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Na początku zawsze jest fajnie, wiecie, jak to wygląda. 
Ciasteczka, cukiereczki, buziaczki, żabko, myszko i mi-
siu. Sama słodycz, koszmar diabetyka. Lukier wylewa się 
z każdej wiadomości, każdego gestu i chwili. Należy roz-
kładać wszędzie folie malarskie, aby tym lukrem i miodem 
nie ubabrać dywanów. A potem przychodzi codzienność. 
Skaczemy we wspólne życie na bungee, a tam na dole jest 
jedna wielka niewiadoma, więc albo lina wytrzyma, albo 
po nas – albo w jednej chwili, albo w dalszej perspektywie. 
Rutyna jest betonem, o którą wielu się rozbija. Codzien-
ne problemy, wspólne życie oraz permanentne napięcie, 
wynikające z setek drobnych spraw to coś, czego wiele 
par nie wytrzymuje i lina się osłabia.

Niedawno piszę e-maila do koleżanki, z którą pracuję. 
Mail ma postać: imię.nazwisko@nazwafi rmy.com. Wysy-
łam i ciągle mam zwrot, kolejny raz i to samo. Korzystamy 
z tego samego serwera, tej samej domeny, więc sprawa 
jest dziwna. Dzwonię do niej i pytam, czy coś się dzieje, 
może skrzynka zawalona, a ona na to, że zmieniła maila, 
ponieważ się rozwiodła i wróciła do panieńskiego na-
zwiska. Przechodziła przez trudny związek, potem przez 
trudny rozwód. Wylądowała u psychologa, bez wsparcia 
fachowej siły nie dałaby rady. Psycholog uświadomił jej, 
że dopóki nie zerwie ostatniej nici, łączącej ją z byłym 
partnerem, nie będzie mogła ruszyć do przodu i cieszyć 
się życiem. Od razu pomyślałem o tej linie do bungee – 
gruba niczym ręka, sprężysta, może dużo wytrzymać, ale 
tak naprawdę, gdybyś przekroił – dowiesz się, że w środku 
są tysiące maleńkich gumek. 

„W kupie siła”, jak powiedziała mucha. Gdyby lina miała 
jedną grubą gumę w środku, awaria byłaby wielce praw-
dopodobna, jednak tysiące maleńkich to większe szanse 
niezawodności. Dopóki trzymasz się na choćby jednej, 
cieniutkiej gumce, to jeszcze nie upadłeś. Z drugiej strony, 
jeżeli nie odetniesz się całkowicie, to nie skończyłeś związ-
ku i dalej bujasz się, choć wiesz, że to już nie daje frajdy.

Emocjonalne bungee
Wojciech P. KnapikFe
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Oczekiwania wobec nauczycieli są 
dziś znacznie większe niż dawniej. Nie 
chodzi już tylko o przekazywanie me-
rytorycznej wiedzy i to w atrakcyjny 
sposób. Dziś dobry i ceniony przed-
stawiciel tego fachu w każdym uczniu 
powinien zauważać osobę wyjątkową, 
obdarzoną właściwymi jej predyspo-
zycjami i talentami. Nauczyciel musi 
je nie tylko dostrzec, ale i umiejętnie 
wspierać ich rozwój. Indywidualne 
podejście, niesłabnąca pasja, ciągły 
rozwój, całkowite zaangażowanie 
i zdolność do motywowania swoich 
uczniów są oczywiste.

W tym niezwykle ważnym zada-
niu, jakim jest wychowywanie mło-
dych ludzi i przekazywanie im wie-
dzy, nauczyciele niestety nie zawsze 
mogą liczyć na współpracę ze strony 

uczniów i rodziców. To pewnie znie-
chęca. Mimo tych i innych trudności 
nie brakuje w naszym mieście nauczy-
cieli, którzy zawód wybrali świadomie 
i z pełnym przekonaniem, bo młodych 
ludzi po prostu lubią i są ich cieka-
wi. Pracy poświęcają mnóstwo cza-
su, energii i uwagi. Poza godzinami 
spędzanymi przy tablicy spotykają 
się więc z uczniami podczas harcer-
skich zbiórek, prób teatru, zajęć do-
datkowych, aktywności sportowych 
czy wycieczek. Chcą uczyć nie tylko 
tego, jak rozwiązywać skomplikowane 
równania czy jak na kilka sposobów 
otrzymać sól. Swoją postawą uczą 
młodych ludzi przede wszystkim tego, 
że są ważni i przyjęci. Dziś na łamach 
Pulsu Jaworzna pokazujemy właśnie 
takich. Miłej lektury! 

Świętują nauczyciele

Młode skorupki

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Sprawdza się stare przysłowie, że 
czym skorupka za młodu nasiąknie, 
tym na starość trąci. Niestety, gołym 
okiem widać, że wielu dorosłych Pola-
ków nasiąknęło w dzieciństwie zupeł-
nie czymś innym, niż zasady obowią-
zujące w ruchu drogowym. I teraz te 
„nasączone” złymi nawykami głowy, 
zarówno kierowców, jak i pieszych, 
niejednokrotnie są dziś powodem 
wypadków, często tragicznych, które 
mogłyby się w ogóle nie wydarzyć, 
gdyby ktoś zachował ostrożność.

A może jest tak, że tym, starym już, 
skorupkom nikt przed laty nie wpoił 
właściwych zachowań? I to dlatego 
teraz wielu dorosłych ma w nosie 
ograniczenia prędkości, przejeżdża 
czy przechodzi przez jezdnię na czer-

wonym świetle albo nie zapina pasów 
w samochodzie.

Na szczęście z odsieczą w takich 
sytuacjach przychodzą skorupki mło-
de, które zasady ruchu drogowego 
nie tylko mają w małym palcu, ale 
i, w większości, mocno wzięły so-
bie te przepisy do serca. To bowiem 
dzieci niejednokrotnie pouczają ro-
dziców, gdy ci złamią jakiś przepis. 
„Bo przecież pan policjant tłumaczył 
przedszkolakom, że tak i tak robić 
nie wolno!”.

To dobrze, że te nasze młode sko-
rupki, dzięki takim inicjatywom jak 
Akademia Bezpieczeństwa, nasiąkają 
tym, co dla nich najlepsze. Byle tyl-
ko nikt nie wyplenił z nich dobrych 
nawyków.

Czasem to bardzo trudne, w końcu nie każdy ma sytu-
ację, że rozstaje się, nie mając majątku, wspólnego nazwi-
ska, dzieci i grupy znajomych, a każde z tych czynników 
to inna lina. Tylko dzieci zostaną na zawsze, reszta jest 
względna. Dla mojej koleżanki powrót do nazwiska pa-
nieńskiego i zmiana nawet maila służbowego były potrzeb-
nym katharsis, ale ona mogła sobie pozwolić na całkowite 
wyizolowanie, bo nie miała wielu czynników wspólnych. 
Za 15 lat spotkają się przypadkowo na ulicy i będzie miała 
w stosunku do niego takie emocje, jak do kolegi z podsta-
wówki. To wszystko musi potrwać, bo sprawa jest przecież 
złożona. Wspomnienia, emocje, przedmioty. Miejsca, które 
przypominają przeżyte chwile, sfera intymna, mentalna 
i fi zyczna. Rzeczy złe i dobre. Miłość i nienawiść, często 
współistniejące ze sobą, niczym choroba dwubiegunowa. 
Musi minąć odpowiedni czas, aby to wszystko zbladło i zo-
stało wspomnieniem. Podobno statystycznie 2 lata, aby tak 
się stało, ale są i przypadki, że 10 lat to za mało, wszystko 
siedzi w naszej głowie i w tym, jak zostaliśmy poharatani.

Gorzej, gdy jedna ze stron nie może pogodzić się z fak-
tem rozstania. Efektem tego jest wpychanie się w życie 
byłego partnera czy partnerki w niechciany sposób. Czę-
sto brak jakże ważnej asertywności daje drugiej stronie 
niejasny sygnał, że ma promesę na dalsze relacje, a tak 
nie jest. W skrajnych przypadkach dochodzi do prześla-
dowania, próby kontroli i działań prawnie zabronionych, 
np. instalowanie programów szpiegujących w telefonach 
czy też komputerach. To już poważny problem stalkingu, 
z którym coraz więcej osób musi się borykać. Kilkanaście 
lat temu, gdy poziom naszego zaawansowania elektroni-
ką osobistą nie była tak duży, znajoma opowiadała, że 
nie może sobie poradzić z byłym chłopakiem, który łazi 
za nią cały czas, wypytuje znajomych o jej życie, śledzi 
każdy jej krok. Jedna wizyta dzielnicowego wystarczyła, 
aby młody się ogarnął i zostawił ją w spokoju. Dzisiaj, 
w czasach cyberprzestępstw, jest to coraz trudniejsze, ale 
też zahaczające o poważniejsze paragrafy. Dokładnie ar-
tykuł 267 Kodeksu Karnego. 

Sprawa relacji międzyludzkich jest mocno złożona, 
a ludzka psychika nieprzewidywalna. Nie każdy odwróci 
się na pięcie i zachowa z klasą, miejmy jednak nadzie-
ję, że powiedzenie „co cię nie zabije, to cię wzmocni” 
jest prawdziwe, czego wszystkim życzę. A rotę przysię-
gi małżeńskiej zmieniłbym na: „Czy skoczycie ze sobą 
na bungee i będziecie dbali o każdą gumkę, która was 
połączyła?”.
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w Sosnowcu

Skok na bungee. Dla jednej osoby strach 
nie do pokonania, dla drugiej adrenalina 
potrzebna do życia. Niewątpliwie istotną 
kwestią jest bezpieczeństwo, a o tym sta-
nowi gruba lina. I tak samo jest w związku 
dwojga ludzi.

Rozsądne wydawanie
Jan KleszczSzpilki w bruku

Sezon letni na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rekre-
acyjnego Sosina zakończył się w połowie września. Pogoda 

nie pozwala już na kąpiele, a słońce grzeje zbyt słabo, by na piaszczystej pla-
ży rozkładać koce. Mimo to Sosina wciąż kusi spacerowiczów, biegaczy czy 
rowerzystów. Ośrodek przy Bukowskiej ma potencjał, by przyciągać miesz-
kańców przez cały rok. I przyciąga.

Jedna z radnych złożyła nawet ostatnio interpelację, by dodatkowe kursy 
autobusów PKM do ośrodka przy Bukowskiej realizować także poza sezonem. 
Zdaniem radnej dodatkowe połączenia miałyby służyć osobom, które chcą 
uprawiać tam aktywność fi zyczną na świeżym powietrzu. Sosina to doskonałe 
miejsce na spacery, jogging czy zyskujący coraz większą popularność wśród 
jaworznian nordic walking. 

Pomysł z utrzymywaniem dodatkowych kursów nad Sosinę poza sezonem 
letnim konsternację wywołał nawet u jaworznian, którzy z miejskiej komuni-
kacji korzystają codziennie. No bo osoby, które chcą biegać, maszerować czy 
spacerować wokół Sosiny, mogą chyba bez większego trudu przejść dodatkowo 
150 metrów, jakie dzielą przystanek na ulicy Bukowskiej, który obsługiwany 
jest przez wybrane kursy linii 307. Mogą też do Sosiny dojść od strony Pie-
czysk, gdzie są regularne i częste połączenia komunikacyjne liniami 304 i 314. 
To spokojna i ładna okolica, która na spacery świetnie się nadaje.

Trudno więc potraktować podobną propozycję, jako coś innego niż zwyczaj-
ny populizm. Podobnie jak wnioskowanie jesienią o ustawienie infrastruktury 
przystankowej dla kursów, które nie są realizowane poza sezonem letnim.

Budżet miasta ma wiele cech wspólnych z budżetami domowymi. Między 
innymi i tę, że ma swoje granice i żeby pieniędzy wystarczyło na to, co nie-
zbędne i ważne, trzeba wydawać je po prostu bardzo rozsądnie. 

acyjnego Sosina zakończył się w połowie września. Pogoda 
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W inauguracji wziął udział Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Przedszkolaki uczyły się m.in. bezpiecznych zachowań na drodze 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Absolwentki Medyka na spotkaniu po latach | fot. Archiwum prywatne Barbary Koleżyńskiej

Bezpieczni dzięki Akademii
Niemal 2 tysiące dzieci 
weźmie udział w zainau-
gurowanej w poniedzia-
łek, 10 października, akcji 
„Bezpieczny Przedszkolak 
i Pierwszoklasista”.

Trwające przez 8 dni w Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej MCKiS wy-
darzenie jest częścią jaworznickiego 
programu Akademia Bezpieczeń-
stwa. W jego ramach maluchy po-
znają m.in. zasady ruchu drogowe-
go, uczą się numerów alarmowych, 
przyswajają wiedzę na temat tego, 
jak zachować się w razie zagrożenia. 
Mają też okazję obejrzeć radiowozy, 
samochody straży pożarnej i straży 
miejskiej. Do czwartku, 13 paździer-
nika, w akcji biorą udział przedszko-
laki. W przyszłym tygodniu na wyda-
rzenie zostaną zaproszeni uczniowie. 
Organizatorem przedsięwzięcia jest 
Wydział Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony Ludności Urzędu Miejskie-
go w Jaworznie, a współorganizato-
rami - jaworznickie komendy policji, 
straży miejskiej i straży pożarnej. – 
Najbardziej podobają mi się samochody

– przyznaje 6-letni Nikodem, wskazu-
jąc na zaparkowane w hali radiowozy 
i wóz straży miejskiej. Chłopiec dużo 
dowiedział się dzięki Akademii Bez-
pieczeństwa. Dobrze zna też numer 
alarmowy 112.

Jego o rok młodszej koleżance, 
Nadii, najbardziej podobało się sta-

nowisko strażników miejskich. – Pan 
strażnik zabandażował mi rączkę – po-
kazuje z przejęciem dziewczynka.

Oboje chodzą do Przedszkola Miej-
skiego nr 1. Jak przyznaje ich wycho-
wawczyni, Gabriela Halwa, wszyscy 
jej podopieczni byli bardzo podekscy-
towani udziałem w tym wydarzeniu.

– Dzieci bardzo się cieszą, że mogły po-
znać policjantów, strażaków i strażników 
miejskich, że miały okazję obejrzeć z bli-
ska ich mundury, samochody. Z prze-
jęciem dowiadywały się, jak strażacy 
przygotowują się do interwencji, w co 
ubierają się strażnicy zabezpieczający 
mecze piłkarskie – wylicza nauczyciel-
ka. – To bardzo ważne, by wpajać dzie-
ciom zasady bezpieczeństwa. W przed-
szkolu robimy to przy każdej okazji. 
Zaczynamy już we wrześniu – dodaje.

W poniedziałkowej inauguracji 
uczestniczył Łukasz Kolarczyk, wi-
ceprezydent Jaworzna. – Podczas 
tego wydarzenia dzieci uczą się bez-
piecznych zachowań poprzez zabawę. 

Mogą porównać wiedzę z bajek z tym, 
na czym w rzeczywistości polega pra-
ca służb mundurowych. Wielu przed-
szkolaków po raz pierwszy ma okazję 
porozmawiać z policjantem, straża-
kiem, strażnikiem miejskim. Może na 
własne oczy obejrzeć sprzęt, wsiąść do 
radiowozu, a bawiąc się w miasteczku 
ruchu drogowego, lepiej poznać zasady, 
obowiązujące na drogach – wylicza 
wiceprezydent. – Akademia Bezpie-
czeństwa jest właśnie po to, aby o tym 
bezpieczeństwie stale mówić, by wciąż 
uczulać mieszkańców Jaworzna na 
to, w jaki sposób unikać zagrożeń. To 
wydarzenie ma też pokazać dzieciom, 
że mundurowi są po to, aby pomagać, 
że zawsze można się do nich zwrócić 
o pomoc – podkreśla.

Podczas poniedziałkowego roz-
poczęcia przedszkolaków przywitali 
też komendanci Komendy Miejskiej 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej 
i Straży Miejskiej. – Prezentujemy dzie-
ciom sprzęt, który jest w użytkowaniu 

SM, czyli np. nasz pojazd do przewozu 
osób, rower służbowy, którym na co 
dzień patrolujemy ścieżki rowerowe, 
parki, ośrodki wypoczynkowe – wymie-
nia Artur Zięba, szef jaworznickich 
strażników miejskich. – Pokazujemy 
też wyposażenie specjalne, używane 
w czasie zabezpieczenia imprez maso-
wych, i przekazujemy maluchom ele-
mentarną wiedzę z zakresu pierwszej 
pomocy – podkreśla.

O zasadach ruchu drogowego mó-
wią z kolei przedszkolakom jaworz-
niccy policjanci. Popularnością cieszą 
się też, jak zawsze, radiowozy. Furorę 
robi również Sznupek, czyli policyjna 
maskotka.

