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na zakupach sobie także radzę. Kawę kupiłem, taką lepszą, bo 
lubię, a stać mnie, bo zużywam jej... może maksymalnie pół 
kilo rocznie. Zakupy nie będą odbiegały od tych weekendo-
wych, w tym roku święta wypadają idealnie dla mnie – czyli 
są przedłużonym weekendem. Najgorzej, kiedy wypadają 
w środku tygodnia, wtedy szaleństwo zakupowe trwa dwa 
tygodnie, bo przecież i Nowy Rok przetnie następny tydzień, 
a potem święto Trzech Króli. Wtedy klasyczne pół kilo gło-
gowskiej może nie styknąć, a i płynów braknie.

Prezentów też już nie kupuję i sam nie wymagam, bo 
chyba mam wszystko, co w życiu chciałem posiadać. No 
dobra, są takie cacuszka godne pożądania, lecz gdy je wpi-
sałem kiedyś na listę życzeń do św. Mikołaja, jego dział 
kontaktu z kretynami odpisał, że ten Range Rover to pali 
tyle, że nawet jak wezmę kredyt hipoteczny, to mnie nie 
będzie stać, aby jechać nad Bałtyk. W związku z tym obni-
żyłem oczekiwania. Do zera. 

Inna sprawa z prezentami ode mnie, lecz w tym roku 
podszedłem do kwestii w szczwany i przebiegły sposób. 
Książkę drugą wydałem, wynegocjowałem (do celów pro-
mocyjnych) kilkanaście egzemplarzy więcej, mogę pakować 
we wstążki i rozdawać na prezent. Wprawdzie mało kto 
czyta, ale jako podpórka pod krzywe meble w sam raz, bo 
twarda oprawa wytrzymała jest, a już jako brykiet w ko-
minku to całkiem całkiem. Treści w środku burżuazyjne 
i antysystemowe, przemycone w niewinnych zdaniach, 
więc palenie w niektórych kręgach politycznych zupełnie 
możliwe. W tych bardziej przyjaznych oceniono wydaw-
nictwo na 5 gwiazdek, w innym miejscu na 3 gwiazdki. 
Przypadek? Hmmmmmmm. 

Na zaprzyjaźnionym portalu internetowym zrobiono son-
dę, kto lubi karpia, a kto coś innego. Napisałem, zgodnie 
z porozumieniem między mną a moim gustem i smakiem, 
że ja nie cierpię. I się zaczęło... Najczęściej padało stwier-
dzenie, że pewnie dobrego jeszcze nie próbowałem. Tia, 
gdybym po każdym takim stwierdzeniu dostawał 10 zł, 
byłbym bogatym mieszczaninem, a tak jestem ubogim wie-
śniakiem, ciągle nielubiącym tego rybska. Jednakże to nie 
koniec. Doszło do ataku na mnie, proponując wybór rekina 
– życzono mi śmierci niczym w fi lmie „Szczęki”. Powaga,  
jakiś intelektualny spadkobierca kartofl a stwierdził, że moja 
niechęć do karpia jest do tego wystarczającym powodem. 

Tak właśnie doszedłem do konkluzji, że ryby i idioci 
w sieci głosu nie mają. Nawet w Wigilię. A czytelnikom 
życzę dobroci i umiaru, no chyba, że macie szafkę pełną 
suplementów diety, to można.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich 
redagowania i skracania. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Dys-
trybucja "Pulsu Jaworzna" bez pisemnej zgody wydawcy jest zabroniona. Sprzedaż 
bezpłatnego tygodnika jest niezgodna z prawem.
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Mówi się, że pies upodabnia się do właściciela. Chyba ta 
teza nie jest do końca prawdziwa, gdyż moja suka uwielbia 
zabawy w śniegu, a ja po kontakcie z białym (tu miała być 
inwektywa pod adresem tego białego paskudztwa) zmieniam 
się w klasycznego Smerfa Marudę. Czyli ubieram ciepły, 
niebieski polar i coś tam bulgotam pod nosem. 

Dawno nie widziałem takich opadów w grudniu, na 
szczęście (dla mnie!) prognozy zapowiadają szybką de-
gradację paskudztwa do poziomu wodnego, co też nie jest 
za przyjemne, ale chyba wolę. Suka Tośka mniej, bo o ile 
ignoruje wielkie, pośniegowe kałuże, to jednak zaspa jest jej 
żywiołem. Skacze, ryje nosem przez zwały białego, wyglą-
da na szczęśliwą niczym ćpun w amfetaminowym niebie. 

Idziemy sobie na spacer, a ta zamiast ze mną blisko 
przy nodze, albowiem ja bieżę środkiem osiedlowej drogi, 
świeżo odgarniętej przez pług, sucza naciąga smycz i brnie 
w centralną część nieodśnieżonych chodników, a jeżeli już 
odśnieżony, to wybiera zwały przydrożne lub przypłoto-
we, przez które się przedziera niczym polscy himalaiści 
zimą na K2. Ubaw ma przy tym wielki, a suka już niemło-
da, praktycznie w wieku takim jak ja, przeliczając na psie 
lata. Chciałbym mieć tyle energii, ale nie mam i snuję się 
za nią, zrywany krótkimi, acz intensywnymi szarpnięcia-
mi smyczy: gdybym był lżejszy o jakieś 30 kilo, to pewnie 
by mnie za sobą powłóczyła. Jak w taniej, slapstickowej, 
świątecznej komedii z lat 80. W każdym razie dobrze jest 
mieć czworonoga, bo pewnie z własnej woli z domu bym 
nie wyszedł, a tak to błagalny wzrok, plus łapa położona 
na moim kolanie, sygnalizują czas aktywności fi zycznej. 
No to się zbieram, zakładam czapkę i brnę w północne ru-
bieże mojej dzielnicy, zwanej obecnie parkiem Angielskim. 
Nawet taki żart lokalny wymyśliłem, który od razu stał się 
sucharem: jak pytamy „jak się masz?”, kiedy spotykamy 
w parku Angielskim obcokrajowca? Hałdu ju du! 

Do świąt się w tym roku przygotowuję nienachalnie. Mam 
wrażenie, że z roku na rok coraz mniej poświęcam czasu na 
ten cel. Wizja, że jak nie umyję okien, to Bożego Narodzenia 
nie będzie, do mnie nie trafi a. Z ascetycznym zachowaniem 

Rekiny intelektu
Wojciech P. KnapikFe
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Do Bożego Narodzenia została już 
ostatnia prosta. Jeszcze tylko najpil-
niejsze zakupy, porządki, przygoto-
wanie wigilijnych potraw i pakowa-
nie prezentów. Ten przedświąteczny 
rozgardiasz to czas, który często decy-
duje o tym, jakie będą same święta. 
Wiadomo, że w pośpiechu i stresie, 
gdy pracy jest dużo, a czasu mało, to 
trudno utrzymać emocje na wodzy. 
Warto się jednak postarać o dobrą 
atmosferę, bo czas w gronie bliskich 
i życzliwych osób może ładować na-
sze akumulatory na kolejne tygodnie 
i miesiące, czego na pewno nie uda się 
osiągnąć dzięki dwunastu wykwint-
nym potrawom albo wysprzątanym 
na błysk domowym kątom.

O tym, że czas spędzany wspól-
nie z innymi jest dla nas cenny, wi-

dać choćby po frekwencji podczas 
miejskich uroczystości związanych 
z przygotowaniami do świąt. Wizyta 
Mikołaja w Hali Widowiskowo-Spor-
towej, Jarmark Bożonarodzeniowy, 
Świąteczna MegaMoc, wspólne śpie-
wanie kolęd na jaworznickim Rynku 
i Betlejemskie Światło Pokoju – to 
wydarzenia, które co roku gromadzą 
wielu jaworznian. 

A zatem w imieniu całej Redakcji 
Pulsu Jaworzna życzymy wszyst-
kim Czytelnikom, aby to nadcho-
dzące Boże Narodzenie było cza-
sem, który przysparza nadziei, 
dodaje chęci, sił i zapału dla no-
wych wyzwań. Niech nie brakuje 
zdarzeń, które budują wiarę w lu-
dzi i mądry porządek w świecie. 
Wszystkiego dobrego!

Czas nadziei

Altruistów nie brakuje

Grażyna Dębała

Natalia Czeleń
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Są takie sytuacje i zdarzenia, które 
przywracają wiarę w ludzi. Niedaw-
no wspominałam o pracownikach ja-
worznickich Wodociągów, którzy kil-
kukrotnie udzielili pierwszej pomocy 
osobom, które zaniemogły na ulicy. 
Tym razem na zauważenie zasłużyła 
ekipa z ciężkowickiego Ośrodka Jeź-
dzieckiego. W odpowiedzi na prośbę 
sosnowiczanina, przewieźli doświad-
czonego przez los konia z Sosnowca 
do województwa mazowieckiego. 
Nie oczekiwali niczego w zamian. 
Zrezygnowali nawet z fi nansowej for-
my podziękowania. Ponieważ jednak 
inicjator akcji pieniądze i tak przelał 
na konto ośrodka, zapadła decyzja, 
że zostaną one przeznaczone na zor-
ganizowanie mikołajkowej imprezy 

dla podopiecznych jaworznickiego 
Domu Dziecka.

Budująca była też postawa kierow-
ców, którzy ruszyli z pomocą osobie 
poszkodowanej w wyniku zderzenia 
z autem w pobliżu ZLO na Leopoldzie. 
Jaworznianie wykazali się też chęcią 
pomocy w akcji Szlachetna Paczka. 
Finał tegorocznej dobroczynnej ini-
cjatywy miał miejsce 10 i 11 grudnia. 
Nie brakowało ani wolontariuszy, 
ani darczyńców. Po Nowym Roku 
wystartuje kolejna już akcja Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Ta inicjatywa nigdy nie jest obojętna 
mieszkańcom naszego miasta, którzy 
chętnie wrzucają pieniądze do puszek 
kwestujących. Jaworznianie przy-
wracają nadzieję nie tylko od święta.
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Dzisiejszy tekst będzie lekko malkontencki, 
lecz to tylko dla zgrywy. Tak naprawdę lubię 
ten czas, gdyż są promocje na mandarynki, 
a ich mogę dużo przyswoić.
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Światło z Groty Narodzenia
Po raz kolejny do Jaworz-
na dotarło Betlejemskie 
Światło Pokoju. Przedsta-
wiciele jaworznickiego huf-
ca ZHP odebrali je w Za-
kopanem i przywieźli do 
naszego miasta. W niedzie-
lę, 18 grudnia, przekazali 
je na Rynku mieszkańcom 
Jaworzna. Nie zabrakło 
kolęd i pastorałek. O opra-
wę muzyczną zadbali har-
cerze i zespół z Młodzieżo-
wego Domu Kultury.

– Tym razem przekazanie odbyło 
się pod hasłem „Światło dla Ciebie” – 
zaznacza Kinga Jędrzejek, komen-
dantka Hufca ZHP w Jaworznie. – 
Do Polski Betlejemskie Światło Pokoju 
dociera od ponad 30 lat. To piękna 
tradycja, która jest kultywowana przez 

harcerzy z różnych krajów. W Polsce 
Światło dociera do licznych miejscowo-
ści. Również nasz hufi ec bierze udział 
w tej inicjatywie – podkreśla.

Na jaworznickim Rynku zgroma-
dziło się w niedzielne popołudnie 
sporo jaworznian, chcących zabrać 
Światło do domu. Wśród nich byli 
też przedstawiciele samorządu, szkół 
i zakładów pracy. W imieniu pre-

zydenta Pawła Silberta lampion 
z ogniem z Betlejem odebrała Ewa
Sidełko-Paleczny, sekretarz miasta. 
Po Światło przyszli też radni i księża 
z kolegiaty pw. św. Wojciecha i św. 
Katarzyny.

Zanim jednak jaworznianie zabra-
li BŚP, najpierw wysłuchali występu 
członkiń zespołu Zadyrygowani z ja-
worznickiego MDK-u, śpiewających 

pod kierunkiem Natalii Smagacz. 
Dziewczęta wykonały świąteczne 
utwory, w tym polskie kolędy. Mu-
zycznie zaprezentowali się też har-
cerze.

– Bardzo podoba nam się oprawa, 
jaka co roku jest przygotowana z tej 
okazji – podkreślają Michalina Jarosz
i Renata Radko, które po BŚP przy-
chodzą na Rynek od lat. – To piękna, 
harcerska tradycja. A my kiedyś wstą-
piłyśmy do harcerstwa i sercem nadal 
czujemy się harcerkami – przyznają.

Na pytanie, co zrobić, by Światło 
dotrwało do Bożego Narodzenia, ja-
worznianki mówią zgodnie, że ogień 
należy przenieść po prostu na knot 
w wielogodzinnym zniczu i, gdy koń-
czy się w nim wkład, zmienić na ko-
lejny znicz.

Jak na harcerskie wydarzenie 
przystało, w niedzielę nie zabrakło 
też przekazania tradycyjnej iskierki. 
Wypuszczona w drogę przez komen-
dantkę hufca, „wędrowała” przez 
wszystkie ręce, aż wróciła tam, skąd 
wyszła. A jaworznianie ze Światłem 

w lampionach rozeszli się do swo-
ich domów.

