bilne do badań zanieczyszczenia 
atmosfery. Umieszczone w koszu 
załogowego balonu na ogrzane po-
wietrze, będzie rozpoczynać eska-
pady właśnie z terenu GEOsfery. 
– W ramach laboratorium będziemy 
prowadzić badania powietrza, zmian 
klimatu i szukać sposobów zapobiega-
nia negatywnym zjawiskom, ochrony 
atmosfery przed szkodliwymi czynni-
kami – wyjaśniła prof. Mariola Ja-
błońska z Laboratorium Atmosfery 
Uniwersytetu Śląskiego.

Naukowcy zorganizowali pierw-
szy rejs właśnie podczas piątkowe-
go pikniku. Start balonu był dla  
jaworznian nie lada atrakcją.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Joanna Włodyga 
z córką 
Aleksandrą 

Lucyna Adamczuk, 
Wojciech Piętak 
ze Stasiem i Frankiem

Krystyna Gładysz, 
Nikola Gładysz 
i Krystyna Winczowska

GEOsfera to super miejsce dla dzieci 
i dorosłych. W te wakacje bardzo faj-
ną propozycją była Letnia Akademia 
Odkrywcy. Najciekawsze były zajęcia 
z odkrywania skamieniałości. Super 
były też doświadczenia w minicentrum 
nauki SOWA, szczególnie te, dotyczące 
eksperymentów z powietrzem i tego jak 
powstają chmury. Obie pasjonujemy się 
archeologią. Sama Akademia, i inne 
propozycje, które oferuje GEOsfera, 
są świetnie przygotowane i polecamy 
je każdemu.

Ośrodek GEOsfera bardzo się nam po-
doba. Chłopcy brali udział w Letniej 
Akademii Odkrywcy. Otrzymali dy-
plomy. Interesują się wszystkimi tego 
typu wydarzeniami, które odbywają 
się w tym pięknym miejscu. Podczas 
pikniku naukowego najbardziej za-
interesowały ich warsztaty fi zyczne 
i pompowanie balonu ze stacją mete-
orologiczną. Cieszymy się, że GEOsfera 
się powiększy. Już nie możemy docze-
kać się momentu, kiedy będzie można 
zwiedzać prochownię.

Przyszłyśmy do GEOsfery, jak za-
wsze, na spacer. Nie wiedziałyśmy 
o pikniku. To bardzo fajna impreza 
dla całych rodzin. Nikola już skorzy-
stała z jednej z propozycji i wspinała 
się po ściance wspinaczkowej. Nasz 
jaworznicki ośrodek to przede wszyst-
kim wspaniałe miejsce odpoczynku, 
relaksu. Przychodzimy tu często do 
tężni solankowej, a z dziećmi na plac 
zabaw. Gdy zostanie otwarte muzeum 
w dawnej prochowni, na pewno je 
zwiedzimy.
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World – Serce Lodu. W tym przypadku nie przejmuje-
my się walką czy testami, a jedynie notujemy 

na karcie postaci znaleziony ekwipunek 
i utratę punktów życia po np. ata-

ku czegoś w rodzaju robo-pająka. 
To, co wyróżnia Serce Lodu na tle 

innych gier, to niewątpliwie wcią-
gająca fabuła. Wprowadzenie do roz-

grywki jest bardzo łatwe. Wystarczy 
wybrać jedną z dostępnych postaci, 

zanotować jej umiejętności i wyposaże-
nie na karcie i zaczynamy rozgrywkę. 

Jest również możliwość stworzenia 
własnego śmiałka i przypisanie mu 

czterech dowolnych umiejętności. To 
trudniejszy sposób na ukończenie gry, 

ponieważ obierając daną ścieżkę przy-
gody, co krok zauważymy, że bardziej by 

odpowiadała tu inna umiejętność, a to już 
idealnie odwzorowuje postać np. naukowca. 

Ukończenie gry z własną postacią nie jest jednak 
niemożliwe, a im więcej niepowodzeń, tym więcej 

przeczytanych paragrafów. Jeżeli chodzi o dodat-
kowy kontent, to dla mnie najbardziej pomocna była 

zakładka z uproszczoną kartą postaci. Nie musiałem wertować 
książki, aby coś zanotować, a i gumowanie zapisków dużo 
łatwiej szło na twardej tekturze. Jak dla mnie 
wydawca mógłby pokusić się o zrobienie takiej 
zakładki dla każdej postaci.

Obie książki, jak i dodatkowe kom-
ponenty, od map-zdrapek po fi gurki 
z organicznego szkła, będzie można 
kupić na stoisku wydawnictwa Other 
Worlds podczas największej na Śląsku 
imprezy planszówkowej „Planszówki 
w Spodku”, która odbędzie się już 17 
i 18 września w Katowicach.

Radosław Kałuża | @harcmepel

kami, bardzo mi pomo-
gła przy pierwszych rozgrywkach. Rozgrywka w Tkaczy Burz 
odbywa się po części jak w każdej innej paragrafówce. Gracz 
czyta dany paragraf, po czym wybiera jedną z dostępnych opcji 
w wyniku własnych przemyśleń lub posiadanych przedmiotów 
i wertuje książkę, szukając wskazanego paragrafu. Różnice poja-
wiają się przy okazji testów umiejętności i walk. Nieraz przyjdzie 
nam wykonać jeden z dwóch rodzajów testów: rzut monetą lub 
dwiema kośćmi k6, i w zależności od efektu będziemy musieli 
podążyć taką, a nie inną ścieżką. Drugą różnicą jest system walk. 
W pewnych momentach musimy odłożyć książkę i przenieść się 
na jedną z plansz, na której Thymin stoczy zaciekłe walki z rzeszą 
niestrudzonych kreatur. To wszystko sprawia, że rozgrywka jest 
jeszcze bardziej fascynująca, chociaż wymaga od nas miejsca na 
rozłożenie planszy z kartonowymi fi gurkami. 