– Uczymy dzieci bezpiecznych za-
chowań i pokazujemy, że policjant to 
przyjaciel, do którego można się zwró-
cić po pomoc – zaznacza insp. Piotr
Uwijała, komendant miejski policji 
w Jaworznie. – Dzięki temu dzieci na-
bierają do nas zaufania i, co też ważne, 
zdobytą wiedzę przekazują dalej, niejed-
nokrotnie zwracając uwagę dorosłym, 
swoim rodzicom, dziadkom, jak należy 
zachować się na drodze, czego nie wolno 
robić itd. – dodaje.

Dużą rolę podczas Akademii Bez-
pieczeństwa ogrywają też strażacy.

– Nasi funkcjonariusze uczą dzieci 
m.in. właściwego wzywania pomocy. 
Mówimy im o numerze alarmowym 
112, o tym, jak ważna jest znajomość 
własnego adresu, który maluchy, wzy-
wające pomoc, powinny podać w pierw-
szej kolejności – wyjaśnia st. bryg. Pa-
trycjusz Fudała, komendant miejski 
PSP w Jaworznie.

Akcja „Bezpieczny Przedszko-
lak i Pierwszoklasista” odbywa się 
pod honorowym patronatem Paw-
ła Silberta, prezydenta Jaworzna. 
W przedsięwzięcie jest również za-
angażowana Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Pielęgniarki świętowały jubileusz
Absolwentki jaworznickiego Me-

dyka świętowały jubileusz 60-lecia 
powstania ich szkoły. Nieistniejące 
od lat 90. XX wieku liceum skończy-
ły rzesze jaworznianek i mieszkanek 
okolicznych miejscowości. Po latach 
panie spotkały się na uroczystości 
pełnej wspomnień.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły 
się w sali widowiskowej Młodzie-
żowego Domu Kultury, następnie 
pielęgniarki przeniosły świętowanie 
do restauracji. O artystyczną opra-
wę zadbały grająca na gitarze Kinga 
Puchniarska i skrzypaczka Hanna
Steczek oraz Kabaret Klubu Seniora 
Jaworzno Jeleń.

Inicjatorkami przedsięwzięcia były 
same absolwentki szkoły i Koło Pol-
skiego Towarzystwa Pielęgniarskie-
go w Jaworznie. – Cieszymy się, że 
uczennice medyka tak licznie zjawiły 

się na jubileuszowych uroczystościach. 
Bo choć nasza szkoła już nie istnieje, to 
jednak przez lata była liczącą się i po-
pularną placówką. Pielęgniarki, które 
były jej uczennicami, do dziś pracują 
w ośrodkach zdrowia, szpitalach i in-
nych placówkach medycznych – pod-
kreśla Anna Grelowska, jedna z or-
ganizatorek piątkowego wydarzenia.

Przypomnijmy. Szkoła dla pielę-
gniarek istniała w Jaworznie 33 lata. 
Rozpoczęła działalność w 1962 roku 
jako Państwowe Liceum Medyczne, 
Wydział Pielęgniarstwa. W 1964 roku 
placówka przeprowadziła się ze szko-
ły podstawowej w Niedzieliskach do 
nowej siedziby, budynku, który mu-
siał zostać poddany modernizacji. 
Stało się to kilka lat później. Dobudo-
wany został też pawilon dydaktyczny. 
W 1985 roku w medyku otwarto też 
medyczne studium zawodowe. Od 

tej pory szkoła nosiła nazwę Zespołu 
Szkół Medycznych. Od 1987 do 1990 
roku uczyły się też tam przyszłe higie-
nistki. Placówka działała do czerwca 
1994 roku. Ukończyło ją 1950 osób.

Jak przyznają jaworznickie pielę-
gniarki, piątkowa uroczystość była 
sentymentalnym, pełnym wzruszeń 
spotkaniem. – Gratuluję organizator-
kom, paniom Annie Grelowskiej i Marii 

Żalińskiej. To była wspaniała inicjatywna 
i historyczna podróż – podkreśliła biorą-
ca udział w jubileuszu Barbara Kole-
żyńska, wicedyrektor ds. pielęgniar-
stwa w jaworznickim szpitalu.   AZ-H
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W piątek, 14 październi-
ka, świętować będziemy 
Dzień Edukacji Narodo-
wej. To święto wszystkich 
osób związanych z eduko-
waniem młodych ludzi, ale 
świętują przede wszystkim 
nauczyciele. W Jaworznie 
wielu jest takich, dla któ-
rych praca z dziećmi i mło-
dzieżą jest prawdziwą pa-
sją, toteż wychodzą daleko 
poza sztywny plan lekcji. 
Z okazji ich święta zapre-
zentujemy kilka z wielu 
dobrych przykładów ja-
worznickich nauczycieli, 
którzy energią do działania 
zarażają uczniów nie tylko 
w szkolnych murach.

Kinga Jędrzejek zaszczepia w dzieciach i młodzieży pasję do harcerstwa 
| fot. Grażyna Dębała

Zadyrygowani to dzieło Natalii Smagacz
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Marek Badowski należy do Tarnowskiego Oddziału Jazdy im. 5 Pułku 
Strzelców Konnych | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Ewa Szpak uwielbia pracę z młodymi artystami 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Nauczyciele – ludzie z pasją

Na lekcji 
i na zbiórce

Kinga Jędrzejek jest nauczycielem 
wychowania fi zycznego i dyrektorem 
Szkoły Podstawowej nr 19 w Jezior-
kach, a także komendantką jaworz-
nickiego hufca ZHP.  Z powodzeniem 
godzi obowiązki zawodowe z tymi, 

naszego hufca należy 350 osób. Za-
chęcam, by również inni dołączyli do 
nas – zaprasza.

Obecnie harcerze przygotowują 
się do jesiennej wyprawy. Będzie nią 
rajd górski, który jest zaplanowany 
na 22 października. Z kolei w SP 19 
uczniowie wezmą udział w czwartek, 
13 października, w Święcie Pieczone-
go Ziemniaka. Plenerowe spotkanie 
odbędzie się z okazji Święta Edukacji 
Narodowej.

Z miłości 
do muzyki

Swoją pasją zaraża uczniów rów-
nież Natalia Smagacz, która uczy 
muzyki w czterech jaworznickich 

i młodzież, w tym, w dużej mierze, 
uczniów i absolwentów szkół mu-
zycznych. To m.in. skrzypkowie, 
fl eciści, saksofoniści, perkusiści, al-
ciści czy basiści. W szybkim tempie 
do orkiestry wstąpiło kilkadziesiąt 
osób. Oprócz instrumentalistów gru-
pę zasilili też wokaliści.

Zadyrygowani przygotowują się 
już do kolejnego występu, tym razem 
z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości. – Zapraszamy serdecznie do 
Młodzieżowego Domu Kultury na Osie-
dlu Stałym 16 listopada o godz. 17.30. 
Wstęp wolny – informuje pani Natalia.

A już w ten weekend Zadyrygo-
wani pojadą na warsztaty muzycz-
ne do Krakowa, gdzie od piątku 
do niedzieli będą szlifować swoje 
umiejętności pod okiem artystów 
i pedagogów.

Pociąg 
do sceny

W  Jaworznie głośno jest też 
o MDKowskim Błysku. Ta grupa 
wystawiła już dwa spektakle na de-
skach sali widowiskowej Młodzie-
żowego Domu Kultury. Skupiona 
w aktorskiej, rozśpiewanej i roz-
tańczonej ekipie młodzież wcieliła 
się w postacie ze słynnego musica-
lu „Grease” i za swoją grę została 
nagrodzona owacjami na stojąco. 
Młodsi aktorzy Błysku byli z kolei 
rewelacyjni w innym muzycznym 
widowisku - „Królu Lwie”.

Oba spektakle stworzyła i wyreży-
serowała Ewa Szpak, nauczycielka 
języka polskiego w I Liceum Ogól-
nokształcącym i instruktor MDK. 
– Zaczęło się od udanego spektaklu 
pt. „Piękna i Bestia”, którą wystawi-
łam w ramach warsztatów z moimi 
uczniami. Ten pierwszy sukces dodał 
nam skrzydeł. Obecnie mamy za sobą 
6 spektakli i przygotowujemy kolejne
– przyznaje Ewa Szpak. – Ogrom-
nym wsparciem we wszystkich tych 
przedsięwzięciach byli i nadal są dla 
mnie również inni nauczyciele i in-
struktorzy – dodaje.

Świetny kontakt, który ma z mło-
dymi ludźmi, sprawia, że młodzież 
chętnie bierze udział w jej inicjaty-
wach, a do zespołu wciąż dołączają 
nowe osoby. Obecnie w Błysku jest 
grubo ponad 50 młodych artystów.

Praca z młodzieżą daje jaworznic-
kiej polonistce dużo radości. Mówi, 

że młodzi ludzie inspirują ją i zara-
zem zadziwiają. – Źródłem inspiracji 
jest dla mnie ich świeże spojrzenie na 
otaczający świat. Z kolei przyczyną 
zadziwienia jest to, że wbrew krzyw-
dzącym opiniom, jakoby nastolatków 
nie interesowało nic, poza światem 
nowych technologii, ja mam wielkie 
szczęście do młodzieży, która chce się 
angażować, jest kreatywna, działa, 
ma pasje, z którą można podyskuto-
wać o sztuce.  Jestem z nich dumna 
– dodaje.

Zaszczepia 
patriotyzm

Marek Badowski, nauczyciel 
edukacji dla bezpieczeństwa i tech-
niki w Szkole Podstawowej nr 13,  to 
jeden z inicjatorów Wojewódzkiego 
Konkursu Pocztów Sztandarowych 
oraz Wiedzy o Polskich Symbolach 
i Barwach Narodowych. W przygo-
towywanie patriotycznej rywaliza-
cji angażuje się również Jacek Łoś, 
nauczyciel z jaworznickiego CKZiU.

– Pomysł na organizację konkur-
su jest pokłosiem moich obserwacji. 
Zauważyłem, że nie wszyscy ucznio-
wie wiedzą, jak mają się zachować 
podczas ważnych uroczystości wo-
bec sztandaru, co należy robić, bę-
dąc w poczcie sztandarowym. Aby 
temu zaradzić, wpadłem na pomysł 
konkursu. Dzięki rywalizacji i atrak-
cyjnym nagrodom dzieci i młodzież 
mocniej przykładają się do nauki, 
pilniej trenują – opowiada nauczy-
ciel. – Tak się dzieje. Z roku na 
rok poczty radzą sobie coraz lepiej
– przyznaje.

Patriotyczne wartości Marek Ba-
dowski przekazuje uczniom rów-

nież jako członek Tarnowskiego Od-
działu Jazdy im. 5 Pułku Strzelców 
Konnych. O swojej pasji nie tylko 
mówi podczas szkolnych zajęć, ale 
też prezentuje ją podczas miejskich 
uroczystości i corocznych wyjazdów 
do Tarnowa, gdzie młodzież odwie-
dza, wraz ze sztandarami, Cmentarz 
Legionistów w Łowczówku.

Ostatnia taka wycieczka miała 
miejsce we wtorek, 11 października. 
Jaworznianie gościli też w Regional-
nym Centrum Edukacji o Pamięci 
w Tarnowie i spotkali się z wójtem 
gminy Pleśna i jego współpracow-
nikami.

Jak podkreśla Grzegorz Stano, 
dyrektor Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej w Jaworznie, w na-
szym mieście nauczycieli z pasją nie 
brakuje i podobnych przykładów, 
jak te, przytoczone w naszym arty-
kule, jest o wiele więcej. – Każdy na-
uczyciel z pasją robi to, czym żyje, co 
go napędza, i przenosi tę swoją działal-
ność również poza szkolne mury, gdzie 
udziela się społecznie, staje się anima-
torem kultury – wyjaśnia dyrektor 
PPP. – A kontakt z dziećmi, młodzieżą 
napawa go energią do działania, co 
jest też z korzyścią dla uczniów. Nie 
do przecenienia bowiem jest to, że 
dzięki wspólnym inicjatywom z na-
uczycielem, młodzi ludzie rozwijają 
się, mają poczucie, że zaczynają być 
postrzegani jako osoby, które mają coś 
do powiedzenia – zaznacza.

Jak dalej podkreśla, tacy nauczy-
ciele są lokomotywą jaworznickiej 
edukacji. – A Dzień Edukacji Naro-
dowej to wspaniała okazja, by doce-
nić ich pracę – podsumowuje Grze-
gorz Stano.

Anna Zielonka-Hałczyńśka

które wiążą się z kierowniczą funkcją 
w harcerstwie. – Obie te sfery łączą się 
ze sobą, co jest dla mnie sporym uła-
twieniem – zaznacza pani Kinga. – Ale 

muszę przyznać, że jest to jednocześnie 
duże wyzwanie czasowe, zwłaszcza że 
gdy coś robię, angażuję się w to na sto 
procent – dodaje.

Jest harcerką od 8. roku życia, a ja-
worznickim hufcem kieruje już drugą 
kadencję. Miłość do harcerstwa od lat 
zaszczepia w kolejnych rocznikach 
maluchów. Również w SP 19 aktyw-
nie działa harcerski szczep.

A jako że pasja przechodzi z po-
kolenia na pokolenie, to harcerzami 
są także dzieci pani Kingi. – Wstąpi-
ły do harcerstwa z własnej woli, a nie 
za moją namową – uśmiecha się ko-
mendantka. – Cieszę się, że wybrały 
tę drogę. Bycie harcerzem to wspania-
ła lekcja życia. Uczy samodzielności, 
zaradności, umiejętności współpracy 
w grupie, bycia liderem. Obecnie do 

podstawówkach. Zamiłowanie do 
muzykowania obudziła w niej przed 
laty nauczycielka śpiewu. – Podob-
ne jej osoby spotkałam później także 
w Akademii Muzycznej. Dzięki nim 
jeszcze mocniej zapałałam miłością 
do muzyki. Cieszę się, że teraz i ja 
mogę zaszczepiać tę pasję w swoich 
uczniach – podkreśla.

Na studiach jaworznianka brała 
udział w rozmaitych inicjatywach. 
Zdobywała też doświadczenie w za-
kresie dyrygentury w różnych gru-
pach muzycznych.

To z inicjatywy Natalii Smagacz 
powstała w Jaworznie orkiestra. 
Pomysł na Zadyrygowanych, pod 
taką bowiem nazwą występują ar-
tyści, powstał w głowie pani Natalii 
w momencie, gdy odkupiła zapisy 
nutowe po zlikwidowanej orkiestrze 
jaworznickiej elektrowni.

Do współpracy zaprosiła koleżan-
ki i kolegów po fachu oraz dzieci 
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W Dziennym Domu „Senior-WIGOR” seniorzy uczestniczą w rozmaitych zajęciach i warsztatach | fot. Natalia Czeleń

Eugeniusz 
Gąbek

Jadwiga 
Głowacz

Elżbieta 
Glonek

Cieszę się, że mogę tu przychodzić. 
To dla mnie powód, by się wyszyko-
wać i wyjść z domu. Tutaj nie jeste-
śmy samotni. Zawieramy znajomości. 
Poza tym pracują tu wspaniali ludzie, 
na których cały czas możemy liczyć. 
Czas mija bardzo przyjemnie. Razem 
jemy posiłki, które muszę przyznać, 
są bardzo smaczne. Wykonujemy też 
różne zadania i ćwiczenia. Jestem 
akordeonistą i zdarza się, że gram tu 
dla kolegów i koleżanek.

Do Dziennego Domu Seniora w Szcza-
kowej przychodzę od wielu lat i uwa-
żam, że warto być częścią tej grupy. 
Mamy tu zawsze zorganizowany plan 
dnia. Panie, które nas tu wspierają, 
przygotowują dla nas ciekawe zaję-
cia artystyczne, wykłady, gry i wiele 
innych atrakcji. Nigdy się nie nudzi-
my.  A przy tym atmosfera jest bardzo 
wesoła. Przyjście tu to też powód, by 
wyjść z domu i bywać między ludźmi, 
a to dla nas naprawdę ważne.

Przebywanie w Dziennym Domu Se-
niora pozwala mi utrzymać wysoki po-
ziom intelektualny i kondycję fi zyczną. 
Nie czuję się też osamotniona. Mam 
dzieci i wnuki, ale kwestia pobycia 
z rówieśnikami jest dla mnie równie 
istotna. Mam tu koleżanki, kolegów. 
W dodatku pracują tu wspaniali lu-
dzie. Żyjemy tu jak w rodzinie. Cza-
sem ktoś się z kimś pokłóci, ktoś się 
zakocha. Każdy człowiek powinien 
przynależeć do jakiejś grupy.

Tu znaleźli drugi dom, 
przyjaźń i opiekę

Wolne miejsca czekają na jaworz-
nickich seniorów w dwóch Dzien-
nych Domach. To miejsca, gdzie 
osoby w jesieni życia mogą zna-
leźć towarzystwo, ciekawe zajęcia 
i opiekę. Jeden z domów znajduje 
w Szczakowej, a o przyjęcie do tej 
placówki ubiegać się mogą jaworz-
nianie od 60. roku życia. Dzienny 
Dom „Senior - WIGOR” mieści się 
przy ul. Jagiellońskiej 18. Kilka 
wolnych miejsc jest też w Dzien-
nym Domu Pomocy Społecznej, 
który mieści się na Leopoldzie, przy 
ul. Grunwaldzkiej 183.