Historia Betlejemskiego Światła Po-
koju sięga 1986 roku. Pomysł zrodził 
się w austriackim Linz podczas akcji 
charytatywnej i nosił nazwę „Świa-
tło w ciemności”. Od tego czasu, co 
roku, ogień z Betlejem dociera do 
Wiednia. Tam odbierają go miesz-
kańcy i skauci z różnych  krajów. 
Od 1991 roku BŚP dociera też do 
Polski. Polscy harcerze przyjmują je 
od skautów słowackich. Następnie 
Światło dociera do poszczególnych 
chorągwi i hufców w całym kraju, 
a harcerze przekazują je wszystkim 
chętnym. Polacy posyłają też ogień 
dalej – na Litwę, Ukrainę, Białoruś, 
do Niemiec, Szwecji i Rosji.

Zwykle na czas betlejemskiej szta-
fety ustają walki. Tymczasem w tak 
bliskiej Polsce Ukrainie toczy się 
wojna. Dlatego w tym roku prze-
słanie, które niesie ze sobą Światło, 
ma dla nas wszystkich szczególne 
znaczenie.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Jaworznianie przyszli po betlejemski płomień | fot. Andrzej Pokuta

Sezon łyżwiarski 
rozpoczęty

Po dwuletniej przerwie, spowo-
dowanej pandemią, wróciło pod 
płaszczkę miejskie lodowisko. Sezon 
na jaworznickiej ślizgawce wystar-
tował, zgodnie z planem, w sobotę, 
17 grudnia. Fani zimowego szaleń-
stwa nie zawiedli i licznie korzystali 
z lodowej tafl i.

– Cieszę się, że lodowisko wróciło, 
ponieważ przez dwa lata brakowało 
w Jaworznie takiej zimowej rozrywki. 
Już w pierwszy weekend jeździłam na 
nim z koleżankami. Było super – przy-
znaje Ania Miazio.

Dziewczynka na miejską ślizgaw-
kę będzie przychodzić też z mamą 
i 6-letnim bratem.

– Leon będzie podziwiał, jak jeździ 
jego siostra – podkreśla pani Beata, 
mama Ani i Leonka. – Mieszkamy 
w pobliżu, więc na pewno będziemy tu 
często gościć – dodaje.

Lodowisko pod płaszczką jest za-
daszone, oświetlone, znajduje się bli-
sko przystanków autobusowych. Se-
zon łyżwiarski potrwa do 28 lutego.

– Serdecznie zapraszamy do ko-
rzystania. Jaworznickie lodowisko to 
przestrzeń dla wszystkich miłośników 
łyżwiarstwa – podkreśla Dariusz
Chrapek, wicedyrektor ds. sportu 
MCKiS Jaworzno. – Można zabrać 
swoje łyżwy, a jeśli ktoś ich nie posia-
da, to może wypożyczyć je w naszej 
wypożyczalni – dodaje.

Lodowisko jest czynne od ponie-
działku do niedzieli w godz. 10-21. 
Wyjątkiem będzie okres świątecz-
ny. W Wigilię i sylwestra ślizgaw-
ka będzie otwarta od 10 do 14. 
W Boże Narodzenie będzie nieczyn-

na, a w drugi dzień świąt i w Nowy 
Rok będzie można z niej korzystać 
w godz. 14.30-21.

Łyżwiarze mogą przebywać na 
lodowisku przez 50 minut, po tym 
czasie, przez 10 minut, lodowisko 
jest puste, by lód mógł się zregene-
rować. Harmonogram przewiduje też 
codziennie dwie przerwy techniczne 
– od 14 do 14.30 i od 17.30 do 18.

Za 50 minut korzystania ze śli-
zgawki dorośli zapłacą w dni po-
wszednie 10 zł, a w weekendy 12 
zł. Bilet ulgowy kosztuje od ponie-
działku do piątku 6 zł, a w sobotę 
i niedzielę 8 zł. Z ulgi mogą korzystać 
uczniowie po okazaniu legitymacji 
szkolnej. Za okazaniem Jaworznic-
kiej Karty Rodziny Wielodzietnej 
w dni powszednie wstęp kosztuje 5 
zł, a w weekendy 6 zł. Są też karne-
ty na 10 wejść, zróżnicowane co do 
tego, czy dotyczą dni powszednich, 
czy weekendów. Karnety normalne 
kosztują odpowiednio 80 i 100 zł, 
ulgowe – 50 i 70 zł, a dla członków 
dużych rodzin – 40 i 50 zł.

Jest też oferta dla grup szkolnych 
i przedszkolnych. Grupa musi się 
składać z minimum 10 osób z opie-
kunem. Wtedy cena jednego biletu 
wyniesie 3 zł za 50 minut jazdy.

Wypożyczenie pary łyżew to koszt 
10 zł.

Inny cennik będzie obowiązywał 
dzieci w czasie ferii zimowych (od 
16 do 29 stycznia). Wtedy wstęp dla 
dzieciaków do lat 15 będzie koszto-
wać 2 zł. Łyżwy będzie można wy-
pożyczyć za 5 zł.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Karmią zdrowym jedzeniem 
i dobrym słowem

Minęło 30 lat, odkąd w mieście 
powstała Miejska Jadłodajnia. Dzisiaj 
serwuje ona blisko tysiąc posiłków 
dziennie. Stołują się tu m.in. pod-
opieczni jaworznickiego MOPS-u, ale 
w pysznej i domowej kuchni przy ul. 
Zacisze rozsmakowali się także inni 
mieszkańcy. – Nasza praca przynosi 
wiele satysfakcji. Obowiązków mamy 

wiele, ale cieszy nas to, że mieszkań-
cy miasta chętnie do nas wracają, co 
świadczy o tym, że nasze posiłki im sma-
kują – mówi Ewa Kamych-Szczęch, 
kierownik jadłodajni.

Kierownicze stanowisko pani Ewa 
obejmuje od zeszłego roku, ale w ja-
dłodajni pracuje już ponad 20 lat. 
– Dzięki temu doskonale zdaję sobie 

Miejska Jadłodajnia wspiera potrzebujących ciepłym posiłkiem i do-
brym słowem od 30 lat  | fot. Materiały UM Jaworzno

Podsumowali Akademię Bezpieczeństwa
W Urzędzie Miejskim 
w Jaworznie odbyło się 
w środę, 14 grudnia, spo-
tkanie podsumowujące 
tegoroczną Akademię Bez-
pieczeństwa.

W jej ramach zorganizowano liczne 
przedsięwzięcia skierowane do przed-
szkolaków, uczniów szkół podstawo-
wych i średnich oraz do seniorów.

W czasie konferencji w UM Łukasz
Kolarczyk, wiceprezydent Jaworz-
na, podziękował za zaangażowanie 
wszystkim współorganizatorom Aka-
demii Bezpieczeństwa, która miała 
swoją pierwszą edycję w 2017, a ko-
lejne w 2018 i 2019 roku. Z powodu 
pandemii AB nie odbyła się jednak 
w 2020 i 2021 roku. Po tej dwuletniej 
przerwie wróciła w tym roku.

– W tegorocznej edycji uczestnicy 
Akademii mogli liczyć na jeszcze większą 
ilość atrakcji niż w poprzednich odsło-

nach przedsięwzięcia. To imponujące, że 
w zajęciach dla przedszkolaków i pierw-
szoklasistów wzięły udział wszystkie 
przedszkola publiczne i niepubliczne 
z terenu Jaworzna – podkreślił wice-
prezydent naszego miasta. – Już za-
stanawiamy się nad formułą przyszło-
rocznej edycji. Chcielibyśmy dołączyć 
do grona współorganizatorów kolejne 
służby, które będą razem z nami uświa-

damiać dzieci, młodzież i seniorów, jak 
ważne jest bezpieczeństwo – dodał.

Wśród organizatorów AB, w tym 
roku, obok Urzędu Miejskiego i jego 
wydziałów, w tym Wydziału Zarzą-
dzania Kryzysowego i Ochrony Lud-
ności i Wydziału Promocji, Kultury 
i Sportu, znalazły się też m.in. po-
licja, straż pożarna i straż miejska, 
ochotnicze straże pożarne, Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Miejskie Centrum Kul-
tury i Sportu oraz miejski rzecznik 
konsumentów. Przedstawiciele tych 
instytucji prowadzili Akademię Bez-
pieczeństwa na kilku poziomach.

Najszerzej zakrojoną akcją była 
na pewno ta pn. „Bezpieczny Przed-
szkolak i Pierwszoklasista”. W jej ra-
mach dzieci poznały m.in. zasady ru-
chu drogowego, uczyły się numerów 
alarmowych, przyswajały wiedzę na 
temat tego, jak zachować się w razie 
zagrożenia. Miały też okazję obejrzeć 
od środka radiowozy, samochody 
straży pożarnej i straży miejskiej. 

W zajęciach w hali wzięło udział, 
w ciągu ośmiu dni, 1940 maluchów.

Pikniki bezpieczeństwa odbyły się 
natomiast w trzech jaworznickich 
szkołach podstawowych. W ich ra-
mach uczniowie przyglądali się po-
kazom sprzętu i umiejętności służb 
mundurowych. Uczyli się bezpiecz-

nych zachowań. W ramach Akade-
mii Bezpieczeństwa odbywały się też 
zajęcia dla młodzieży: „Wtargnięcie 
napastnika do szkoły” i „Jaworzno 
mówi STOP cyberprzemocy”. Wzię-
ło w nich udział ok. 960 uczniów z 7 
jaworznickich szkół średnich.

– Celem pierwszych warsztatów było 
nauczenie uczniów klas pierwszych szkół 
średnich właściwego zachowania i po-
stępowania w przypadku ataku terro-
rystycznego, a także uświadomienie za-
grożeń związanych z agresją, napadem. 
Zajęcia prowadziła fi rma wyspecjalizo-
wana w tych zagadnieniach, której wy-
kładowcy są jednocześnie instruktorami 
policyjnych sił antyterrorystycznych 
– informują jaworzniccy urzędnicy.

Zajęcia nt. cyberprzemocy dotyczy-
ły zagrożeń płynących z nadmiernego 
czasu spędzonego w sieci, przemocy 
rówieśniczej i zapewnienia wsparcia 
jej ofi arom. W warsztatach uczestni-
czył psycholog.

Odbywały się też spotkania 
w trzech klubach seniora (dla pra-
wie 60 osób) pod hasłem „Starsi-
=Bezpieczni”.  Jednym z punktów 
była prelekcja Krystyny Banasik, 
miejskiego rzecznika konsumentów. 
Była mowa o nowej formie oszustwa, 
na zakup węgla, o bezpieczeństwie 
w świecie konsumenckim i o nie-
uczciwych praktykach dotyczących 
podpisywania się pod fałszywymi 
umowami kupna. Seniorzy poznali 
też zasady prowadzenia „Akcji jodo-
wej” i aspekty bezpieczeństwa osób 
starszych w internecie – „Seniorze – 
spotkajmy się w sieci”.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Spotkanie, podsumowujące Akademię, odbyło się w sali obrad Urzędu Miejskiego | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Karmią zdrowym jedzeniem 
i dobrym słowem

Zmiany w Tauron SerwisŚwiąteczne 
rozkłady 

w PKM
Dariusz Starzycki wzmocni kadrę menadżerską 

w Tauron Serwis – wyspecjalizowanej jednostce ser-
wisowej operującej w energetyce. Rada Nadzorcza 
powołała go na stanowisko wiceprezesa zarządu. Tym 
samym kończą się spekulacje na temat możliwości 

Już od piątku, 23 grudnia, 
w PKM Jaworzno będzie obowią-
zywać rozkład świąteczno-nowo-
roczny. To oznacza, że autobusy 
będą jeździć inaczej niż zazwy-
czaj, szczególnie w Wigilię i Boże 
Narodzenie, a także w sylwestra 
i Nowy Rok. Warto zapoznać się ze 
zmianami w komunikacji miejskiej.

Od 23 do 30 grudnia autobusy będą 
jeździć według rozkładów na dni wol-
ne od nauki szkolnej. Dotyczy to linii 
370 i 311. W przypadku linii E - nie 
odbędzie się kurs z Byczyny Astrów 
w kierunku Katowic o godz. 7.21. 
Ten autobus będzie miał za to swój 
początkowy przystanek na Krakow-
skiej Pętli, skąd wyruszy o godz. 7.31.

W ramach ograniczeń, nie będą 
w ogóle realizowane kursy linii 
321, 328 oraz kursy linii 304: re-
lacji Krakowska Pętla – Szczakowa 
Dworzec PKP o godz. 5.56, 6.36 
i 8.21, a także relacji Szczakowa 
Dworzec PKP – Krakowska Pętla 
o godz. 9.01, 15.01 i 15.56. Po-
dobnie będzie w przypadku linii 
350. Nie zostaną zrealizowane kur-
sy relacji Krakowska Pętla – Osie-
dle Stałe o godz. 7.28, 7.36, 13.23 
i 14.50 oraz kursy relacji Osiedle 
Stałe – Krakowska Pętla o godz. 
7.54, 8.55, 13.55 i 15.09.