Kiedy jednak zapragniemy rozsiąść się w fotelu jedynie z ołów-
kiem i gumką, to warto sięgnąć po drugą paragrafówkę od Other 

Chcesz przemierzyć zamarzniętą Saharę 
w celu odnalezienia artefaktu, który może 
odmienić losy ludzkości? A może wcie-
lisz się w krasnoluda-wojownika i ru-
szysz przez śnieżne równiny Północy 
w poszukiwaniu przygód? Niezależ-
nie od wyboru, przed rozpoczęciem 
podróży, musisz zaopatrzyć się je-
dynie w ołówek i gumkę, rozsiąść 
się wygodnie w fotelu i starać się 
nie zginąć wskutek nieprzemyśla-
nych decyzji. Witaj w świecie gier 
paragrafowych od wydawnictwa 
Other Worlds.

W lipcu tego roku zakończyła się 
wysyłka egzemplarzy Serca Lodu do 
wspierających, dzięki którym na wy-
danie gry udało się uzbierać 417 proc. 
wymaganej kwoty. Obecnie paragra-
fówka autorstwa Dave’a Morrisa w przekładzie 
Pawła Dziemskiego jest dostępna w regularnej sprzeda-
ży. To jednak nie pierwszy projekt Other Worlds. Rok wcześniej 
Paweł Dziemski wydał dzięki wspierającym autorską grę para-
grafową Tkacze Burz, która osiągnęła aż 2667 proc. wymaganej 
kwoty. W sprzedaży znajduje się drugie wydanie, które zostało 
wzbogacone o dodatkowe ilustracje. – Jakiś czas temu zaczęliśmy 
pracować nad zmianami w zasadach, ale okazały się one zmianami 
kosmetycznymi. Duże zmiany wprowadzimy dopiero w kolejnej czę-
ści Tkaczy Burz, nad którą obecnie pracuję – informuje na portalu 
społecznościowym Paweł Dziemski. 

Przed rozpoczęciem przygody z grami od Other Worlds miałem 
mały przesyt zwykłymi paragrafówkami. Informacja o potyczkach 
na dołączonych do gry planszach, przy pomocy fi gurek oraz wy-
konywanie testów umiejętności za sprawą dwóch kości k6 trafi ła 
u mnie jednak na podatny grunt. Taka uproszczona, jednoosobowa 
sesja RPG (role-playing game), w której mistrzem gry jest książ-
ka. Przyznam, że siadając do instrukcji miałem na starcie lekkie 
zacięcie, ale zakładka z zasadami, a zwłaszcza możliwymi ata-

Tkacze Burz i Serce Lodu

Inne Światy pełne przygód

Szanty 
w książnicy

Zasłużonym dla kultury

Szansa dla artystów

Pracownicy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Jaworznie zapraszają 
w piątek, 16 września, na godz. 17. 
W książnicy odbędzie się wtedy kon-
cert zespołu Ryczące Dwudziestki. 
Muzycy przeniosą zgromadzonych 
w świat piosenki żeglarskiej. Wej-
ściówki do odbioru w Punkcie Infor-
macji Turystycznej.

Jaworznianie mogą liczyć na nie-
powtarzalną atmosferę i  relaksujące 
nuty. – Chyba nie ma drugiego gatunku 
muzycznego tak mocno kojarzącego się 
z wakacjami, jak szanty.  Właśnie że-
glarską piosenką zamkniemy letni sezon 
wydarzeń, myśląc już o konstruowa-
niu bogatej ramowej oferty na jesien-
no-zimowe przedpołudnia i wieczory. 
Tymczasem złapmy wiatr w żagle i na 
wznoszącej nas fali dajmy się porwać 
muzyce, która sprawdza się nie tylko 
na szerokich wodach, gdyż jej rytmowi 
z łatwością podda się nie jeden szczur 
lądowy – przekonuje Anna Ptasz-
kiewicz-Godzina, instruktor meto-
dyczny MBP w Jaworznie. Zespół 
„Ryczące Dwudziestki” tworzy pię-
ciu muzycznie uzdolnionych męż-

Do końca września można składać 
wnioski o Nagrodę Prezydenta Miasta 
Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej i upowszech-
niania kultury. Kapituła konkurso-
wa wybierze zwycięzców w trzech 
kategoriach. Nagrodę można będzie 
otrzymać za osiągnięcia w dziedzinie 
kultury i sztuki, działalność w dzie-
dzinie upowszechniania kultury oraz 
z okazji jubileuszu twórczego. – Na-
groda Prezydenta Miasta jest formą 
wyróżnienia za całokształt działalności 
lub osiągnięcia w zakresie twórczości 

Jaworznickie Stowarzyszenie Twórców Kultury zapra-
sza do udziału w ósmej edycji konkursu plastycznego pod 
hasłem „Pędzlem, nitką i dłutem malowane - Pokaż, co 
potrafi sz”. Można już przygotowywać konkursowe prace. 

– Konkurs jest otwarty, co znaczy, że mogą w nim wziąć 
udział wszystkie osoby tworzące w wieku od lat 18 – pod-
kreśla Natalia Urant z jaworznickiego Stowarzyszenia 
Twórców Kultury. 

