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zastrzyk traumy, że teraz będą zmuszeni do spożywania 
robactwa. Przesadna reakcja, nikt nikogo nie zmusza, prze-
cież to alternatywa i to dla koneserów.

Tego typu mąka była już od jakiegoś czasu dostępna, jej 
cena obecnie waha się w przedziale 220-300 zł za kilogram 
i jest to produkt wysokobiałkowy i wysokoproteinowy. 
Marzenie każdego pakera z siłki, przyrost masy mięśnio-
wej po cieście z takiej mąki będzie większy, niż przyrost 
długu publicznego po 1989. Jeszcze raz zerkając na cenę, 
śmiem twierdzić, że jest to produkt dla bogatych, więc plebs 
nie zje świerszcza w proszku. Jak masz szczęście i twoje 
uprawy zaatakuje szarańcza, to po zebraniu, wysuszeniu 
i zmieleniu jakoś święta wielkanocne na tej mące obijesz, 
serniczek pychotka i mazurek też ogarniesz.

Nie byłbym sobą, gdybym nie poszukał innych przykła-
dów, o których głośno się nie mówi, a powinno, bo warto 
wiedzieć, co się wrzuca w gębodół. 

Komu jogurcik, komu? Malinowy, truskawkowy, do 
wyboru! Pyszne! I jaki kolor zachęcający do zjedzenia! 
To naturalny barwnik E120, czyli koszenila – otrzymuje 
się go z owadów żyjących na kaktusach – czerwców kak-
tusowych. Ładne to robaczki, przyjemne dla oka, wyglą-
dają jak malina z nóżkami. Spotkasz je na półce w sklepie 
w jogurtach. Tych dla dzieci także. Twój bombelek rośnie 
zdrowo, gdy madka faszeruje go czerwcem. Mniam (i mamy 
reklamę, clickbait działa!).

Konserwant E1520 to glikol propylenowy jest bezwon-
nym i bezbarwnym składnikiem, którego używa się w sub-
stancjach służących przeciw zamrażaniu, np. w twoim 
spryskiwaczu w aucie. Można go znaleźć również w wie-
lu produktach spożywczych m.in. w drożdżówkach, na-
pojach bezalkoholowych oraz kosmetykach, gdzie służy 
jako emulgator i konserwant. Możesz być rozmrożony 
jak szyba twojego matiza i zakonserwowany jak pączki 
na tłusty czwartek z supermarketu – ważność jakieś 5 
miesięcy. Pychotka.

A na koniec coś na lato. Któż nie zje pysznego loda i nie 
pójdzie na spacer, skropiony wonią wspaniałych perfum... 
I jedno, i drugie mogą zawierać kastoreum – wydzieliny 
analne bobra, znajdziesz je w lodach waniliowych… i wła-
śnie perfumach. Wgłębiając się we właściwości kastoreum, 
doczytałem, że w XVIII wieku był to powszechny środek 
przeciw bólom głowy, histerii i gorączce. Resztę sobie 
poszukajcie w sieci, może się okazać, że wasze ulubione 
perfumy o słodkawym zapachu przyciągają jedynie bo-
bromaniaków. Wesołego ogryzania drewna i budowania 
tam. No i smacznego. 

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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Skłócenie społeczeństwa jest świetną pożywką dla click-
baitowego ścieku. Wiecie co to clickbait? Pewnie tak, ale 
może nazwa nic wam nie mówi. To zjawisko internetowe 
polegające na przyciąganiu uwagi za pomocą tytułów bądź 
miniaturek, które przesadnie wyolbrzymiają faktyczną treść 
lub znaczenie artykułu. Ileż to razy skuszony ciekawym 
tytułem „Minister zabalował, wkrótce dymisja?” rzucałem 
się na artykuł, wierząc w ludzką słabość ministra Ziobro, 
a dostawałem miałkie wypociny panny po gastronomiku, 
która opowiadała, jak to prokurator generalny ufajdał so-
bie garnitur podczas jedzenia krewetek, a dymisja dotyczy 
kucharza, który przesolił zupę? Nie zliczę. 

Królem takich clickbajtów jest piłkarz Lewandowski, jego 
transfery klubowe, forma oraz życie prywatne dostarczają 
taką liczbę fałszywych tytułów i kliknięć w treści reklamo-
we, że powinno się to stać osobną kategorią LewyClick. 
Poważne tematy zostają przykryte durnościami. 

Mój wstęp do artykułu i tytuł też takie miały być, do-
świadczenie na czytelnikach. 

Po zajawce wszyscy myśleli, że roztoczę tu opowieść 
na temat Karola Wojtyły, a ja wcale nie mam ochoty, bo 
każdy ma swój rozum i sobie opinię w temacie poukłada 
pod kopułą. Teraz będę lał wodę innym akweduktem. Cho-
dzi bowiem o niedawną aferę o robactwo, a raczej mąkę 
pozyskiwaną z mielonych świerszczy oraz szarańczy. Ten 
wysoko proteinowy produkt wylał się medialnie, niczym 
Odra w 1997, zatapiając zdrowy rozsądek. Wiedzę od ja-
kiegoś czasu wiele osób czerpie z Facebooka, a zamiast sa-
memu zrobić rozpoznanie, wolimy czytać właśnie clickbaity 
i dramatyczne krzyki na forach oraz w komentarzach na 
Spotted. Generalnie to lipa i to nie ta od Kochanowskiego. 
Poziom naszej wiedzy drastycznie spada, pobieżne donie-
sienia zastępują encyklopedie. Wydawnictwo Gutenberga 
poszło na dno niczym Titanic.

Wiecie, o co chodzi? O nieszczęsną mąkę ze świerszczy. 
Produkt został dopuszczony legalnie do sprzedaży na tere-
nie Polski i UE, a co za tym idzie, społeczeństwo dostało 

Dowody wskazują, że wiedział?
Wojciech P. KnapikFe
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Dwaj policjanci dzielnicowi z Ja-
worzna uratowali niedoszłego samo-
bójcę. Tym razem 44-letni mężczy-
zna ze sznurem na szyi zamknął się 
w samochodzie, krzycząc, że się za-
bije. Mundurowi zareagowali błyska-
wicznie. Po otwarciu drzwi samocho-
du policjanci natychmiast odplątali 
sznur, udzielili 44-latkowi niezbędnej 
pomocy i zawiadomili Zespół Ratow-
nictwa Medycznego. Dzięki szybkiej 
i skutecznej interwencji mł. asp. Kon-
rada Dranuty i mł. asp. Bartosza Wój-
cickiego z Komendy Miejskiej Policji 
w Jaworznie, tym razem nie doszło 
do tragedii. Mężczyzna na czas trafi ł 
pod opiekę lekarzy. 

Niestety, podobnych historii przy-
bywa. Coraz częściej policjanci in-
terweniują i, jeśli zdążą, ratują ży-

cie niedoszłym samobójcom. Tylko 
w styczniu polska policja odnotowała 
856 prób samobójczych. Prób, które 
na szczęście nie zakończyły się zgo-
nem. To, co zasmuca najbardziej, to 
fakt, że aż 144 zgłoszenia dotyczyły 
młodzieży w wieku 13-18 lat. Ubie-
gły rok był rekordowy pod wzglę-
dem liczby prób samobójczych dzieci. 
Z policyjnych statystyk wynika, że 
najmłodsze osoby, które nie chciały 
już żyć, miały po 7 lat.

Takie statystyki budzą zrozumiały 
smutek, ale to o wiele za mało. Czę-
sto konieczne jest po prostu fachowe 
wsparcie. Jednak zawsze przyda się 
też nasza wrażliwość, życzliwość i em-
patia. I stanowczy sprzeciw wobec 
hejtu, który zwłaszcza dla młodych 
osób bywa bardzo groźny.

Wrażliwi i czujni

JKM jest już dorosła

Grażyna Dębała

Anna Zielonka-Hałczyńska
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W tym roku Jaworznicka Karta 
Miejska świętuje „pełnoletność”. Elek-
tronicznemu biletowi PKM Jaworzno 
stuka bowiem osiemnastka. System 
dobrze działa już od wielu lat. To na 
tej karcie zapisywane są bilety okre-
sowe i jednorazowe, uprawniające do 
przejazdu komunikacją miejską po te-
renie naszego miasta oraz do Katowic, 
Mysłowic, Sosnowca i Chrzanowa.

JKM służy też do odnotowywa-
nia obecności dzieci w przedszkolu. 
Rodzic, przyprowadzający swoją 
pociechę na zajęcia, zbliża kartę do 
specjalnego czytnika. Urządzenie 
zapisuje dokładną godzinę rozpoczę-
cia pobytu malucha w przedszkolu. 
Tak samo jest przy wyjściu. Moja 
osobista karta miejska też obcho-

dzi w tym roku 18. urodziny. Mam 
ją bowiem od samego początku, 
gdy system został wprowadzony. 
Nie psuje się, działa bez zarzutów. 
I choć po tych 18 latach widać, że 
nadgryzł ją nieco ząb czasu, to wciąż 
służy doskonale.

Takiego szczęścia nie mają z kolei 
podróżni, korzystający z komunikacji, 
oferowanej przez Związek Transportu 
Metropolitalnego. Śląska Karta Usług 
Publicznych, która od początku „ku-
lała”, niedawno pożegnała się z pa-
sażerami wielką awarią. I, co cieka-
we, nikt za nią nie tęskni. Mało tego. 
ZTM wręcz cieszy się z pożegnania 
ze ŚKUP. Oby nowy, zapowiadany 
system, działał w Metropolii tak do-
brze, jak ten jaworznicki.
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w Sosnowcu

Podczas niedawnej kąpieli w medialnych od-
chodach, wielce rozbawił mnie fakt, jak bardzo 
się społeczeństwo oburzyło i podzieliło po raz 
kolejny. Wszystko to przez manipulacyjne tre-
ści, media uwielbiają kontrowersje i chętnie 
takimi środkami się posługują. 