Sporo zmian będzie w Wigilię. 
– Prosimy o zwrócenie szczególnej 

sprawę z potrzeb mieszkańców, a na-
sza placówka wychodzi im naprzeciw
– zapewnia pani Ewa.

Głównym celem Miejskiej Jadło-
dajni jest zapewnienie potrzebu-
jącym osobom wsparcia w zakre-
sie całodziennego wyżywienia. Na 
talony wydawane są tutaj posiłki 
osobom korzystającym z pomocy 
jaworznickiego MOPS-u. Placówka 
zapewnia też posiłki podopiecznym 
Dziennych Domów Pomocy Społecz-
nej, Domów Noclegowych dla Osób 
Bezdomnych oraz innych ośrodków 
wsparcia. W jaworznickiej jadłodaj-
ni organizowane są także wigilie dla 
samotnych i bezdomnych oraz pod-
opiecznych Ogniska Wychowawcze-
go w Jaworznie. Jadłodajnia wydaje 
również posiłki dla osób biorących 
udział w akcjach ratowniczych o zna-
mionach kryzysu oraz osób poszko-
dowanych przez klęski żywiołowe 
bądź zdarzenia losowe. Jadłodajnia 
nie zaniechała swojej pracy także 
w czasie pandemii. Wydawała wte-
dy posiłki na wynos i w ten sposób 

odpowiadała na oczekiwania swo-
ich stałych klientów, głównie osób 
starszych i samotnych. Jadłodajnia 
działała też na pełnych obrotach, 
gdy do miasta zawitali uchodźcy 
z Ukrainy, którzy mogli tu liczyć na 
ciepły posiłek.

Miejska Jadłodajnia otwarta jest  
od poniedziałku do piątku w godz. 
11-16, dla każdego mieszkańca. Dzię-
ki opłatom, pobranym za każdy ko-
mercyjny posiłek, miastu udaje się 
w dużym stopniu pokryć wydatki na 
utrzymanie tego miejsca. 

Z okazji 30-lecia działalności, ży-
czenia i gratulacje złożył na ręce 
Ewy Kamych-Szczęch Łukasz Ko-
larczyk, zastępca prezydenta mia-
sta. Kolejnych lat satysfakcjonującej 
pracy pracownikom jadłodajni ży-
czyły także Mariola Zych-Walasz-
czyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, oraz Magdale-
na Tomaszewska, naczelnik Wy-
działu Zdrowia Urzędu Miejskiego 
w Jaworznie.

Natalia Czeleń

powrotu Starzyckiego na stanowisko zastępcy prezy-
denta miasta. Tauron Serwis to jedna z mniej znanych 
spółek Grupy Tauron, jednak wykonywane przez nią 
projekty i zadania, klasyfi kowane są jako strategiczne. 
To właśnie ta spółka prowadzi serwisy, eksploatację 
oraz realizuje inwestycje w energetyce, co z punktu 
widzenia zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 
jest kluczowe. Powołanie na stanowisko wiceprezesa 
Dariusz Starzycki otrzymał w miniony piątek 9 grud-
nia. Wtedy też ofi cjalnie rozpoczął pracę. Władze Tau-
rona uznały, że doświadczenie w kierowaniu dużymi 
zespołami pracowników i umiejętności menadżerskie 
Starzyckiego będą dla Spółki wzmocnieniem. Nie bez 
znaczenia była zapewne jego skuteczność w realizowa-
niu złożonych projektów, co wymaga nie tylko wiedzy, 
ale także rozwiniętych umiejętności analitycznych. Wy-
daje się, że dodatkową wartością nowego wiceprezesa 
jest jego silna pozycja w kręgach parlamentarnych, co 
może być niezwykle cenne w kontekście czekającej 
Spółkę transformacji w kierunku Narodowej Agencji 
Bezpieczeństwa Energetycznego. Informacja o powo-
łaniu na stanowisko wiceprezesa automatycznie wy-
wołała dyskusję na temat kariery politycznej byłego 
wicemarszałka. Jak ustaliliśmy, w źródłach zbliżonych 
do samego zainteresowanego, Starzycki wcale nie re-
zygnuje z aktywności politycznej i poważnie rozważa 
start w nadchodzących wyborach parlamentarnych. 

RED| fot. Materiały UM Jaworzno

uwagi na kursy w sobotę, 24 grudnia, 
które zostały zaplanowane inaczej 
niż w latach ubiegłych – uczulają 
pracownicy PKM Jaworzno.

Po pierwsze, w Wigilię i sylwe-
stra autobusy będą jeździć zgod-
nie z rozkładami obowiązującymi 
w soboty tylko do godz. 17. Po tej 
godzinie będą realizowane tylko 
wybrane kursy. W tym roku wigi-
lijne i sylwestrowe rozkłady zostały 
wyszczególnione w osobnych ru-
brykach, co sprawia, że są czytel-
niejsze niż w ubiegłych latach. Co 
godzinę, do godzin wieczornych, 
będzie kursować autobus linii 303. 
Na niektórych innych liniach bę-
dzie kilkugodzinna przerwa w kur-
sowaniu, po czym autobusy wyko-
nają po jednym wieczornym kursie. 
Tak będzie np. w przypadku linii 
J, która pojedzie do Katowic z Kra-
kowskiej Pętli o godz. 20.54. Z Ka-
towic o godz. 21.45 pojedzie z kolei 
do Byczyny Astrów autobus linii E.

W Boże Narodzenie i Nowy Rok 
autobusy będą jeździć jak w nie-
dziele i święta, ale dopiero od godz. 
14. Wcześniej będą realizowane 
tylko wybrane połączenia. Rów-
nież rozkłady na 25 grudnia i 1 
stycznia zostały wyszczególnione 
w osobnych rubrykach na stronie 
internetowej PKM Jaworzno.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Cement ze Szczakowej trafi ał nawet do Azji
W ramach muzealnych „Spacerów 

historycznych”, które prowadzi Iwo-
naBrandys, kustoszka Muzeum Mia-
sta Jaworzna, jaworznianie odwiedzili 
dawną cementownię i osiedle zbudo-
wane dla robotników tego zakładu. 

Przez długie lata szczakowska ce-
mentowania była jedną z najlepiej 
prosperujących fabryk cementu na 
świecie. Swój początek zakład miał 
w 1883 roku, gdy czterech wspól-
ników - Hecter, Josephy, Fritsche
i Sixt - założyło spółkę pn. Przedsię-
biorstwo Wapna i Cegieł Pierwszej 
Galicyjskiej Fabryki Portland Cemen-
tu w Szczakowej. Zakład powstał na 
terenie o powierzchni 90 tys. m kw., 
odkupionym od chłopów z Ciężkowic. 
Cementownię zaprojektował Hen-
ryk Łaszczyński. Fabryka rozpoczęła 
działalność w 1985 roku.

Od początku zakład był bardzo no-
woczesny. Najpierw powstało w nim 
12 pieców szybowych i trzy piece wa-
pienne, a także młyn surowca i młyn 
cementu. Maszyny zostały sprowa-
dzone z Niemiec. W 1893 roku w ce-
mentowni pojawiły się piece Dietza, 
a na początku XX wieku piece rotacyj-
ne. Zmieniono też metodę produkcji 
z suchej na mokrą, która była wydaj-
niejsza. W 1912 roku produkowano 
w ciągu roku 150 tys. ton cementu.

Czasy największej świetności za-
kładu to okres, gdy kierowali nim 

dwaj utalentowani inżynierowie, naj-
pierw Hermann Senn, a następnie, 
w 20-leciu międzywojennym, Zdzi-
sław Krudzielski (był w dyrekcji 
cementowni od 1919 do 1936 roku). 
Pod ich kierownictwem doszło do 
rozbudowy fabryki, jej reorganiza-
cji i unowocześnienia. Zakład został 
zelektryfi kowany. Kupowano coraz 
nowocześniejsze maszyny i piece. 
W 1929 roku w cementowni został 
zainstalowany piec rotacyjny, któ-
ry produkował 400 ton cementu na 

dobę. Unowocześnienie zakładu spra-
wiło, że roczna produkcja osiągnęła 
380 tys. ton.

Dzięki tak szybkiemu rozwojo-
wi - cementownia stała się jedną 
z najnowocześniejszych w Europie, 
a szczakowski cement kupowały 
przedsiębiorstwa na całym świecie. 
Fabryka eksportowała swoje pro-
dukty do europejskich krajów, a na-
wet do Ameryki Południowej i Azji. 
Sprzyjało też temu położenie, fabryka 
w Pieczyskach leżała bowiem przy 

Światowy kryzys gospodarczy 
wpłynął również na działalność 
cementowni. Szczakowska fabry-
ka zaczęła lepiej prosperować do-
piero w 1933 roku. Wzrosło wtedy 
zapotrzebowanie na cement w Pol-
sce. W tym czasie rozbudowano też 
wytwórnię dolomitu i otwarto Wy-
twórnię Fabrykacji Płyt Budowlanych 
Suprema. Produkowano też cegły 
dolomitowe i wapno hydrauliczne.

W czasie II wojny światowej Niem-
cy ograniczyli produkcję cementu na 
rzecz dolomitu. Z kolei w fabryce 
worków okupanci produkowali worki 
do przechowywania zwłok.

Na początku lat 50. XX wieku 
w upaństwowionej w 1951 roku Ce-
mentowni Szczakowa przeprowadzo-
no inwestycje związane z mechani-
zacją dostarczania surowca. Rosła 
produkcja. Na początku lat 50. wy-
nosiła ona do 240 tys. ton cementu 
i ponad 40 tys. ton dolomitu, w 1958 
– odpowiednio, 325 tys. i 84 tys. ton, 
a w 1972 roku – 350 tys. i 75 tys. ton.

W latach 70. przeprowadzano in-
westycje. Niestety, zakład coraz gorzej 
prosperował i od połowy lat 70. chylił 
się ku upadkowi. Zaprzestano wyra-
biania cementu, ograniczono produk-
cję dolomitu. Cementownia ogłosiła 
upadłość w 1995 roku. Większość 
obiektów wielkiej fabryki cementu 
została zrównana z ziemią.      AZ-H

Czasy świetności zakładu to również rozwój mieszkalnictwa i poprawa 
warunków życia pracowników cementowni | fot. Materiały MMJ

jednym z najważniejszych europej-
skich szlaków kolejowych, bardzo 
blisko stacji Szczakowa. Zagraniczny 
eksport wymusił też na szczakow-
skim przedsiębiorstwie rozpoczęcie 
produkcji worków papierowych na 
cement.

Czasy świetności zakładu to rów-
nież rozwój mieszkalnictwa i poprawa 
warunków życia pracowników ce-
mentowni. Budowano osiedla robot-
nicze. Jeszcze w XIX wieku założono 
Kasę Chorych. Z kolei w 1901 roku 
uchwalono regulamin pracy.

Kolonie robotnicze budowano też 
za czasów Zdzisława Krudzielskiego. 
Pracownicy mogli liczyć na wspar-
cie przy budowie własnych domów 
mieszkalnych. W tamtym czasie zbu-
dowano w Szczakowej wodociąg. 
Powstało też połączenie kolejowe 
na odcinku Szczakowa-Bukowno 
i droga między powiatem chrzanow-
skim a olkuskim. Dzięki staraniom 
inż. Krudzielskiego założono dwa 
probostwa, wykończono szczakow-
ski kościół i jego otoczenie, a także 
tamtejszą plebanię. W Ciężkowicach 
powstały kaplica, kościół i plebania 
z domem ludowym.

Powstały również męska szkoła 
rzemieślnicza i żeńska szkoła zawo-
dowa gotowania i szycia oraz dwie 
siedziby Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół”.
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Ніна Король, 
журналістка з 

України, котра 
живе в Явожно.

Відправити 
посилку з 
Польщі до 

України: які 
нюанси

Відправити посилку з Польщі до України 
– ще той квест: або шукаєш перевізника, 
але траплялось, що посилка мандрувала, 
бо перевізник неправильно записав номер 
телефона отримувача, тож отримувач 
мусив сам шукати, де ж його передача. 
Поштою польською посилка йде тривалий 
час, але відділень багато, тож відправити 
можна звідусіль в Польщі. Швидше (до 5 
діб) посилку доставляє «Нова пошта». Нині 
український оператор має вже 10 відділень 
на території Польщі: у Гданську, Познані, 
Варшаві, Жешуві, Вроцлаві та Кракові. 
Обіцяє відкрити ще і Катовіцах. Найближчі 
2 відділення до Явожна розташовані у 
Кракові, . працюють за адресами:

30/1 – Kamienna, 19-В,
30/2 – Lipska, 4.
Авторка матеріалу побувала на одному 

з відділень «НП», на вулиці Камєнній у 
неділю, воно недалеко від зупинки, але 
транспорт туди курсує не надто часто, 
їхати можна 18-им трамваєм до зупинки 
Towarowa.

У відділені працюють українці, які 
можуть обслуговувати як польською, так 

і українською мовами.
Отже, у Польщі у відділеннях «Нової 

пошти» можна відправити та отримати 
посилку вагою до 30 кг, а також сплатити 
за послуги за допомогою картки, 
безконтактного платежу чи готівки.