Każdy uczestnik artystycznych zmagań może zgłosić do 
konkursu maksymalnie dwie prace, wykonane w takich 
technikach artystycznych, jak: malarstwo, grafi ka, rysu-
nek, rzeźba, haft.

czyzn. W skład grupy wchodzą An-
drzej Grzela, Wojciech Dudziński, 
AndrzejMarciniec, BogdanKuśka
i ŁukaszDrzewiecki. Panowie zade-
biutowali na festiwalu TRATWA’83 
w Katowicach. Piosenką „Hiszpańskie 
Dziewczyny” wyśpiewali sobie wów-
czas trzecie miejsce. Zespół „Ryczące 
Dwudziestki” dwukrotne zdobył na-
grodę Grand Prix Międzynarodowego 
Festiwalu „SHANTIES” w Krakowie. 
Udało się to w latach 1984 i 1999. – 
Muzycy nie boją się eksperymentów, 
spektrum ich repertuaru sięga od ro-
mantycznych irlandzkich ballad i pio-
senek autorskich, poprzez opracowane 
w nowej formie wersje szant, humory-
styczne miniatury muzyki klasycznej, 
do repertuaru gospel – opowiada Anna 
Ptaszkiewicz-Godzina.

Koncert odbędzie się w ramach 
cyklu Książka w Podróży, wpisanego 
w program 4. edycji projektu „Per-
formatywna książka. Performatywna 
Biblioteka. Co autorów inspiruje?”, 
dofi nansowanego ze środków Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.                                   NC

artystycznej i upowszechniania kultury. 
Konkursowa kapituła wybiera zwycięz-
ców spośród zgłoszonych osób – tłu-
maczy Katarzyna Florek z Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie.

Zgodnie z regulaminem nagroda 
może być przyznana osobom posia-
dającym międzynarodowe, ogólno-
polskie lub regionalne osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej 
i upowszechniania kultury. Laureaci 
muszą być związani z Jaworznem.

Wnioski należy składać w kance-
larii Urzędu Miejskiego w Jaworznie 

(ul. Grunwaldzkiej 33). Można to 
również zrobić za pośrednictwem 
tradycyjnej poczty lub elektronicz-
nie. Maila należy wysłać na adres 
skrzynki ePUAP/UMJAWORZNO/
SkrytkaESP. Wiadomość podpisana 
musi zostać profi lem zaufanym lub 
podpisem kwalifi kowanym. Co waż-
ne, wnioski sporządzone powinny być 
na specjalnym druku wraz z klauzulą 
RODO. Szczegółowe informacje i dru-
ki znaleźć można na stronie interneto-
wej jaworznickiego magistratu (www.
jaworzno.pl).                             GD

Szczegółowe informacje na temat konkursowych wy-
mogów i zasad oraz zgłaszania prac udziela Natalia Urant. 
Można się z nią kontaktować za pośrednictwem poczty 
elektronicznej (natalia.urant@gmail.com) lub telefonicz-
nie (606 350 663). Informacji udziela również Anna
Kłosowicz (pigularka67@tlen.pl, nr tel. 518 697 933).

Prace nadsyłać należy w terminie od 24 października 
do 5 listopada na adres: Miejska Biblioteka Publiczna 
w Jaworznie, Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno 
z dopiskiem VIII Konkurs Plastyczny „Pędzlem, nitką 
i dłutem malowane - Pokaż, co potrafi sz”.

Natalia Czeleń

Obie książki, jak i dodatkowe kom-

World – Serce Lodu. W tym przypadku nie przejmuje-
my się walką czy testami, a jedynie notujemy 

na karcie postaci znaleziony ekwipunek 
i utratę punktów życia po np. ata-

innych gier, to niewątpliwie wcią-
gająca fabuła. Wprowadzenie do roz-

grywki jest bardzo łatwe. Wystarczy 
wybrać jedną z dostępnych postaci, 

zanotować jej umiejętności i wyposaże-
nie na karcie i zaczynamy rozgrywkę. 

Jest również możliwość stworzenia 
własnego śmiałka i przypisanie mu 

czterech dowolnych umiejętności. To 
trudniejszy sposób na ukończenie gry, 

ponieważ obierając daną ścieżkę przy-
gody, co krok zauważymy, że bardziej by 

odpowiadała tu inna umiejętność, a to już 
idealnie odwzorowuje postać np. naukowca. 

Ukończenie gry z własną postacią nie jest jednak 
niemożliwe, a im więcej niepowodzeń, tym więcej 

przeczytanych paragrafów. Jeżeli chodzi o dodat-
kami, bardzo mi pomo-
gła przy pierwszych rozgrywkach. Rozgrywka w Tkaczy Burz 

Chcesz przemierzyć zamarzniętą Saharę 
w celu odnalezienia artefaktu, który może 
odmienić losy ludzkości? A może wcie-
lisz się w krasnoluda-wojownika i ru-
szysz przez śnieżne równiny Północy 
w poszukiwaniu przygód? Niezależ-
nie od wyboru, przed rozpoczęciem 
podróży, musisz zaopatrzyć się je-
dynie w ołówek i gumkę, rozsiąść 
się wygodnie w fotelu i starać się 
nie zginąć wskutek nieprzemyśla-
nych decyzji. Witaj w świecie gier 
paragrafowych od wydawnictwa 

W lipcu tego roku zakończyła się 
wysyłka egzemplarzy Serca Lodu do 

wymaganej kwoty. Obecnie paragra-
 w przekładzie 

 jest dostępna w regularnej sprzeda-
ży. To jednak nie pierwszy projekt Other Worlds. Rok wcześniej 
Paweł Dziemski wydał dzięki wspierającym autorską grę para-
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Konkursowe modele są na najwyższym poziomie | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

R E K L A M A

Modelarze w hali MCKiS
Trzynasta edycja ogólnopolskiego Festi-

walu Modelarskiego odbędzie się w week-
end (11 i 12 września) w Hali Widowisko-
wo-Sportowej przy ul. Grunwaldzkiej 80. 
Do udziału w tym wydarzeniu wszystkich 
zainteresowanych jaworznian zapraszają 
członkowie Modelarni Lotniczej SieLata. 