– Dzienny Dom jest idealnym miej-
scem dla osób, które nie są aktywne 
zawodowo, czują się osamotnione 
i chciałyby zadbać o swoją kondycję 
fi zyczną oraz psychiczną – wyjaśnia 
Wiesława Szadkowska, kierownik 
Działu Opieki Nad Osobami Star-
szymi i Niepełnosprawnymi w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” 
powstał w ramach programu wspie-
rania osób starszych w Jaworznie. 
Prowadzi go Stowarzyszenie „Nasza 
Przystań”, a gmina przekazuje środ-
ki fi nansowe na funkcjonowanie 
domu. Seniorzy mogą liczyć tu na 
pomoc w wykonaniu codziennych 
czynności. Zajęcia odbywają się 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 8 do 16. Placówka jest 
nieczynna w  święta i dni ustawo-
wo wolne od pracy.

– Zadaniem Dziennego Domu „Se-
nior-WIGOR” jest zapewnienie opieki 
i wsparcia podopiecznym poprzez 
ich aktywizację społeczną, fi zycz-
ną i intelektualną – opowiada Ja-
cek Szkółka p.o. kierownika tej 
placówki.

Do dyspozycji seniorów są: szat-
nia, sala spotkań z jadalnią, świe-

tlice, sala do ćwiczeń ruchowych, 
pokój dzienny z biblioteczką, po-
kój wypoczynkowy i pralnia. By-
walcy liczyć mogą również na po-
moc pielęgniarek. Na miejscu mogą 
też skorzystać z prysznica, żelaz-
ka, maszyny do szycia, telewizora 
i komputera. Seniorzy otrzymują 
3 posiłki dziennie. Do śniadania 
i obiadu wszyscy zasiadają przy 
jednym stole, a kolacja wydawana 
jest na wynos.

Dzięki współpracy z jaworznic-
kim Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej i w ramach rządowe-
go programu „Senior+” bywalcy 
korzystają z zajęć kinezyterapii 
i sprzętu rehabilitacyjnego pod 
okiem fi zjoterapeuty. – Zajęcia na-
stawione są na wzmocnienie siły mię-
śniowej oraz ogólną poprawę spraw-

ności seniorów. Regularne ćwiczenia 
zwiększają zakres ruchomości sta-
wów, co pomaga osobom starszym 
łatwiej wykonywać wiele codziennych 
czynności – mówi Jacek Szkółka.

W Dziennym Domu „Senior-WI-
GOR” w ramach programu „Se-
nior+” realizowane są także tre-
ningi pamięci, terapia zajęciowa 
i spotkania z psychologiem.

– Nasi seniorzy chętnie biorą udział 
w proponowanych im aktywnościach. 
Na moich zajęciach wykonują ćwi-
czenia poprawiające pamięć, rozwią-
zują krzyżówki, rebusy i zagadki. 
Rozwijają też swoje zainteresowania 
i talenty na zajęciach artystycznych. 
Mają także gimnastykę - opowiada 
Natalia Mrozowska.

Pobyt w Dziennym Domu „Se-
nior - WIGOR” bezpłatny jest dla 

seniorów o najniższym statusie ma-
terialnym. Dla innych naliczone 
są opłaty.

– Wysokość opłat ustalana jest 
w drodze indywidualnych decyzji 
administracyjnych z uwzględnie-
niem sytuacji materialnej seniora – 
informuje Wiesława Szadkowska 
z MOPS w Jaworznie.

Zdaniem bywalców Dziennego 
Domu - to nie tylko miejsce, w któ-
rym można uzyskać pomoc, ale też 
znaleźć drugi dom, w którym za-
wiązują się prawdziwe przyjaźnie, 
a czas płynie szybciej.

– W Dziennym Domu bywam od 
ponad 2 miesięcy. Miło spędzam tu 
czas. Jest z kim porozmawiać. Są tu 
też wspaniali opiekunowie, którzy się 
nami interesują – mówi Zygmunt
Wołotko.

Seniorzy zgodnie deklarują, że 
pobyt w takiej placówce poprawił 
komfort ich życia.

– Jest takie powiedzenie, że ze 
ścianami się nie mówi. I rzeczywi-
ście w domu czułem się samotnie, 
a tutaj mam z kim porozmawiać, 
spędzić czas. Jestem wśród ludzi. 
Mogę się też tu czegoś ciekawego od 
innych dowiedzieć, nauczyć. Możli-
wość przebywania w tym domu daje 
nam wszystkim motywację, by po 
prostu wyjść z domu – tłumaczy Ka-
zimierz Nędza, wieloletni bywalec 
placówki.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce rekrutacji do Dziennych Domów 
dla seniorów oraz zasad pobytu 
uzyskać można w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Jaworznie 
w Dziale Opieki Nad Osobami Star-
szymi i Niepełnosprawnymi, przy 
ul. Grunwaldzkiej 235 (budynek 
ZLO na Leopoldzie) i pod nr tel. 
32 618 18 67. Pracownicy socjalni 
przeprowadzą wywiad środowi-
skowy i pomogą przejść seniorom 
przez wszystkie etapy formalności.

Natalia Czeleń

Darmowa 
pomoc 
prawna

już działa
Jaworznianie mogą skorzystać 

z darmowej pomocy prawników 
i mediatorów. Wsparcie świadczone 
jest w czterech punktach w mie-
ście. Warto wspomnieć, że pomoc 
obejmuje etap przedsądowy, a za-
tem nie obejmuje reprezentowa-
nia w sądzie, sporządzania pism 
procesowych w toczącym się już 
postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym oraz pism w toczą-
cym się postępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym.

– Miasto Jaworzno na podstawie 
obowiązujących przepisów, co roku 
nawiązuje współpracę z prawniczy-
mi samorządami zawodowymi oraz 
wyłonionymi w drodze konkursu or-
ganizacjami pozarządowymi, aby za-
pewnić obsługę punktów poradniczych 
działających na terenie Jaworzna
– potwierdza Katarzyna Florek,  
naczelnik Wydziału Promocji, Kul-
tury i Sportu Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie.

Z porad prawnych jaworznianie 
mogą skorzystać w punkcie przy ul. 
Urzędniczej 11 (SP 13),  obsługiwa-
nym przez prawników Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Kato-
wicach, w punkcie przy ul. Ław-
czanej 12 (SP 7), obsługiwanym 
przez prawników Izby Adwokac-
kiej w Katowicach  oraz w punkcie 
przy ul. Koszarowej 20 (ZSP 3), 
którego obsługę zapewniają praw-
nicy Stowarzyszenia Sursum Corda.  
Przy ul. Armii Krajowej 5 (ZSP 4) 
znajduje się natomiast punkt po-
radnictwa obywatelskiego, który 
obsługiwany jest przez certyfi ko-
wanych doradców obywatelskich 
Stowarzyszenia na Rzecz Porad-
nictwa Obywatelskiego „Dogma”.

– Każdy z tych punktów świadczy 
również nieodpłatną mediację, pro-
wadzoną przez uprawnione do tego 
osoby – mówi Katarzyna Florek. 

System nieodpłatnej pomocy 
prawnej, poradnictwa obywatel-
skiego i mediacji działa od 2016 
roku w ponad 1500 punktach na 
terenie całej Polski i fi nansowany 
jest z budżetu państwa. Jego celem 
jest zapewnienie równego dostępu 
do profesjonalnego poradnictwa 
prawnego dla osób, które znajdują 
się w trudnej sytuacji materialnej.

Aby skorzystać z pomocy w wy-
branym punkcie, należny umówić 
wcześniej termin wizyty lub tele-
porady pod numerem telefonu 510 
970 680 w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie (w ponie-
działki, wtorki i środy w godz. od 
7 do 15, czwartki od 7 do 16 oraz 
w piątki od godz. 7 do 14). Zapi-
sać się można także za pośrednic-
twem rządowej strony interneto-
wej: https://np.ms.gov.pl/zapisy 

Natalia Czeleń
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W konferencji wzięli udział przedstawiciele miejskich galerii sztuki z różnych miast oraz samorządowcy | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Wystawę można obejrzeć w Muzeum Miasta Ja-
worzna | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska Wernisaż ekspozycji odbył się 7 października | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

W Galerii Sektor I, mieszczącej się w Muzeum Miasta Jaworzna, odbyła się w piątek konferencja, poświęcona miejskim kolekcjom sztuki współczesnej i powodom, dla 
których warto, aby powstały. Spotkanie zainicjowali Monika i Leszek Lewandowscy, którzy prowadzą od lat wspomniany Sektor I. Konferencji towarzyszyła też wy-
stawa wybranych dzieł z kolekcji sztuki Bielska-Białej.

Sztuka w cenie

– Naszą konferencją rozpoczęliśmy 
temat dotyczący tego, czy Jaworznu 
jest potrzebna miejska kolekcja dzieł 
sztuki. Szukaliśmy odpowiedzi na 
pytania, co taka kolekcja ze sobą 
niesie i ile takie przedsięwzięcie może 
kosztować – wyjaśnia Monika Le-
wandowska.

Jak podkreśla, miejskie kolekcje 
sztuki stają się coraz bardziej po-
pularne i posiada je coraz więcej 
polskich miast. To dla nich zarów-
no prestiż, jak i dobra inwestycja, 
gdyż ceny obrazów rosną w za-
wrotnym tempie. Jaworzno ma 
już co prawda w Muzeum Miasta 
Jaworzna swoją kolekcję (należą 
do niej dzieła takich twórców, jak 
m.in. Andrzej Strumiłło, Jacek
Sroka, Edward Dwurnik, Jacek
Waltoś czy Jacek Rykała, jest 
ona jednak dosyć skromna. Dla-
tego państwo Lewandowscy, któ-
rym bliska jest sztuka współczesna, 
postanowili rozpocząć dyskusję na 
ten temat. 

– Do udziału w spotkaniu zapro-
siliśmy specjalnych gości, którzy po-
dzielili się z nami swoimi doświad-
czeniami – informuje pani Monika. 

Podczas konferencji głos zabrały 
osoby prowadzące miejskie galerie 
sztuki, w polskich miastach, oraz 
przedstawiciele samorządów - ja-
worznickiego i bielskiego. Debata 
była podzielona na trzy części. Do 
części ogólnopolskiej panelu orga-
nizatorzy zaprosili Monikę Szew-
czyk, dyrektorkę Galerii Arsenał 
w Białymstoku, Agatę Smalcerz, 
dyrektorkę Galerii Bielskiej BWA 

w Bielsku-Białej, Waldemara Ta-
tarczuka, dyrektora Galerii Labi-
rynt w Lublinie, oraz Jarosława
Suchana, dyrektora Muzeum Sztu-
ki w Łodzi. W ramach panelu re-
gionalnego wypowiedzieli się m.in. 
Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent 
Jaworzna, i Adam Rusiniak, wi-
ceprezydent Bielska-Białej.

– Miejska kolekcja sztuki ma wiele 
pozytywów. Po pierwsze, świadczy 

o poziomie miasta. Po drugie, to też 
świetny element promocyjny, który 
przyciąga turystów. Kolekcja może 
też promować miasto na zewnątrz, 
dzieła bowiem można wypożyczać – 
zaznacza Adam Rusiniak.

Jak dalej podkreśla, choć dyrek-
torzy galerii sztuki są przeciwni 
temu, by kolekcjonowanie dzieł 
traktować jako dobrą inwestycję 
fi nansową, to jednak samorządy 

biorą też pod uwagę wartość po-
siadanych zbiorów. Np. bielska ko-
lekcja jest warta nawet kilkanaście 
milionów złotych.

Wiele z tych dzieł Bielsko-Biała 
kupiła przed laty, bardzo tanio, od 
początkujących artystów.  Obecnie 
twórczość niektórych z nich jest 
wyceniana naprawdę wysoko, a co 
za tym idzie, rośnie też wartość ich 
wcześniejszych malowideł.

– Na przykład jedna z artystek, 
której obrazy mamy w bielskiej ko-
lekcji, sprzedała ostatnio, w Stanach 
Zjednoczonych, inne swoje dzieło... 
za ponad 1,5 mln dolarów – zazna-
cza  Adam Rusiniak.

O tym, jakie dzieła znajdują się 
w zasobach galerii Bielska-Białej, 
jaworznianie mogą przekonać się, 
oglądając w jaworznickim muzeum 
wystawę pt. „Podwójność”. Ekspo-
zycja przedstawia fragment biel-
skiej kolekcji. Znalazły się na niej 
m.in. dzieła Jerzego Truszkow-
skiego, Ireny Nawrot, Przemysła-
wa Kwieka czy Zbigniewa Libery.

– Cieszę się, że została rozpoczę-
ta dyskusja o miejskiej galerii sztu-
ki w Jaworznie, o tym, jak twórczo 
i organizacyjnie podejść do tematu 
kolekcjonowania i prezentowania 
w odpowiedni sposób posiadanych 
przez miasto dzieł – przyznaje Łu-
kasz Kolarczyk, jaworznicki wice-
prezydent. – Myślę, że grono, które 
rozpoczęło tę debatę w naszym mie-
ście, zainspiruje kolejne osoby i że 
kiedyś również jaworznicka galeria 
sztuki będzie zapraszać do zwiedzania 
swojej kolekcji, a także prezentować 
ją w innych miastach i w innych kra-
jach – dodał. 

Jak dalej poinformował, miasto 
ma plany na zagospodarowanie 
kamienicy przy ul. Mickiewicza, 
w której wcześniej miał siedzibę 
Sektor I, a z której musiał się wy-
prowadzić z powodu złego stanu 
technicznego budynku. Po moder-
nizacji artyści będą mogli wrócić 
w to miejsce.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Zawody i imprezy w ciężkowickiej stadninie przynoszą najmłodszym 
mieszkańcom miasta sporo radości | fot. Natalia Czeleń

Klub Młodego Wolontariusza po raz kolejny wesprze zbiórką jaworznic-
ką Wspólnotę „Betlejem" | fot. Natalia Czeleń

У Кракові почали оформлювати паспорти 
українцям: люди в чергах по два дні

Ніна Король, 
журналістка з 

України, котра 
живе в Явожно.

ДП «Документ» почало оформлювати паспорти 
українцям у Кракові. 

Біженці, котрі не мають закордонних паспортів, 
віднедавна можуть оформляти документи в Кракові, 
пункт прийому документів діє на площі біля «Галереї 
Краковської», поблизу залізничного вокзалу.

Можна записатися в електронну чергу за цим 
посиланням https://krakow.pasport.org.ua/solution-
s/e-queue. Однак біженці, котрі живуть в Явожному, 
зробити цього не змогли: намагались кілька днів 
поспіль, але марно. Тому вирішили їхати особисто. 

Діана з трьома дітьми їздила два дні поспіль – 
п’ятницю та суботу на згадану площу, адже ні вона, 
ні діти не мають закордонних паспортів, а без них 
родину не пустять в Польщу, якщо виїде хоча б на 
день в Україну у справах. 

– В Україні за короткий термін теж зробити 
паспорти не вдасться, і доведеться чимало грошей 
віддати за проїзд туди й назад. Тож ми нарешті наважились 
виготовляти закордонні паспорти тут, у Кракові, – ділиться 
жінка.

Українка з дітьми їхала рано, відмічатись у черзі треба 
приблизно о 8.30 та о 18.30. Протягом дня люди можуть 
відходити у справах, до туалету тощо, адже весь день чекають 
на вулиці.

За словами жінки, записатись у чергу можна цілодобово, 
бо чергування відбувається навіть вночі – волонтери ведуть 
облік у зошиті, аби всі, хто бажають, потрапили на прийом 
документів. Той, хто веде зошит весь день, на наступний день 
подає документи поза чергою. Працівники ДП «Документ» 
зважають на чергу, не пускають людей поза живою чергою. 
Паралельно йде обслуговування електронної та живої черг. 
За день з живої черги здають документи від 70 до 120 осіб. 

З електронної черги також потрапляють за день 30-50 осіб.
– Це міф, що не можна зареєструватись в електронну чергу, 

бо ж маю приклад дівчини, яка була з нами в живій черзі, а 
поки чекала, змогла зареєструватись в електронну і прийти 
на конкретні дату та час, – зауважила Діана. – Наша родина 
два дні була в чергах, адже на перший день ми були 175-ті, 
тож на ранок вже 75-ті. Другого дня, в суботу, прийняли 
78 родин, серед них і нас. Ми потрапили на оформлення 
документів лише на вечір суботи.

Примітно, що в черзі були українці, які знайшли прихисток 
в Італії та Чехії, інших країнах, там вони не змогли оформити 
паспорти, тож приїхали до Кракова.