Pytać u źródła
Jan KleszczSzpilki w bruku

W internecie rozgorzała dyskusja na temat przyszłości 
jednego z klubów, który działa w strukturach jaworznic-

kiego Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Chodzi o klub Wega z Ciężkowic. 
Ktoś napisał, że działalność klubu zostaje zawieszona, ktoś inny, że placówka 
ma zostać zlikwidowana. Informacja o likwidacji klubu jest nieprawdziwa. 
Bardzo szybko sprostowano ją w specjalnym komunikacie Miejskiego Centrum 
Kultury i Sportu. Mimo jasnego stanowiska MCKiS, publikowanego w mediach 
społecznościowych tej instytucji i cierpliwie wklejanego w odpowiedzi na posty 
zaniepokojonych tą sytuacją jaworznian, internetowych spekulacji to nie ucię-
ło. Wiadomo przecież, że w podobnych sytuacjach nie tyle chodzi o meritum, 
ile raczej o wywołanie burzy, fermentu i uruchomienie fali hejtu. Zawsze jest 
szansa na to, że się uda. A największa oczywiście wtedy, gdy chodzi o sprawy 
ważne dla jaworznian.

Temat klubu w Ciężkowicach chwycił, bo to placówka ceniona przez miesz-
kańców dzielnicy. Dzieci chętnie uczestniczą w organizowanych tam zajęciach. 
Z gościnności klubu i jego propozycji chętnie korzystają też dorośli. Nic więc 
dziwnego, że czasowe zawieszenie działalności placówki budzi zainteresowanie 
i troskę mieszkańców. Po lekturze emocjonalnych postów publikowanych w in-
ternecie można mieć wrażenie chaosu. Dobrze więc sięgnąć do źródła. W tym 
przypadku, do ofi cjalnego komunikatu MCKiS. Tam uspokajają i wyjaśniają, 
że zawieszenie działalności klubu z Ciężkowic potrwa do końca miesiąca, że 
ustalane są nowe warunki współpracy pomiędzy MCKiS i Szkołą Podstawową 
nr 18, dotyczące pomieszczenia przeznaczonego pod działalność klubu, a in-
struktorzy z MCKiS już pracują nad nową ofertą dla mieszkańców dzielnicy. 
Warto pamiętać, że internauci chętnie dzielą się nie tylko faktami, ale również 
swoimi opiniami, wiedzą i niewiedzą.

jednego z klubów, który działa w strukturach jaworznic-
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Właśnie tak będzie wyglądało Centrum Kulturalno-Społeczne w Ciężko-
wicach  | fot. Materiały UM Jaworzno

Podczas rocznej narady strażacy zaprezentowali sprzęt kupiony w ubie-
głym roku | fot. Materiały UM Jaworzno

W ubiegłym roku strażacy 
z Państwowej Straży Po-
żarnej w Jaworznie wzięli 
udział w 1139 interwen-
cjach, w tym 239 razy 
gasili pożary. Było też 
817 zdarzeń związanych 
z miejscowymi zagrożenia-
mi. 83 razy zostali wezwa-
ni do fałszywych alarmów.

AU TO P R O M O C J A

Nie ma planów 
likwidacji klubu

W odpowiedzi na nieprawdzi-
we informacje, jakie pojawiły się 
w internecie Miejskie Centrum Kul-
tury i Sportu wyjaśnia, że nie ma 
planów likwidacji ciężkowickiego 
klubu Wega.

– Miejskie Centrum Kultury i Spor-
tu stanowczo dementuje pojawiające 
się w internecie informacje, jako-
by ciężkowicki Klub Wega miał być 
zlikwidowany. Placówka ma pla-
nowaną przerwę, która potrwa do 
końca miesiąca. Ustalane są nowe 
warunki współpracy pomiędzy MCKiS 
a Szkołą Podstawową nr 18, doty-
czące pomieszczenia przeznaczonego 
pod działalność klubu – poinformo-
wano w specjalnym komunikacie.

Plany MCKiS względem tej dziel-
nicy są zgoła odmienne. Obecnie 
analizowane są możliwości wpro-
wadzenia nowych zajęć, aby wzbo-
gacić ofertę dla młodych mieszkań-

ców dzielnicy. Warto przypomnieć, 
że to właśnie w Ciężkowicach po-
wstać ma Centrum Społeczno-Kul-
turalne. Urzędnicy z jaworznickie-
go magistratu już zapowiadają, że 
wkrótce ogłoszony zostanie prze-
targ na to zadanie. Inwestycja kosz-
tować będzie ponad 5,5 mln zł. 
W ramach prac przeprowadzona 
zostanie modernizacja budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej „Cięż-
kowice” oraz budowa Centrum Kul-
turalno-Społecznego. Wewnątrz 
budynku będą się znajdowały m.in. 
sale wielofunkcyjne, pomieszczenia 
administracyjne, socjalne i magazy-
nowe oraz toalety. Budynek zosta-
nie wyposażony w pompę ciepła, 
instalację fotowoltaiczną, instalację 
wentylacji oraz klimatyzację. Przed 
budynkiem powstaną miejsca par-
kingowe, w tym dla osób niepeł-
nosprawnych.                         GD

Rok inwestycji i interwencji

Najwięcej interwencji strażacy od-
notowali w marcu 2022 roku. Wła-
śnie wtedy najintensywniej pomagali 
obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli 
się w naszym kraju, uciekając przed 
wojną. Był to również czas interwencji 
związanych z sezonową plagą wypa-
lania traw. W sali sztabowej Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Jaworznie odbyła się narada 
roczna, podczas której tradycyjnie 

podsumowano działalność jednostek 
ochrony przeciwpożarowej, działają-
cych na terenie miasta. Mowa była 
między innymi o przeprowadzonych 
przez strażaków akcjach, zakupie po-
trzebnego sprzętu, remontach i pla-
nach na kolejny rok.

W marcowej naradzie rocznej 
udział wzięli m.in.: st. bryg. Patry-
cjusz Fudała, komendant miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Ja-
worznie, Łukasz Kolarczyk, zastępca 
prezydenta Jaworzna, st. bryg. Miro-
sław Synowiec, zastępca śląskiego 
komendanta wojewódzkiego PSP, 
a także prezesi ochotniczych straży 
pożarnych z terenu Jaworzna oraz 
inspektor PiotrUwijała, komendant 
miejski jaworznickich policjantów, 
i Artur Zięba, komendant Straży 
Miejskiej w Jaworznie.

Podczas spotkania pracę poszcze-
gólnych komórek organizacyjnych 
KM PSP w 2022 roku zreferował szef 
jaworznickich strażaków. Podzięko-
wał też prezydentowi Jaworzna Paw-

łowi Silbertowi oraz jego zastępcy 
Łukaszowi Kolarczykowi za wsparcie 
organizacyjne i fi nansowe, jakiego 
gmina udziela jaworznickim stra-
żakom zawodowym i ochotnikom. 
– Jaworzniccy strażacy to w większości 
młody, zaangażowany zespół. Wraz ze 
wsparciem dłuższych stażem kolegów 
stanowią doskonały i skuteczny zespół, 
który ratuje życie i mienie mieszkańców 
Jaworzna – podkreśla st. bryg. Patry-
cjusz Fudała. Jaworznicka Państwo-
wa Straż Pożarna ściśle współpracuje 
z sześcioma ochotniczymi strażami 
pożarnymi w mieście. Jednostki OSP 
działają w Osiedlu Stałym, Ciężkowi-
cach, Długoszynie, Jeleniu, Byczy-
nie i Dąbrowie Narodowej. W 2022 
r. strażacy ochotnicy wzięli udział 
w 323 interwencjach.

Rok 2022 był dla jaworznickiej 
jednostki czasem ważnych inwestycji. 
Zamontowano i uruchomiono odciąg 
spalin dla pojazdów w pomieszcze-
niach ratowniczo-gaśniczych. – To 
bardzo ważna inwestycja, która bezpo-

średnio wpływa na bezpieczeństwo stra-
żaków – wyjaśnia Patrycjusz Fudała.

W minionym roku zakupiono też 
lekki samochód operacyjny i wypo-
sażenie szatni dla strażaków. Wypo-
sażono również pomieszczenia, z któ-
rych na co dzień korzystają strażacy.

Remonty możliwe były między in-
nymi dzięki dużej pomocy ze strony 
władz miasta. Prezydent Jaworzna 
w 2022 roku przeznaczył na takie 
wsparcie 305 tys. zł. Jaworznicką jed-
nostkę wsparli też śląski komendant 
wojewódzki (150 tys. zł) i wojewo-

da śląski (40 tys. zł) oraz inwestorzy 
prywatni.

Strażacy chętnie uczestniczyli też 
w akcjach społecznych organizo-
wanych przez miasto i miejskie in-
stytucje. Edukowali mieszkańców 
w ramach akcji „Bezpieczne wa-
kacje”, „Czujka na straży Twojego 
Bezpieczeństwa”, „Stop pożarom 
traw”, „Kręci mnie bezpieczeństwo” 
i „Akademia Bezpieczeństwa”. Łącz-
nie z prelekcji i wspólnych działań 
skorzystało 1,5 tys. dzieci i blisko 500 
dorosłych mieszkańców miasta. GD
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Odszedł społecznik i eksplorator

Młodzieżowa Drużyna Po-
żarnicza z Dąbrowy Naro-
dowej reprezentowała Ja-
worzno w V Powiatowych 
Halowych Zawodach Mło-
dzieżowych Drużyn Po-
żarniczych w Międzybro-
dziu Żywieckim. Młodzi 
strażacy ochotnicy wrócili 
do Jaworzna z medalem, 
zajmując podczas zawo-
dów trzecie miejsce.