W tym roku wydarzenie współorgani-
zuje Miejskie Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie. – Festiwal ma wielki potencjał. 
Włączyliśmy się w to przedsięwzięcie, żeby 
dać modelarzom lepsze możliwości, większą 
przestrzeń. Chcemy też, żeby więcej osób mo-
gło przyjść i obejrzeć modele prezentowane 
w ramach festiwalu – tłumaczy Sebastian 
Kuś, dyrektor MCKiS.

Podczas festiwalu odbędą się między 
innymi warsztaty modelarskie dla począt-
kujących i zaawansowanych modelarzy. 
Będą też prezentacje nowości modelar-
skich, wykłady i prelekcje zaproszonych 
gości, wystawa plenerowa w 90. rocznicę 
zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisła-
wa Wigury w zawodach Challenge 1932 

W bogatej historii kina powstało wiele 
fi lmów inspirowanych kulturą ludową. 
Ich akcja najczęściej toczy się na wsi, 
bohaterami są mieszkańcy, a poruszane 
problemy dotyczą właśnie tej grupy. Filmy 
te realizowane są nie tylko w kontekście 
epoki historycznej, możemy też poznać 
perspektywę społeczną, antropologiczną, 
folklorystyczną i kulturową. Często po-
znajemy również kulturę ludową w fi lmie 
przez pryzmat wierzeń.

Listopad to niezwykła, poetycka opo-
wieść wykraczająca poza utarte konwen-
cje. Reżyser umiejętnie pokazuje bogate 
kulturowe tło, równocześnie snując bardzo 

A czego tu się bać, reż. Małgorzata Szumowska, Polska 2007
Cienie zapomnianych przodków, reż. Siergiej Paradżanow, ZSRR 1964
Cudowne miejsce, reż. Jan Jakub Kolski, Polska 1995
Jańcio Wodnik, reż. Jan Jakub Kolski, Polska, 1994
Koniec babiego lata, reż. Andrzej Pastuszek, Polska 1974
Konopielka, reż. Witold Leszczyński, Polska 1982
Kytice, reż. F.A. Brabec, Czechy 2000
Legendy Polskie Allegro, Polska 2015-16
Listopad, reż. Rainer Sarnet, Holandia/ Polska/ Estonia 2017
Midsommar, reż. Ari Aster, Szwecja 2019
Morozko, reż. Aleksandr Rou, ZSRR 1964
Oczy uroczne, reż. Piotr Szulkin, Polska, 1976 
Pograbek, reż. Jan Jakub Kolski, Polska 1993
Południca, reż. Jiri Sadek, Czechy 2016
Stara Baśń, reż. Jerzy Hoff man, Polska 2003
Świtezianka, reż. Julia Bui Ngoc /Mai Bui Ngoc, Polska 2018

W
ybrana fi lm

ografi a

Wiejsko i swojsko
prostą, uniwersalną historię o miłości, ży-
ciu i śmierci. To dualistyczna wizja świata 
przedstawionego. Mamy tu zderzenie kla-
sowe – bogatych i biednych, rubaszność 
przeciwstawioną melodramatowi, kulturę 
wysoka i niską, wiarę w Boga i zabobony. 
Listopad to oniryczna baśń, która urzeka 
iście listopadowym klimatem i ludową 
ekscentryką, a bogata galeria postaci rze-
czywistych, jak i fantastycznych, tworzy 
atmosferę fi lmu. Dodatkowym atutem tego 
obrazu oprócz reżyserii, scenografi i i mu-
zyki jest czarno-biała konwencja, podkre-
ślająca niezwykłość opowiadanej historii.  

Katarzyna Pokuta

Darmowe kody
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza po nowe 

kody do serwisu Empik Go. Dzięki nim zyskać można 
miesięczny dostęp do ponad 50 tysięcy e-booków, 
audiobooków i podcastów w serwisie Empik Go. 
Aby z nich skorzystać, wystarczy pobrać aplikację na 
telefon. Kody dostępne są w Dziale Multimedialnym 
w Bibliotece Głównej. Można także poprosić o nie 

mailowo, pisząc na adres multimedia@biblioteka.
jaw.pl. Trzeba podać imię, nazwisko i numer karty 
bibliotecznej. Kod aktywuje się na stronie: www.
empik.com/go/biblioteki/kod. – Liczba kodów jest 
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. E-maile 
anonimowe nie będą brane pod uwagę – przypomina 
Wirginia Macek z jaworznickiej książnicy.   NC

ATElier Kultury w Jaworznie 
zaprasza na zajęcia 

w nowym sezonie artystycznym
W siedzibie przy ul. A. Mickiewicza 2 (Centrum) odbywają się: warsztaty improwiza-

cji komediowej, zajęcia wokalne, plastyka sensoryczna, warsztaty teatralne, zajęcia dla 
przedszkolaków metodą Marii Montessori, zajęcia w pracowni plastycznej, lekcje z historii 
sztuki oraz zajęcia chóru. W siedzibie przy ul. Wiosny Ludów 1 (Jeleń) proponujemy: pla-
stykę sensoryczną, zajęcia taneczne grup Aplauz, kreatywne inspiracje, spotkania Klubu 
Baja, rytmikę, Jaworowe Ludki, aerobik dla pań. 

Więcej informacji na stronie http://atelierkultury.pl/harmonogram 
oraz tel. 32 762 91 42 w.11 (Centrum) i w.15 (Jeleń).

roku w Berlinie i ich tragicznej śmierci 
czternaście dni później nad Cierlickiem 
w Republice Czeskiej. Odbędzie się też 
giełda modelarska.