– Кожну людину тут консультують, вказують, які ще 
документи треба донести. Фото маленьких дітей розміром 
10х15 краще принести з собою, хоча працівники роблять 

фото й на місці, – каже українка. – Діти від 12 років 
мають бути присутніми для біометричних даних 
(відбитків пальців).

Платити за виготовлення паспортів маєте 
лише картою, готівку не приймають. При оплаті 
знадобиться знати логін та пароль, які надавав 
банк при отриманні вами карти.

Незабаром має відкритись офіс в «Галереї 
Краковській», де будуть видавати замовлені 
паспорти.

При оформленні документів пропонують 
оформити і страховку на втрату паспорта (до 500 
гривень), тож врахуйте витрати. 

– У цій установі інформацію про дітей не 
вклеюють в закордонний паспорт, – зазначила 
Діана. – Таке необхідно робити в консульстві, якщо 
не виготовляєте закордонні паспорти дітям.

Термінові паспорти виготовляють 1,5 – 2 місяці, 
послуга коштує дорожче. Нетермінові чекати треба 3-4 
місяці. Ціна приблизна, бо може змінюватись: 3600 грн 
терміновий, 3250  – нетерміновий.

Відмічатись у черзі треба уранці та ввечері, інакше вас 
викреслять зі списку і треба буде чекати нову чергу.

Діана радить взяти з собою воду, їжу, павербанки, аби мати 
до кінця обслуговування заряджені телефони. У приміщенні 
вокзалу є продуктові маркети, де все необхідне є, бутерброди 
теж. Багато кафе поряд. Варто мати гроші на 
платні туалети, бо безкоштовних немає.

Хто приїздить 
машинами, то добова 
стоянка коштує 65-75 
злотих.  Поряд є готелі 
та хостели.

Halloweenowe atrakcje

Wolontariusze w akcji

Ośrodek Jeździecki Ciężkowice 
z okazji Halloween zaprasza wszyst-
kie dzieci na zawody. Będzie mnó-
stwo konkursów, nagród i dobrej za-
bawy. Impreza startuje w niedzielę, 
30 października, o godz. 10. Mile 
widziane będą tematyczne kostiu-
my. Na posiadaczy najciekawszych 
i najstraszniejszych halloweeno-
wych stylizacji czekają nagrody.

Program niedzielnej imprezy 
w ciężkowickiej stadninie przewi-

Klub Młodego Wolontariusza, któ-
ry działa przy jaworznickim Zespole 
Szkół Ogólnokształcących, prowadzi 
zbiórkę produktów spożywczych 
oraz środków czystości dla Wspól-
noty „Betlejem”. Zbiórka w szkole 
przy ul. Towarowej 61 potrwa do 
końca listopada.

Do akcji mogą się przyłączyć 
wszyscy chętni. – Z radością przyj-
miemy dary od mieszkańców. Zosta-
wiać je można w portierni szkolnej 
– mówi Angelika Lelek, psycho-
log szkolny. – Każdy może pomóc, 
a dobro wraca – przekonują zgodnie 
młodzi wolontariusze. 

Uczniowie przygotowali listę pro-
duktów, potrzebnych na co dzień 

duje różnorodne wyzwania. Młodzi 
zawodnicy będą  mieli do pokonania 
m.in. ścieżkę tatarską, w której wy-
magane jest samodzielne poruszanie 
się w stepie i kłusie. Organizatorzy 
zaplanowali na jej przebiegu kilka 
przeszkód, które pokonać trzeba 
konno, a kolejnych kilka pieszo. 
– W tej konkurencji na pewno będą 
zadania zręcznościowe i biegowe – 
zapowiada Olga Górkiewicz, in-
struktor jazdy konnej. 

mieszkańcom Betlejem. Zbierać 
będą artykuły spożywcze z długim 
terminem przydatności, takie jak: 
cukier, herbata, olej, konserwy mię-
sne i rybne. Mile widziane są także 
środki czystości, płyny do mycia 
naczyń, podłóg i łazienek, proszki 
do prania, papier toaletowy i ręcz-
niki papierowe.

Wszystkie dary przekazane zosta-
ną Wspólnocie „Betlejem”, tworzo-
nej przez środowisko ludzi skupio-
nych wokół domu przy ul. Długiej 
16 w Jaworznie. Są to głównie 
osoby bezdomne, z których więk-
szość ma za sobą trudne życiowe 
doświadczenia.

Natalia Czeleń

W czasie imprezy do pokonania 
będą też parkury treningowe 50/60 
cm, 70/80 cm oraz 90 cm. To skoki 
przez przeszkody na określonych 
wysokościach.

Na najmłodszych uczestników 
imprezy czeka fantastyczna zabawa 
„Hobby Horse”. Ta forma aktyw-
ności dotarła do nas ze Skandyna-
wii. Jej zaletą jest to, że angażuje 
dziecko do aktywności fi zycznej 
oraz zachęca do biegania, skakania 
czy innych akrobacji. Do zabawy 
potrzebna jest zabawkowa głowa 
konia na patyku, z którą przeska-
kuje się przeszkody, poprzeczki. 
Zawody „Hobby Horse” rozegrane 
zostaną w 6 konkursach: 30 cm dla 
dzieci do 5 lat, towarzyski 60 cm, 
80 cm,  90 cm i 100 cm. Na śmiał-
ków czekać będzie też konkurencja 
„Potęga skoku”, przewidująca jesz-
cze wyższy skok.

– Prosimy o telefoniczne potwierdze-
nie obecności jeźdźców, byśmy mogli 
zaplanować przebieg konkursów. Przy 
zgłoszeniu wymagane jest podanie 
imienia swojego trenera, ponieważ to 
instruktorzy będą przydzielać konie – 
mówi Olga Górkiewicz.

Aby zgłosić udział w zawodach, 
należy zadzwonić na numer 531 
296 100.

Natalia Czeleń
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W klubie Relaks w Niedzieliskach świętowali członkowie Miejskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Stowarzyszenie obchodzi bowiem w tym roku jubileusz 
40-lecia działalności. Z tej okazji odbyła się biesiada ludowa z udziałem zespołów śpiewaczych z Jaworzna i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. Paweł Silbert, 
prezydent Jaworzna, jego zastępca, Łukasz Kolarczyk, wraz z ich współpracownikami, Dariusz Starzycki, wicemarszałek woj. śląskiego, Andrzej Krawczyk, szef Wojewódzkiego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach, a także jaworzniccy radni i dyrektorzy miejskich instytucji kultury.

Jubileuszowa biesiada

– Miasto pod jaworem, tak bowiem 
nazywam Jaworzno, przez lata bar-
dzo się rozrosło, pięknie się rozwija, 
realizuje kolejne ważne inwestycje. 
Jednocześnie jaworznickie władze 
oraz członkowie Miejskiego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolni-
czych dbają o to, by w tym mieście 
na prawach powiatu nie zatarły się 
kultura, tradycje tej ziemi – podkre-
ślił Andrzej Krawczyk.

Jaworzno jako miasto miało 
przez stulecia zróżnicowany cha-
rakter. Do 1901 roku było wsią, po-
dobnie jak większość okolicznych 

miejscowości, które leżą dziś w jego 
graniach (wcześniej od Jaworzna 
prawa miejskie zyskała tylko Szcza-
kowa, która po latach też została 
częścią naszego miasta). Ludowe 
tradycje są żywe do dziś, co wi-
dać podczas licznych imprez, np. 
podczas dożynek, biesiad i innych 
wydarzeń, w których biorą udział 
m.in. rolnicy i członkowie zespo-
łów śpiewaczych, działających przy 
kołach gospodyń wiejskich, nale-
żących do związku.

– Członkowie tych zespołów chodzą 
w krakowskich strojach. Dbają o to, by 

wzbogacać swój repertuar związany 
z tradycjami i kulturą ziemi jaworz-
nickiej. W tych działaniach wspierani 
są zarówno przez nasz związek, jak 
i przez związek wojewódzki oraz przez 
Urząd Miejski i Miejskie Centrum Kul-
tury i Sportu, a także przez inne pod-
mioty – zaznaczył Tadeusz Brzózka, 
wieloletni prezes Miejskiego Związ-
ku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych w Jaworznie. – Bardzo 
dziękujemy za to, że podejmujecie 
trud ocalenia naszej najpiękniejszej 
tradycji – dodał.

Pan Tadeusz, razem z wiceprze-
wodniczącą jaworznickiej organi-
zacji, Danutą Dubiel, i Andrzejem 
Krawczykiem wręczyli dyplomy 
i  statuetki osobom związanym 
i współpracującym z organizacją, 
dziękując za wieloletnie wspólne 

W części artystycznej wystąpiły zespoły śpiewacze | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Życzenia członkom związku złożył m.in. prezydent Paweł Silbert | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Na jubileuszu nie mogło zabraknąć tortu | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
Modernizacja przejścia podziemnego na Osiedlu Stałym. Maj 2012 r. 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Drogowa 
metamorfoza trwa

W ostatnich latach Jaworzno 
przeszło drogową rewolucję. Za-
korkowane dawniej Centrum, z pę-
dzącymi przez Rynek tirami, dziś 
jest przestrzenią do spacerów i wy-
poczynku. Zapraszamy w podróż do 
niedalekiej przeszłości i prezentuje-
my historię drogowej metamorfozy.

Przebudowa jaworznickiego ukła-
du komunikacyjnego rozpoczęła się 
jeszcze w latach dwutysięcznych. 
Chodziło o to, by zapewnić szybki 
i bezpieczny przejazd przez poszcze-
gólne dzielnice miasta.

Drogowa machina ruszyła w 2005 
roku. Właśnie wtedy rozpoczęła się 
budowa pierwszego odcinka Tra-
sy Śródmiejskiej między Centrum 
a Starą Hutą i Borami, od skrzy-
żowania ul. Krakowskiej do ul. Ol-
szewskiego. W drugim etapie dro-
gowcy wytyczyli 3-kilometrowy 
odcinek, od Olszewskiego do Le-
opoldu. Trasa biegnie po śladzie 
dawnego torowiska, przy którym 
była kiedyś stacja kolejowa Ja-
worzno.

Nowa droga stała się obwodni-
cą śródmieścia. I choć w jednym 
ze swoich punktów przecięła na 
pół ul. Chopina, to zadbano o to, 
by piesi mogli dostać się na dru-
gą stronę, przemierzając specjalną 
kładkę, zbudowaną nad TŚ. Z kolei 
nad ul. Kolejową powstał wiadukt 
drogowy (w miejscu kolejowego), 
a na Leopoldzie zbudowano pierw-
sze z dwóch przejść podziemnych. 
Jednocześnie drogowcy wykona-
li łącznik do ul. Kolejowej i nowy 
skręt w Grunwaldzką.

Wielkie otwarcie Trasy Śródmiej-
skiej miało miejsce 1 grudnia 2008 
roku. Właśnie wtedy ul. Grunwaldz-
ka w centrum naszego miasta prze-
stała pełnić funkcję Drogi Krajowej 
nr 79. W kolejnych latach zmienił 
się też układ komunikacyjny w sa-
mym śródmieściu, w którym także 
odbyła się wielka, drogowa przebu-
dowa. Do tej pory jednokierunkowa, 
Grunwaldzka została przerobiona na 
drogę dwukierunkową. Z kolei na 
Pocztowej odwrócono kierunek ru-
chu. Doszło też do zmiany lokaliza-
cji przystanków autobusowych. Zli-
kwidowane zostały ten na Pocztowej 
i ten pod tzw. Merino, a powstały 
przystanki obok Urzędu Miejskiego 

i naprzeciwko Hali Widowiskowo-
-Sportowej. W Centrum pojawiły 
się też dwa ronda i przebudowa-
no najważniejsze skrzyżowania. Po 
kilku latach wyprowadzono także 
ruch z Rynku. Główna miejska płyta 
stała się deptakiem.

Wielkie zmiany nastąpiły także 
w innych częściach miasta. Pra-
ce dotyczyły budowy obwodnicy 
Dąbrowy Narodowej. Tzw. droga 
przemysłowa, dziś mająca nazwę 
Obrońców Września 1939 roku, cią-
gnie się od Osiedla Stałego do granic 
Jaworzna z Sosnowcem. Jej budowa 
odciążyła zakorkowaną dawniej ul. 
Katowicką, która właśnie teraz jest 
modernizowana.

Drogowcy przebudowali też wte-
dy główne drogi na Osiedlu Stałym. 
Zniknęło Rondo im. 308 Krakow-
skiego Dywizjonu Myśliwskiego, 
a powstało skrzyżowanie z sygna-
lizacją świetlną.

Kolejnymi ważnymi inwestycja-
mi były przebudowa skrzyżowa-
nia Grunwaldzkiej ze Szczakowską 
przy Urzędzie Skarbowym i budowa 
drugiego przejścia podziemnego na 
Leopoldzie.

Zmiany układu drogowego w Ja-
worznie trwają nadal. W remoncie 
są właśnie ul. Katowicka i część 
Grunwaldzkiej na Pechniku, które 
kiedyś były częściami DK79. W toku 
jest też wielka przebudowa dróg 
w Byczynie. Powstaje tam nowy ślad 
drogi krajowej. W ramach inwestycji 
budowana jest m.in. estakada, po 
której już niebawem będą jeździć 
m.in. uciążliwe dziś dla mieszkań-
ców tiry.

Ruszyła też modernizacja odcin-
ka Grunwaldzkiej na Leopoldzie. 
Remont 240-metrowego fragmentu 
DK79, od skrzyżowania z ulicą Ce-
gielnianą do krzyżówki z al. Piłsud-
skiego ma być ukończony końcem 
czerwca 2023 roku.

Urzędnicy z jaworznickiego ma-
gistratu apelują więc do mieszkań-
ców o wyrozumiałość i ostrożność.

– Prosimy o stosowanie się do orga-
nizacji ruchu obowiązującej na czas 
prowadzonych robót w tym rejonie. 
Za wszelkie utrudnienia przeprasza-
my – podkreśla Katarzyna Florek
w UM Jaworzno.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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W klubie Relaks w Niedzieliskach świętowali członkowie Miejskiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Stowarzyszenie obchodzi bowiem w tym roku jubileusz 
40-lecia działalności. Z tej okazji odbyła się biesiada ludowa z udziałem zespołów śpiewaczych z Jaworzna i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. Paweł Silbert, 
prezydent Jaworzna, jego zastępca, Łukasz Kolarczyk, wraz z ich współpracownikami, Dariusz Starzycki, wicemarszałek woj. śląskiego, Andrzej Krawczyk, szef Wojewódzkiego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Katowicach, a także jaworzniccy radni i dyrektorzy miejskich instytucji kultury.

Szansa 
na 

stypendium

AU TO P R O M O C J A

Jubileuszowa biesiada

działania. Wśród odznaczonych 
znaleźli się m.in. przedstawiciele 
miejskich i wojewódzkich samo-
rządów, wśród nich był również 
prezydent Paweł Silbert.

– Kultura ludowa w naszym kraju 
ma znaczenie i mam nadzieję, że mieć 
będzie zawsze. A ta nasza, jaworznic-
ka, ma swoją wyjątkową specyfi kę. 
Jaworzno leży bowiem na pograniczu 
dwóch regionów i jest przedziwnym 
miejscem na mapie świata, takim, 
w którym podczas świąt państwo-
wych czy kościelnych ludowe zespoły 
występują w strojach krakowskich, 
a obok nich gra orkiestra górnicza. 
I oby było tak nadal – podkreślił 
Paweł Silbert.

Życzenia członkom związku zło-
żył także m.in. Sebastian Kuś, dy-
rektor Miejskiego Centrum Kultury 

i Sportu, pod którego auspicjami 
działają zespoły śpiewacze.

– Chcę serdecznie podziękować, że tak 
chętnie odpowiadacie na nasze zapro-
szenia do udziału w występach i konkur-
sach, za to, że chcecie nas reprezentować 
w mieście, w regionie, w kraju, że robicie 
to bardzo godnie – zaznaczył i przy-
pomniał, że jedną z takich ważnych 
imprez w mieście była regionalna 
odsłona festiwalu „Polska od kuchni”. 
Jak zapowiedział, jest duża szansa na 
to, że festiwal zawita do Jaworzna 
również w przyszłym roku.

Jubileusz związku nie mógł obejść 
się bez pysznego tortu. Po części ofi -
cjalnej rozpoczęła się część artystycz-
na, podczas której każdy z zespo-
łów śpiewaczych zaprezentował kilka 
swoich utworów.