Усі відділення працюють за єдиним 
графіком: з понеділка по п’ятницю – 8:00-
20:00, у суботу та неділю – 9:00-18:00. 

Відправлення невеликої посилки 
обійдеться вам 

від 45 злотих, більшої – до 70. Вагу нашої 
не надто брали до уваги, а от параметри 
коробки брали, тож обидві посилки вагою 
2,5 кг і 4,7 кг коштували однаково – по 
50 злотих (бо 5 злотих ще й за коробку). 

Орієнтовний термін доставки − до 5 
робочих днів. Розрахуватися за доставку 
можна готівкою або банківською карткою 
через через POS-термінал. 

У самому відділенні панує доброзичлива 
атмосфера: вам допомагають пакувати, 
дадуть плівку, яка захищає речі від ударів, 
оператори консультують.

Поки ви в черзі, скануєте QR-код 
та заповнюєте з телефону дані щодо 
відправлення (так заощадите час). Літнім 
людям допомагають заповнювати паперову 
форму.

Деякі умови 
(всі – на сайті 

пошти)
– Орієнтовна вартість вашої посилки не 

має перевищувати 10 тисяч євро;
– при ввезені до України товарів вартістю 

понад 150 євро, з них стягується ввізне 
мито (10% від суми, що перевищує 150 
євро) та ПДВ (20% від суми, що перевищує 
150 євро з урахуванням мита);

– оплату за посилку здійснює відправник;
– ваша посилка не має містити товарів, 

заборонених до приймання та перевезення 
«Новою поштою».

Повну адресу для доставки писати 
латинськими літерами.

Обов’язково – детальний опис 
відправлення, скільки і яких речей 
міститься у посилці – це вимога митниці.

Усі посилки мають бути запаковані в 
коробки, а в них не повинно бути пустот.

Tak się pomaga! Budują kanalizację
Historii konia Gapcia ma swój 

szczęśliwy fi nał! Zaniedbany zwierzak 
został odkupiony od nieroztropnego 
właściciela i bezpieczne schronie-
nie znalazł w warszawskiej Fundacji 
Zwierzęca Polana. Transportem konia 
z z Sosnowca pod Warszawę zajęli 
się ludzie związani z jaworznickim 
Ośrodkiem Jeździeckim w Ciężkowi-
cach. Pomogli bezinteresownie i mają 
nadzieję, że w nowym miejscu Gapcio 
znajdzie spokój i miłość, których tak 
bardzo potrzebuje. 

Konia o imieniu Gapcio ponad rok 
temu uratował sosnowiczanin, Łu-
kasz Litewka. Zwierzę żyło w bardzo 
złych warunkach. Koń był wychu-
dzony i zaniedbany. Sosnowiczanin 
wykupił go i znalazł dla niego ciepły 
azyl w tamtejszej szkole, która pro-
wadzi zajęcia z hipoterapii. 

Koń powrócił tam do fi zycznej 
sprawności, ale z uwagi na traumę, 
jaką przeszedł, nie do końca dobrze 
odnajdywał się w miejscu, które 
z uwagi na swe przeznaczenie, jest 
dość gwarne. Zwierzę nie mogło brać 
udziału w zajęciach z podopieczny-
mi sosnowieckiej szkoły. Przygarnąć 
Gapcia zgodziła się warszawska Fun-
dacja Zwierzęca Polana. Jaworznicki 
Ośrodek Jeździecki w Ciężkowicach 
zaoferował swoją pomoc i na własny 
koszt zawiózł Gapcia do miejsca do-
celowego. 

Końcówka roku to czas bardzo in-
tensywnej pracy drogowców w Dą-
browie Narodowej. Trwa tu budowa 
kanalizacji deszczowej. Prace budow-
lane objęły sporą część dzielnicy. Pro-
wadzone są od ulicy Katowickiej aż 
do Długoszyńskiej. Zgodnie z pla-
nem zagospodarowania przestrzen-
nego, wytyczane są też pasy drogo-
we. Ułożono już blisko 2/3 zakresu 
kolektora deszczowego. Zakończono 
budowę zbiornika odparowującego 
w rejonie ulicy Szczotki. Gromadzi 
on wody opadowe z istniejącego już 
układu drogowego. Będzie obsługiwał 
również nowy układ dróg. Docelowo 
długość kanalizacji deszczowej, od-
wadniającej przyszłe drogi, wynosić 
będzie ponad 6 kilometrów. Tak duży 
zakres prac możliwy jest dzięki unij-
nemu dofi nansowaniu.

– Dofi nansowanie Jaworzno pozy-
skało w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko w roku 
2021 – potwierdza Katarzyna Florek
z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Wykonawca prowadzi prace ziem-
ne i montażowe w głębokich wyko-
pach, w trudnym i zmiennym grun-
cie. Zdarzają się kolizje z istniejącą 
już infrastrukturą techniczną, co 
powoduje utrudnienia w realizacji 
przedsięwzięcia. Mimo prowadzo-
nych robót teren jest intensywnie 
eksploatowany przez prywatnych 

R E K L A M A

HALO TAXI
JAWORZNO

szybko, tanio
i bezpiecznie

32 411 88 99

Що не можна 
відправляти 

до України
Нині до свят багато хто хоче передати 

поштою гостинці – цукерки, печиво та 
інші продукти. 

– У Польщу заборонена доставка 
будь-яких продуктів харчування, а от 
з Польщі існує перелік заборонених 
вантажів: продукти харчування: речовини 
або продукти (неперероблені, частково 
перероблені або перероблені), призначені 
для споживання людиною, які вимагають 
спеціальних вимог температурного 
режиму зберігання та транспортування, 
без заводської упаковки, рідкі (рідина) 
продукти, продукти із загальною вагою 
продуктів понад 10 кг, – пояснили нам на 
офіційній сторінці оператора.

На відділенні ми побачили, що люди 
шлють продукти (кава, консерви, чай, 
цукерки тощо), рідини не приймали.

Заборонено передавати ліки, наркотики, 
психотропи, отруту, спиртовмісну 
косметику, препарати в балонах під 
тиском, легкозаймисті матеріали. Під 
забороною підакцизні товари (алкоголь, 
тютюнові вироби тощо). Більше деталей 
ви зможете дізнатись на сайті оператора.

– Dotarła do nas wiadomość, że po-
szukiwany jest transport dla konia i po-
stanowiliśmy pomóc – opowiada Bar-
tosz Polewka, prezes Stowarzyszenia 
Ośrodek Jeździecki Ciężkowice.

Sosnowiczanin, który pełnił rolę 
opiekuna konia, chciał za transport 
zapłacić. Zorganizował w tym celu 
zbiórkę społeczną, ale ciężkowicki OJ 
pieniędzy za pomoc nie chciał. Tysiąc 
złotych, które uzbierano na transport 
Gapcia, zarządcy i pracownicy stadni-
ny przeznaczyć postanowili na zorga-
nizowanie w stadninie mikołajek dla 

podopiecznych jaworznickiego domu 
dziecka. Dzieciaki świetnie bawiły się 
tam w sobotę 10 grudnia. 

– Były animacje konne, pieczenie 
jabłek i testy najnowszego sprzętu do 
edukacji – opowiada Olga Górkie-
wicz, instruktor jazdy konnej z OJ 
Ciężkowice.

Dzieci zwiedziły stajnie i poznały 
zwierzęta, które tam mieszkają. Miały 
również okazję spróbować swych sił 
w próbnej jeździe konnej. Czekało na 
nie wspólne pieczenie jabłek i wiele 
innych atrakcji.                           NC

Na dzieci czekało wiele atrakcji  | fot. Materiały OJ Ciężkowice

inwestorów i mieszkańców. Zdarza 
się więc, że jaworznianie w Dąbro-
wie Narodowej muszą radzić sobie 
ze zmianami w organizacji ruchu, czy 
zanieczyszczoną nawierzchnią dróg. 
W czasie tak dużego remontu podob-
nych niedogodności trudno uniknąć.

– Dziękujemy, że mieszkańcy tego 
obszaru z dużą wyrozumiałością i cier-
pliwością odnoszą się do tej realizacji 
i popierają tak intensywny rozwój mia-
sta. Staramy się, by sporne sytuacje 
rozwiązywać na bieżąco – informuje 
Katarzyna Florek.

W przyszłym roku naprawiona 
zostanie nawierzchnia dróg uszko-
dzona w wyniku budowy kanaliza-
cji, a później rozpoczną się prace, 
zmierzające do utwardzenia pasów 
drogowych.                                 GD
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Magdalena Okrzesik

Należę do 17. Harcerskiej Drużyny 
Wodnej „Smuga Cienia” z Hufca Ja-
worzno. Jaworznicki Jarmark Bożo-
narodzeniowy jest świetną okazją, by 
takie grupy jak nasza mogły się poka-
zać. Każdy mieszkaniec miasta może 
zobaczyć nasze dzieła. Na swoim 
stoisku prezentowaliśmy to, co sami 
zrobiliśmy - wspólnie na zbiórkach 
czy też w swoich domach z bliskimi. 
To taka motywacja do działania dla 
całych rodzin.

Jaworznicki Jarmark 
Bożonarodzeniowy 
i Świąteczna MegaMoc 
przyciągnęły na Rynek 
tłum mieszkańców. Moc 
atrakcji czekała na nich 
w sobotę, 10 grudnia. 
Były występy artystycz-
ne, kramy z rękodziełem, 
przetworami i poczęstu-
nek. Świąteczny nastrój 
tworzyły też świetlne in-
stalacje i iluminacje. Moż-
na było porozmawiać ze 
Świętym Mikołajem czy 
przejechać się świątecz-
nym pociągiem, prowa-
dzonym przez elfa.

R E K L A M A

W świątecznym nastroju

Organizatorzy sobotniej zabawy, 
czyli Miejskie Centrum Kultury i Spor-
tu oraz Tauron Wytwarzanie, zadba-
li, by każdy, niezależnie od wieku, 

Swoje stoiska przygotowały liczne placówki z Jaworzna  | fot. Natalia Czeleń

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Weekend pełny dobra

Opłatkowe spotkanie

Kolejna edycja akcji „Szlachetna Paczka” za 
nami. Finał, czyli tzw. „Weekend Cudów”, zor-
ganizowano 10 i 11 grudnia. To właśnie wtedy 
potrzebujące rodziny otrzymały świąteczne paczki. 
To czas wielkiej radości potrzebujących i ogrom-
nej satysfakcji wolontariuszy oraz darczyńców.

„Szlachetna Paczka” to ogólnopolski projekt spo-
łeczny, który niesie pomoc potrzebującym rodzi-
nom. Najpierw zbierane są zgłoszenia i informacje 
o osobach w wyjątkowo trudnej sytuacji. Później 
wolontariusze odwiedzają te rodziny, zbierając 
informacje o faktycznych potrzebach. Opisują 
rodzinę i jej potrzeby, a darczyńcy mogą wybrać, 
komu chcą pomóc, czyje marzenie są w stanie 
spełnić. Wolontariuszom udało się w tym roku 
w naszym mieście wytypować kilkadziesiąt rodzin. 
Weekend Cudów to czas, kiedy paczki trafi ają do 
adresatów. – Udało nam się pomóc 31 rodzinom, 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworz-
nie i Związek Polskich Kawalerów Maltańskich 
w Krakowie zorganizowały w naszym mieście 
kolejny Opłatek Maltański. Na spotkanie, mające 
charakter wigilijnej wieczerzy, zostały zaproszone 
osoby samotne, niepełnosprawne i starsze. Wśród 
gości byli również Ewa Sidełko-Paleczny, se-
kretarz miasta, dr Hanna Wesołowska-Starzec
z Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, ks. 
prałat Eugeniusz Cebulski, proboszcz parafi i pw. 
św. Wojciecha i św. Katarzyny. Zgromadzonych 
powitała Mariola Zych-Walaszczyk, dyrektor ja-
worznickiego MOPS-u. – Do dzielenia się opłatkiem 
potrzebujemy drugiego człowieka i dzisiaj ten warunek 
został na pewno spełniony – podkreśliła Mariola Zych-

a w akcję zaangażowało się 16 wolontariuszy. Pra-
cy i emocji za nami sporo, ale naprawdę było warto. 
W akcję zaangażowana jestem od wielu lat i za każ-
dym razem jestem bardziej wzruszona dobrem, jakie 
płynie od ludzi, a także wdzięcznością rodzin, które 
znalazły się w naszej bazie – opowiada Katarzyna
Łysakowska, liderka akcji w Jaworznie.

W tym roku rodziny najczęściej prosiły o żyw-
ność z długim terminem przydatności, odzież 
i środki czystości, a także zabawki dla dzieci. Były 
także prośby o pralkę czy lodówkę. Na szczęście 
każda z rodzin znalazła swoich darczyńców. 

Podobnie jak w latach poprzednich, magazyn 
prezentów znajdował się w remizie byczyńskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy chętnie po-
magali w rozładunku i rozwożeniu paczek.

Akcji towarzyszyło dużo radości i wzruszeń. 
– Po raz pierwszy brałam udział w tej akcji jako 

-Walaszczyk i życzyła zebranym zdrowia, pokoju, 
miłości i życzliwych osób w pobliżu.