W ramach Festiwalu Modelarskiego ry-
walizować będą modelarze z całej Polski. 
Zawodnicy mierzyć się będą w konkursach 
modeli kartonowych i plastikowych, w 60 
kategoriach podstawowych i kilku kate-
goriach specjalnych, w tym m.in. samolo-
tów różnego typu - śmigłowców, statków 
morskich i kosmicznych, pojazdów koło-
wych, gąsienicowych, kolejowych, artylerii, 
budowli, makiet, dioram czy fi gurek. Po 
raz pierwszy odbędzie się konkurs kolek-
cji modelarskich. Zostanie też wręczona 
nagroda imienia, zmarłego w tym roku, 
Eugeniusza Karlaka. Dostanie ją autor 
najlepszego modelu samolotu w skali 1:72.

Zgłoszenia do festiwalowej rywalizacji 
potrwają do piątku, 9 września, do godz. 
20. Rejestracja odbywa się na stronie ja-
worznickiej modelarni: www.sielata.com.pl.  

Grażyna Dębała
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Zawodnicy grali w Hali Widowiskowo-Sportowej | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

AU TO P R O M O C J A

Salos górą

Oldboje PSS Salos wy-
grali Nocny Turniej w Ba-

bicach, organizowany przez klub Arka 
Babice i Janusza Papiernika. W za-
wodach dla piłkarzy amatorów rywa-
lizowało pięć drużyn. Oprócz Salosu, 
były to Manhattan Trzebinia, Jutrzen-
ka Ostrężnica, Husaria Libiąż i Babi-
ce. Jaworznianie wygrali wszystkie 
spotkania, 1:0 z Manhattanem, 3:1 
z Babicami, 6:0 z Husarią i 2:0 z Ju-
trzenką. Królem strzelców okrzyknię-
to Michała Darkowskiego z Salosu.

Jaworzniccy oldboje wygrali nocny 
turniej już po raz trzeci. Triumfowa-
li też w 2019 i 2021 roku. Drużyny, 
skupione w Salosie, rozpoczęły już 
też zmagania w ramach rundy re-
wanżowej Jaworznickiej Ligi Szóstek. 
Pierwsza powakacyjna kolejka odbyła 
się w minioną niedzielę, 4 września.

Został mistrzem Polski

Józef Bednarczyk, za-
wodnik i były trener sekcji 

lekkiej atletyki MCKiS w Jaworznie, 
znów z sukcesami. Jaworznicki lekko-
atleta został mistrzem Polski w sling-
ballu. Zdobył też dwa wicemistrzo-
stwa, w schockoramie (rzut kulami 
o różnej wadze) i w rzucie dyskiem 
antycznym. Mistrzostwa Polski Ma-
sters w Rzutach Nietypowych odby-
wały się od 27 do 28 sierpnie w To-
runiu. W pierwszej połowie sierpnia 
lekkoatleta został też poczwórnym 
mistrzem Europy w rzutach niety-
powych podczas mistrzostw w nie-
mieckim Jüterbogu. Jaworznianin 
wygrał w rzucie dyskiem, rzucie pił-
ką, schockoramie  i rzucie ciężarem 
jednorącz.                                AZ-H

Zwycięski MCKiS

Jaworznickie Sokoły 
wygrały Turniej o Pu-

char Burmistrza Andrychowa. Dru-
goligowa drużyna siatkarska MCKiS 
Jaworzno pokonała najpierw 3:0 
UMKS Kęczanina Kęty, a w fi nale, 
z tym samym stosunkiem punktów, 
górowała nad KS-em Rudziniec. Tur-
niej odbył się w miniony weekend. 
Wzięły w nim udział cztery drużyny. 
Jaworznicki team nie walczył tylko 
z gospodarzami, czyli z zespołem 
MKS-u Andrychów, który zajął trze-
cie miejsce.

Sokoły wciąż szlifują formę przed 
zaplanowaną na początek paździer-
nika inauguracją sezonu 2. ligi siat-
kówki. 16 i 17 września podopieczni 
trenera Tomasza Wątorka zagrają 
dwa kontrolne spotkania z ZAKSĄ 
Strzelce Opolskie. Drugi z tych sparin-
gów odbędzie się w Hali Widowisko-
wo-Sportowej MCKiS w Jaworznie. 

Trzy wygrane, 
dwie porażki

W piątej kolejce piłkar-
skich zmagań ligowych, grająca w 4. 
lidze śląskiej, Szczakowianka wygrała 
2:0 z Przemszą Siewierz. Zwycięsko 
zakończyła też swój mecz, występująca 
w wadowickiej okręgówce, Victoria 
1918 Jaworzno. Jaworznianie poko-
nali 3:2 LKS Żarki. Nie powiodło się 
za to jej ligowym rywalom, czyli Zgo-
dzie Byczyna i Ciężkowiance Jaworz-
no. Byczynianie przegrali 1:4 mecz 
z Narożem Juszczyn. Ciężkowiczanie 
ulegli zaś 1:2 Fablokowi Chrzanów. 
W ramach 3. kolejki sosnowieckiej 
B klasy Górnik Jaworzno wygrał na-
tomiast 3:1 z Czarnymi Sosnowiec.

Mistrzostwa badmintonistów
Fani kometki z całej Polski zmagali się 

podczas VII Mistrzostw Jaworzna w Bad-
mintonie im. Mirosława Ciołczyka. Zawody, 
zorganizowane przez Klub Sportowy Wolant 
we współpracy z Miejskim Centrum Kultury 
i Sportu, odbyły się w Hali Widowiskowo-
-Sportowej w centrum naszego miasta. – Mi-
strzostwa cieszą się z roku na rok coraz większą 
popularnością, szczególnie wśród zawodników 
ze Śląska, Małopolski, a także województw 
świętokrzyskiego, opolskiego i dolnośląskiego 
– podkreśla Dariusz Opatrzyk, prezes i za-
wodnik KS Wolant. – Nasza impreza już na 
stałe wpisała się w kalendarz badmintonowych 
zawodów – dodaje.