Anna Zielonka-Hałczyńska

W części artystycznej wystąpiły zespoły śpiewacze | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Życzenia członkom związku złożył m.in. prezydent Paweł Silbert | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Rozdali uśmiechy
Młodzi jaworznianie zadbali o do-

bry nastrój i uśmiechy pensjonariu-
szy ciężkowickiego Zakładu Pielę-
gnacyjno-Opiekuńczego. Z okazji 
Światowego Dnia Uśmiechu, który 
przypadał w piątek, 7 października, 
uczestnicy zajęć w klubie Miejskie-
go Centrum Kultury i Sportu Wega 
przygotowali dla pensjonariuszy 
ZPO miłą niespodziankę. Młodzi ja-
worznianie wykonali własnoręcznie 
kolorowe, radosne „emotki”, któ-
re podopiecznym ciężkowickiego 
ośrodka przekazała Wanda Cioł-
czyk z MCKiS. – Dzieci i młodzież 
wiele serca włożyły w wykonanie tych 
uśmiechniętych buziek. Mówi się, że 
śmiech to zdrowie. Uśmiech rozluźnia, 
odstresowuje, poprawia nastrój, podno-
si odporność na choroby. Jest w jednym 
rozmiarze, a pasuje na każdego – mówi 
Wanda Ciołczyk z klubu Wega.

Jak mówi stare polskie przysłowie, 
śmiech to zdrowie.

Specjaliści przekonują, że uśmiech 
ma zdecydowanie więcej korzyści. 
Poprawia odporność, wspomaga 

pamięć i koncentrację oraz łagodzi 
ból.  – Uśmiechajmy się jak najczę-
ściej, bo uśmiech otwiera serca, leczy 
dusze i dodaje skrzydeł – przekonuje 
pani Wanda.

Prezenty sprawiły wiele radości 
pacjentom oraz personelowi ZPO 

w Ciężkowicach. – Serdecznie dzię-
kujemy za tak cudowną niespodziankę, 
za pozytywną energię, uśmiech i dobre 
słowo – mówią pracownicy Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Ja-
worznie.

Natalia Czeleń

Młodzi jaworznianie przygotowali uśmiechnięte „emotki” z myślą o pen-
sjonariuszach ZPO | fot. Materiały MCKiS
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Maria Żak radzi, by przed każdym zabiegiem wykonać chociaż podstawowe 
badania | fot. Natalia Czeleń

Krystian Wiśniewski zachęca rodziców do tego, by rozmawiali z dziećmi o uczuciach i emocjach 
| fot. Natalia Czeleń

Rozumienie własnych emocji i radzenie sobie z nimi w trudnych sytuacjach to dla dziecka duże 
wyzwanie. Specjaliści radzą, by o uczuciach dużo rozmawiać, bo to pomoże maluchowi dobrze 
odnaleźć się w skomplikowanym świecie emocji i pokaże, że odczuwanie ich jest w porządku. 
Eksperci radzą, by odpowiednio się do tych rozmów przygotować.

Jak rozmawiać 
z dzieckiem 
o emocjach

– Im szybciej podejmiemy z dzieć-
mi dialog na temat emocji, które od-
czuwają, tym lepiej. Zaprocentuje 
to w wieku nastoletnim tych dzieci, 
a także w ich życiu dorosłym – mówi 
Krystian Wiśniewski, psycholog 
i właściciel gabinetu psychologicz-
nego „Moc Uzdrawiania”.

Rozmawianie o emocjach odgry-
wa kluczową rolę w kształtowaniu 
się jego inteligencji emocjonalnej. 

– Inteligencja emocjonalna jest bar-
dzo ważna, bo to właśnie ona ułatwia 
nam kontakty z innymi ludźmi. Ba-
dania psychologiczne potwierdziły, że 
sam intelekt to jednak za mało, by 
odnosić w życiu sukcesy – opowiada 
Krystian Wiśniewski.

Rozmowy o emocjach pomogą 
dziecku zrozumieć zachowania 
innych ludzi, a także zrozumieć 
i nazwać własne emocje. Nauczą 
je także, jak wyrażać te uczucia, 
i jak o nich mówić, by odzyskać 
wewnętrzną równowagę i spokój. 

– Na rynku wydawniczym jest mnó-
stwo ciekawych książeczek, układa-
nek i gier poświęconych emocjom. 
Warto po nie sięgać – radzi Krystian 
Wiśniewski.

Specjalista poleca też wszystkim 
rodzicom obejrzenie z dziećmi fi l-
mu animowanego pt. „W głowie się 
nie mieści”. Opowiada on o małej 
dziewczynce, której zachowaniem 
kierują radość, strach, gniew, odra-
za i smutek. – Warto w czasie baj-
ki omawiać poszczególne momenty 
z dzieckiem – sugeruje ekspert.

W trudniejszych sytuacjach sko-
rzystać można z pomocy profesjo-
nalistów. Psycholodzy znają wiele 
sposobów na radzenie sobie z dzie-
cięcymi emocjami.

Ważne jest też, by często uważnie 
obserwować swoje dziecko. – Warto 
zwrócić uwagę na to, jak ono sobie 
radzi emocjonalnie w różnych sytu-
acjach. Kiedy widzimy, że dziecko np. 
zaciska pięści, powiedzmy do niego: 
„Widzę, że jesteś zdenerwowany, bo 
zaciskasz pięści”, ale kiedy dziecko 
znajduje się w nowym środowisku 
i jest zawstydzone, absolutnie nie 
mówmy do niego: „Nie wstydź się”, 
bo dziecko ma prawo się w takiej sy-
tuacji wstydzić – tłumaczy psycho-
log dziecięcy. Dzięki właściwemu 
nazywaniu emocji i niewyśmiewa-
niu ich, naprowadzimy dziecko na 

właściwe zrozumienie każdej emo-
cji. Warto też pamiętać, że każde 
dziecko jest wrażliwe na emocje 
swoich rodziców. 

– Dziecko chłonie nasze emocje jak 
gąbka. Ważne, byśmy go nie okła-
mywali, tylko stawiali na szczerą 
rozmowę i po prostu przyznali się do 
uczuć, które nami targają – opowia-
da psycholog dziecięcy.

Takie zachowanie pokaże dziec-
ku, że mówienie o  swoich od-
czuciach jest czymś naturalnym 
i potrzebnym, a dziecko poprzez 
obserwowanie rodzica, uczy się 
też regulacji emocji.

– Jeśli nasze słowa nie będą szły 
w parze z zachowaniem, to dziecko 
z powodu rozbieżności pomiędzy tym, 
co słyszy i widzi, poczuje się zagubio-
ne – tłumaczy Krystian Wiśniewski.

Ekspert radzi także, by rodzic 
uważnie słuchał dziecka. – Udo-
wodnimy tym, że to, co dziecko mówi, 
jest dla nas ważne i że jest ono przez 
nas rozumiane. To z pewnością po-
zytywnie wpłynie na pewność siebie 
i wiarę we własne możliwości nasze-
go dziecka – tłumaczy psycholog.

Natalia Czeleń

Zadbajmy 
o skórę

Zdaniem jaworznickich kosmetolo-
gów - jednym z najpopularniejszych 
ostatnio zabiegów medycyny estetycz-
nej jest mezoterapia igłowa, która ma 
zapewnić odpowiednie nawilżenie 
i ujędrnienie skóry. Zabieg przynosi 
dobre efekty i jest bezpieczny, ale 
eksperci radzą, by przed zgłoszeniem 
się pamiętać o wykonaniu komple-
tu podstawowych badań.  Istnieją 
bowiem różne przeciwwskazania, 
a badania pozwolą się upewnić, że 
stan zdrowia nie dyskwalifi kuje nas 
z zabiegu. – Wykonanie badań labo-
ratoryjnych powinno być normą i natu-
ralnym odruchem przed każdym zabie-
giem inwazyjnym – mówi Maria Żak, 
kosmetolog, trycholog i wykładowca 
akademicki oraz właścicielka gabine-
tu „Pani Cebulka”.

Osoba wykonująca zabieg mezo-
terapii igłowej musi przeprowadzić 
dokładny wywiad z pacjentem. Prze-
ciwwskazaniami są między innymi: 
ciąża i karmienie piersią, choroby 
nowotworowe do 5 lat od remisji, 
cukrzyca, zakrzepica czy choroby go-
rączkowe. Mezoterapii igłowej unika 
się także u pacjentów, którzy borykają 
się z przedłużonym gojeniem się ran,  
bliznowcami, łysieniem plackowatym 
w fazie aktywnej i łysieniem blizno-
waciejącym. Przeciwwskazaniem do 
mezoterapii są także alergie oraz sta-
ny zapalne skóry. Dlatego też specja-
listka zaleca, by przed mezoterapią 
igłową skóry głowy wykonać badanie 
trichoskopowe. Mezoterapia igłowa 
wywołuje kontrolowany stan zapalny, 
dlatego skóra w dniu zabiegu musi 
być w dobrej kondycji.

– Jeżeli badanie trichoskopowe wy-
każe nieprawidłowości, to zabiegu me-
zoterapii absolutnie nie wykonujemy
– informuje Maria Żak.

Mezoterapia igłowa to przede 
wszystkim zabieg nawilżający i ujędr-
niający skórę. Wykonywany jest na 
twarzy, głowie czy okolicach dotknię-
tych cellulitem. Zabieg ten pobudza 
skórę do procesów naprawczych. Do-
chodzi do przebudowy skóry, wzro-
stu produkcji kolagenu i elastyny czy 
zwiększenia przekrwienia skóry.

Skórę trzeba odpowiednio przygo-
tować do zabiegu. W dniu zabiegu nie 

należy spożywać alkoholu oraz leków 
obniżających krzepliwość krwi. Po-
nadto zaleca się unikania ekspozycji 
na promieniowanie UV. W przypadku 
mezoterapii igłowej twarzy przed za-
biegiem zostaje wykonany dokładny 
demakijaż.

Zabieg mezoterapii igłowej wy-
konuje się strzykawką z bardzo 
cienką igłą lub specjalnym pisto-
letem do mezoterapii. Pod skórę 
wstrzykuje się odpowiedni prepa-
rat. Specjalistka radzi, by przed 
zabiegiem upewnić się u kosme-
tologa, że preparat, który ma za-
miar zastosować, posiada specjalny 
certyfi kat. – W zdecydowanej więk-
szości stosuje się preparaty oparte na 
kwasie hialuronowym, który ma za 
zadanie ujędrnić i nawilżyć skórę, po-
przez związanie wody w jej górnych 
warstwach. W kwasie hialuronowym 
bardzo często są zawieszone różnego 
rodzaju substancje: witaminy, pepty-
dy, aminokwasy, krzem, w zależności 
od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć. 
W przypadku walki z cellulitem bę-
dzie to preparat z kofeiną – opowia-
da Maria Żak.

Nakłucia igłą nie są przyjemne, ale 
też nie tak bardzo bolesne. W przy-
padku niskiego progu bólowego pa-
cjenta jest możliwość znieczulenia.

Po zabiegu na skórze pozostają 
drobne ślady po wkłuciach. Choć 
będą one wstępnie zagojone, to skó-
ra w okresie rekonwalescencji wy-
maga odpowiedniego zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniami. Mogą też 
pojawić się siniaki. Skóra może być 
spuchnięta i lekko obrzęknięta. Po 
zabiegu trzeba zadbać o dokładną 
higienę. Warto stosować kremy z fi l-
trami UV. Pościel i ręczniki muszą być 
świeże, by uniknąć rozwoju mikroor-
ganizmów w osłabionej skórze. Nie 
powinniśmy też wtedy spać ze zwie-
rzętami. W dniu zabiegu odradza się 
także spożywania alkoholu.

– Każdy pacjent powinien otrzymać 
na kartce listę zaleceń, których musi się 
trzymać. Dzięki temu uzyskamy pożą-
dane efekty zabiegów i unikniemy ich 
skutków ubocznych – podkreśla „Pani 
Cebulka”.

Natalia Czeleń
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Frekwencja i poziom ubiegłorocznej edycji konkursu plastycznego zaskoczyły organizato-
rów | fot. Materiały STK

Agnieszka Dąbrowska i Aleksandra Bzowska prezentują ukraińskie książki  | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Jaworznicka książnica 
wzbogaciła się o nowe 
książki i czasopisma 
w języku ukraińskim. 
Przesyłka z kilkudzie-
sięcioma egzemplarzami 
została wysłana z Kijo-
wa i trafi ła do Jaworzna. 
Dzięki temu pochodzący 
z Ukrainy czytelnicy, za-
pisani do naszej miejskiej 
biblioteki, będą mogli 
wypożyczać książki, na-
pisane w ich ojczystym 
języku.

Książkowe dary 
od mieszkańców Kijowa

Do tej pory w jaworznickim księ-
gozbiorze brakowało przede wszyst-
kim tytułów przeznaczonych dla 
dorosłych miłośników czytania. Bi-
blioteka dysponowała tylko kilko-
ma pozycjami. Sporo miała za to 
książeczek dla najmłodszych. Teraz 
zasoby są znacznie większe.

Inicjatorką akcji, związanej z po-
zyskaniem książek po ukraińsku, 
jest pracująca w Czytelni Nauko-
wej Agnieszka Dąbrowska. Bi-
bliotekarka przeprowadziła całe 
to międzynarodowe przedsięwzię-
cie wspólnie z dwiema ukraiński-

mi pisarkami, Halyną Tkachuk
i Anastasją Muzyczenko. To za 
sprawą obu pań, ich rodacy, nadal 
mieszkający w ogarniętej wojną 
ojczyźnie, przekazali swoje książki 
na rzecz uchodźców.

– Halyna to moja dobra znajoma. 
Poznałyśmy się jeszcze na studiach. 
Jest pracownikiem Biblioteki Naro-
dowej Ukrainy.  Obecnie przebywa 
na stypendium w Krakowie. Zapy-
tałam ją, czy mogłaby pomóc naszej 
bibliotece. Zgodziła się bez wahania 

– opowiada pani Agnieszka. – Ha-
lyna pisze przede wszystkim dla dzieci 
i młodzieży. Oprócz tego, że przekaza-
ła jaworznickiej bibliotece egzemplarze 
swoich książek, to skontaktowała się 
też ze swoją koleżanką, również pisar-
ką, która mieszka w stolicy Ukrainy. 
Anastasja Muzyczenko ogłosiła na 
Facebooku zbiórkę książek dla uchodź-
ców. Na jej apel odpowiedziało wielu 
znajomych z Kijowa – przyznaje.

Ukraince udało się zebrać w ten 
sposób 40 pozycji i trochę czaso-

pism młodzieżowych. Są w ideal-
nym stanie. W tym zbiorze są po-
wieści obyczajowe dla dorosłych 
i młodzieży, kryminały, kilka ksią-
żeczek dla dzieci.

Teraz przed jaworznickimi bi-
bliotekarzami zadanie polegające 
na skatalogowaniu książkowych 
darów. W ich opisaniu pomogą oso-
by znające język ukraiński, w tym 
pracownica MBP i Ukrainka, która 
prowadzi w książnicy lekcje pol-
skiego dla uchodźców.

– Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to do końca października 
część z tych książek zostanie udostęp-
niona naszym czytelnikom – podkre-
śla Aleksandra Bzowska, instruktor 
metodyczny w jaworznickiej MBP. 
– Z dotychczasowych zasobów biblio-
tecznych na bieżąco korzysta już 25 
uchodźców, w tym około połowa to 
najmłodsi czytelnicy – dodaje.

Na akcji przekazania książek 
jednak się nie kończy. W ramach 
projektu „Razem z Ukrainą”, który 
książnica prowadzi przy fi nanso-
wym wsparciu miasta, w jej głów-
nym gmachu odbywają się też, od 
kilku miesięcy, lekcje języka polskie-
go. – Obecnie zajęcia są skierowane 
do grupy zaawansowanej, która spo-
tyka się w piątki w godz. 9-11, ale już 
niebawem ma ruszyć kolejna grupa, 
popołudniowa, dla początkujących – 
informuje dalej Aleksandra Bzowska.

Na listopad planowane jest z kolei 
spotkanie autorskie z Halyną Tkachuk 
i warsztaty, skierowane do dzieci w 
wieku 9-13 lat, na podstawie gry li-
terackiej, której autorką też jest ta 
ukraińska pisarka. – Zależy nam na 
tym, by ukraińskie dzieci i młodzież, 
które coraz lepiej radzą sobie z językiem 
polskim, nie zapomniały też swojego 
ojczystego języka i by każdy Ukrainiec 
miał dostęp do swojej rodzimej kultury
– zaznacza Agnieszka Dąbrowska.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Wokalista 
Dżemu wystąpi 

z eM Bandem
Na jaworznickich melomanów czeka nie 

lada gratka. W organizowanych przez or-
kiestrę eM Band 10. Zaduszkach Jazzowych 
weźmie udział Maciej Balcar, wokalista ze-
społu Dżem. Koncert jaworznickich muzyków 
i słynnego piosenkarza odbędzie się 2 listo-
pada o godz. 18.

– Impreza zaduszkowa, cyklicznie organizo-
wana przez orkiestrę eM Band, która jest częścią 
ATElier Kultury w Jaworznie, to sposobność do 
spotkania się w jazzowym klimacie w klubie 
Relax – podkreśla Marek Malisz, szef eM 
Bandu i wicedyrektor ATElier Kultury. – Go-
ściem specjalnym tegorocznych Zaduszek Jazzo-
wych będzie Maciej Balcar, znakomity wokali-
sta zespołu Dżem, który wystąpi w repertuarze 
odmiennym gatunkowo, w towarzystwie eM 
Bandu – zaznacza.