AU TO P R O M O C J A

Strażacy z medalem

Strażackie zmagania odbyły się 
w sobotę, 4 marca, po trzyletniej 
przerwie spowodowanej pandemią. 

Udział w konkursie mogli wziąć 
członkowie Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych, którzy urodzili 
się w latach od 2007 do 2013, czyli 
znajdują się w przedziale wiekowym 
od 10 do 16 lat. W rywalizacji udział 
brali chłopcy i dziewczęta.  

W zawodach wystartowało w su-
mie trzynaście drużyn z powiatu ży-
wieckiego oraz tradycyjnie drużyna 
jaworznicka, reprezentująca OSP 
Dąbrowa Narodowa. Każda druży-
na składała się z pięciu zawodników 
oraz zawodnika rezerwowego. – Na-
sza jednostka wystawiła na zawodach 
dwie drużyny po 6 druhów. Obydwie 
drużyny dały z siebie wszystko. Po 
ciężkiej rywalizacji i dużym zmęczeniu 
nasza drużyna zdobyła podium, zaję-
liśmy trzecie miejsce. Jesteśmy z tego 
dumni, ale wynik i zajęte miejsca to 

Maciej Kazana chętnie uczestniczył w rozmaitych 
akcjach społecznych | fot. Materiały prywatne

Podczas zawodów Jaworzno reprezentowali strażacy z Dąbrowy Narodowej
| fot. Fotografi a Ratownicza Jarosław Klimczyk

Pomogą 
w opiece

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Jaworznie startuje z ko-
lejną edycją programu „Opieka 
Wytchnieniowa”. To propozycja 
skierowana do rodzin i bliskich 
osób z niepełnosprawnościami. Pro-
gram fi nansowany jest z Funduszu 
Solidarnościowego.  W najbliższych 
dniach ogłoszony zostanie nabór 
uczestników do programu.

– Głównym celem programu jest 
odciążenie członków rodzin lub opie-
kunów sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad dziećmi z orzeczeniem 
o niepełnosprawności i osobami po-
siadającymi orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności albo orze-
czenie równoważne poprzez wsparcie 
ich w codziennych obowiązkach lub 
zapewnienie czasowego zastępstwa 
– wyjaśniają pracownicy jaworz-
nickiego MOPS-u.

Dzięki temu osoby zaangażo-
wane na co dzień w sprawowa-
nie opieki zyskają czas dla siebie, 
który będą mogły przeznaczyć na 
odpoczynek i regenerację, ale rów-
nież na załatwienie niezbędnych 
spraw.

Z tej formy wsparcia skorzystać 
będą mogli bliscy 30 osób, w tej 
grupie znajdzie się 27 dorosłych 
oraz 3 dzieci. Udział w projekcie 
tradycyjnie będzie bezpłatny.

Program realizowany będzie 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Jaworznie w dwóch for-
mach. Po pierwsze - usługa świad-
czona będzie w ramach pobytu 
dziennego w miejscu zamieszkania 
osoby niepełnosprawnej. Po drugie 
- pomoc realizowana będzie także 
w ramach pobytu całodobowego 
w ośrodku czy placówce wpisanej 
do rejestru właściwego wojewody, 
zapewniającej całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym.

Więcej informacji na temat progra-
mu znaleźć można na stronie inter-
netowej oraz Facebooku jaworznic-
kiego MOPS. Chętni kontaktować się 
mogą z Działem Strategii i Rozwoju 
Usług Społecznych przy ul. Jagiel-
lońskiej 9 (parter). Możliwy jest też 
kontakt telefoniczny pod numerami 
32 618 18 72 i 32 618 18 39 lub mej-
lowo: projekty@mops.jaworzno.pl.

Natalia Czeleń

W sobotę, 18 marca, o godz. 13 odbędzie się pogrzeb 
jaworznickiego społecznika i eksploratora, Macieja Ka-
zany. Znany ze swoich wypraw do opuszczonych miejsc 
jaworznianin zmarł nagle w niedzielę, 12 marca. Miał 36 
lat. Zostanie pochowany w sobotę, 18 marca, na cmen-
tarzu pechnickim, gdzie najpierw, w tamtejszej kaplicy, 
odbędzie się msza św. żałobna.

Maciej Kazana zasłynął w Jaworznie jako jeden z eks-
ploratorów, którzy zwiedzali opuszczone, często zrujno-
wane miejsca na terenie całego regionu. Wraz ze swoim 
przyjacielem, Łukaszem Zmarzłym, pan Maciej zajrzał 
m.in. do wnętrza starego dworca w Ciężkowicach, do 

prochowni znajdującej się w dzisiejszej GEOsferze, czy 
do schronu, zbudowanego pod dawną stacją kolejową 
Jaworzno.

Drugą pasją jaworznianina były góry. Pan Maciej brał 
co roku udział w ogólnopolskiej akcji Czyste Tatry i wraz 
z przyjaciółmi sprzątał tatrzańskie szlaki. Współpraco-
wał też z zespołem Kult, którego był wielkim fanem. 
– Z ogromnym bólem informujemy, że zmarł Maciek Kazana. 
Maciek współpracował z Kult-Ochroną przy okazji naszych 
koncertów w katowickim Spodku. Zapamiętamy go jako bar-
dzo szczerą i niezwykle uczynną osobę. Składamy wyrazy 
głębokiego współczucia rodzinie oraz bliskim – napisali na 
swoim Fb członkowie zespołu Kult.

Jaworznianina w internecie pożegnało też wielu miesz-
kańców Jaworzna, którzy znali go również jako zaanga-
żowanego wolontariusza Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Wiele osób wspomina go jako człowieka z ser-
cem na dłoni.

Przez ostatnie miesiące pan Maciej jednak sam prosił 
ludzi dobrej woli o wsparcie. Ciężko zachorował i lecze-
nie wymagało sporych nakładów fi nansowych. Dlatego 
rozpoczął zbiórkę na ten cel na jednym z pomocowych 
portali internetowych. Na jego prośbę odpowiedziało wie-
lu internautów. Walki z chorobami jednak nie dokończył. 
Przerwała ją bowiem nagła śmierć.

Rodzinie i bliskim pana Macieja składamy szczere wy-
razy współczucia.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Znów zakwitnie 
nadzieja

R E K L A M A

R E K L A M A

Strażacy z medalem
nie wszystko. Dla nas liczy się przede 
wszystkim uczciwa rywalizacja, spraw-
dzenie swoich umiejętności i dobra za-
bawa – mówi Jarosław Klimczyk
z dąbrowskiej OSP.

Zawodnicy mieli do pokonania 
tor przeszkód. Na początek druho-
wie musieli przebyć rów z wodą 
tak, by nie nastąpić na linię ozna-
czającą jego początek lub koniec 
czy nie wpaść pomiędzy linie. Ko-
lejnym wyzwaniem było pokona-
nie 70 cm ściany. Potem zawodnik 
musiał dopasować nazwy sprzę-
tu do właściwych przedmiotów. 
Testem sprawnościowym było też 
pokonanie tunelu, wejście na kład-
kę, wejście i zejście z drabiny czy 
przejście pod tyczką oraz przeskok 
nad płotkiem lekkoatletycznym. 
Zawodnicy musieli też zwinąć wąż 

strażacki w sposób alarmowy oraz 
przenieść gaśnicę do wyznaczonego 
miejsca. Druhowie przeszli też punkt 
z węzłami, gdzie musieli wykazać 
się szybkością i sprawnością manu-
alną. Musieli także zbudować linię 
gaśniczą. Zadanie to polega na tym, 
że zawodnik zabiera prądownicę 
oraz wąż, podbiega do rozdzielacza 
i łączy wąż z nasadą rozdzielacza. 
Następnie łączy wąż z prądownicą 
i biegnie w kierunku mety, rozcią-
gając linię gaśniczą, trzymając za 
prądownicę lub wąż.

Organizatorami zawodów były 
Ochotnicza Straż Pożarna w Mię-
dzybrodziu Żywieckim, Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Po-
żarnej w Żywcu oraz Urząd Gminy 
Czernichów. 

Natalia Czeleń
Kampanię Pola Nadziei zainaugurował występ grup prowadzonych przez 
Karolinę Sypniewską z ATElier Kultury | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Młodzi strażacy świetnie się spisali w czasie zawodów | fot. Fotografi a Ra-
townicza Jarosław Klimczyk

Z troski o zdrowie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-

miologiczna w Jaworznie znów przy-
stąpiła do realizacji wojewódzkiego 
projektu „Klub zdrowego przedszko-
laka”. Pracownicy sanepidu zaprasza-
ją do udziału wszystkie przedszkola 
z terenu Jaworzna. 

W ramach projektu z maluchami 
poruszone są zagadnienia dotyczące 
profi laktyki chorób wirusowych prze-
noszonych drogą kropelkową, chorób 
zakaźnych, a także odkleszczowych. 
Pracownicy sanepidu opowiadają też, 
jak bezpiecznie korzystać ze słoń-
ca. Realizowany będzie też program 
edukacji antytytoniowej. Maluchy 
dowiedzą się również, skąd się biorą 

produkty ekologiczne. Zajęcia w ra-
mach kampanii odbyły się już m.in. 
w PM nr 25. Przedszkolaki uczestni-
czyły w zajęciach edukacyjnych na 
temat profi laktyki antytytoniowej.

– Na zajęciach dzieci zapoznały się 
z pojęciem biernego palenia oraz po-
znały negatywny wpływ różnych ro-
dzajów dymów na zdrowie. Podczas 
zajęć nie zabrakło wspólnych zabaw, 
opowiadania o Dinusiu oraz kolorowa-
nek – opowiada JustynaWięcławek
z jaworznickiego sanepidu.