W sobotę zmagali się dorośli badmintoni-
ści, zarówno doświadczeni, jak i amatorzy. 
Rywalizacja odbywała się w grach pojedyn-
czych i podwójnych, z podziałem na płeć 
i w zespołach mieszanych, a dokładnie w sin-
glach kobiet (w kat. open i amator) i męż-
czyzn (w kat. do 35 lat i powyżej 35 lat oraz 
w kat. amator), deblach kobiet i mężczyzn 
(open i amator) i w mikstach (również open 
i amator). Zmagania w parach były jednocze-
śnie pierwszą odsłoną corocznego Grand Prix 
Jaworzna w grach podwójnych.

W niedzielę rywalizowały dzieci i młodzież. 
Odbyły się też zawody dla samorządowców 
i pracowników oświaty. – W jaworznickich mi-
strzostwach biorę udział po raz drugi. Zawody są 
świetnie zorganizowane, a poziom gry jest wysoki 
– stwierdza Dominika Guzik-Płuchowska, 
zawodniczka i trenerka, zeszłoroczna brązowa 
medalistka mistrzostw świata w badmintonie.

Do Jaworzna przyjechała ze swoimi pod-
opiecznymi i to właśnie na ich sukcesach naj-
bardziej jej zależało. Pani Dominika chciała, by 
trenowane przez nią zawodniczki zdobyły w Ja-
worznie cenne doświadczenie. – Badminton to 
wspaniały sport. To, co w nim najlepsze, to atmos-
fera, możliwość gry w zespole, a także to, że jest to 
sport wymagający szybkości i zwinności – dodaje.

W jaworznickich zmaganiach nie zabrało 
też mieszkańców naszego miasta. – Przygodę 
z tą dyscypliną sportu zaczęłam dwa lata temu. 
Do gry w badmintona zachęciło mnie to, że jest 
to sport niszowy, mniej popularny niż np. siat-
kówka czy piłka nożna. Wyróżniam się więc 
wśród znajomych, którzy są ciekawi tego, jak 
trenuję, na czym dokładnie polega ta gra, co mi 
się w niej podoba – przyznaje Anna Siodłak
z KS-u Wolant.

W ciągu 2 lat treningów zrobiła duże postę-
py, ale przekonuje, że gra dla przyjemności, 
a nie dla sukcesów. – Badminton jest dla mnie 
odskocznią od nauki. A jeśli uda się wywalczyć 
medalowe miejsce, to dla mnie dodatkowa radość 
z gry – dodaje.

W czasie mistrzostw odbyła się też kwesta na 
leczenie, zmagającego się z wadą serca, małe-
go jaworznianina, Kubusia Zbyluta. Przepro-
wadzono licytację obrazu, autorstwa Marty
Momot, z podobizną Michała Łogosza, bad-
mintonisty, czterokrotnego olimpijczyka i me-
dalisty mistrzostw Europy. Malowidło zostało 
sprzedane za 1100 zł.

Patronami honorowymi mistrzostw byli Pa-
weł Silbert, prezydent Jaworzna, i Dariusz Sta-
rzycki, wicemarszałek woj. śląskiego.    AZ-H
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167 zawodników 
wystartowało w 13. 
TAURON Triathlonie 
„Stalowy Sokół” na 
Sosinie. Zawody odbyły 
się w sobotę, 3 września. 
Imprezę zorganizowało 
Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie. 
Partnerem jaworznickiego 
Triathlonu była fi rma 
TAURON.

Dawid Mielke 
z Bażanowic

Anna Konieczna 
z Gliwic

Marcin Ździebło 
z Żor

Armand Surwiło 
z Mysłowic

W jaworznickim triathlonie wziąłem 
udział po raz trzeci. I to był najbar-
dziej udany raz, ponieważ wygrałem, 
i na dodatek prześcignąłem Przemy-
sława Szymanowskiego, czołowego 
polskiego triathlonistę, multimedalistę 
mistrzostw Polski. To mój idol. Od 
dawna był też moim największym 
rywalem. Najcięższe było pływanie, 
ponieważ woda była dosyć zimna. 
Odcinek rowerowy pokonałem rów-
nym tempem, a w biegu starałem się 
dociągnąć do mety.

Zawody bardzo mi się podobały. Po 
raz pierwszy startowałam w cros-
sowej wersji i to było dla mnie faj-
ne doświadczenie. Najtrudniejszy 
był bieg, który był ostatnią częścią 
wyścigu, i byłam już zmęczona po 
odcinku rowerowym. Dla mnie tria-
thlon to zawody, które zapewniają 
sporą dawkę adrenaliny i dobrej 
zabawy. Lubię tę różnorodność, 
czyli pływanie, rower i bieganie. 
Myślę, że za rok znowu przyjadę 
do Jaworzna.

Dobiegłem jako pierwszy spośród 
uczestników drugiej tury triathlonu. 
W klasyfi kacji generalnej byłem szósty, 
a w kategorii wiekowej M40 – pierw-
szy. W Jaworznie startuję już chyba po 
raz dziesiąty. Za dawnych lat udawa-
ło mi się wygrywać w kategorii open. 
Jaworznicki triathlon, jak zawsze, był 
na najwyższym poziomie. Bardzo lubię 
tę imprezę, ponieważ MCKiS postawił 
na plenerowe zmagania, w pięknych 
okolicznościach przyrody. I to bardzo 
mi się w tym podoba.