Jak przypomina, w poprzednich edycjach 
tej listopadowej imprezy wystąpili: Krystyna
Prońko, Grażyna Auguścik, Beata Przybytek, 
Ewa Uryga, Patrycja Gola, Karolina Lesz-
ko, Marek Bałata i Krzysztof Herdzin Trio. 

Wstęp na koncert jest płatny. Bilety w cenie 
50 zł (normalny) i 30 zł (ulgowy) można kupić 
w Klubie Relax i na www.kupbilecik.pl. AZ-H

Pokaż, co potrafi sz
Od 24 października do 5 listopada zgłaszać 

można swoje prace w ramach VIII konkursu 
plastycznego „Pędzlem, nitką i dłutem malo-
wane - pokaż, co potrafi sz”. Jego organiza-
torem jest Stowarzyszenie Twórców Kultury 
w  Jaworznie, a współorganizatorem Miejska 
Biblioteka Publiczna w Jaworznie. 

– Konkurs jest otwarty, mogą w nim wziąć 
udział wszystkie pełnoletnie osoby tworzące
– mówi Natalia Urant ze Stowarzyszenia 
Twórców Kultury.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymal-
nie dwa obrazy, grafi ki, rysunki czy rzeźby 
lub hafty. Regulamin konkursu dostępny 
jest na stronie internetowej jaworznickiego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury. Informacji 
udziela także Natalia Urant (natalia.urant@
gmail.com lub pod nr. tel. 606 350 663) oraz 
Anna Kłosowicz (pigularka67@tlen.pl i pod 
nr tel. 518 697 933).

Prace nadsyłać należy 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”. 

Do udziału w konkursie zgodnie zachęcają 
artyści skupieni w STK. – To świetna okazja, 
by pokazać swoje prace szerszej publiczności. 
Być może zostaną one wyróżnione przez juro-
rów, a to daje dodatkową motywację do dal-
szej pracy twórczej. W czasie pokonkursowego 

wernisażu można też poznać innych miłośników 
sztuki z całej Polski. Na laureatów czekają 
atrakcyjne i praktyczne nagrody – zachęca 
Anna Kłosowicz z STK.

Plastyczny konkurs „Pędzlem, nitką i dłu-
tem malowane - pokaż co potrafi sz” orga-
nizowany jest z powodzeniem w naszym 

mieście od wielu lat. Ubiegłoroczna edycja 
była rekordowa. Napłynęło do niej 115 prac 
od ponad 60 osób z całej Polski. Jury miało 
trudne zadanie, poziom był bowiem bardzo 
wysoki, a artyści zachwycili różnorodnością 
technik wykonania swoich prac. 

Natalia Czeleń

NR 38/2022      13 PAŹDZIERNIKA 2022 11KULTURA



Dr Piotr Uwijała jest komendantem miejskim policji w Jaworznie
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Książka naukowa komen-
danta miejskiego policji 
w Jaworznie, insp. dra 
Piotra Uwijały, została no-
minowana do Nagrody im. 
Oskara Haleckiego w kon-
kursie na „Książkę Histo-
ryczną Roku”. Głosowanie 
na najlepsze publikacje 
w kilku kategoriach odby-
wa się do 31 października 
na stronie internetowej, 
poświęconej konkursowym 
zmaganiom.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa 9 listopada o 18.00 na spektakl 
"Grace i Gloria", który został przygotowany specjalnie z okazji ju-

bileuszu Stanisławy Celińskiej. Jest to barwna, a zarazem przejmująca 
opowieść o dwóch dojrzałych kobietach, o krańcowo różnych tempe-
ramentach, charakterach i skrajnie odmiennych doświadczeniach ży-
ciowych. Wzruszający spektakl dotykający trudnych tematów przemi-

jania, jednocześnie niosący nadzieję, przepełniony poczuciem humoru 
i zaskakującymi zwrotami akcji.

Brawurowa gra Stanisławy Celińskiej i Lucyny Malec 
tworzy widowisko pełne wdzięku i refl eksji.

Bilety do nabycia w ATElier Kultury ul. A. Mickiewicza 2 oraz na 
https://www.kupbilecik.pl/.../82261/Jaworzno/Grace+i+Gloria/

2 października rozpoczął się 32. Międzynarodowy Festiwal Młodych 
Laureatów Konkursów Muzycznych. Zapraszamy na koncerty festiwa-

lowe do sali koncertowej Miasta Ogrodów, Studia Koncertowego Radia 
Katowice, sali kameralnej NOSPR, Bazyliki o.o. Franciszkanów oraz do 
ATElier Kultury w Jaworznie. Serdecznie zapraszamy do sali koncer-
towej ATElier Kultury (ul. Mickiewicza 2) 18 października o 18.00. 
Odbędzie się tam koncert “Magia duetu – Trefon Gmyrek DUO”. 
Wystąpią: Maria Gmyrek (saksofon) i Wojciech Trefon (harfa).

Zespół ten tworzą absolwenci bielskiej szkoły muzycznej, a obecnie stu-
denci katowickiej Akademii Muzycznej – Maria Gmyrek oraz Wojciech 
Trefon, którzy od najmłodszych lat dzielą razem scenę. Ten wielokrotnie 
nagradzany duet harfowo-saksofonowy (sama ta kombinacja instru-
mentów jest egzotyczna) zaprezentuje dla Państwa repertuar żywiołowy, 
wśród którego należy wyróżnić kompozycje P. Itturalde, A. Desplata, A. 
Mozgały oraz P. Schellera. Z kolei obecność w repertuarze opracowań 
utworów takich kompozytorów jak: M. Ravel, G. Gershwin czy J. Williams 
świadczy o niezwykłej atrakcyjności przygotowanego dla publiczności 
programu.

Wstęp wolny!

R E K L A M A

Czekają 
na tancerzy

Młodzieżowy Dom Kultury na 
Osiedlu Stałym zaprasza chętnych 
do grup tanecznych. To zaprosze-
nie skierowane jest do nastoletnich 
miłośników tańca współczesnego. 

– Mamy jeszcze wolne miejsca do 
tanecznej grupy młodzieżowej. Kan-
dydaci nie muszą mieć doświadczenia 
z tańcem. Wszystkiego nauczą się na 
zajęciach – zapewnia Ewa Lis, in-
struktorka tańca z MDK.

Jedynym warunkiem decydują-
cym o przyjęciu do grupy jest do-
bra sprawność fi zyczna. – Chętnych 
zapraszam na trening, w czasie któ-
rego mam możliwość zweryfi kowania 
umiejętności i podejścia kandydatów
– opowiada instruktorka tańca.

Pierwszy trening jest też świetną 
okazją dla kandydatów, by utwier-
dzili się w tym, czy faktycznie 
chcą zajmować się tańcem współ-
czesnym. Treningi odbywają się 
w Młodzieżowym Domu Kultury 
przy ul. Inwalidów wojennych 2. 
Tancerze spotykają się dwa razy 
w tygodniu: w piątki w godz. od 
16.15 do 21.30 i w soboty, kiedy 
to ćwiczą od godziny 8 do 11. 

Każdy trening poprzedzony jest 
półgodzinną rozgrzewką. Składa 
się też z ćwiczeń technicznych oraz 
części choreografi cznej i rozcią-
gania.

Zapisy u instruktorki tańca Ewy 
Lis, pod nr tel. 505 096 006.

Natalia Czeleń

Książka walczy o nagrodę

Wydawnictwo, autorstwa szefa 
jaworznickich policjantów nosi ty-
tuł „Polska wojskowa misja zaku-
pów w Paryżu w latach 1919-1921. 
Pozyskiwanie i transport zagra-
nicznego materiału wojennego dla 
Wojska Polskiego w okresie wojny 
polsko-sowieckiej” i, zdaniem hi-
storyków, jest pierwszą w Polsce 
tak obszerną próbą opracowania 
tematu słabo przebadanego i opi-
sanego, jakim była tytułowa mi-
sja wojskowa Polaków w stolicy 
Francji.

– Zarówno w 20-leciu międzywo-
jennym, jak i po II wojnie światowej, 
temat ten nie był poddany głębszym 
analizom – przyznaje dr Piotr Uwi-

jała. Jak dalej wyjaśnia, zabrakło 
w tym wszystkim osób, które szcze-
gółowo zainteresowałyby się tym, 
jak to się stało, że Polacy, których 
kraj ledwo co odzyskał niepodle-
głość po 123 latach zaborów, byli 
w stanie stworzyć tuż po I wojnie 

światowej milionową, dobrze wy-
posażoną armię.

– Moje badania trwały 7 lat, z cze-
go 5 poświęciłem na analizę doku-
mentów Centralnego Archiwum Woj-
skowego i Archiwum Akt Nowych. 
Takich całodniowych wyjazdów, któ-

re odbywałem w wolnym czasie, było 
ponad 100. Korzystałem też z zaso-
bów Centralnej Biblioteki Wojskowej 
i, dzięki internetowi, ze zdigitalizo-
wanych zasobów Instytutu Józefa 
Piłsudskiego w Ameryce – informuje 
dr Uwijała. – Moja książka jest też 
swego rodzaju bazą wyjściową do 
dalszych naukowych poszukiwań, 
czy to w zakresie transportów woj-
skowych, czy analizy francuskich 
archiwów, które mnie, z racji ogra-
niczonych funduszy i czasu, nie było 
dane przeprowadzić – przyznaje.

Na naukowe dzieło jaworznickie-
go komendanta można głosować na 
stronie ksiazkahistorycznaroku.pl 
w kat. książki naukowe. Konkurs 
zorganizowały cztery instytucje: 
Polskie Radio, Telewizja Polska, 
Instytut Pamięci Narodowej i Na-
rodowe Centrum Kultury.

– Aby prawidłowo oddać głos, na-
leży wybrać dwie książki - tj. jedną 
w kategorii naukowej i jedną w ka-
tegorii popularnonaukowej – tłuma-
czą organizatorzy. – Jeden czytelnik 
może wysłać jeden głos internetowy, 
z danego adresu e-mail, jeden raz 
w ciągu 24 godzin – wyjaśniają.

Insp. dr Piotr Uwijała zajmuje 
się badaniami naukowymi okresu 
wojennego 1919-1921 już od wie-
lu lat. W ostatnim czasie przypo-
mniał np. jaworznianom o losach, 
stacjonującej w Jaworznie między 
1936 a 1939 rokiem, 7. Kompanii 
Rezerwy Policji Państwowej.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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odpowiedzi w dobrej kolejności bez konsul-
towania się z innymi. 

Podczas przygotowania do gry, każdy 
z graczy otrzymuje pisak i strzałkę w innym 
kolorze. Na jednej stronie gracze zapisują 
swoje imiona, na drugiej natomiast będą 
zapisywać odpowiedzi – zawsze w for-
mie liczb. Wykładanie strzałek imieniem 
do góry rozpoczyna osoba z żetonem 
gwiazdki pierwszego gracza. Do jej 
strzałki dokładane są kolejne, tak, 

aby po odkryciu utworzyły rosnący 
ciąg liczb. Za każdą prawidłowo doło-

żoną strzałkę grupa otrzymuje punkt. Ca-
łość rozgrywki trwa osiem rund, czyli osiem 
zadanych pytań.

W Fan Facts gracze mogą natknąć się 
na pytania wymagające podania konkret-
nej liczby, jak np. „Ile masz gier planszo-
wych?”, a także oszacowania procentowo 
wyniku, np. „Jak bardzo na Twój nastrój 
wpływa pogoda?”. Kart z pytaniami jest 
195, więc trudno, aby się szybko powtó-

rzyły. Może się zdarzyć, że grupa nie będzie chciała udzielić 
odpowiedzi – wtedy należy wylosować 
nową kartę z pudełka.

Jak sugeruje autor, gra najlepiej spraw-
dza się w gronie dobrych znajomych. Moż-
na oczywiście zagrać w przypadkowej 
grupie, ale rozgrywka będzie polegała 
bardziej na przypadkowym układaniu 
strzałek, chociaż może to również dopro-
wadzić do lepszego zawiązania znajomości, 
zwłaszcza w przypadku, kiedy planujemy 
zintegrować zespół.

Artykuł powstał we współpracy z wy-
dawnictwem Rebel.

Radosław Kałuża | @harcmepel

Projekt "otwARTE na kulturę" skierowany jest do najmłodszych miesz-
kańców | fot. Katarzyna Pokuta

z kart ma znaczenie przy ostatecznej punktacji – nawet żetony 
spóźnienia mogą sprawić, że dany Dom utraci część punktów. 
Gra dobiega końca po ośmiu rundach, czyli utracie wszystkich 
kart zaklęć. Pozostaje już tylko podliczyć punkty i cieszyć się Pu-
charem Domów.

Na początku pisałem, że gra nie zawsze dobrze się sprawdza przy 
konkretnej liczbie graczy. W tym przypadku idealnie jest, gdy do 
rozgrywki siada parzysta liczba graczy. W przypadku nieparzystej 
liczby mamy do czynienia z tzw. bliźniakami, którzy siedzą obok 
siebie i należą do tego samego domu. Przy sześciu osobach do 
walki stają trzy Domy po dwóch uczniów każdy, w pozostałych 
przypadkach w grze biorą udział wszystkie Domy, co najbardziej 
cieszy wszystkich fanów uniwersum.

W drugiej zaproponowanej grze Fan Facts gracze wspólnie sta-
rają się uzyskać jak najwyższy wynik, przyporządkowując swoje 

Co jakiś czas na rynku pojawiają się kolejne 
gry planszowe z kategorii imprezowych, które 
mają w nowy, nieraz dość zabawny, a innym 
czasem trochę żenujący sposób zintegrować 
większą grupę osób. Tym razem gdańskie 
wydawnictwo Rebel przygotowało coś dla 
fanów uniwersum Harry'ego Pottera, a tak-
że kooperacyjną grę imprezową dla grupy 
dobrych znajomych – w obu przypadkach 
do gry zapraszanych jest od czterech do 
ośmiu graczy, chociaż nie zawsze się to 
sprawdzało.

Po wcześniejszym Roku w Hogwarcie, gdzie, 
pomimo świetnego wyglądu i pomysłu, głównym mi-
nusem dla mnie był brak doprecyzowanych zasad, po 
Mistrza Pojedynków sięgałem z lekkim niepokojem. 
Ponownie na okładce i kartach spotykamy fi lmowe 
postacie i… to tyle minusów jak dla mnie – reszta gry 
cieszy zarówno wyglądem, jak i mechaniką. Najbardziej 
zachwyca w tym wydaniu wygląd kart – złocenia pięknie 
się mienią pod światło, a i fani gadżetów docenią również, 
że po otwarciu pudełka dostaną osiem plastikowych róż-
dżek – każda inna! Ponadto otrzymujemy m.in. kilka tekturowych 
standów ze sztandarami Domów oraz specjalną tekturową planszę 
nakładaną na pudełko, która w ciekawszy sposób pozwala prze-
chować zdobyte przez graczy punkty dla swoich Domów.

Pod względem rozgrywki Mistrz Pojedynków jest dość dynamicz-
ny. Każdy gracz rozpoczyna grę z różdżką, kartami zaklęć i sztan-
darem Domu – ten ostatni jest przydzielany według specjalnych 
kart dostosowanych do liczby graczy. Najpierw wybieramy jedną 
kartę zaklęcia – drętwota lub przejęzyczenie, i czekamy na znak 
od Prefekta, aby wycelować różdżkę w jednego z graczy. Zanim 
odsłonimy karty zaklęć, każdy z graczy może krzyknąć „protego” 
i poddać partię bez ujawniania swojego zaklęcia. Jeżeli, któryś 
z graczy będzie celem „drętwoty” – otrzymuje żeton spóźnienia 
i kładzie sztandar. Gracze, którzy nie byli celami „drętwoty”, będą 
mogli podzielić się łupem – kartami z punktami Domów, eliksirami, 
dodatkowymi lekcjami czy przychylnościami nauczycieli. Każda 

Fun Facts oraz Harry Potter: Mistrz Pojedynków
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Było o ślubach, to teraz czas na fi l-
my o rozwodach, bo w kinie jak w ży-
ciu – nie zawsze żyje się długo i szczę-
śliwie. A wbrew pozorom całkiem 
sporo fi lmów o tej tematyce powstało. 
Skupiają się nie tylko na samych roz-
wodach, ale również na przyczynach 
i skutkach rozpadu związku. Pokazują 
emocje, schematy działań i sposoby 
myślenia par tkwiących w relacjach, 
które niechybnie chylą się ku upadko-
wi. W fi lmach widzimy też kontekst 
kulturowy i obyczajowy w zależności 
od czasów, w których temat rozwodu 
został podjęty. Często to poruszające 
dramaty społeczne, ale zdarzają się 
i fi lmy obyczajowe z lekkim kome-

Annie Hall, reż. Woody Allen , USA 1977
Blue Valentine, reż.  Derek Cianfrance, USA 2010
 Co przynosi przyszłość, reż. Mia Hansen-Løve, Francja/Niemcy 2016
 Czekając na miłość, reż. Forest Whitaker, USA1995
 Historia małżeńska, reż.Noah Baumbach, USA 2019
 Jak być kochaną, reż. Wojciech Jerzy Has, Polska 1962
 Jeszcze nie koniec, reż. Xavier Legrand, Francja 2017
Naga prawda, reż. Leo MC Carey, USA1937
 Najwyższa stawka, reż. Alan Parker, USA 1982
 Niezamężna kobieta, reż. Paul Mazursky, USA 1978
 Pod słońcem Toskanii, reż. Audrey Wells, USA/Włochy 2003
 Rozstanie, reż. Asghar Farhadi, Iran 2011
 Rozwód - serial, reż. Adam Bernsteini inni, USA 2016-2019
 Rozwód, reż. Lothar Bellag, NRD 1973

Film
ografi a

Jak się rozwodzi 
i rozstaje w fi lmie ?

diowym zabarwieniem, które potra-
fi ą rozbawić.