Zapisów do udziału w projekcie 
można dokonać pod adresem oz.psse.
jaworzno@sanepid.gov.pl lub telefo-
nicznie pod nr. 32 616 40 58.     NC

Wystartowała wiosenna odsłona 
kampanii Pola Nadziei, organizowa-
nej przez Hospicjum Homo Homini 
im. św. Brata Alberta w Jaworznie. 
To ogólnoświatowa akcja, której 
symbolem są żonkile. Polega ona na 
promocji hospicyjnej działalności. 
W tym roku odbywa się na świecie 
już po raz 25., a w Jaworznie po raz 
18. Inauguracja tegorocznych Pól 
Nadziei odbyła się w niedzielę, 12 
marca, w ATElier Kultury. Przed pu-
blicznością wystąpiła Grupa Wokalna 
Karoliny Sypniewskiej.

– Po raz kolejny zbieramy fundusze 
na rzecz osób ciężko chorych, objętych 
opieką hospicyjną. Symbolem kampanii 
jest żonkil. Gdy wiosną pięknie zakwita, 
przypomina właśnie o tym, że obok nas 
są osoby cierpiące, oczekujące naszego 
wsparcia – podkreśla Joanna Dziu-
banik, prezeska jaworznickiego ho-
spicjum. – Kiedy spieszymy z pomocą 
naszym chorym, przekraczamy pewną 
barierę cierpienia, lęku przed odejściem, 
ale dajemy też nadzieję na życie w oto-
czeniu serdecznych ludzi – dodaje.

Darczyńcy nie zawiedli i licznie zja-
wili się przy ul. Mickiewicza 2. Głów-
nym punktem programu był występ 
wokalistek z trzech grup (dwóch dzie-
cięcych i jednej dla młodzieży i do-
rosłych), prowadzonych w ATElier 
Kultury przez Karolinę Sypniewską. 
Artyści zaprezentowali utwory o miło-
ści, w tym m.in. przeboje „O mnie się 

nie martw” oraz „Mały Książę” Kasi
Sobczyk i „Miłość rośnie wokół nas” 
z kinowego hitu „Król Lew”.

Pani Karolina prowadzi wspomnia-
ne grupy wokalne od września ubie-
głego roku. – Jedna z grup dziecięcych 
ma próby w siedzibie ATElier w Jeleniu, 
dwie kolejne grupy, ta dla dzieci i ta 
dla starszych, mają zajęcia w Centrum
– przyznaje Karolina Sypniewska. – 
Podczas inauguracji Pól Nadziei moi 
podopieczni wystąpili wspólnie po raz 
pierwszy. To była nasza premiera – 
podkreśla.

Jak dodaje, występ dla hospicjum 
był dla wokalistów wielkim wyróż-
nieniem. – Była to wspaniała oka-
zja, by dzieci przekonały się, co jest 

ważne w życiu. Jeszcze przed dniem 
koncertu mieliśmy spotkanie z panią 
prezes Joanną Dziubanik, która opo-
wiedziała nam, jak działa hospicjum 
i co ma na celu koncert. Tłumaczyła, 
że w tej imprezie chodzi nie tylko o po-
kazanie talentów, ale również o to, że 
śpiewając, możemy pomóc w zbiórce 
pieniędzy na pomoc potrzebującym 
– zaznacza.

Datki na rzecz funkcjonowania Ho-
spicjum Homo Homini im. św. Brata 
Alberta można przekazywać podczas 
różnych imprez charytatywnych lub 
na konto stowarzyszenia. Można też 
przeznaczyć na rzecz placówki 1,5 
proc. swojego podatku. 

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Ruszył remont skweruWypełnij
ankietę Ponad  2 tysiące sadzo-

nek, krzewów i bylin posa-
dzone zostanie na skwerze 
na Pechniku. 

R E K L A M A

Pojawią się tam drzewa tlenowe 
i pergole obrośnięte pnącymi rośli-
nami oraz miejsca do odpoczynku. 
Inwestycja realizowana jest w ramach 
ekologicznych działań miasta i pro-
gramu „Zazielenień Miejskich”. Prace 
na pechnickim skwerze już ruszyły 
i potrwają do września. Na przygo-
towanie tego miejsca przeznaczono 
ponad 712 tys. złotych. – Zieleni ni-
gdy dość.  Już we wrześniu oddamy 
do użytku skwer na granicy Pechnika 
i Podwala, czyli kolejne zielone miejsce 
w Jaworznie – zapowiada Paweł Sil-
bert, prezydent Jaworzna.

Na terenie ponad 2 tys. metrów 
kwadratowych pojawią się nowe alej-
ki, latarnie parkowe, pergole, ławki 
oraz stół do gry w szachy z siedzi-
skami. Znajdą się tam również nowe 
kosze na śmieci, w tym na psie odcho-
dy. Cały teren będzie monitorowany.

Na skwerze zasadzonych zosta-
nie czternaście drzew, rośliny pnące 
i dwa rodzaje krzewów: róże białe 
oraz grab pospolity. Zasadzonych 

Jak się mieszka w Jaworznie?  
Takie pytanie włodarze miasta za-
dają mieszkańcom w ankiecie, któ-
rą każdy może wypełnić online do 
piątku, 31 marca, na stronie: an-
kieta.jaworzno.edu.pl/Mieszkajw-
Jaworznie. 

Kwestionariusz zawiera 11 pytań 
związanych z potrzebami mieszka-
niowymi w Jaworznie. Ankieta jest 
anonimowa, a jej wypełnienie zaj-
mie około 5 minut. – W ten sposób 
mieszkańcy pomogą nam w zrozumie-
niu potrzeb mieszkaniowych Jaworzna 
i wspólnie postaramy się rozwiązać 
dylemat, jak pogodzić komfort zamiesz-
kania z dbałością o najbliższe otoczenie 
– mówi Teobald Jałyński, naczelnik 
Wydziału Architektury i Urbanisty-
ki Urzędu Miejskiego w Jaworznie. 

W ankiecie znalazły się między 
innymi pytania o ocenę warunków 
mieszkaniowych czy ocenę otocze-
nia swojego miejsca zamieszkania. 
Ankieterzy pytają też, co jest dla an-
kietowanych istotne przy wyborze 
miejsca zamieszkania. Odpowiedzi 
mieszkańców przydadzą się przy 
planowaniu założeń polityki prze-
strzennej.                                 NC

Wkrótce skwer na Pechniku zupełnie się odmieni | fot. Natalia Czeleń

zostanie także blisko 2 tys. bylin, 
w tym goździk piaskowy, turzyca 
wiosenna, krwawnica pospolita, szał-
wia omszona, przetacznik kłosowy 
i ostróżka. Powstanie jeszcze łąka 
kwietna, trawniki i rabaty. Drzewa, 
które do tej pory rosły na skwerze, 
pozostaną na swoim miejscu.

Prace nasadzeniowe realizowane 
będą także w innych rejonach miasta, 

m.in. przy Velostradzie, gdzie nasa-
dzonych zostanie około 100 drzew. 
Ponadto jedenaście drzew znajdzie 
się na skwerze w okolicy drogi rowe-
rowej na odcinku pomiędzy Skałką, 
a ul. Preglera. Nasadzone tam zosta-
ną śliwy wiśniowe i grusze drobno-
owocowe.

W rejonie nowo powstałego łącz-
nika drogowego pomiędzy ul. Miesz-

ka I a ul. Kolejową w Centrum po-
wstanie strefa wypoczynku. Podobna 
strefa powstanie też na Gigancie. 
Zagospodarowany zostanie jeszcze 
teren skweru Pod Arkadami na skrzy-
żowaniu ul. Matejki i Rzemieślniczej. 
Dodatkowo przeprowadzona zostanie 
korekta geometrii układu drogowego.

Wkrótce podpisana zostanie umo-
wa na wykonanie usługi dodatko-
wych nasadzeń wzdłuż Velostrady.

– Trwają również prace projektowe 
nad przebiegiem łącznika drogowego 
pomiędzy ul. Kolejową a ul. Mieszka 
I, gdzie wolne przestrzenie pomiędzy 
układem drogowym zostaną wypełnione 
licznymi nasadzeniami drzew i zagospo-
darowane. Zadanie to realizowane jest 
w formule „projektuj i buduj”, stąd na 
rzeczową realizacją należy poczekać 
do ukończenia fazy projektowej – za-
powiada Andrzej Kramarz z Wy-
działu Inwestycji Miejskich Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie. 

Wykonanie kolejnych projektów 
uzależnione będzie od rozstrzygnięć 
przetargowych. Na program zazie-
leń śródmiejskich – zwiększenie po-
wierzchni terenów zieleni miejskiej 
oraz stref odpoczynku miasto w la-
tach 2022-2024 przeznaczyło łącznie 
4 miliony zł.

Natalia Czeleń
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Poznają zwyczaje 
ptaków

Kontrolują 
i przestrzegają

Ніна Король, 
журналістка з 

України, котра 
живе в Явожно.

тут, у Польщі – я головна доросла і 
маю за всіх нас приймати рішення. 
Найважче дались хвороби сина – 
малий мав температуру, а я не 

могла знайти хорошого педіатра, 
дитина горить, а мені кажуть, що 
це нормально. Тому нині він не 
ходить до садка, бо лікування 
весь час після відвідин садка 
мені дається тяжко – знаю, що так 

«Дякую полякам за змогу жити у спокої 
і займатись улюбленою справою»

тренується імунітет, але вдома я 
б ці недуги переживала інакше. А 
тут я не знаю мови, хоча ходила 
на курси до бібліотеки, але ж то 
мало – у поліклініці порозумітись 
досі складно. Ухвалила рішення, 
що поки що буду з дитиною вдома, 
бо  ж мама вже у віці, з малюком 
не упорається.