Opłatki wigilijne poświęcił ks. Eugeniusz Cebul-
ski, który objął opiekę duszpasterską nad wydarze-
niem. Następnie zebrani złożyli sobie świąteczne 
życzenia. Po wspólnym posiłku i kolędowaniu 
uczestnicy opłatkowego spotkania otrzymali pacz-
ki z żywnością.

Opłatek Maltański to ogólnopolska akcja chary-
tatywna dla potrzebujących, organizowana przez 
Zakon Maltański i ośrodki pomocy społecznej. 
W Jaworznie odbył się po raz ósmy.

Wydarzenie objęli honorowym patronatem Pa-
weł Silbert, prezydent Jaworzna, bp Grzegorz 
Kaszak, ordynariusz diecezji sosnowieckiej, Niels 

wolontariusz. W czasie Weekendu Cudów zobaczy-
łam tyle szczęścia, radości i wdzięczności ze strony 
rodzin, którym pomogliśmy, że jestem przekonana, 
że na tym pierwszym razie się nie skończy. Uśmiech 
dzieci zrekompensował mi całe poświęcenie i ogrom 
pracy, jakie włożyłam w akcję Szlachetnej Paczki 
w ostatnich miesiącach. To najpiękniejsza zapłata – 
mówi wolontariuszka Dorota Czarnecka.

Szlachetna Paczka z roku na rok cieszy się ro-
snącym zainteresowaniem. – Myślę, że wynika to 
z tego, że ludzie chcą pomagać. W akcję włączają 
się i osoby prywatne, i fi rmy – mówi Karolina Py-
rzanowska, wieloletnia wolontariuszka.

Kolejna akcja już za rok, a większość wolonta-
riuszy już deklaruje swoją chęć pomocy. – Warto 
pomagać. Pamiętajmy, że dobro zawsze wraca – 
mówi Katarzyna Łysakowska.

Natalia Czeleń

Lorijn, JE ambasador Zakonu Maltańskiego w Pol-
sce, i Jacek hr. Tarnowski, prezydent Związku 
Polskich Kawalerów Maltańskich.                   AZ-H
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Patrycja Szuster Teresa Zyglińska Daniel Liszka Fabiola Wójciga Sylwestra Tura

Bardzo lubię pomagać, wywoływać 
czyjś uśmiech, dlatego też zawsze 
chętnie uczestniczę we wszelkich ini-
cjatywach charytatywnych. Święta 
to czas, w którym nie powinniśmy 
zapominać o innych ludziach. Na 
jaworznickim jarmarku reprezento-
wałam swoją szkołę, czyli SP 9. Na 
jarmarku było naprawdę klimatycznie 
i miło. Poznałam wielu nowych ludzi. 
Przy okazji z koleżankami sprzeda-
wałam rękodzieło i wypieki. 

Cieszę się, że w naszym mieście co 
roku odbywa się świąteczny jarmark. 
Dzięki temu ludzie wychodzą z do-
mów, gromadzą się i cieszą. To świet-
na okazja, by okazać innym serce. 
Można kupić ozdoby świąteczne, pier-
niczki, a przy tym wspomóc jakiś 
słuszny cel. W tym roku atmosfera 
była niesamowita. Uwielbiam takie 
wydarzenia i na jarmark jeżdżę także 
do Katowic. Dzięki temu mogę wcze-
śniej poczuć magię świąt.

Święta są czasem szczególnym. Przy-
pominają nam o chwilach, które już 
minęły, związanych też z bliskimi, 
których obok nas już nie ma. To 
ciepło, które bije ze świątecznych 
kolęd, choinki i z wspaniałego to-
warzystwa przy stole wigilijnym, to 
jest to, co nas wszystkich porusza. 
Daje też motywację na kolejne lata. 
Co roku mam życzenie, byśmy spo-
tkali się za rok w tym samym lub 
większym gronie.

Jaworzno to miasto posiadające świą-
tecznego ducha. Co roku na Ryn-
ku organizowany jest kiermasz, na 
którym wystawcy i wolontariusze 
sprzedają różne dekoracje, ciasteczka, 
pierniczki. Poza tym od lat mamy też 
MegaMoc. Dla mnie najważniejszy 
jest czas spędzony z bliskimi. Tego 
nie da się kupić. Ważne, by pielęgno-
wać każdą wspólną chwilę z rodziną 
i przyjaciółmi i pracować na piękne 
wspomnienia.

Jestem zwolenniczką łączenia tradycji 
z nowoczesnością. Na jaworznickim 
jarmarku na każdym kramie gościła 
tradycja, ale też coś zupełnie nowego. 
Z jednej strony można było kupić tra-
dycyjne pierniki, miody, a z drugiej 
były choinkowe ozdoby wykonywane 
ekologicznymi technikami. Wybór był 
ogromny. Poza tym pieśni, kolędy, 
światła i iluminacje, które dodatko-
wo wprowadzały nas w świąteczny 
klimat.

W świątecznym nastroju
mógł znów poczuć dziecięcą radość 
z powodu nadchodzących świąt. – Ja-
worznicki Jarmark Bożonarodzeniowy 
oraz MegaMoc to wyjątkowe wydarze-
nia w naszym mieście. Na Rynku z tej 
okazji czekało wiele atrakcji dla dzieci 
i dorosłych. Były występy artystyczne 
i konkursy. Na kramach jaworznickie 
szkoły czy stowarzyszenia oferowa-
ły różne drobiazgi, które z pewnością 
przydadzą się na prezenty pod choinkę. 
Najmłodsi mieszkańcy mogli spotkać 
św. Mikołaja, skorzystać z uwielbianej 
karuzeli weneckiej i przejechać się po 
mieście kolejką. Rynek kusił też sma-
kami i zapachami – opowiada Mo-
nika Komańska, pełnomocnik ds. 
organizacyjnych i kierownik działu 
promocji MCKiS.

Jednym z punktów sobotniego jar-
marku były występy lokalnych zespo-
łów śpiewaczych. Przed publicznością 
zaprezentowały się Ciężkowianki, 
Dąbrowianki, Byczynianki, Jaworz-
nianki, Jelenianki, Jeziorczanki i Do-
brzanki. Każdy z zespołów zapraszał 
też na degustację przygotowanych 
przez siebie potraw, charakterystycz-
nych dla świąt Bożego Narodzenia. 

Panie częstowały mieszkańców kapu-
stą z grochem, pierogami, barszczem 
z pasztecikami i ciastami.

Swój program artystyczny przygoto-
wały także jaworznickie przedszkolaki 
i uczniowie. Wystąpiły solistki z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Centrum, 
podopieczni Młodzieżowego Domu 
Kultury na Osiedlu Stałym oraz ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 14. 

Na Rynku pojawiło się kilkadziesiąt 
kramów, na których wystawcy ofe-
rowali swoje wypieki czy oryginalne 
rękodzieło. Swój kram z ozdobami 
świątecznymi i innymi drobiazgami 
mieli jaworzniccy harcerze, strażacy, 
Młodzieżowa Rada Miasta, Miejskie 
Koło Pszczelarzy, Młodzieżowy Dom 
Kultury, Ognisko Wychowawcze, 
Środowiskowy Dom Samopomocy, 
Świetlica „Pod Kolegiatą”. Rękodzieło 
prezentował także Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy czy Warsztat 
Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Ja-
worznie. Wśród wystawców pojawili 
się również uczniowie i nauczyciele 
z kilku jaworznickich szkół. 

Przy stoisku Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych, która współfi nansowała 
imprezę, najmłodsi uczestnicy Ja-
worznickiego Jarmarku Bożonarodze-
niowego mogli wziąć udział w cieka-
wych warsztatach. Radą służyła też 
psycholog dziecięca.

Na uczestników imprezy czekało 
wiele niespodzianek. Jedną z nich był 
konkurs, w którym udział wziąć mógł 
każdy, a do wygrania były drzewka 
bożonarodzeniowe. 

Wśród uczestników Jaworznickie-
go Jarmarku Bożonarodzeniowego 
byli m.in. Dariusz Starzycki, pełno-
mocnik PiS w Jaworznie, Tadeusz
Kaczmarek, przewodniczący Rady 
Miejskiej, i Łukasz Kolarczyk, wi-
ceprezydent Jaworzna. – Nasz jar-
mark to tradycyjnie woń świątecznych 
potraw i atmosfera pełna serdeczności 
oraz wspólne rodzinne spotkanie – pod-
kreśla Łukasz Kolarczyk.

Na Rynku odbyła się też czwarta 
edycja Mega Mocy Tauronu. Naj-
młodsi uczestnicy imprezy mogli sko-
rzystać z karuzeli weneckiej. Pojawił 
się też św. Mikołaj, który rozdawał 
drobne upominki. Jak co roku, fu-
rorę zrobił prowadzony przez elfa 

świąteczny pociąg. Kolejka chętnych 
ustawiała się także do zdjęcia z weso-
łym Tauronkiem, maskotką Tauronu. 
– Na świąteczny Jarmark i MegaMoc 
przyszłam z wnukami. Pierwszy raz 
uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu 
i jesteśmy zachwyceni – mówi jaworz-
nianka Renata Malczyk.

Na Rynku zagrała także orkie-
stra górnicza TAURON Wydobycie. 
Uczniowie jaworznickich szkół wzię-
li udział w konkursie muzycznym. 
Koncertowała też Basia Janyga. Był 

czas na wspólne kolędowanie, a na 
budynku jaworznickiego muzeum 
podziwiać można było świąteczne 
iluminacje.

Podczas świątecznych wydarzeń 
świetnie bawiła się m.in. Wioleta Ko-
coł z dziećmi – Kacperkiem i Okta-
wianem. – Bardzo podobały nam się 
wszystkie atrakcje. Największe wrażenie 
na dzieciach zrobiły świetlne instalacje 
i karuzela wenecka – wspomina Wio-
leta Kocoł.

Natalia Czeleń

Jarmark to okazja, by zdobyć oryginalne ozdoby świąteczne  | fot. Natalia Czeleń

Iluminacje na budynku Muzeum Miasta Jaworzna | fot. Natalia CzeleńUczniowie przygotowali specjalny program artystyczny | fot. Natalia CzeleńSwoje stoiska przygotowały liczne placówki z Jaworzna  | fot. Natalia Czeleń
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żeniu jednego z robotników na pustym polu 
wokół koła warsztatowego. Jest to również je-
dyna obowiązkowa akcja. Ponadto gracze mogą 
wydać monety na obrót koła lub zdecydować 
o niewykonaniu wybranych na kole akcji. Tak 
w całości wygląda jedna z trzech faz rundy – 
faza akcji. Po jej zakończeniu pozostaje faza 
punktowania oraz faza porządkowania i można 
przejść do kolejnej rundy. W grze mamy 5 rund, 
po których następuje ostateczne podliczenie 
punktów i wyłonienie zwycięzcy. 

Wrócę na chwilę do fazy akcji, ponieważ to 
tam gracze muszą dokonywać najważniejszych 
wyborów, a przede wszystkim wyboru segmentu 
koła warsztatu. Koło warsztatu podzielone jest 

Terakotowa Armia

Po łokcie w glinie

na trzy elementy: wewnętrzny, środkowy i ze-
wnętrzny, a każde z nich ma 12 możliwych do 
wykonania akcji. Naszego robotnika ustawia-
my na wolnym polu wokół koła i wykonujemy 
przypisane do niego trzy akcje, zaczynając od 
elementu wewnętrznego. Akcje na kole pozwa-
lają m.in. na pozyskanie gliny niezbędnej do 
tworzenia fi gur wojowników, skorzystanie ze 
zdolności mistrzów czy wykupienie fi gur specja-
listów. Pozyskane fi gury ustawiamy w mauzo-
leum, tak aby uzyskać najlepszy wynik punktowy 
w danej rundzie. Punktowanie to kolejny, po 
liczbie możliwych akcji, świetny element gry – 
oprócz standardowego otrzymywania punktów 14+ 90-120 min. 2-4

Przenieśmy się dziś do Chin, a dokładniej do cza-
sów pierwszego cesarza Qin Shi Huanga, którego 
w życiu pozagrobowym będzie chronić armia wier-
nych wojowników, a my mu tę armię stworzy-
my… Tak – pora wcielić się w utalentowanych 
rzemieślników i artystów, i mieć swój wkład 
w tworzenie Terakotowej Armii.

Najnowsza gra od Board&Dice oraz gdańskiego 
wydawnictwa Rebel przeznaczona jest dla od 
2 do 4 graczy w wieku powyżej czternastego 
roku życia i choć rekomendowana jest przez 
społeczność planszówkową dla 3 osób, to ja 
świetnie się bawiłem, grając we dwójkę. Za-
cznę jednak od wykonania gry.