Wziąłem udział we wszystkich edycjach 
jaworznickiego triathlonu i bardzo się 
cieszę, że po pandemicznej przerwie 
„Stalowy Sokół” wrócił na sportową 
mapę Polski. Mam nadzieję, startować 
w tych zawodach do setki. A potem 
pomyślę (śmiech). Polecam tę imprezę 
każdemu. Jest przygotowana bardzo 
profesjonalnie. Lubię aktywne spędza-
nie czasu, wysiłek i to, gdy zawody są 
świetnie zorganizowane. Najbardziej 
lubię część biegową, ponieważ bieganie 
sprawia mi największą frajdę.

Stalowy Sokół 
powrócił na Sosinę

– Wróciliśmy ze „Stalowym Sokołem” 
po kilkuletniej przerwie. Ostatni tria-
thlon odbył się bowiem w 2019 roku. 

Później była rewitalizacja Sosiny, a rok 
temu plany pokrzyżował nam koronawi-
rus. Tym razem się udało – podkreśla 
Grzegorz Gębski, kierownik działu 
sportu MCKiS.

Zawody odbyły się w dwóch tu-
rach. Najpierw wystartowali męż-
czyźni od najmłodszych kategorii 
do kat. M30 i kobiety we wszystkich 
kategoriach wiekowych. W kolejnej 
części zmagali się mężczyźni z kate-
gorii M40 i M50.

Zawodnicy mieli za zadanie prze-
płynąć po zalewie 400 metrów, po-
konać na rowerze 10 km i przebiec 3 
km. Start odbył się z linii brzegowej 
w okolicach plaży strzeżonej. Choć na 
uczestników zmagań czekała zimna 
woda, a chłodny wiatr nie sprzyjał 
pływaniu, wszyscy pokonali wod-
ny odcinek triathlonu. Po dotarciu 

do strefy zmian (w czasie przejścia, 
biegnąc, ściągali z siebie pianki pły-
wackie), przesiadali się na rowery, za-
parkowane na dawnym polu namio-
towym. A po powrocie z rowerowego 
wyścigu, wbiegali na trasie ostatniej 
części zawodów – biegu crossowego.

W kat. generalnej wygrał zawod-
nik klubu Sportwise, DawidMielke
z Bażanowic, który pokonał całą trasę 
w 36 minut i 4 sekundy. Drugie miej-
sce zajął Przemysław Szymanowski
z miejscowości Końskie, reprezentant 
klubu Szymanowski Triathlon Team 
Starachowice. Trzeci był Piotr Klup-
czyński z Wągrowca.

Wśród kobiet najlepsza okazała 
się Anna Konieczna z Gliwic. Prze-
mierzyła triathlonowy szlak w 42 
minuty i 52 sekundy. Na drugim miej-
scu podium stanęła MagdalenaGiet

z Dziergowic, a trzecie wywalczy-
ła Paulina Bohater z Wrocławia, 
z klubu GVT. Nagrodzono też zwy-
cięzców w kategoriach wiekowych 
kobiet, od K16 do K50, i mężczyzn, 
od M16 i M50.

Wśród jaworznian najlepszy był 
Dawid Waloski z Klubu Biegacza 
MCKiS Jaworzno, a w kategorii ja-
worznianek - Julia Bolek (nie re-
prezentowała żadnego klubu spor-
towego).

Nagrody i statuetki wręczyli zwy-
cięzcom Dariusz Chrapek, wicedy-
rektor ds. sportu MCKiS, i Grzegorz 
Gębski.

W trakcie imprezy biegacze mogli 
skorzystać ze strefy relaksu i ćwiczeń 
TAURON Wytwarzanie. Uczestnicy 
mieli też zapewniony ciepły posiłek.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Przepłynąć trzeba było 400 metrów | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska Po wyścigu rowerowym w strefi e zmian | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Rolkowanie 
po nadzieję

Gratulacje 
dla 

pięściarzy

Nocna 
jazda

Jest okazja, by wesprzeć pacjen-
tów jaworznickiego Hospicjum Homo 
Homini im. św. Brata Alberta. Można 
to zrobić, biorąc udział w sportowej 
imprezie „Rolkuj po nadzieję” i wspól-
nie „wyjeździć” kilometry na rzecz 
hospicjum. Wydarzenie odbędzie się 
w sobotę, 10 września, na Sosinie.

Rolkowanie nie będzie miało cha-
rakteru rywalizacji. Pokonać trzeba 
ok. 5 km. Uczestnicy, wnosząc opłatę 
startową w formie cegiełki, działają 
na rzecz hospicjum.

Biuro zawodów będzie czynne 
w godz. 9-10.45. Wspólny start za-
planowano na godz. 11, a zakończe-
nie imprezy ok. godz. 13. Trasa bę-
dzie wiodła ścieżką dookoła zalewu. 
Cegiełka za start od osób w wieku od 
11 do 17 lat wynosi 5 zł, a od doro-
słego – 10 zł. Dzieci do lat 10 będą 
mogły rolkować za darmo.

Kolejna edycja akcji organizowana 
jest przez hospicjum i MCKiS w Ja-
owrznie.                                      GD

Rodzeństwo – Gabriela i Ja-
kub Wawszczyk ze Stowarzysze-
nia Sportowego Akademia Bok-
su oraz ich trener, Robert Gortat 
odebrali gratulacje z rąk Łuka-
sza Kolarczyka, wiceprezydenta 
Jaworzna. Młodzi jaworznianie 
są laureatami Mistrzostw Europy 
Młodziczek i Młodzików, które w 
sierpniu odbyły się w Turcji. Ga-
briela Wawszczyk wywalczyła tam 
brązowy medal, a Jakub awanso-
wał do ćwierćfi nału i zajął piąte 
miejsce.                                     GD

Grupa Team Jaworzno zaprasza 
na kolejny nocny rajd po naszym 
mieście. Rowerzyści wyruszą z ja-
worznickiego Rynku w sobotę, 10 
września. Start o godz. 20, a za-
pisy uczestników Night Bikingu 
rozpoczną się o godz. 19.