Донька Тетянина ходить тут до 
ліцею, українську школу залишили 
(був би 10 клас), бо ж не бачать 
сенсу навантажувати дитину 
двома школами, тим паче, що 
дівчині самій потрібно було б 
опановувати шкільну програму 
української школи. А в польській 
дитина має вчити як польську, так 
і ще одну іноземну – іспанську, 
тож вибір зробили на користь 
живого навчання в країні, де нині 
перебувають. 

Якось у розмовах з персоналом 
готелю Таня зізналась, що в вона 
перукарка. Аби підтримати жінку 
та дати змогу заробити, пані 
Аґнєшка привела своїх рідних 
на стрижку. Результатом були 
задоволені. Тож згодом у чергу 
на стрижку до Тетяни були й 
мешканці готелю, їхні знайомі.

– Це невеликий заробіток – лише 
стрижу, бо ж я працюю після обіду, 

тоді неподалік був приліт ракети. 
Діти вже були засмикані, нервові, 
злякані…

Чому саме Явожно? Жінка не 
знала, куди їхати, але шукала, аби 
з малою дитиною точно розуміти, 
де їм нададуть прихисток. Знайома, 
котра жила в Явожно, радила 
готель «Далія», бо там якраз 
мешкає багато українців.

– Я знайшла пані Аґнєшку, 
керівницю готелю, через соцмережі, 
написала їй. Але вона повідомила, 
що місць на нас чотирьох (а я 
збиралась їхати з дітьми та мамою), 
на жаль, немає, – ділиться Тетяна. 
– Згодом вона відповіла, що якраз 
мають вільні кімнати, і ми поїхали 
уперше за кордон.

Українці, за її словами, жити 
поза домом дуже важко, однак нині 
вже адаптувалась до нових умов, 
родина отримала підтримку від 
місцевих, поляки, яких зустрічали, 
– добрі.

– Я весь час живу в очікуванні 
перемоги і повернення додому, 
депресую, нічого не хочеться, – 
ділиться українка. – Спочатку 
ні мови не розуміла, ні як тут 
жити…Я звикла, що в мене є дім, 
чоловік, який завжди підтримає і 
купу обов’язків візьме на себе. А 

Українка Тетяна Підлісна 
приїхала до Явожна 28 квітня 
2022 року. Два місяці великої 
війни її психіка витримувала, 
більше жінка з двома дітьми 
зносити постійні тривоги та 
страх за життя і здоров’я не 
змогла. Як живе Тетяна з сином 
та донькою та як отримала змогу 
займатись улюбленою справою, 
розповіла журналістці.

Тетяна на момент 
повномасштабного вторгнення 
була у відпустці по догляду за 
дитиною.

– За два дні до 24 лютого склали 
тривожні валізки, бо чули звідусіль 
ці поради. А коли дізнались, що 
Росія напала, то весь час спускались 
у сховище  – щодня і щоночі родина 
бігала в підвал, коли починалась 
повітряна тривога. Уже навчились 
швидко одягатись і бігти – хапаєш 
дитя, друга дитина з тобою і всі 
спускаєтесь з 5 поверху, бо страх 
починає паралізувати.

Родина зрозуміла, що треба 
їхати до Польщі, інакше психіка 
не витримує, коли одного разу 
не встигли спуститись у сховище 
церкви, куди прибігали більшість 
людей з навколишніх будинків, а 
залишились удома в коридорі, і 

коли вкладаю малого спати. Люди 
записуються за телефоном або 
так приходять. А я дуже вдячна 
полякам за підтримку, адже 
мені дали змогу в одній з кімнат 
організувати робоче місце та 
почуватись потрібною, – резюмує 
Тетяна Підлісна.  

Młodzi jaworznianie pozna-
ją zwyczaje ptaków. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ja-
worznie wzięli udział w  prelek-
cji ornitologicznej, a także nadzo-
rowali montaż budek dla ptaków 
i nietoperzy w parku miejskim przy 
ul. Pocztowej.  

– Kontynuujemy nasze ekodzia-
łania. W ramach działań edukacji 
ekologicznej młodzi mieszkańcy zdo-
bywali wiedzę, a „nowe domy” zyska-
ły między innymi pełzacz ogrodowy, 
kawka, a także nietoperze – mówi 
wiceprezydent Łukasz Kolarczyk.

Zajęcia w terenie poprzedziła 
prelekcja ornitologiczna, podczas 
której dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 miały okazję poznać 
wiele gatunków ptaków i sporo 
dowiedzieć się o budkach lęgo-
wych. Takie budki wieszane są 
na drzewach na terenie naszego 
miasta od wielu lat. Tradycyjny 
typ budki lęgowej to tzw. skrzynka 
Sokołowskiego, czyli prostopadło-
ścian z lekko pochyłym daszkiem. 
Otwory wlotowe powinny być do-
pasowane do wielkości ptaka. Od-
ległość otworu do dna budki musi 

Strażnicy Miejscy podczas ru-
tynowych kontroli jaworznickich 
posesji, jakie regularnie prowadzą, 
znów ujawnili przypadki spalania 
w domowych piecach niedozwolo-
nych odpadów. Tym razem palo-
ne były meblowe płyty wiórowe. 
Sprawcy wykroczenia zostali uka-
rani mandatami karnymi. – Spala-
nie płyt wiórowych jest kategorycznie 
zabronione. Podczas ich spalania 
wydzielają się szkodliwe dla zdrowia 
substancje rakotwórcze – mówi Da-
niel Wojtarowicz, starszy strażnik 
Straży Miejskiej w Jaworznie.

Płyty wiórowe zawierają kleje 
oraz inne substancje, które w wy-
niku spalania wydzielają lotne 
substancje szkodliwe dla zdro-
wia, w tym także substancje ra-
kotwórcze. 

Za spalanie odpadów grozi man-
dat karny do 500 zł, a w wypadku 
skierowania sprawy do sądu kara ta 
może wynieść nawet 5 tys. zł. Każ-
de podejrzenie spalania odpadów 
należy zgłaszać do Straży Miejskiej 
w Jaworznie pod całodobowy, bez-
płatny numer telefonu 986. – Po 
otrzymaniu zgłoszenia funkcjona-

być na tyle duża, aby piskląt nie 
mógł dosięgnąć żaden drapieżnik. 
Budki lęgowe wiesza się tam, gdzie 
nie ma naturalnych dziupli. Można 
zawiesić je w parku,  ogrodzie czy 
na działkach. Budki zawiesza się 
w dość dużych odstępach. – Akcja 
przyrodnicza z udziałem uczniów 
z jaworznickich szkół podstawowych 
będzie kontynuowana w okolicznych 
lasach i parkach miejskich – zapo-
wiada Łukasz Kolarczyk.

Natalia Czeleń

Uczniowie SP 1 wspierali akcję instalowania kolejnych budek lęgowych 
w parku w centrum miasta | fot. Materiały UM w Jaworznie

| fot. Materiały UM w Jaworznie

Strażnicy kontrolują m.in., czym 
ogrzewane są domy | fot. Mate-
riały SM Jaworzno

riusze straży dokonują kompleksowej 
kontroli wskazanej posesji, zmierzając 
do ustalenia, czy doszło do spalania 
odpadów lub paliw zabronionych, 
o których mowa w uchwale potocznie 
nazywanej „uchwałą antysmogową”. 
Sprawdzają także rodzaj instalacji 
(kocioł CO, piec grzewczy) wykorzy-
stywanej do ogrzewania nieruchomo-
ści – informuje Daniel Wojtarowicz 
z jaworznickiej Straży Miejskiej.

Natalia Czeleń
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Wędrówka 
dla prawdziwych 

śmiałków
Trwają zapisy do udziału w III By-

czyńskiej Drodze Krzyżowej. Śmiał-
kowie wyruszą w trasę w piątek, 24 
marca. BDK to jedna z dwóch wiel-
kopostnych, nocnych eskapad, or-
ganizowanych w Jaworznie. Drugą 
jest Ekstremalna Droga Krzyżowa. Jej 
organizatorzy właśnie przygotowują 
jej trasy. Drogi krzyżowe w terenie 
polegają na pokonywaniu nocą wielu 
kilometrów i docieraniu do 14 sta-
cji, nawiązujących do Męki Pańskiej.

Najpierw byczyńska, 
później ekstremalna

Byczyńska Droga Krzyżowa od-
będzie się po raz trzeci. Jak co roku, 
organizuje ją Jan Korlacki, wierny 
z parafi i Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Podobnie jak w poprzednich 
latach, trasa BDK będzie liczyć 17 km 
i powiedzie byczyńskimi ścieżkami. 
– Drogę krzyżową poprzedzi msza święta 
w kościele pw. NSPJ w Byczynie o godz. 
17.30. Informacje i zapisy pod nume-
rem telefonu 502 567 412 – informuje 
organizator.

W trasę BDK można będzie wyru-
szyć indywidualnie lub w grupach. 
Piechurzy dostaną m.in. mapki z za-
znaczonymi stacjami.

Drugą okazją do nocnych rozważań 
stacji drogi krzyżowej będzie kolejna, 
jaworznicka edycja ogólnopolskiego 
wydarzenia pn. Ekstremalna Droga 
Krzyżowa. W Jaworznie organizują 
ją wierni z parafi i pw. św. Wojciecha 
i św. Katarzyny w Centrum. Jak sama 
nazwa wskazuje, EDK to wyzwanie 
dla prawdziwych śmiałków.