Terakotowa Armia autorstwa Przemy-
sława Fornala i Adama Kwapińskiego
została dość starannie i bogato wydana. 
Mamy tutaj planszę z ruchomym kołem 
warsztatowym, masę tekturowych żeto-
nów gliny i monet, mamy drewniane 
meple artystów i rzemieślników, kil-
ka innych znaczników, no i przede 
wszystkim dużo plastiku w formie 
podstawek i samych fi gurek, a tych jest aż 60 
sztuk w 8 różnych rodzajach. Wygląd fi gu-
rek to zarówno plus, jak i minus. Wyglądają 
bardzo ładnie, są szczegółowe i klimatyczne, 
lecz powciskane w pudełko, co spowodowało 
powyginanie halabard czy włóczni. Szkoda, 
bo w pudełku znajdziemy również organizer 
mieszczący 44 podstawowe fi gurki, które po 
przełożeniu z woreczków strunowych, nie dość, 
że zwalniają dużo miejsca, to jeszcze są odpo-
wiednio zabezpieczone przy przenoszeniu. To 
był jedyny mankament mojego egzemplarza, 
który i tak nie wpłynął na radość z grania.

Jak zatem wygląda rozgrywka? Pomimo 
średniej ciężkości, sama gra ma bardzo proste 
zasady. Tak naprawdę skupiamy się na poło-

za wystawienie wojownika w mauzoleum 
oraz inspektorów czy muzyków, każda run-
da różni się liczbą punktów i warunkiem 
ich przyznania. W trakcie przygotowania 
rozgrywki gracze losują pięć z dwunastu 
kafelków, narzucających warunki punk-
towania w danej rundzie – dzięki temu 
sama gra staje się jeszcze bardziej re-
grywalna, a obrana strategia musi być 
dostosowana do nowych warunków na 
planszy. Ponadto na sam koniec gra-
cze przeprowadzają jeszcze inną formę 

pozyskiwania punktów, m.in. za każdą 
fi gurkę sługi w mauzoleum.
Co w takim razie jest najtrudniejsze przy 

rozpoczęciu rozgrywki w Terakotową Armię? 
Według mnie zapamiętanie wszystkich możli-
wych akcji, a co za tym idzie, przeanalizowanie 
najlepszego wyboru dostępnych akcji w swojej 
turze. To również może spowodować znaczne 
wydłużenie rozgrywki, pomimo iż gracz ma 
tylko jedną obowiązkową akcję do wykona-
nia. Sama gra nie jest pozbawiona negatywnej 
interakcji, gdyż gracze mogą z powodzeniem 
blokować segmenty na kole warsztatowym, 
umieszczając swojego 
artystę, co uniemoż-
liwia położenie obok 
mepla rzemieślnika – 
kolejna strategia warta 
rozpatrzenia, a wszyst-
ko po to, by stworzyć 
kolejną fi gurę do mau-
zoleum.

Artykuł powstał 
przy współpracy z wy-
dawnictwem Rebel.

Radosław Kałuża 
| @harcmepel

Spotkanie z folklorem i tradycją
Jak interesująco może kształtować 

się kultura na styku dwóch regionów 
o różnych tradycjach, można było się 
przekonać podczas piątej już edycji 
Spotkania z Tradycją - „RegionAle”. 
W piątek, 9 grudnia, na scenie Domu 
Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego 
w Szczakowej wystąpiły jaworznickie 
zespoły śpiewacze oraz Kapela z Jur-
czyc, czyli goście z Małopolski. – Ten 
festiwal to udana próba zachowania, 
ocalenia i promowania zwyczajów oraz 
tradycji ludowych – wyjaśnia Barba-
ra Halaś, kierownik działu kultury 
w Miejskim Centrum Kultury i Sportu.

Podczas festiwalu można było obej-
rzeć artystyczne występy, ale też śle-
dzić to, co związane jest z tożsamością 
regionalną, a co w Jaworznie obja-
wia się między innymi w spuściźnie 
materialnej, czyli w stroju ludowym 
i w architekturze. Są to elementy 
charakterystyczne dla grupy etno-
grafi cznej nazwanej Krakowiakami 
Zachodnimi. 

– Jako Krakowiacy Zachodni kul-
tywujemy i pielęgnujemy kulturę Ma-
łopolski, ze względu na historyczną 
przynależność. Musimy pamiętać, że 
do 1975 roku nasze miasto należało 

do województwa krakowskiego – pod-
kreśla Barbara Halaś.

W tegorocznej edycji RegionAle za-
prezentowały się wszystkie jaworznic-
kie zespoły śpiewacze, a publiczność 
otrzymała próbkę rodzimego folkloru.

Jako pierwsze na scenie wystąpiły 
Jaworznianki. W zespole śpiewa naj-
starsza w mieście pieśniarka ludowa, 
Elżbieta Jachna. RegionAle okazało 
się świetną okazją, by uhonorować 
90-letnią solenizantkę i podzięko-
wać jej za poświęcenie i wkład pracy 
w krzewienie kultury ludowej w na-
szym mieście i poza jego granicami.

W Szczakowej program artystycz-
ny zaprezentowały też Jelenianki, 
Dobrzanki, Jeziorczanki i Szczako-
wianki.

– Cieszę się, że w naszym mieście 
podtrzymuje się tradycje. To bardzo 
ważne. Na scenie występuję już 25 lat 
i sprawia mi to wiele satysfakcji – mówi 
Józefa Nowak z zespołu Dobrzanki.

Podczas RegionAle na scenie poja-
wił się także najstarszy stażem, dzia-
łający od 66 lat, zespół Ciężkowianki. 
Wystąpiły również Dąbrowianki, któ-
re mogą się poszczycić najliczniejszą 
grupą dziecięcą w zespole. 

W wydarzeniu udział wzięli goście 
z Małopolski, czyli „Kapela z Jur-

czyc”. Wśród nich był założyciel Ka-
peli z Bronowic, Józef Stachera.

– Bardzo się cieszę, że miałem oka-
zję wystąpić w Jaworznie. Z muzyką 
i folklorem związany jestem od wielu 
lat. Mam swojego lajkonika, szopkę bo-
żonarodzeniową. Występowałem m.in. 
przed Janem Pawłem II w Watykanie
– wspomina pan Józef.

Artyści zgodnie deklarowali, że 
występy dają im sporo satysfakcji i ra-
dości. – RegionAle to dla nas okazja, by 
pokazać to, co kochamy. Muzyka siedzi 
w mojej głowie. Każda próba czy występ 
to dla mnie czysta przyjemność – opo-
wiada Józef Król z Jaworznianek.

Zespoły śpiewacze, które działają 
w naszym mieście, są stale otwarte 
na nowych członków. W ubiegłym 
roku do Jaworznianek wstąpiła Alina
Kośmider. – To było zupełnie spon-
taniczne. Koleżanka zaproponowała, 
bym pojawiła się na próbie. I tak oto 
śpiewam i występuję w zespole, i nie 
żałuję swojej decyzji. Bardzo zżyłam 
się z grupą – zapewnia pani Alina.

Organizatorami RegionAle były 
Miejskie Centrum Kultury i Sportu, 
Miejski Związek Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych oraz Urząd 
Miejski.

Natalia Czeleń

RegionAle to promocja folkloru | fot. Natalia Czeleń

Nie zabrakło też wzruszających momentów | fot. Natalia Czeleń
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wydłużenie rozgrywki, pomimo iż gracz ma 
tylko jedną obowiązkową akcję do wykona-
nia. Sama gra nie jest pozbawiona negatywnej 
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Książkomat to kolejne innowacyjne rozwiązanie zaproponowane przez 
jaworznickich bibliotekarzy | fot. Natalia Czeleń

Stacje radiowe puszczają świątecz-
ne piosenki, supermarkety też nie 
mają dla nas litości, a platformy stre-
amingowe od przynajmniej dwóch 
tygodni nękają propozycjami fi lmów 
o tematyce świątecznej. To najczęściej 
romantyczne lub obyczajowe kome-
die, których scenariusze opowiadają 
różne wersje historii Kopciuszka, albo 
skrojone według jednego schematu 
historie o miłości, na zasadzie „kopiuj 
wklej”. Boże Narodzenie często po-
jawia się na ekranie w przesłodzonej 
formie, pozbawione mistycyzmu, za 
to nasycone "magią świąt". Urocze? 
Tak, ale to czysty kicz.

Obejrzałam sporo takich produkcji 
w celach poznawczych. W większości 
była to dla mnie pokuta za niewin-
ność. Wśród masy kiczu są też cał-
kiem dobre, porządnie zrealizowane 
produkcje, mające wyraźny przekaz, 
zmuszające nas do głębszej refl eksji, 

A very Murray Christmas, reż. Sofi a Coppola, USA 2015
Chilling Adventures of Sabrina – serial 4 sezony – Zimowa opowieść - od-
cinek świąteczny, reż. Maggie Kiley i inni, USA 2018-2020
Dash i Lily - serial, reż Fred Savage, USA 2020
Ekspres polarny, reż. Robert Zemeckis, USA 2004
Kochajmy się od święta, reż. Jessie Nelson, USA 2015
Miasteczko Halloween, reż. Henry Selick, USA 1993

Film
ografi a

Co na 
święta?

po obejrzeniu których robi się cieplej 
na sercu, albo pozwalają nam po pro-
stu dobrze się bawić.

Mój wybór jest subiektywny, ale 
warty uwagi.

„Nienawidzę świąt” to nowa świą-
teczna propozycja Netfl iksa, będąca 
włoskim remakiem  norweskiego se-
rialu „Facet na święta”. Opowiada 
historię Gianny - zwyczajnej trzy-
dziestolatki, która jest singielką. I to 
jest punkt wyjścia do nawiązania fa-
buły. Bo zbliżają się święta, a Gian-
na, chcąc uniknąć niewygodnych 
pytań przy rodzinnym stole, szuka 
chłopaka. Po drodze przytrafi ają się 
jej różne nieprzewidziane perypetie. 
To fi lm o relacjach i poniekąd doj-
rzewaniu do przeciwstawienia się 
kulturowym wymogom. Serial jest 
zabawny, pogodny i ogląda się go 
z dużą przyjemnością. 

Katarzyna Pokuta

AU TO P R O M O C J A

Lektury z książkomatu50 lat 
muzeum Bibliotekarze zaproponowali ko-

lejne ułatwienie dla zabieganych 
lub zapracowanych miłośników 
literatury. Przed Miejską Biblioteką 
Publiczną w Jaworznie stanął książ-
komat. Wypożyczenie i oddawanie 
książek stało się jeszcze łatwiejsze 
i dostępniejsze. Obsługa urządze-
nia jest banalna. Książkomat działa 

Tuż obok siedziby Muzeum Mia-
sta Jaworzna, przy ul. Pocztowej 5, 
mieszkańcy mogą obejrzeć plenero-
wą wystawę, przygotowaną z okazji 
50-lecia tej jaworznickiej placówki. 
Historia MMJ została przedstawio-
na na kilkunastu planszach. Werni-
saż odbył się w środę, 14 grudnia, 
w samo południe.

– Ekspozycja ukazuje istotne wyda-
rzenia z działalności placówki, która 
na przestrzeni lat, pomimo trudności 
lokalowych i fi nansowych, krzewiła 
idee muzealnictwa i upowszechnia-
ła wiedzę na temat historii miasta 
i regionu – podkreśla Przemysław
Dudzik, dyrektor Muzeum Mia-
sta Jaworzna. – Na wystawie można 
m.in. przeczytać opowieści oraz zoba-
czyć zdjęcia z ważniejszych momen-
tów w historii muzeum, wernisaży, 
konferencji naukowych oraz spotkań, 
wycieczek i warsztatów organizowa-
nych w ramach bieżącej działalności 
instytucji – dodaje.

Dzieje jaworznickiego muzeum 
miały swój początek 23 maja 1972 
roku. Tego dnia odbyło się spotkanie 
14 członków Społecznego Komitetu 
Organizacyjnego Muzeum Regional-
nego. 15 grudnia tego samego roku 
odbyło się z kolei otwarcie pierwszej 
muzealnej ekspozycji.

– Pierwsza wystawa w historii Ja-
worzna powstała pod kierunkiem Wła-
dysława Gnypa, pierwszego kustosza 

podobnie jak popularne już pacz-
komaty. Urządzenie wyposażone 
jest w 66 skrytek. 

– W książkomacie, czynnym przez 
całą dobę, można odebrać wcześniej 
zarezerwowane, poprzez katalog bi-
blioteczny, zbiory biblioteczne lub 
dokonać ich zwrotu – tłumaczy Wir-
giniaMacek z działu gromadzenia, 

kontroli i opracowania zbiorów 
MBP w Jaworznie.

Usługa dotyczy zbiorów z trzech 
oddziałów Biblioteki Głównej: Wy-
pożyczalni dla Dorosłych, Wypoży-
czalni dla Dzieci i Młodzieży oraz 
Działu Multimedialnego.

Aby odebrać lub oddać książkę 
czy audiobook potrzebna jest jedy-
nie karta biblioteczna, którą należy 
zbliżyć do czytnika i wybrać jedną 
z dwóch opcji - Otwórz lub Zwrot. 

– Jesteśmy przekonani, że nowa 
forma wypożyczeń zbiorów spotka się 
z zainteresowaniem ze strony miesz-
kańców naszego miasta – przewiduje 
pani Wirginia. 

Zakup urządzenia sfi nansowano 
z Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „In-
frastruktura Bibliotek 2021-2025” 
w ramach projektu „Biblioteka in-
nowacji – przyjazne miejsce blisko 
mieszkańców. Modernizacja Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Ja-
worznie”. 