Będą też dodatkowe atrakcje 
dla dzieci. Już od godz. 17.30 
najmłodsi uczestnicy wydarze-
nia będą mogli wziąć udział we 
wspólnym malowaniu samocho-
du. Na Rynku stanie prawdziwe 
auto, które będzie można malo-
wać zgodnie z własnym pomysłem 
i fantazją. Farby zapewni organi-
zator.                                     GD



Ulica Ignacego Krasickiego położona jest w Śródmie-
ściu Jaworzna. Łączy plac Górników z ulicą Gwarków. 
Jej patron był arcybiskupem gnieźnieńskim, poetą, pro-
zaikiem i publicystą.

Ignacy Krasicki urodził 
się 3 lutego 1735 roku w Du-
biecku nad Sanem. Na świat 
przyszedł jako najstarszy syn 
Jana Bożego Krasickie-
go, kasztelana chełmskiego 
i senatora Rzeczypospolitej 
oraz Anny Starzechowskiej. 
Ignacy Krasicki odebrał sta-
ranne wykształcenie. Uczył 
się w kolegium jezuitów we 
Lwowie, a następnie wstąpił 
do seminarium duchownego. 
2 lutego 1759 roku przyjął 
sakrament święceń i został 
kanonikiem kijowskim. Jako 
młody ksiądz dwa lata spędził na studiach w Rzymie. 
Po powrocie zaprzyjaźnił się z przyszłym królem Pol-
ski, Stanisławem Augustem Poniatowskim. Wraz 
z początkiem jego panowania rozpoczęła się również 
kariera duchowna Krasickiego. Otrzymał biskupstwo 
warmińskie, tytuł książęcy i godność senatora Rzeczy-
pospolitej.  Biskupstwo warmińskie dawało Ignacemu 
Krasickiemu wysokie miejsce w hierarchii społecznej. 
Pod koniec życia został arcybiskupem gnieźnieńskim. Był 
współorganizatorem i często uczestnikiem tzw. obiadów 
czwartkowych, czyli spotkań polskich intelektualistów.

Książę 
poetów polskich

Patroni 
naszych 
ulic

Ignacy Krasicki jest wybitnym przedstawicielem pol-
skiego oświecenia. Debiutował dość późno, bo miał 
wtedy około 40 lat, ale był to literacki start bardzo 

udany. Jego Hymn do miłości 
Ojczyzny pełnił przez wiele 
lat funkcję hymnu narodowe-
go. Krasicki jest też autorem 
pierwszej polskiej powieści 
nowożytnej „Mikołaja Do-
świadczyńskiego przypadki” 
i bardzo znanego poematu 
„Monachomachia”. Jednak 
zdaniem historyków literatury 
najtrwalszym pomnikiem lite-
rackim Ignacego Krasickiego 
są „Bajki”. Krytycy wysoko ce-
nią też satyry jego autorstwa. 
Biskup warmiński nazywany 
jest dziś czasem księciem po-
etów polskich.

Wybitny przedstawiciel oświecenia w 1767 został od-
znaczony Orderem Świętego Stanisława, a w 1774 roku 
również Orderem Orła Białego. Od 1786 był kapelanem 
honorowym Zakonu Maltańskiego, a od 1798 kawalerem 
pruskich Orderów Orła Czarnego i Orła Czerwonego.

Ignacy Krasicki zmarł 14 marca 1801 roku w Berlinie. 
Pochowany został w tamtejszej katedrze pod wezwa-
niem Świętej Jadwigi Śląskiej, którą w 1774 roku sam 
konsekrował. Jednak dzięki staraniom Juliana Ursyna
Niemcewicza w roku 1829 został przeniesiony do ka-
tedry gnieźnieńskie.                                                GD

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 32 (270)

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 22 utwo-
rzą hasło. Prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki zamieszczo-
nej w „Pulsie Jaworzna” nr 
32 (270): Wiatr to oddech 
przyrody. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

W czwartek, 8 września, obchodzi-
my Dzień Dobrych Wiadomości. To 
święto ma być przeciwwagą dla dra-
matycznych informacji, jakie na co 
dzień zalewają media. Ten szczegól-
ny dzień ustanowiono  z inicjatywy 
polskich intelektualistów i artystów. 

Nie od dziś wiadomo, że w me-
diach złe wiadomości sprzedają się 
najlepiej. W pogoni za wynikami 
sprzedaży telewizja i prasa chętnie 
serwuje więc wiadomości o ludzkich 
dramatach, wojnach, konfl iktach, 
kataklizmach, problemach i prze-
stępstwach. Czytelnicy i widzowie 
podobnymi informacjami są po pro-
stu bombardowani. Taki natłok ne-
gatywnych informacji musi wywo-
ływać stres, a u osób szczególnie 
wrażliwych nawet stany depresyjne. 
Dzień Dobrych Wiadomości ma być 
odpoczynkiem i przynosić nam wy-
tchnienie. Świętując Dzień Dobrych 
Wiadomości, pokazujemy, że świat 
nie jest miejscem, gdzie rozgrywają 
się wyłącznie dramaty, a życzliwych 
ludzi nie brakuje, czego dowodzimy 
również w naszych tekstach. Miłej 
lektury!

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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