Wędrowcy mają zwykle do wyboru 
kilka szlaków. W Jaworznie stworzo-
no trzy. Biały liczy 30 km i prowadzi 
od kolegiaty przez Rynek, ul. Pocz-
tową, Grunwaldzką, Rogatkę, ul. In-
surekcji Kościuszkowskiej, Kołłątaja, 
Równą Górkę, Jeziorki, Ciężkowice, 
Park Gródek, Szczakową, Długoszyn, 
Niedzieliska, Geosferę, Obwodnicę 
Północną, ul. Sławkowską, ul. Obr. 
Poczty Gdańskiej i św. Barbary. Zło-
ty szlak liczy 42 kilometry i wiedzie 
przez Podłęże, Jeleń, Byczynę , Wilko-
szyn, Pieczyska, Szczakową i GEOsfe-
rę. Najtrudniejszy jest szlak czerwony, 
który ma 57 km. Prowadzi z Centrum 
do Jelenia, Byczyny, Jeziorek, Cięż-
kowic, Gródka, Pieczysk, Szczakowej, 
Długoszyna, Dąbrowy Narodowej, 
Osiedla Stałego i Podwala.

Sztab EDK nie podał jeszcze daty 
wydarzenia. Na razie jego członkowie 
dopracowują szczegóły. Wiadomo 
jednak już, że w tym roku urucho-
mione zostaną nie trzy, a tylko dwie, 
łatwiejsze trasy. – Rozpoczęliśmy prace 
nad przygotowaniem tegorocznej edycji 
EDK w Jaworznie. W tym roku planu-
jemy uruchomienie dwóch tras: białej, 
św. Józefa, i złotej, św. Brata Alberta. 
Trasy obecnie są w weryfi kacji. Oczy-
wiście poinformujemy o jej zakończeniu 

i uruchomieniu możliwości rejestracji – 
podkreślają członkowie jaworznickie-
go sztabu EDK.

Pokonując 
własne słabości

Obie drogi krzyżowe w Jaworznie 
przyciągają wielu wiernych. Wśród 
nich są tacy, którzy wybierają się na 
tego rodzaju modlitewną wędrówkę 
kolejny raz. Na przykład w ubiegłym 
roku Ekstremalną Drogę Krzyżową 
pokonał po raz drugi w życiu Kamil
Smardzewski.

– Pierwszy raz szedłem 7 lat temu 
w Lublinie. Wtedy, podobnie jak rok 
temu w Jaworznie, pogoda nas nie 
rozpieszczała. Na lubelskiej EDK trud-
no było jednak doświadczyć samotnej 
wędrówki, bo zapisało się tyle osób, że 
ciągle ktoś był w zasięgu wzroku pod-
czas marszu. Rok temu w Jaworznie 
mogłem spokojnie iść tylko z Jezusem 
i nikt nam nie przeszkadzał – uśmie-
cha się pan Kamil. – Trasę udało mi 
się ukończyć bez błądzenia. Ślad GPS 
był niezawodny i chyba tylko jedna 
stacja była, zaznaczona nieprecyzyj-
nie (krzyż za kładką nad Geosferą) 
– przyznaje.

Jaworznicka trasa bardzo mu się 
podobała, pomimo że w dużej części 
prowadziła przez miasto. – Ale Ja-
worzno jest przecież pięknym miastem, 
także w nocy – zaznacza pan Kamil. 
– Potrzebowałem tej samotnej drogi, 
żeby bardziej doświadczyć tego, że tak 
naprawdę nie jestem sam – dodaje. 

Swój udział w jaworznickiej edycji 
EDK opisał także Łukasz Burek, któ-
ry wyruszył w trasę w towarzystwie 
dwóch osób. – Ja, weteran, Basia po 
raz trzeci i Kuba debiutant. Warunki 
były koszmarne. Mocno lało, dlatego 
po powrocie do domu długo musieliśmy 
suszyć buty. Ale daliśmy radę, pokona-
liśmy trasę wraz z dwiema osobami, 
które spotkaliśmy na drodze. W domu 
zameldowałem się około godz. 6 rano. 
Zdobycie drugiego piętra klatki schodo-
wej wydawało się niemal tak ciężkie, 
jak wspinaczka na Rysy – wspomina. 
– Przemyślenia na trasie były dla mnie 
bezcenne. Świadomość tego, że inten-
cje, które nam przyświecały podczas 
poprzednich edycji EDK, się wypełniły, 
dodały nam sił – dodaje.

Pan Łukasz, zaraz po zeszłorocznej 
eskapadzie, obiecał sobie, że weźmie 
udział w kolejnej edycji drogi krzyżo-
wej i pokona trasę jeszcze trudniej-
szą i w jeszcze gorszych warunkach.

– Bo według mnie EDK od tego jest. 
Ma boleć, ma zmuszać nas do pokony-
wania swoich słabości, ponieważ wła-
śnie wtedy człowiek jest najbliżej Boga
– stwierdza.

Pan Łukasz wyruszy w tegoroczną 
EDK jednak już nie w Jaworznie. Za-
mierza pokonać 47-kilometrową pętlę 
z Mistrzejowic do Staniątek.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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O zdrowe ciało i zdrowego ducha dbali pod koniec XIX 
i w pierwszej połowie XX wieku członkowie Towarzystwa 
Gimnastyczne Sokół. Ta, działająca w wielu miastach Austro-
-Węgier organizacja, miała swoje gniazda także w Jaworznie 
i Szczakowej, a nawet w Jeleniu. 

Jeleń znów na dachu studni
Figurka jelenia znów ozdabia daszek zabytko-

wej studni w dzielnicy Jeleń. Poprzednia, która 
tkwiła na szczycie zadaszenia przez dziesiątki 
lat, niestety została skradziona. Dlatego w jej 
miejsce zainstalowano nową. Symbol tej czę-
ści Jaworzna, a kiedyś osobnej miejscowości, 
znów przypomina więc mieszkańcom o po-
chodzeniu nazwy.

– Dzięki współpracy Miejskiego Zarządu Dróg 
i Mostów z Muzeum Miasta Jaworzna, na zabytko-
wej studni w Jeleniu znów pojawiła się fi gurka je-
lenia. Po kradzieży poprzedniej, przez pewien czas 
dach studni zdobił „jeleń tymczasowy”. W końcu, 
dzięki współpracy jednostek, udało się odtworzyć 
skradzioną fi gurkę – podkreśla Izabela Misz-
czyk, rzeczniczka jaworznickiego MZDiM-u.

Obie instytucje współpracowały przy stwo-
rzeniu modelu i wykonaniu jak najbardziej 
wiernej repliki. – Historyczna podobizna zwie-
rzęcia, będącego swoistym patronem całej okolicy, 
powróciła na swoje miejsce – zaznacza Przemy-
sław Dudzik z MMJ. – Jeleń, stanowiący obecnie 

południową część Jaworzna, ma wielowiekową 
tradycję, jako samodzielna wieś, a później mia-
sto. Warto zatem dbać o pamięć historyczną tego 
miejsca i symbole, które były jego wyróżnikiem 
na przestrzeni setek lat – dodaje.

Jeleń, który dzisiaj jest dzielnicą naszego 
miasta, przez wieki był odrębną miejscowością. 
Jego nazwa wzięła się z legendy o myśliwym, 
który darował życie jeleniowi. W podzięce 
zwierzę uderzyło kopytem w ziemię. Z tego 
miejsca wypłynęło źródło. Dziś ma stać tam 
właśnie zabytkowa jeleńska studnia.

Jeleń założono na początku XIV wieku. Wcze-
śniej jego tereny były przysiółkiem Byczyny. 
Dokument lokacyjny dla jeleńskiej wsi zo-
stał podpisany przez biskupa krakowskiego 
Jana Muskatę 22 listopada 1303 roku. Wieś 
była pierwszą osadą na jaworznickiej ziemi, 
w której powstało sołtysostwo. Sołtysem został 
wtedy niejaki Paweł, który dostał od biskupa 
dwa łany ziemi i staw rybny, a także najważ-
niejsze wiejskie obiekty, czyli karczmę, młyn, 

słodownię i łaźnię. Otrzymywał też 1/3 opłat 
i kar sądowych.

Centrum Jelenia znajdowało się na styku 
dóbr sołtysa i chłopskich zabudowań. Tam 
krzyżowały się drogi do Jaworzna i Byczyny. 
Było też zejście do pomostu promowego. W je-
leńskiej karczmie gościli przybysze ze Śląska 
i Małopolski, przekraczający znajdującą się 
na Przemszy granicę państwową. W Jeleniu 
rozwinął się też przygraniczny handel. Wieś 
stała się częścią parafi i Jaworzno w pierwszej 
połowie XVI wieku.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę 
Jeleń nadal był osobną miejscowością. W 1954 
roku stał się siedzibą gromady Jeleń. Cztery lata 
później przyznano mu status osiedla i włączono 
do niego Dąb, a w 1960 dodano też teren szybu 
Sobieski. W 1973 roku Jeleń stał się miastem. 
Z praw miejskich jelenianie nie cieszyli się jed-
nak długo, ponieważ ich miejscowość straciła je 
w 1977 roku i została włączona do Jaworzna.

Anna Zielonka-Hałczyńska
Tak prezentuje się nowa fi gurka jelenia  
| fot. Materiały MZDiM Jaworzno

Sala gimnastyczna w siedzibie Sokoła w Jaworznie  
| fot. Archiwum Muzeum Miasta Jaworzna

Jaworznicki Sokół 
nie tylko dla gimnastyków

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 
miało swój początek w Czechach, 
dzięki ustawie o stowarzyszeniach 
z 1867 roku. Powstało, by propago-
wać aktywny tryb życia. Nastawio-
ne było w głównej mierze na gim-
nastykę i wycieczki. Nie brakowało 
też wydarzeń kulturalnych i patrio-
tycznych (np. Polacy organizowa-
li obchody, związane z kolejnymi 
rocznicami uchwalenia Konstytucji 3 
Maja). Po utworzeniu Sokoła w Cze-
chach, „gniazda” zaczęły pojawiać 
się też w innych regionach cesarstwa 
austro-węgierskiego. W Jaworznie 
„sokoły” zagnieździły się w latach 
90. XIX wieku.