„Zgaga” jest adaptacją autobiogra-
fi cznej powieści Nory Ephron o tym 
samym tytule. Opowiada o wyda-
rzeniach, które doprowadziły do jej 
rozwodu z dziennikarzem Carlem
Bernsteinem. Jest to jeden z mo-
ich ulubionych fi lmów, nie tylko ze 
względu na tematykę, ale świetnie po-
prowadzoną fabułę, muzykę i znako-
mite kreacje autorskie Meryl Streep
i Jacka Nicholsona. „Zgaga” to histo-
ria małżeństwa od idealnego początku 
po jego rozpad, opowiedziana w re-
fl eksyjny, wzruszający, ale zarazem 
zabawny sposób.                         KP

Poszerzają horyzonty
Wystartował projekt „otwARTE 

na kulturę” Miejskiego Centrum Kul-
tury i Sportu. To zajęcia z artetera-
pii dla przedszkolaków i uczniów, 
z uwzględnieniem edukacji kultu-
rowej. Pierwsze warsztaty odbyły 
się w Szkole Podstawowej nr 18. 
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach 
z bajkoterapii z elementami relaksa-
cji i aromaterapii. – Trzecioklasiści 
mogli wykazać się twórczo, tworząc 
obrazy inspirowane różnymi utworami 
muzycznymi m.in. były to: Duet kwia-
tów z opery Lakme, Adagio for string 
Samuela Barbera, Claire de lune Claude 
Debussy, Adagio in G minor Tomaso 
Albinioniego, Somebody to love Janis 
Joplin i Hysteria Def Lepard. Powsta-
ły bardzo ciekawe, ekspresyjne i pełne 
emocji prace plastyczne – opowiada 
Katarzyna Pokuta z MCKiS, która 
jest autorką projektu „otwArte na 
kulturę”.

Zajęcia spotkały się z bardzo po-
zytywnym odbiorem ze strony naj-
młodszych. – Dzieci chętnie angażują 
się w zdjęcia, są twórcze i kreatywne. 
Mam poczucie, że taki rodzaj edukacji 
kulturowej i arteterapia są dla dzieci 
atrakcyjne. Stanowią również uzupeł-
nienie edukacji formalnej – mówi pani 
Katarzyna.

Zajęcia są dla dzieci szansą na 
aktywne uczestnictwo w kulturze. 
Uczestnicy projektu przekonają się, 
że poprzez twórcze działania moż-
na redukować stres oraz zwiększyć 
poczucie własnej wartości. Można 
też oderwać się od codzienności, zy-
skać inną perspektywę i jakość życia. 
Aktywny sposób spędzania wolnego 
czasu może stać się alternatywą dla 
niewłaściwych nawyków. – Kultura 
może być sposobem rozumienia świata, 
może łamać bariery, zapobiegać wyklu-
czeniom społecznym oraz, co najważ-
niejsze, mieć działanie terapeutyczne
– podkreśla Katarzyna Pokuta.

Warsztaty dla dzieci, z zakresu edu-
kacji kulturowej oraz arteterapii, re-
alizowane będą do końca listopada. 
Placówki mogą zgłaszać chęć uczest-
nictwa w projekcie przez cały okres 
jego trwania. Kontaktować się można 
bezpośrednio z inicjatorką zajęć, Kata-
rzyną Pokutą, pod nr. tel. 501 205 221.  

W projekt zaangażowane są tak-
że Agata Woszczyna i Dominika
Jarska, instruktorki MCKiS. Każda 
z pań ma swój autorski program 
zajęć. Projekt realizowany jest ze 
środków Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
w Jaworznie.                              NC

odpowiedzi w dobrej kolejności bez konsul-
towania się z innymi. 

Podczas przygotowania do gry, każdy 
z graczy otrzymuje pisak i strzałkę w innym 
kolorze. Na jednej stronie gracze zapisują 
swoje imiona, na drugiej natomiast będą 
zapisywać odpowiedzi – zawsze w for-
mie liczb. Wykładanie strzałek imieniem 
do góry rozpoczyna osoba z żetonem 
gwiazdki pierwszego gracza. Do jej 
strzałki dokładane są kolejne, tak, 

aby po odkryciu utworzyły rosnący 
ciąg liczb. Za każdą prawidłowo doło-

żoną strzałkę grupa otrzymuje punkt. Ca-
łość rozgrywki trwa osiem rund, czyli osiem 
zadanych pytań.

W Fan Facts gracze mogą natknąć się 
na pytania wymagające podania konkret-
nej liczby, jak np. „Ile masz gier planszo-
wych?”, a także oszacowania procentowo 
wyniku, np. „Jak bardzo na Twój nastrój 
wpływa pogoda?”. Kart z pytaniami jest 
195, więc trudno, aby się szybko powtó-

Co jakiś czas na rynku pojawiają się kolejne 
gry planszowe z kategorii imprezowych, które 
mają w nowy, nieraz dość zabawny, a innym 
czasem trochę żenujący sposób zintegrować 
większą grupę osób. Tym razem gdańskie 
wydawnictwo Rebel przygotowało coś dla 
fanów uniwersum Harry'ego Pottera, a tak-
że kooperacyjną grę imprezową dla grupy 
dobrych znajomych – w obu przypadkach 
do gry zapraszanych jest od czterech do 
ośmiu graczy, chociaż nie zawsze się to 

Po wcześniejszym Roku w Hogwarcie, gdzie, 
pomimo świetnego wyglądu i pomysłu, głównym mi-
nusem dla mnie był brak doprecyzowanych zasad, po 
Mistrza Pojedynków sięgałem z lekkim niepokojem. 
Ponownie na okładce i kartach spotykamy fi lmowe 
postacie i… to tyle minusów jak dla mnie – reszta gry 
cieszy zarówno wyglądem, jak i mechaniką. Najbardziej 
zachwyca w tym wydaniu wygląd kart – złocenia pięknie 
się mienią pod światło, a i fani gadżetów docenią również, 
że po otwarciu pudełka dostaną osiem plastikowych róż-
dżek – każda inna! Ponadto otrzymujemy m.in. kilka tekturowych 
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Szczakowianka wygrała 3:2 z Unią Dąbrowa Górnicza | fot. Dominik Kasprzyk/Szczakowianka Jaworzno

Horror Masakrator to bieg z przeszkodami dla miłośników adrenaliny 
i trudnych wyzwań | fot. Natalia Czeleń

Dobrą passę zawodników LKS Zgoda Byczyna przerwali siewierzanie | fot. Archiwum prywatne

Ze zmiennym szczęściem 
grają jaworznickie druży-
ny piłkarskie. Sukcesami 
na murawie mogą po-
chwalić się szczakowscy 
Drwale, piłkarze Zgody 
Byczyna i zawodnicy Gór-
nika Jaworzno. Gorzej 
wiedzie się z kolei Victorii 
1918 i Ciężkowiance.

Wzloty i upadki

Po 10. kolejce 1. grupy 4. ligi ślą-
skiej Szczakowianka Jaworzno zaj-
muje trzecie miejsce w ligowej ta-
beli. Wyprzedzają ją Piast II Gliwice 
i Podlesianka Katowice. Drwale ze 
Szczakowej zebrali do tej pory 21 
punktów. Wygrali 7 spotkań, a trzy 
przegrali.

Licząc od 8. do 10. kolejki, szcza-
kowski team dopisał do swojego 
konta trzy meczowe sukcesy. 24 
września Szczaksa wygrała 2:0 z Roz-
wojem Katowice. Tydzień później po-

konała 3:2 Ruch Radzionków. Z kolei 
w minioną sobotę tym samym wy-
nikiem zakończyła spotkanie z Unią 
Dąbrowa Górnicza.

15 października Drwale powalczą 
z zawodnikami Unii Rędziny.

Tymczasem w wadowickiej okrę-
gówce, w której grają trzy jaworz-
nickie drużyny, najlepiej z nich radzi 
sobie LKS Zgoda Byczyna. Byczynia-
nie zajmują obecnie ósme miejsce 
w ligowej tabeli, z 16 punktami. Wy-
grali 5 spotkań, przegrali 4, a jedno 
zremisowali.

W meczu ostatniej kolejki by-
czyński zespół wygrał 3:2 z LKS-
-em Żarki. 15 października zmierzy 
się natomiast na wyjeździe z LKS-
-em Bobrek.

Victoria 1918 Jaworzno jest w ta-
beli wadowickiej ligi okręgowej na 
11. pozycji. Jaworznianie uzbierali 
11 punktów, wygrywając 3, przegry-
wając 5 i remisując 2 mecze.

W zeszłą sobotę Victoria uległa 
0:2 Narożu Juszczyn. W zbliżającej 
się kolejce, 15 października, zagra 
u siebie z Halniakiem Targanice.

Najgorzej spośród drużyn z nasze-
go miasta wiedzie się w okręgówce  
LKS-owi Ciężkowianka Jaworzno. 
Ciężkowicki team plasuje się obecnie 
na 14. pozycji i ma na koncie 8 punk-
tów. Zespół wygrał 2 mecze, przegrał 
6, a 2 zremisował. 8 października 
ciężkowiczanie ulegli 2:4 Górnikowi 
Brzeszcze. 15 października powalczą 
w Jaworznie z Narożem Juszczyn.

Dobrze wiedzie się za to piłka-
rzom, grającego w sosnowieckiej B 
klasie, Górnika Jaworzno.

Po ośmiu kolejkach jaworznianie 
zajmują drugie miejsce w ligowej ta-
beli, uzbierawszy 21 punktów. Team 
z Jaworzna przegrał do tej pory tyl-
ko jeden mecz. Sześć pozostałych to 
wygrane.

W minioną sobotę Górnik triumfo-
wał nad UKS-em Sławków. Spotkanie 
zakończyło się dla jaworznian 4:3.

W najbliższych dwóch kolejkach 
B klasy drużyna z Jaworzna będzie 
pauzować. Do ligowych rozgrywek 
powróci za 3 tygodnie. Zmierzy się 
wtedy z Jednością Strzyżowice.                                   

Anna Zielonka-Hałczyńska

Inauguracyjne zwycięstwo

Masakrator 
powraca

W środę, 5 października, tenisiści stołowi 
LKS Zgoda Byczyna starli się w Częstocho-
wie z reprezentacją KRS TKKF Sportowiec. 
Jaworznianie wygrali 8:2 drugą kolejkę 4. 
ligi Śląskiego Związku Tenisa Stołowego. 
W składzie Zgody grali Grzegorz Radko, 
Józef Lenartowicz, Sylwester Januszko, 
Franciszek Łysak i Zdzisław Milewski.

W poniedziałek, 10 października, jaworz-
niccy zawodnicy rozegrali kolejny mecz, 
tym razem w swoim mieście. Ich dobrą 
passę przerwali zawodnicy UKS-u Energia 
II Siewierz. 

– Niestety, już przed meczem zauważyliśmy, 
że zespół gości przyjechał wzmocniony zawod-
nikami z 3. ligi, którą zresztą ci zawodnicy 
w poprzednim sezonie wygrali i po drama-
tycznych barażach niemalże awansowali do 
2. ligi – mówi Józef Lenartowicz.

Czołganie się w piachu, błocie 
i zimnej wodzie, strome podbiegi 
oraz pokonywanie wysokich ścianek 
czy zasieków z drutu kolczastego to 
tylko część wyzwań, jakie czekają na 
śmiałków, którzy wezmą udział w ko-
lejnej edycji biegu Horror Masakrator. 
Zawodnicy wystartują w sobotę, 29 
października, w parku Gródek. Zapisy 
do udziału w biegowym wydarzeniu 
już ruszyły.

Podobnie jak rok temu - dorośli 
uczestnicy sportowego wyzwania 
będą mieli do wyboru dwie trasy.

Pierwsza liczyć będzie 9 km oraz 
25 przeszkód. Zawodnicy, którzy zde-
cydują się na trudniejsze wyzwanie, 
zmierzą się w kategoriach: elita, open, 
drużynowej (elita i open) lub masters 
elite dla osób powyżej czterdziestego 
roku życia. 

Druga trasa tegorocznej edycji za-
wodów Horror Masakrator to 5 km 
z 20 przeszkodami. Przewidziane są 
tu dwie klasyfi kacje: open i druży-
nowa open. – Początkującym polecam 
dystans 5 km, mniej przeszkód, mniej 
surowe zasady ich pokonywania i bez-
pieczny limit czasowy na pokonanie całej 
trasy – radzi Mariusz Ziach, główny 
organizator imprezy.

Trasę 5 km pokonać będą mogły 
także całe rodziny. Do udziału w kla-
syfi kacji family zgłaszać się mogą ro-

Choć w meczu z Siewierzem jaworznianie nie 
poddawali się do samego końca, przegrali 4:6.

Kolejny pojedynek zespół z Jaworzna rozegra 
w najbliższy czwartek, 13 października, o godz. 

18 w hali klubu Niko MCKiS Jaworzno z druży-
ną SKS-u Unia II Kalety. – Serdecznie zapraszamy 
do dopingowania naszego zespołu – zachęca Józef 
Lenartowicz.                                               NC

dzice z dziećmi od 8 do 15 lat. – Osoby 
z klasyfi kacji family obowiązywać będą 
inne zasady i choć wykonany zostanie 
im pomiar czasu, to w tej klasyfi kacji 
nagród nie przyznajemy – mówi Ma-
riusz Ziach.

Zawodnicy wystartują w 50-60 – 
osobowych grupach, tzw. falach, co 
15 minut. Trasa biegów będzie dobrze 
oznaczona strzałkami i taśmą. Ponad-
to w wyznaczonych miejscach czekać 
będą sędziowie i wolontariusze, któ-
rych zadaniem będzie informowanie 
uczestników biegu o sposobie poko-
nania przeszkód i weryfi kowanie po-
prawności ich pokonania. Za niepo-
konanie przeszkody lub niepoprawną 
technikę wyznaczą karne zadania. 

Z uwagi na późną godzinę impre-
zy, zawodnicy proszeni są o zabranie 
ze sobą czołówek, czyli specjalnych 
lampek do oświetlania drogi. 

Do udziału w Horror Masakrator 
zgłosić się można przez specjalny pa-
nel na stronie internetowej dostartu.
pl. Tam też znajdziemy regulamin 
biegu. 

Tradycyjnie już klimat biegu będzie 
halloweenowy. Organizatorzy proszą, 
aby zawodnicy postarali się o od-
powiednie stylizacje i makijaże. Im 
straszniej będą zawodnicy wyglądać, 
tym lepiej. Autorzy najciekawszych 
stylizacji mogą liczyć na nagrody. NC

Patriotyczne bieganie
Trwają zapisy do udziału w 4. Biegu Pa-

triotycznym na 10 km w Jaworznie. Impre-
za odbędzie się 12 listopada nad zalewem 
Sosina. 

– Start w zawodach jest bezpłatny, a li-
mit startujących zawodników ustalony został 
na 250 osób – informuje Grzegorz Gębski
z działu sportu Miejskiego Centrum Kultu-
ry i Sportu w Jaworznie. – Podczas imprezy 
prowadzona będzie osobna klasyfi kacja kobiet 
i mężczyzn, a wszyscy uczestnicy otrzymają 
pamiątkowe medale – dodaje.