Natalia Czeleń

lokalnego muzeum. Na wystawę skła-
dały się eksponaty z dziedziny m.in. 
górnictwa, etnografi i i rzemiosła ar-
tystycznego – informuje dalej Prze-
mysław Dudzik.

Najpierw Muzeum Regionalne 
mieściło się w Górniczym Domu 
Technika (dzisiejszy NOT). Miało 
kilka działów: geologiczno-petro-
grafi czny, górniczo-przemysłowy, 
sztuki ludowej, historii rozwoju mia-
sta i dział numizmatyczny. Drugą 
siedzibą muzeum był budynek przy 
ul. Grunwaldzkiej 35, a kolejną, od 
1987 roku, obecny gmach MMJ 
przy ul. Pocztowej 5. Przez dłuższy 
czas muzealnicy dzielili ten budy-
nek z Miejską Biblioteką Publicz-
ną. W 1994 roku muzeum stało się 
jednostką podległą jaworznickiej 
książnicy.

17 czerwca 1998 roku decyzją 
Rady Miejskiej w Jaworznie po-
wstała odrębna instytucja – Mu-
zeum Miasta Jaworzna. W lipcu 
1999 roku dyrektorem MMJ został 
Przemysław Dudzik. Po kilku latach 
gmach opuścili bibliotekarze, którzy 
przeprowadzili się do nowoczesne-
go budynku książnicy przy Rynku. 
Przy Pocztowej 5 przeprowadzono 
generalny remont i rozbudowę. Na 
ten czas muzealnicy przeprowadzili 
się na Górę Piasku. Na Pocztową 
wrócili w 2010 roku.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Wielkie emocje towarzyszyły Mikołajkowym Turniejom w Minisiatkówce dziewcząt w katego-
riach trójek i czwórek. Udział w sportowej rywalizacji wzięły młode siatkarki z Miejskiego Cen-
trum Kultury i Sportu oraz  innych mocnych klubów z całego Śląska oraz Małopolski. Turniej 
rozegrano w weekend, 10 i 11 grudnia, w Jaworznie na parkiecie Hali Widowiskowo-Sportowej.

Matylda 
Pancherz

Zuzanna 
Kosiór

Emilia 
Niemiec

Julia 
Czech

Karolina 
Popęda

Lena 
Wełna

Gram od ponad 5 lat w JKS SMS 
Jastrzębie. Siatkówka to dla mnie 
przede wszystkim drużynowa 
współpraca, ale też i rywalizacja. 
Żeby osiągnąć dobre efekty, trzeba 
ciężko i dużo pracować, trenować. 
Nie można się nigdy poddawać. 
Najlepszym sprawdzianem naszych 
umiejętności są turnieje. W czasie 
zawodów zawsze można zobaczyć 
swoje słabsze i mocniejsze strony.

Cieszę się, że miałyśmy okazję zmie-
rzyć się z innymi zespołami. Każdy 
mecz, czy wygrany, czy przegrany, 
to dla nas cenna lekcja. Możemy 
w ten sposób więcej się nauczyć, 
a być może kiedyś uda nam się wy-
grać mistrzostwa Polski. Nasi tre-
nerzy bardzo dbają o to, by poziom 
naszej gry był wysoki. Chciałabym 
w przyszłości spróbować sił w piłce 
ręcznej i w rzucie dyskiem.

W siatkówkę gram od około 2 lat 
i  trenuję w MCKiS. Tak napraw-
dę ten sport fascynował mnie od 
zawsze. Bardzo lubiłam oglądać 
mecze siatkówki w telewizji. Przez 
lata przyglądałam się więc technice 
zawodników. Z czasem sama posta-
nowiłam spróbować swoich sił. Choć 
to wymagający sport, to treningi 
sprawiają mi dużo przyjemności. 
Poza tym mam świetną drużynę.

Bardzo lubię rywalizację, ale ważna 
jest też dla mnie atmosfera w zespo-
le. W czasie każdego meczu musi-
my na sobie polegać, więc ważne 
jest, by się dogadywać i dogrywać 
z innym zawodniczkami. W moim 
zespole ta atmosfera zawsze jest 
bardzo ciepła i rodzinna. Dajemy 
sobie wzajemnie wsparcie i moty-
wację. Poza tym bardzo lubię grać 
i doskonalić swój talent. 

Moja przygoda z siatkówką trwa 
już około 3 lata. Do treningów zmo-
tywowała mnie moja kuzynka, któ-
ra pierwsza zaczęła grać w siat-
kówkę. Odkąd gram w siatkówkę, 
odczuwam dużo satysfakcji. Nie 
tylko biorę udział w treningach, ale 
i w turniejach, w których możemy 
zmierzyć się z zawodniczkami z in-
nych klubów, a także zobaczyć nad 
czym jeszcze musimy popracować. 

Bardzo lubię sport, a moją naj-
większą pasją została siatkówka. 
Gram w nią już 2 lata i dużo się 
nauczyłam.  Początki nie były ła-
twe, bo trzeba opanować technikę, 
podstawowe zasady gry. Później 
przyszedł czas na szlifowanie na-
bytych umiejętności, doskonalenie 
techniki. Moja drużyna jest bardzo 
zgrana i możemy na sobie polegać. 
Bardzo się z tego cieszę.

Siatkarskie emocje 
w hali

Nasze miasto w tych zawodach 
reprezentowały zawodniczki objęte 
szkoleniem w klasach sportowych, 
które działają przy Szkole Podstawo-
wej nr 7 oraz Szkole Podstawowej nr 
16. – Takie turnieje są bardzo ważną 
częścią treningu dziewcząt. Zależy nam, 
by zawodniczki miały okazję zagrać 
przed własną publicznością. Dzięki temu 
mogą pokazać, między innymi swoim 
rodzinom i przyjaciołom, jakie postępy 
poczyniły – mówi trener-koordynator 
Mariusz Łoziński.

Jaworznianki starły się z siatkar-
kami z Oświęcimia, Zawiercia, Wie-
liczki, Jastrzębia, Blachowni, Kato-
wic, Czeladzi i Chrzanowa. Każda 
z drużyn mogła liczyć na doping ze 
strony bliskich, którzy licznie zasie-
dli na miejscach dla publiczności. – 
Moja córka gra w UKS Sprint Katowice. 
Przyjechałam do Jaworzna, by jej kibi-
cować. Uważam, że tego typu turnieje 
to strzał w dziesiątkę, bo dzieci mają 
okazję oderwać się od komputerów, 
nauczyć się, jak pożytecznie i ciekawie 
spędzać czas. Uczą się też rywalizacji, 
współzawodnictwa. W Jaworznie byli-
śmy po raz pierwszy i bardzo nam się 
podobało – mówi Anna Pająk, która 
podczas jaworznickiego turnieju ki-
bicowała drużynie córki.

W sobotę w kategorii trójek rywali-
zowało  osiemnaście drużyn. Najlep-
szym zespołem okazały się siatkarki 
reprezentujące UKS Setbol Oświęcim. 
Na drugim i trzecim miejscu znalazły 

się drużyny jaworznickiego MCKiS.
W niedzielę rozegrano mecze czwó-

rek. Najlepszy okazał się pierwszy 
zespół MKS Zawiercie. Drugie miej-
sce zajęły siatkarki MCKiS, a trzecie 
drugi zespół MKS Zawiercie. 

Każda z siatkarek biorących udział 
w mikołajkowych turniejach otrzy-
mała pamiątkowy dyplom i medal. 
Najlepsze trzy zespoły w każdej kate-
gorii wywalczyły nagrody w postaci 
bonów podarunkowych. Uczestnicy 
turnieju i kibice pozytywnie oceniali 
poziom zawodniczek, a także organi-
zację zawodów. – Jak zawsze organi-
zacja jaworznickiego turnieju była na 
bardzo wysokim poziomie. Atmosfera 
fantastyczna. Dziewczyny walczyły am-
bitnie, a poziom zawodniczek był bardzo 

wysoki. W rywalizacji wzięły udział 
naprawdę mocne kluby – przekonuje 
Marcin Prażuch z klubu UKS Źró-
dełko Katowice.

Organizatorem sportowej rywali-
zacji było Miejskie Centrum Kultury 
i Sportu w Jaworznie przy wsparciu 
Urzędu Miejskiego. – Mikołajkowy 
Turniej Minisiatkówki odbywał się już 
po raz czwarty. Cieszymy się, że na sta-
łe zagościł w kalendarzu imprez spor-
towych MCKiS i że za każdym razem 
cieszy się takim zainteresowaniem za-
wodniczek także spoza województwa – 
mówi Radosław Lemański z Działu 
Sportu MCKiS.

Wydarzenie  honorowym patrona-
tem objął prezydent Paweł Silbert. 

Natalia Czeleń

Mikołajkowy Turniej w Minisiatkówce dziewcząt cieszył się dużym zainteresowaniem | fot. Natalia Czeleń

Zawodniczki odwiedził sympatyczny Mikołaj | fot. Natalia Czeleń
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Marsz z kijkami to nie tylko świetna zabawa, ale i krok ku zdrowemu 
stylowi życia | fot. Materiały MCKiS

Siatkarze MCKiS wygrali 3:2 pierwszy mecz rundy rewanżowej z drużyną 
TS-u Volley Rybnik | fot. Materiały MCKiS

Mikołaje na trasie

Udana jesień na parkiecie

Wspominają 
prezesa

Nord Walkersi świętowali mi-
kołajki na sportowo. W strojach 
Mikołajów, elfów i reniferów wy-
ruszyli z kijkami spod klubu MCKiS 
Niko w sobotę, 10 grudnia. Spotkać 
ich można było na trasie wiodącej 
w kierunku byczyńskich stawów, 
czyli „Grobli”.

Nord Walkersi słyną z marszy 
tematycznych czy charytatywnych. 
Dla nich każda okazja jest dobra, 
by wyjść z domu i zadbać o kon-
dycję i zdrowie.

– Zgodnie z tradycją nasz marsz 
odbył się pod hasłem „Życzę ci zdro-
wia" – wspomina Kinga Jończyk, 
opiekun grupy Nord Walkers Ja-
worzno.

Tym razem uczestnicy Miko-
łajkowego Rajdu Nordic Walking 
przeszli wspólnie dystans 7 km. Do 
grupy Nord Walkers przyłączyli się 
też inni jaworznianie.

– Nie należymy do Nord Walker-
sów, ale jesteśmy ich sympatykami. 
Świetnie spędziłyśmy sobotnie po-
południe z grupą. Panowały dobre 

Bez żadnej porażki zakończyli 
pierwszą rundę sezonu drugoligo-
wi siatkarze MCKiS Jaworzno. W 11 
rozegranych meczach jaworznickie 
Sokoły straciły tylko 5 z 33 setów. 
Dzięki tak dobrym wynikom zespół 
z naszego miasta przez cały czas był 
liderem ligowej tabeli. W sobotę, 
17 grudnia, MCKiS zagrał pierwszy 
mecz rundy rewanżowej z drużyną 
TS-u Volley Rybnik.

Jesienna runda siatkówki skła-
dała się z 11 spotkań, które jaworz-
nickiemu zespołowi zapewniły 31 
punktów. Druga drużyna w tabeli, 
Karpaty Krosno, ma tych punktów 
25, z 9 zwycięstwami i 2 porażkami. 
Trzeci jest MKS Andrychów, któ-
ry uzbierał punktów 23, wygrał 8, 
a przegrał 3 spotkania.

Jaworznickie Sokoły i ich kadra 
szkoleniowa nie kryją zadowolenia 
z takiego stanu rzeczy.

– Mamy komplet zwycięstw. Jeste-
śmy liderami tabeli. Również dobrze 
wychodzimy w statystykach, które pro-
wadzimy, by móc kontrolować naszą 
grę. W rundzie jesiennej tego sezonu za-
graliśmy lepiej niż w tożsamym okresie 
sezonu 2021/2022 (który Sokoły też 
zakończyły bez żadnej porażki – przyp. 
red.) – podkreśla Tomasz Wątorek, 
trener siatkarzy MCKiS Jaworzno.

Rozgrywki 2. ligi siatkówki wy-
startowały 1 października. MCKiS 
Jaworzno gra w grupie czwartej ra-
zem z 11 innymi zespołami. Sezon 
składa się z 22 kolejek – w każdej 
z dwóch rund jest więc ich po 11. 
Rozgrywki w fazie podstawowej za-
kończą się 15 kwietnia. Wtedy bę-
dzie już wiadomo, kto przejdzie do 
fazy turniejowej, w której najlepsze 
zespoły z czterech grup 2. ligi z całej 
Polski zmierzą się o awans do 1. ligi.