Najpierw, w 1892 roku, przyjechał 
druh Homiński, który był delegatem 
gniazda lwowskiego. To on pomógł 
jaworznianom utworzyć tutejszy od-
dział. W organizację sokolni zaanga-
żowali się ks. Walenty Pawlikow-
ski, ks. Janowski, który prowadził 
katechezy w miejscowych szkołach, 
Franciszek Schattanek, naczelnik 
gminy Jaworzno, a następnie pierw-
szy burmistrz naszego miasta, i Mie-
czysław Biskupski z Jaworznickiego 
Gwarectwa Węgla Kamiennego.

Najpierw Towarzystwo miało swo-
ją siedzibę w gmachu kasyna urzęd-
niczego (obok parku). Następnie, 
w 1907 roku, przeniosło się do no-
wego budynku przy ulicy Mickiewicza 
(dzisiejsze ATElier Kultury). Parcelę 

organizacja otrzymała od władz miej-
skich. – Jaworznicka sokolnia w in-
wentarzu zabudowy miasta Jaworzna 
otrzymała nr 1113, wybudowana zo-
stała według projektu architekta Julia-
na Grabowskiego z Krakowa. Prace 
budowlane prowadził Kacper Rudel, 
majster budowlany z Chrzanowa. Wy-
strój i dekoracja wnętrza były autorstwa 
Stanisława Bernadzikiewicza, malarza 
i dekoratora. Niezbędne prace stolarskie 
wykonali miejscowi rzemieślnicy, Win-
centy Ptasiński i Władysław Radko – 
opisuje Maria Leś-Runicka, autorka 
książki pt. „Historia Jaworzna w XIX 
wieku 1795-1914”. – Budynek był pię-
trowy, na parterze przy głównym wejściu 
znajdował się hall oraz kilka mniejszych 
pomieszczeń. Największą część parte-
ru zajmowała duża sala gimnastyczna 
z wbudowaną sceną, która służyła na 
co dzień do ćwiczeń gimnastycznych, 
a od święta do organizowania wieczor-
ków, przedstawień teatralnych i zabaw 
tanecznych. Wzdłuż sali po jednej stronie 
znajdowały się pomieszczenia, służące 
za szatnie dla ćwiczących w sali dru-
hów. Na piętrze znajdowały się wygodne 
lokale dla biblioteki i czytelni, sala prób 
dla chóru oraz pomieszczenia admini-
stracyjne – opowiada jaworznicka 
historyczka. Jak podkreśla, sokole 
gniazdo w Jaworznie było jednym 
z pierwszych budynków w mieście, 
podłączonych do sieci energetycznej. 
Obok gmachu zbudowano też boisko.

Jaworznicką sokolnię otwarto uro-
czyście 27 października 1907 roku. 
W programie znalazły się m.in. oko-
licznościowe przemówienia i spek-
takl teatralny (artyści z Sokoła wy-
stawili sztukę „Damy i Huzary” 
Aleksandra Fredry). Poświęcenie 
„gniazda” miało z kolei miejsce 27 
września 1908 roku. Jaworznicki 
oddział uznano wtedy za sokolą pla-
cówkę na granicy trzech mocarstw 
europejskich, która była z tej racji 
niejako łącznikiem z rodakami z po-
zostałych zaborów.

W niecały rok później, 8 sierpnia, 
jaworznicki oddział Sokoła zyskał 
własny sztandar. W jego przekazaniu 
uczestniczyli też licznie mieszkańcy 
Śląska i różnych części Galicji.

Dla ciała i dla ducha
Z początku do jaworznickiego od-

działu należało zaledwie kilkadziesiąt 
osób, a gimnastykę trenowało  tylko 
kilkunastu członków. Rozkwit tutej-
szego Sokoła nastąpił dopiero w cza-
sie, gdy rozpoczęto budowę sokolni 

przy u. Mickiewicza. W szczytowym 
momencie w Towarzystwie działało 
kilkuset jaworznian, w tym również 
kobiety.

Mieszkańcy uprawiali gimnastykę 
(jak podaje Maria Leś-Runicka, pro-
wadzono przede wszystkim ćwiczenia 
z chorągiewkami, laskami, obręcza-
mi, maczugami i lancami, ćwiczenia 
wolne i piramidy) oraz lekką atletykę 
(biegi płaskie, skoki w dal i wzwyż, 
rzut oszczepem i 10-kilogramowym 
kamieniem). Powstały też sekcje pił-
ki nożnej i tenisa ziemnego. Sokoły 
trenowały na boisku i w sali gimna-
stycznej. Ze sportowej infrastruktury 
korzystali też uczniowie jaworznic-
kich szkół w ramach lekcji wycho-
wania fi zycznego.

Towarzystwo dbało też o zdrowe-
go ducha swoich członków. W tym 
zakresie realizowało program  patrio-
tyczny, podtrzymywało w społeczeń-
stwie świadomość narodową i roz-
budzało dążenia niepodległościowe. 
Organizowano też imprezy kulturalne 
i realizowano przedsięwzięcia arty-
styczne. W jaworznickim gnieździe 

działał teatr, była biblioteka i czytel-
nia, był chór. Jaworznianie  spotykali 
się również przy okazji świąt kościel-
nych. Organizowali potańcówki, fe-
styny w plenerze i wycieczki.

W kwestiach patriotycznych to 
właśnie Sokół był przyczynkiem do 
tworzenia terenowych oddziałów 
wojskowych, które weszły w skład 
przyszłych Legionów Polskich. Wstę-
powali do nich także jaworznianie, 
szczakowianie i mieszkańcy innych, 
okolicznych miejscowości.

Co też ważne, dzieje Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół dotyczą także 
Szczakowej i Jelenia. W pierwszej 
z tych miejscowości gniazdo istnia-
ło od 1910 roku, a swoją siedzibę 
szczakowianie zbudowali po I woj-
nie światowej. Najpierw spotykali 
się w budynku kręgielni, a następnie 
przenieśli się do nowo zbudowane-
go gmachu, w którym dzisiaj funk-
cjonuje Dom Kultury im. Zdzisława 
Krudzielskiego. Sokole gniazdo po-
wstało też w sąsiadującej z Jaworz-
nem wsi Jeleń, jeszcze w 1895 roku, 
i było na tamte czasy ewenementem. 
Było bowiem pierwszym niemiejskim 
oddziałem Towarzystwa. Powsta-
nie jeleńskiego Sokoła pokazało, że 
członkami stowarzyszenia mogą być 
nie tylko osoby z wyższych sfer, ale 
także robotnicy i rolnicy.

Jaworzno i Szczakowa były też 
miejscem spotkań sokołów ze Śląska. 
Śląskie ziemie leżały bowiem na te-
renie Niemiec i tamtejsi Polacy nie 
mieli takich swobód jak ci z zaboru 
austriackiego. Swoje zloty mieszkańcy 
zaboru pruskiego organizowali więc 
w głównej mierze w Szczakowej i Ja-
worznie, a tajne gniazdo mieli w ja-
worznickim Jęzorze.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Ballabard zagrał dla kobiet w Jazz 
Clubie Muzeum | fot. Anna Zie-
lonka-Hałczyńska

Zostać nianią w świecie fantasy

odpowiednią stronę internetową 
zamiast ściągać „apkę” na komórkę. 

Strona została tak zaprojektowana, że po wpi-
saniu wygenerowanego kodu można powrócić 
do przerwanej gry. Ponadto gracze mogą sko-
rzystać z pomocy w przygotowaniu rozgrywki, 
a także rozegrać cały pierwszy scenariusz z sa-
mouczkiem – sprawdza się znakomicie, chociaż 
instrukcja jest bardzo dobrze napisana.

W grze może wziąć udział do czterech graczy 
– można również rozegrać całość solo – rozgryw-

Opowieści z Pryncypii: Królewna Łucja i obrońcy królestwa

ka będzie różnić się jedy-
nie liczbą kontrolowanych chowańców 

przez danego gracza oraz liczbą dostępnych kart 
startowych. Aplikacja zawsze wyświetla, który 
chowaniec powinien rozegrać obecnie swoją 
turę, a także poprowadzi ruch przeciwników. 
Każda tura składa się z dwóch faz: wykonanie 
dowolnej liczby dostępnych akcji oraz dobranie 
kart na rękę. Wykonując akcję, będziemy zagry-
wać karty z ręki, aby m.in. przemieścić swoje-
go chowańca, przeszukać dany teren, walczyć 
z bliska lub dystansu, poddać się treningowi, czy 

Królestwo Pryncypii. Za sprawą serii niefortunnych wypadków, 
spowodowanych przez siły ciemności, z pretendentów do 
tronu ostała się królewna Łucja. Oczywiście i jej życiu 
zagraża wielkie niebezpieczeństwo, dlatego w środ-
ku nocy niemowlę zostało oddane pod opiekę 
chowańców emerytowanego doradcy króla 
– maga Łucjusza. Właśnie w tym miejscu 
zaczyna się pełna przygód i zwrotów 
akcji opowieść o dorastaniu i walce 
w obronie królestwa.

Opowieści z Pryncypii to jedna z naj-
nowszych gier wydawnictwa Rebel, w któ-
rej gracze wcielają się w role czterech 
chowańców mistrza Łucjusza – golema 
Łupka, wróżki Płonki, Iskierki - duszka 
o lisiej formie oraz Pana Żabeusza – czło-
wieka rabusia, który został zamieniony 
przez wiedźmę w ropuchę. Zadaniem gra-
czy będzie bezpiecznie ukończyć wszystkie 
przygody, jakie staną im na drodze, opiekując 
się jednocześnie niemowlęciem, które wraz 
z postępem gry będzie dorastało.