Początek i koniec biegu usytuowane zo-
staną w pobliżu strefy sportowej, czyli przy 
boiskach wielofunkcyjnych, w sąsiedztwie 
dolnego parkingu. Biuro zawodów będzie 
czynne w godz. 8-9.30. Biegacze wystartują 
o godz. 10. Będą mieli do pokonania dwie 
pętle wokół zalewu. Trasa będzie wiodło 
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Młodzi pięściarze znów stoczą boje na jaworznickim ringu 
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Złoty medal zdobyła m.in. Ines Ryś | fot. Materiały 
prywatne Rio Grappling Club Jaworzno

Szpadzistka 
z odznaką

Trenująca szermierkę 
na wózkach, Patrycja Haręza, zo-
stała uhonorowana Złotą Odznaką 
za Zasługi dla Województwa Ślą-
skiego. Paraolimpijka z Jaworzna, 
reprezentująca barwy jaworznic-
kiej Victorii 1918, otrzymała od-
znaczenie za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie sportu. Sportsmenka 
ma bowiem na koncie wiele me-
dali, zdobytych na ogólnopolskich 
i międzynarodowych zawodach, 
w tym na mistrzostwach Polski. 
W ubiegłym roku reprezentowała 
nasz kraj na Igrzyskach Paraolim-
pijskich w Tokio i, jako jedyna ze 
wszystkich polskich reprezentantek 
w szermierce na wózkach w szpa-
dzie, awansowała do fazy pucha-
rowej. 

Ostatecznie zajęła dziewiąte 
miejsce. W konkurencji drużyno-
wej polska ekipa kobiet uplasowała 
się na szóstej pozycji.

Zmagania
na boisku

W PSS Salos trwają 
zmagania na boisku. Po ostatniej 
kolejce piłkarskich rozgrywek Ja-
worznickiej Ligi Szóstek, w pierw-
szej lidze na prowadzeniu jest dru-
żyna No Name. W drugiej lidze 
prowadzi z kolei zespół OPJ Sokół 
Jaworzno. Amatorskie zmagania 
zespołów, zrzeszonych w PSS Sa-
los, powoli dobiegają końca. Przed 
drużynami jeszcze cztery kolejki. 
Ostatnia została zaplanowana na 
6 listopada.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Drugie zwycięstwo

3:0 wygrali sobotni 
mecz siatkarze drużyny 

MCKiS Jaworzno z MKS-em Andry-
chów. Spotkanie na jaworznickim 
parkiecie odbyło się w ramach drugiej 
kolejki sezonu 2. ligi. W pierwszym 
secie Sokoły pokonały andrychowski 
zespół 25:18. W drugim poszło im 
jeszcze lepiej, ponieważ środkowa 
partia meczu zakończyła się wyni-
kiem 25:15. W trzecim secie team 
z Jaworzna zwyciężył 25:19. Naj-
więcej punktów dla MCKiS-u zdobyli 
Patryk Strzeżek (16 pkt.), Jakub
Grzegolec (14 pkt.) i Paweł Żeliń-
ski (9 pkt.).

Dzięki wygranej jaworznicka dru-
żyna zajmuje teraz drugie miejsce 
w ligowej tabeli. Wyprzedza ją TKS 
Tychy. W najbliższą sobotę, 15 paź-
dziernika, Sokoły zagrają wyjazdo-
wy mecz z UMKS-em Kęczanin Kęty.

Wojownicy znów na 
podium

Judocy z KSW Satori 
Jaworzno znów przywieźli do domu 
medale. Jaworznickim zawodnikom 
świetnie poszło na Pucharze Polski 
Judo Kata i na Ogólnopolskim Tur-
nieju Judo. Na pierwszej z tych im-
prez złoto wywalczyli Aleksandra
Masternak, Patryk Urban, Szymon
Łąka, Hanna Kałuża, Alicja Suro-
wiak i Szymon Kałuża, a na drugich 
zawodach - Magdalena Poniatow-
ska, Filip Walicki, Maciej Gałęźniak
i Aleksandra Surowiak. Srebrne 
krążki na OTJ zdobyli Kacper Pniak, 
Kuba Poniatowski i Alan Wściu-
biak. Brązowy medal przywiozła na-
tomiast Amelia Westenholc.

Patriotyczne bieganie Pojedynki 
w toku

Wrócili z medalami

Darterzy z Salosu dzielnie walczą o mistrzostwo w ramach 
Jaworznickiej Ligi Darta. Liderem pierwszoligowców jest obec-
nie Tobiasz Fuczek. W 2. lidze prowadzi Sebastian Ruczyński. 
Z kolei w podzielonej na dwie części 3. lidze, w grupie A na 
pierwszym miejscu plasuje się teraz Michał Cikała, a w grupie 
B najlepiej idzie Piotrowi Matysikowi.

– Sześciu zawodników rozegrało już wszystkie spotkania pierwszej 
rundy – informuje Marcin Sikorski, prezes Salosu i darter. – 
Najwięcej spotkań, 88, rozegrali zawodnicy grupy A 3. ligi. Darte-
rzy z grupy B zagrali  76 razy. 65 spotkań przy tarczach mają na 
koncie zawodnicy 1. ligi, a ci z ligi 2. rozegrali ich 56 – wylicza.

Rozgrywki trwającego sezonu Jaworznickiej Ligi Darta roz-
poczęły się we wrześniu, a zakończą się końcem grudnia. Liga 
cieszy się dużym zainteresowaniem miłośników tej gry.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Zawodnicy Rio Grappling Club Jaworzno świetnie 
spisali się podczas turnieju w Brazylijskim Jiu Jitsu. 
Młodzi jaworznianie wrócili z medalami. Zmagania 
„OAK Jiu Jitsu Challange" toczyły się w Dąbrowie Gór-
niczej w sobotę, 8 października. Organizatorami wy-
darzenia były: Stowarzyszenie Sportowe Extreme Live 
For Ride oraz Rio Grappling Club Dąbrowa Górnicza.

Ze złotymi medalami z Dąbrowy Górniczej wrócili: 
Ines Ryś, Nikodem Łukajczyk, Dorian Bołdys i Pau-
lina Lisowska. Brąz z kolei zdobyli: Martyna Gajos, 
Krystian Kaszuba i Arkadiusz Kościelniak.

– Wiedziałem, że nasi zawodnicy są bardzo dobrze 
przygotowani. W grupie mamy wielu zdolnych adeptów. 
Jako trenerzy bardzo dużo czasu i uwagi poświęcamy 
naszej kadrze juniorskiej i jesteśmy przekonani, że za 
kilka lat o naszych młodych zawodnikach usłyszy o cała 
Polska – mówi Grzegorz Jabłoński, trener Rio Grap-
pling Club Jaworzno.

Natalia Czeleń

po asfalcie i zostaną na niej zlokalizowane 
punkty kontrolne, których zawodnicy nie 
będą mogli ominąć, w przeciwnym razie 
zostaną zdyskwalifi kowani. Warto zazna-
czyć, że droga, po której będą się ścigać, 
nie będzie zamknięta dla innych jej użyt-
kowników, czyli np. spacerowiczów, rowe-
rzystów czy rolkarzy. 

Biegacze muszą mieć ukończone 16 lat. 
Niepełnoletni muszą okazać zgodę rodzi-
ców. Nagrodami dla laureatów będą bony 
podarunkowe.

Zapisy odbywają się przez internet na 
stronach www.mckis.jaworzno.pl i www.
timing4u.pl i potrwają do 8 listopada lub 
do wyczerpania limitu zgłoszeń. W dniu im-
prezy będzie można się zapisać, o ile będą 
jeszcze wolne miejsca.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Olimpijskie nadzieje będą boksować
29 października do Jaworzna zja-

dą młodzi bokserzy z całej Polski, by 
wziąć udział w trzecim już Turnie-
ju Bokserskim Nadziei Olimpijskich 
młodzików i młodziczek im. Janu-
sza Gortata. Dwudniowa impreza, 
jak zwykle, zostanie zorganizowana 
w Hali Widowiskowo-Sportowej Miej-
skiego Centrum Kultury i Sportu. Do 
kibicowania adeptom pięściarstwa 
zaprasza Akademia Boksu Roberta 
Gortata, którą prowadzi syn patrona 
turnieju, a której prezesem jest Teresa
Kondoszek. – Zapraszamy młodzików 
i młodziczki z roczników 2008 i 2009
– informują organizatorzy zbliżające-
go się wydarzenia. – Turniej zostanie 
przeprowadzony 29 i 30 października. 
Sobotni półfi nał odbędzie się w godz. 
11-17. Finałowe pojedynki, zaplano-
wane na niedzielę, też rozpoczną się 
o 11 – dodają.

Pierwsza edycja Turnieju Nadziei 
Olimpijskich  miała miejsce w 2020 
roku. Ideą imprezy jest to, by pokazać 
dzieciom i młodzieży, że warto brać 
przykład z najlepszych i rozwijać swo-
je zdolności, aktywnie spędzać czas 

i realizować swoje pasje. Dlatego też 
patronem pięściarskiego wydarzenia 
został słynny polski sportowiec, Ja-
nusz Gortat, dwukrotny brązowy 
medalista olimpijski w wadze półcięż-
kiej, a także m.in. wicemistrz Europy 
w 1973 roku w Belgradzie i sześcio-
krotny mistrz Polski. W 1974 roku 
w Stanach Zjednoczonych zwyciężył 
w walce z Leonem Spinksem, przy-
szłym mistrzem olimpijskim i zawo-
dowym mistrzem świata wszechwag. 
Był też trenerem m.in. Andrzeja Go-
łoty i Tomasza Adamka.

Patron jaworznickiego turnieju 
zamiłowanie do boksu zaszczepił 
też w swoim synu, który obecnie 
trenuje młodzież w akademii, fi r-
mowanej swoim nazwiskiem. Ro-
bert Gortat sześć razy zdobył tytuł 
mistrza Polski w boksie amatorskim 
w kategorii półciężkiej. Zawodowo 
boksował od 2004 roku. Stoczył 10 
walk, wszystkie z nich wygrał, w tym 
sześć przez nokaut. W 2009 roku 
wywalczył tymczasowy interkon-
tynentalny pas federacji BBU wagi 
junior ciężkiej, który obronił w ko-

lejnym sezonie. Z kariery bokserskiej 
zrezygnował w 2010 roku. Zaczął 
wtedy sędziować walki, w tym te 
na wysokich szczeblach, np. był ar-
bitrem w pożegnalnym pojedynku 
Andrzeja Gołoty, który słynny bokser 
stoczył z Danellem Nicholsonem
w 2014 roku.

Od kilku lat Robert Gortat skupia 
się na szkoleniu dzieci i młodzieży. 
W ramach swojej akademii wytreno-
wał zawodników, którzy mogą po-
chwalić się mistrzowskimi tytułami.

Przykładów jest sporo. Np. 
w  sierpniu tego roku Gabriela
Wawszczyk została brązową me-

dalistką mistrzostw Europy młodzi-
ków w Turcji. W zeszłym numerze 
informowaliśmy z kolei o tym, że 
troje podopiecznych ABRG wró-
ciło do domu ze złotymi medala-
mi mistrzostw Polski młodziczek 
i młodzików. Wywalczyli je Gabrie-
la Wawszczyk, Jakub Wawszczyk
i Mateusz Szubielski. Jaworznicka 
szkoła boksu zyskała też tytuł naj-
lepszego klubu mistrzostw.

W zmaganiach o randze euro-
pejskiej brały też udział, w swoich 
kategoriach wiekowych, juniorka 
Dorota Wawszczyk i kadetka Mar-
tyna Jarząbek. Niestety nie udało 
im się zająć na mistrzostwach miejsc 
na podium. W tamtym roku Mar-
tyna była brązową medalistką ME 
młodziczek.

Zbliżający się Turniej Bokserski 
Nadziei Olimpijskich w Jaworznie 
odbędzie się pod honorowym patro-
natem Pawła Silberta, prezydenta 
Jaworzna, Dariusza Starzyckiego, 
wicemarszałka woj. śląskiego, i Pol-
skiego Związku Bokserskiego.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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W bieżącym roku, krótkiej, prywatnej uliczce, biegnącej 
od ul. Długoszyńskiej, nadano nazwę Lechitów. Znajdują się 
tu, lub też będą budowane, domy jednorodzinne. Z wnio-
skiem o nazwanie tej niepublicznej drogi zwrócili się wszy-
scy współwłaściciele drogi, proponując jej obecną nazwę. 

Lechici to określenie ogó-
łu plemion polskich, także za-
chodniosłowiańskich, wpro-
wadzone przez kronikarza, 
Wincentego Kadłubka. Na-
zwa nawiązywała do ruskiej 
nazwy plemion polskich - La-
chy i być może do opowieści 
o Lechu. Według Wincentego 
Kadłubka - Lechici, mieli to-
czyć zwycięskie boje z Aleksandrem III Wielkim. Jego 
wojska Polacy wyrżnęli niemal w pień, a sam  Aleksander 
„ledwo uszedł w niesławie”. Polacy walczyli też z Juliu-
szem Cezarem, Galami i Germanami, władając zachodnią 
Słowiańszczyzną. Nazwa Lechici pojawia się także w śre-
dniowiecznych źródłach u Jana Długosza.

Na początku XVIII wieku Sommersberg ogłosił kronikę 
Wielkopolską. Zamieszczono tam informację, że Piast nie 
pochodził z Lechitów. Dało to przyczynek wielu badaniom 
i hipotezom.

Z kolei historycy Gotfryd Lengnich, a potem Adam Na-
ruszewicz, wywodzili Lechitów od Łazów nad morzem Czar-
nem. Prażmowski nazywał ich natomiast Lachami polnymi.

W „Pierwotnych dziejach Polski" celtycką teorię najaz-
du i lechityzm opisywał Lewestam. Wszystkie legendy le-
chickie opracował i omówił dopiero prof. Antoni Małecki

Fantazja turboslawistów 
czy prawdziwa historia?

Patroni 
naszych 
ulic

w swoim dziele „Lechici" z 1897 roku. Nazwy Lach, Lech 
nie znali ani Niemcy, ani Czesi, ani inni zachodni Słowianie. 
Znana była tylko na wschodzie: na Rusi - Lach, u Madziarów 
- Lengyel, u Serbów - Ledianin, a u Litwinów - Lenkas. Pier-
wotnie nazwa miała prawdopodobnie samogłoskę nosową 

„Lech", a  używanie tej nazwy 
zawdzięczamy wpływom wo-
łosko-ruskim. 

Zdaniem niektórych badaczy, 
którzy zajmowali się historią 
powstania Polski, Lechici to 
wymazana historia Polaków. 

Reprezentantem nurtu turbo-
slawistów był Janusz Bieszk, 
autor tomu „Słowiańscy królo-

wie Lechii. Polska starożytna”, który spisał genealogię wład-
ców, którzy władali Lechitami. Zdaniem Bieszka pierwszym 
królem Lechii był Sarmata, a potem król Kodan, czyli założy-
ciel miasta portowego u ujścia Wisły Kodan (dziś Gdańsk). 
Następnie Lechitom przewodził  król Lech I Wielki, który 
podobno panował 50 lat i słynął z waleczności. Znacznie 
poszerzył on granice Lechii. Stolica państwa była wówczas 
w Gnieźnie. Król Filan dał początek Finlandii, a król Car 
założył miasto Carodom, gdzie przeniósł stolicę. Dziś jest to 
dzielnica Stradom w Krakowie. Lechią rządzili też Lasota, 
Szczyt, Wandal, Lech II, Lisz, Poznan, kilku Popielów
i Allanów. Były też okresy bezkrólewia i rządów oligarchów, 
buntów oraz wojen. Zdaniem Bieszka i jego zwolenników - 
Mieszko I był dopiero 49. władcą Polski. 

Większość historyków uważa jednak, że Bieszk i jego 
zwolennicy dali się ponieść fantazji.                               NC

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 37 (275)

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 19 utwo-
rzą hasło. Prawidłowe roz-
wiązanie krzyżówki zamiesz-
czonej w „Pulsie Jaworzna” 
nr 37 (275): Moc witamin 
i minerałów. Hasło dzisiejszej 
krzyżówki oraz prawidłowo 
wypełniony diagram sudoku 
opublikujemy w  kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy

W niedzielę, 16 października, przy-
pada Europejski Dzień Przywracania 
Czynności Serca. To ważne święto ob-
chodzone jest od 2013 roku. Inicjato-
rem obchodów jest Europejska Rada 
Resuscytacji, a podstawowym celem 
świętowania jest podniesienie wiedzy 
na temat zasad udzielania pierwszej 
pomocy osobie, u której wystąpiło 
nagłe zatrzymania akcji serca.

Specjaliści wciąż przekonują, że 
wystarczy odrobina wiedzy i umie-
jętności oraz chęci, by w podobnej 
sytuacji uratować życie. Zdaniem 
ekspertów, dzięki prawidłowo wyko-
nanemu masażowi serca, szanse na 
przeżycie wzrastają o połowę, ale czas 
ma tu ogromne znaczenie. Niezwykle 
ważne jest udzielanie pierwszej po-
mocy jeszcze zanim na miejsce zda-
rzenia dotrze karetka z lekarzem czy 
ratownikiem medycznym. Zdaniem 
Europejskiej Rady Resuscytacji - na-
wet 100 tysięcy osób rocznie mogłoby 
przeżyć, gdyby uzyskało pomoc od 
świadków wypadku. Niestety, wielu 
z nas wciąż boi się udzielania pomo-
cy. Święto to okazja, by się w tym 
zakresie dokształcić.

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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