Jak na razie, w rozegranych 11 
meczach, Sokoły wygrały 33 sety, 

Piłkarze-amatorzy zapraszają na II Turniej 
ku Pamięci Honorowego Prezesa PSS SALOS 
Wenancjusza Plesa. Halowe zmagania miło-
śników piłki nożnej odbędą się w niedzielę, 
8 stycznia, w Hali Widowiskowo-Sportowej 
MCKiS w Jaworznie. W turnieju zmierzą się 
24 drużyny. Będą to zarówno zespoły z PSS 
Salos, jak i te z innych klubów sportowych 
– np. Zgoda Byczyna i Ciężkowianka Jaworz-
no. Rozgrywki rozpoczną się o godz. 9. Na 
godz. 15 została zaplanowana część ofi cjal-
na, po której odbędą się mecze od ćwierćfi -
nałowych wzwyż.

Wenancjusz Ples był honorowym preze-
sem PSS Salos, jednym z najaktywniejszych 
działaczy tego stowarzyszenia. Zmarł niespo-
dziewanie w listopadzie 2020 roku. Piłkarze 
postanowili rozgrywać co roku turniej jego 
imienia. Pierwszą edycję zwyciężył zespół 
Pulmon Negro. 

Współorganizatorami turnieju są Urząd 
Miejski i MCKiS Jaworzno.

Anna Zielonka-Hałczyńska

nastroje, większość miała ciekawe 
i kolorowe przebrania. Trasa była 
piękna, a każdy wędrował swoim 
tempem – mówią uczestniczki raj-
du, Aleksandra i Anna Gontarz.

Po marszu odbyło się rozstrzy-
gnięcie konkursu rękodzielniczego 
dla dzieci i dorosłych. Zadanie kon-
kursowe polegało na wykonaniu 
ozdoby świątecznej, która zawi-
śnie na plenerowej choince przed 
klubem Niko.

W Mikołajkowym Rajdzie Nordic 
Walking udział wzięło ponad 50 
osób. Impreza była częścią działań 
realizowanych w ramach kampanii 
„Jaworzno mówi STOP cyberprze-
mocy”. Nord Walkers Jaworzno to 
grupa, która jest aktywna przez 
cały rok.

– Właśnie planujemy styczniowe 
i lutowe wyprawy. Warto na bieżą-
co śledzić nasze media społeczno-
ściowe i przyłączyć się do wspólnego 
marszu po zdrowie – zachęca Kinga 
Jończyk.

Natalia Czeleń

a przegrały tylko 5. Osiem spotkań 
MCKiS zwyciężył 3:0, a wspomnia-
ne 5 partii stracił w 3 pojedynkach. 
Pierwsze dwa sety jaworznicka dru-
żyna przegrała już w pierwszym me-
czu sezonu, czyli w pojedynku z Vol-
leyem Rybnik. Rybniczanie okazali 
się dla jaworznian groźnym prze-
ciwnikiem. Po zaciętej walce Sokoły 
wygrały wtedy dopiero 3:2.

Trzeci z setów jaworznianie prze-
grali w spotkaniu z Akademią Talen-
tów Jastrzębski Węgiel (cały mecz 
zakończył się dla Sokołów 3:1). Za-
cięta walka trwała też podczas poje-
dynku MCKiS-u z Hutnikiem Kraków, 

Nicpoń 
na trzecim miejscu

Brązowy medal na mistrzo-
stwach Polski seniorów w boksie wywalczył 
w Zabrzu Damian Nicpoń, zawodnik Jaworz-
nickiego Klubu Bokserskiego JaworTeam. 
Podopieczny trenera Przemysława Gorgo-
nia był jednym z trzech jego wychowanków, 
którzy wzięli udział w tych ogólnopolskich 
zmaganiach. Oprócz Damiana byli tam także 
Szymon Kajdy i Szymon Łapa. Im jednak 
nie udało się zdobyć medali.

Natomiast sukcesem zakończyli swoje walki 
ich młodsi klubowi koledzy na innych rin-
gach. Adam Ciwoski wygrał przez nokaut 
w pojedynku, który odbył się podczas tur-
nieju w Opocznie. Przez RSC zwyciężył też 
Kuba Żuraw w ramach Bitwy o Śląsk Boxing 
w kopalni Guido.

Udane mistrzostwa

Sporo medali z mistrzostw Polski 
w ju-jitsu przywieźli do Jaworz-

na zawodnicy klubów sportowych Sparta 
i Satori. Ogólnopolskie zmagania odbyły się 

w Katowicach i wzięło w nich udział prawie 
800 wojowników z całego kraju.

Zawodnicy Klubu Sportów Walki Satori 
wywalczyli kilkadziesiąt medali. To spra-
wiło, że ta jaworznicka szkoła zajęła dru-
żynowo trzecie miejsce. Wojownicy Klubu 
Sportowego Sparta wystąpili w mniejszym 
składzie i zdobyli 13 medali.              

Nie udało się 
awansować

Grająca w 2. lidze bilardowej 
druga drużyna UKS-u Fair Play Jaworzno 
walczyła w turnieju fi nałowym 2. ligi Pol-
skiego Związku Bilardowego o awans do gry 
przy pierwszoligowych stołach. Mimo zacię-
tej walki - podopiecznym trenera Bogdana
Wołkowskiego nie udało się jednak znaleźć 
w gronie najlepszych zespołów.

Turniej odbył się 10 i 11 grudnia w Łodzi. 
Walczyło w nim 14 z 38 drużyn, które zmagały 
się w tegorocznym sezonie 2. ligi. Do fi nało-
wych zmagań jaworznianie zakwalifi kowali 
się z pierwszego miejsca w swojej grupie. 
Bilardziści z Fair Play wygrali 3 z 6 meczów 
i zajęli 5. miejsce w grupie i 9. w turnieju.

Porażka 
w Siemianowicach 
Śląskich

Tenisiści z MKS-u Siemianowiczanka wy-
grali 8:2 mecz z drużyną LKS-u Zgoda By-
czyna. Pojedynek w ramach 3. grupy 4. ligi 
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego odbył 
się w Siemianowicach Śląskich.

– Stawka pojedynku była bardzo duża, gdyż 
w przypadku zwycięstwa w tym meczu i ostatnim 
w Jaworznie z zespołem GLKS LOT Konopiska, 
nasza drużyna usadowiłaby się na fotelu lide-
ra pierwszej rundy rozgrywek, bez względu na 
inne wyniki. Z kolei w przypadku porażki, to 
właśnie zespół z Siemianowic triumfowałby po 
fazie jesiennej – informuje Józef Lenartowicz, 
zawodnik LKS-u Zgoda Byczyna. – Niestety, 
po niezwykle pasjonującym spotkaniu, gdzie 
3 pojedynki rozgrywane były w najwyższym 
możliwym rozmiarze 5 setów (które de facto 
wygrali miejscowi), a pozostałe mecze rów-
nież były niezwykle zacięte, wygrała drużyna 
z Siemianowic. Wynik 8:2 jest jednak bardzo 
mylący i zupełnie nie odzwierciedla poziomu 
rywalizacji – podkreśla. 

Natalia Czeleń

z którym jaworznicki team przegrał 
kolejne 2 sety. Ostatecznie mecz za-
kończył się na korzyść Jaworzna 
wynikiem 3:2.

W pierwszym meczu rundy rewan-
żowej, który odbył się w minioną so-
botę 17 grudnia, jaworznianie znów 
spotkali się z zespołem z Rybnika. 
Po zaciętej walce MCKiS wygrał 3:2.

Teraz Sokoły mają świąteczną 
przerwę. Odpoczywają i łapią od-
dech po pierwszej, bardzo pracowitej 
części sezonu. W Nowym Roku znów 
zamierzają walczyć zacięcie o po-
wrót na pierwszoligowe parkiety.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Ulica Martyniaków to ważny odcinek tak zwanego kory-
tarza dla tirów. Łączy ulicę Wojska Polskiego z Moniuszki 
i pozwala ominąć duże jaworznickie osiedla mieszkaniowe 
kierowcom, przejeżdżającym przez 
nasze miasto tranzytem. Nazwa upa-
miętnia uczestników ruchu oporu, 
braci Martyniaków z Dąbrowy 
Narodowej: Feliksa, Stanisława
i Jana. Wszyscy trzej mężczyźni 
należeli do Ruchu Oporu GL-PPS.

Organizacja działała w miastach, 
jej przedstawiciele zajmowali się 
więc między innymi sabotażem 
przemysłowym i kolejowym. Gwar-
dia Ludowa-PPS, z polecenia Komi-
tetu Robotniczego, drukowała i kol-
portowała w Jaworznie tajne pismo, 
które ukazywało się pod tytułem 
„Informator”. Do ważnych zadań 
należało też prowadzenie nasłuchu 
radiowego. Działacze GL-PPS dążyli do rozbrajania Niem-
ców i zdobywania broni. W kwietniu 1941 roku w operacji 
grupy wypadowej Gwardii Ludowej PPS-WRN na Urząd 
Gminy w Jeleniu udało się zdobyć maszynę do pisania, 
wykorzystywaną następnie do przygotowywania druków 
konspiracyjnych. Miesiąc później ta sama grupa zdobyła 
odbiornik radiowy. W grudniu 1942 roku Janek Martyniak 
dowodził operacją rozbrojenia oddziału Werkschutzu, czy-
li uzbrojonej niemieckiej służby leśnej, pilnującej pomo-
stu w Groboszycach. W jej wyniku udało się zdobyć trzy 
karabiny z zapasem amunicji. W lutym 1943 roku grupa 

O wolność i niepodległość 
Rzeczypospolitej

Patroni 
naszych 
ulic

wypadowa wzięła udział w zakończonej sukcesem ucieczce 
Kazimierza Hałonia ps. „Wrona” z obozu w Oświęcimiu. 
GL-PPS ma też na swoim koncie akcję odbicia brytyjskich 

jeńców. To była ostatnia operacja 
Janka Martyniaka.

10 czerwca 1943 roku Jan Mar-
tyniak, wraz ze swoim bratem Sta-
nisławem oraz Ludwikiem Kitą, 
zorganizowali ucieczkę jeńców an-
gielskich z obozu na jaworznickich 
Chrustach. Datę i godzinę uciecz-
ki oraz miejsce przecięcia drutów 
ogrodzenia obozowego ustalono 
z jeńcami podczas pracy w kopal-
ni. Z obozu udało się ewakuować 
dwóch Anglików. Jeden z nich zo-
stał pojmany, a drugiego udało się 
wywieźć do Krakowa. Podczas od-
wrotu grupa się podzieliła. W oko-
licy dzisiejszej ulicy Ławczanej Jan 

Martyniak natknął się na patrol Gestapo, który prowadził 
w tym miejscu obserwację domu innego członka podzie-
mia niepodległościowego. Janek zaczął uciekać i wówczas 
został zastrzelony przez Niemców. Pochowano go na cmen-
tarzu Pechnickim. 

Stanisław Martyniak został stracony przez władze okupa-
cyjne, a Feliks został więźniem obozów koncentracyjnych.

Dziś przy ulicy Ławczanej, w miejscu, gdzie zastrzelono 
Janka, stoi obelisk, który upamiętnia jego bohaterską po-
stawę. Pomnik został ufundowany przez Biuro Upamięt-
nienia Walk i Męczeństwa IPN oraz miasto Jaworzno.  GD

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 46 (284)

Wpiszcie do diagramu brakujące cyfry tak, żeby w każdym 
poziomym rzędzie i w pionowej kolumnie oraz w małym 
kwadracie 3x3 kratki znalazły się wszystkie cyfry od 1 do 
9. Każda z nich w rzędzie, kolumnie i małym kwadracie 
może być wpisana tylko raz. 

Litery z pól oznaczonych nu-
merami od 1 do 25 utworzą 
hasło. Prawidłowe rozwiąza-
nie krzyżówki zamieszczonej 
w „Pulsie Jaworzna” nr 46 
(284): Razem wiatry porwą 
i zmartwienia. Hasło dzisiej-
szej krzyżówki oraz prawidło-
wo wypełniony diagram sudo-
ku opublikujemy w kolejnym 
wydaniu „Pulsu Jaworzna”. 
Życzymy miłej lektury i przy-
jemnej zabawy.

W kulturze masowej blondynki 
doczekały się fi lmów i niewybred-
nych dowcipów, a brunetki wcale 
nie chcą być gorsze i zatroszczyły 
się o to, by je zauważono. Właśnie 
dlatego w środę, 21 grudnia, zgod-
nie z kalendarzem świąt nietypo-
wych, obchodzić będziemy Świato-
wy Dzień Pozdrawiania Brunetek. 
To okazja, żeby zwrócić uwagę 
i docenić ciemnowłose koleżanki.

Dobra okazja do świętowania 
trafi a się też 27 grudnia. Wtedy 
świętować można na słodko, bo to 
Dzień Keksa. Przepis nie jest bardzo 
skomplikowany, a ciasto z kandy-
zowanymi owocami bez wątpienia 
skradnie podniebienia nawet naj-
bardziej wymagających smakoszy. 
W Dzień Keksa koniecznie trzeba 
skosztować tego przysmaku. Bez 
większych trudności można zro-
bić go samodzielnie. Wystarczy 
przygotować ciasto biszkoptowe 
i dołożyć do niego według uznania 
rodzynki, żurawinę, owoce kandy-
zowane, suszone fi gi, morele, dak-
tyle, orzechy i migdały. A potem 
do wieczora można się delektować.

Grażyna Dębała

NIETYPOWE 
ŚWIĘTOWANIE
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