Tytuł, którego twórcą jest Jerry Hawthor-
ne, odpowiedzialny m.in. za znane na polskim 
rynku Magię i Myszy oraz Pluszowe Opowieści, 
został bardzo starannie wydany. W dużym pu-
dle znajdziemy m.in. księgę miejsc – przypomi-
nającą księgę przygód z Gloomhaven: Szczęki 
Lwa, pięknie zaprojektowane fi gurki, specjal-
ne pudełka na karty chowańców i kolejnych 
rozdziałów, a także tekturowy bazarek… Sam 
bazarek był dla mnie dużym zaskoczeniem, 
ponieważ stanowi jednocześnie tackę i pudełko 
na komponenty. Ponadto został tak zaprojekto-
wany, aby można było go zamknąć, bez obaw, 
że znajdujące się wewnątrz elementy rozsypią 
się podczas przenoszenia gry. 

Opowieści z Pryncypii to tytuł wykorzystujący 
aplikację, z tą różnicą, że gracze wchodzą na 

zaopiekować dzieckiem… tak, mamy cały 
czas pod opieką dziecko, którego nastrój się 
pogarsza. W takim wypadku należy albo je 
nakarmić, albo wykąpać, albo przejść test... 

Zdanie testu jest bardzo ważną mecha-
niką gry. Aby znaleźć dany przedmiot, 
będziemy odbywać test spostrzegawczo-
ści, przy ataku z dystansu wykonamy 
test na zwinność, aby obronić się przed 
atakiem wroga, trzeba będzie wykonać 
test na odporność. Mamy również test na 
siłę przy walce wręcz. Wykonanie testu 
zawsze wygląda tak samo: zagrywamy 
karty, rzucamy kością losu i porównuje-
my wynik do określonego przez stronę 

internetową lub księgę miejsc. 
Pomimo iż gra wydaje się być na pierwszy 

rzut oka „cukierkowa” i bardziej nakierowana 
na dzieci, to jednak dorosły gracz świetnie bę-
dzie się przy niej bawił, a możliwe, że nawet 
i lepiej. Możliwość rozwoju postaci, „zakupu” 
ekwipunku, decydowanie o strategii i staranie 
się, aby nie zostać podpalonym, zatrutym, ciężko 
rannym lub unieruchomionym przez wnyki, to 
tylko niewielka część tego, co czeka po otwarciu 
pudełka. Nie mówiąc już o długich godzinach, 
jakie przyjdzie spędzić nad scenariuszami. 

Na koniec warto zapamiętać, aby nie zebrać 
za dużo „kruków” symbolizujących pecha, po-
nieważ wpłynie to zarówno na dalszą rozgrywkę, 
jak i na rozwój postaci 
– do końca bowiem nie 
wiadomo, na kogo wyro-
śnie mała księżniczka...

Artykuł powstał przy 
współpracy wydawnic-
twem Rebel.

Radosław Kałuża
Galeria: HarcMepel

Dla kobiet 
o uczuciach

Muzyczna rywalizacja
Najpiękniejsze piosenki o miłości, 

w jej różnych odsłonach, zagrali i za-
śpiewali z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet członkowie jaworznickie-
go zespołu Ballabard. Koncert odbył 
się w Jazz Clubie Muzeum i zgroma-
dził sporą widownię.

Zespół Ballabard tworzą: Marek
Długopolski, Kinga Jędrzejek, Ja-
cek Maliszczak, Mateusz Adam-
czyk, Bartek Paluch, Mariusz Sta-
dler i Igor Stadler.

Ballabard występował m.in. w daw-
nym Teatrze Sztuk (obecne ATElier 
Kultury) z kocertami pn. ,,Ballady 
Trzech Bardów”. Muzycy wykonywa-
li utwory m.in. Leonarda Cohena, 
Bułata Okudżawy, Jacka Kaczmar-
skiego i Edwarda Stachury.

W 2020 roku grupa uczestniczyła 
w 48. Ogólnopolskim Turystycznym 
Przeglądzie Piosenki Studenckiej BA-
ZUNA 2020. Jaworznianie zagrali 
cztery utwory: ,,List o czekaniu”, „Mo-
dlitwa wędrownego grajka”, „Jesien-
ne wino” i ,,Piosenka bez tytułu”.

W Jaworznie Ballabard występuje 
przy różnych okazjach. Grupę można 
usłyszeć m.in. w walentynki, w ra-

Nauczyciele jaworznickiej Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. Grażyny Bacewicz zapraszają do 
udziału w konkursie piosenki wiosen-
nej „Płyń głosie po rosie”. Muzycz-
na rywalizacja z utworami o wio-
śnie w roli głównej to propozycja 
dla przedszkolaków i uczniów szkół 
podstawowych. Zgłoszenia trwają do 
21 kwietnia, a konkurs laureatów jest 
zaplanowany na 26 maja.

– Cieszymy się organizacją drugiej 
edycji konkursu piosenki wiosennej 
„Płyń głosie po rosie”. Pieśń Stanisła-
wa Moniuszki o tym samym tytule to 
jeden z najbardziej znanych utworów 
w muzyce polskiej, który wciąż wzrusza 
nasze serca. Być może stanie się inspi-
racją – podkreśla Elżbieta Kapel, 
nauczycielka z Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. Grażyny 
Bacewicz w Jaworznie i pomysło-
dawczyni konkursu. – Myśl o tym, że 
nasza szkoła może pomóc w odkrywa-
niu talentu i rozwijaniu pasji muzycz-
nej wśród młodych ludzi, budzi w nas 
ogromną radość. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych do zgłaszania swojego 
udziału w konkursie. Liczymy na to, 
że tegoroczna edycja będzie równie 
udana jak poprzednia i przyczyni się 

mach bożonarodzeniowego kolędo-
wania czy właśnie z okazji święto-
wania Dnia Kobiet. W lutym muzycy 
dali koncert w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, a jeszcze wcześniej za-
śpiewali najpiękniejsze kolędy i pa-
storałki w Hospicjum Homo Homini 
im. św. Brata Alberta.

Miniony występ z okazji święta 
wszystkich pań był bogaty w utwory 
o miłości. Nie zabrakło takich zna-
nych kawałków, jak np. „Czarny blues 
o czwartej nad ranem” Starego Do-
brego Małżeństwa czy „Nie stało się 
nic” zespołu Wilki.                  AZ-H

do promowania kultury muzycznej 
wśród dzieci – dodaje. 

Rywalizacja odbędzie się w trzech 
grupach wiekowych: dzieci przed-
szkolnych, urodzonych w latach 
2016-2017, uczniów szkół podsta-
wowych z klas I – II i III – IV. Zada-
niem uczestników jest wykonanie 
jednej piosenki obowiązkowej i jed-
nej dowolnej o wiosennej tematyce. 
Obowiązkowym utworem dla przed-
szkolaków będzie ten pt. „Domo-
we małe zoo”. Uczniowie klas I i II 
szkoły podstawowej mają za zadanie 
zaśpiewać piosenkę pt. „Jak? Gdzie? 
Dlaczego?”. Z kolei dzieci z klas III 
i IV wykonają utwór pt. „Śpiewam 
i tańczę”.

Konkurs odbędzie się online. 
Szczegóły techniczne i inne infor-
macje, dotyczące zgłoszeń, można 
znaleźć na stronie internetowej ja-
worznickiej PSM.

Uczestników będzie oceniać jury 
powołane przez dyrektora PSM w Ja-
worznie. Członkowie komisji wezmą 
pod uwagę takie kryteria jak dobór 
repertuaru odpowiedni do wieku wy-
konawcy, walory głosowe, muzykal-
ność, interpretacja utworu i ogólne 
wrażenia artystyczne.

Ogłoszenie wyników nastąpi 5 
maja. Laureaci otrzymają dyplomy 
i nagrody rzeczowe oraz zaproszenie 
do występu na koncercie uczniów 
i nauczycieli PSM I st. w Jaworznie, 
który odbędzie się 26 maja w Ośrodku 
Edukacji Ekologiczno-Geologicznej 
GEOsfera.

W ubiegłorocznej edycji konkur-
su wzięło udział 90 dzieci, w tym 
41 solistów i 18 zespołów z 26 pla-
cówek edukacyjnych z Jaworzna, 
Chrzanowa, Imielina i Tomaszowa 
Lubelskiego.

Jaworznicka szkoła muzyczna ogło-
siła też nabór na kolejny rok szkolny. 
Jej nauczyciele zapraszają do odwie-
dzenia placówki. Dzień otwarty od-
będzie się 27 kwietnia. Zapisy trwają 
od 1 marca do 9 czerwca. Przesłu-
chania wstępne zostały zaplanowa-
ne od 29 do 31 maja oraz 12 i 13 
czerwca. Szkoła prowadzi nabór dla 
dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku 
życia. Odbywa się w niej nauka gry 
na fortepianie, skrzypcach, gitarze, 
wiolonczeli, akordeonie, perkusji, 
fl ecie, oboju, klarnecie, saksofonie, 
trąbce i puzonie. Szczegóły na stro-
nie internetowej jaworznickiej PSM.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Opowieści z Pryncypii to jedna z naj-
nowszych gier wydawnictwa Rebel, w któ-
rej gracze wcielają się w role czterech 
chowańców mistrza Łucjusza – golema 
Łupka, wróżki Płonki, Iskierki - duszka 
o lisiej formie oraz Pana Żabeusza – czło-
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czas pod opieką dziecko, którego nastrój się 
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niką gry. Aby znaleźć dany przedmiot, 
będziemy odbywać test spostrzegawczo-
ści, przy ataku z dystansu wykonamy 
test na zwinność, aby obronić się przed 
atakiem wroga, trzeba będzie wykonać 
test na odporność. Mamy również test na 
siłę przy walce wręcz. Wykonanie testu 
zawsze wygląda tak samo: zagrywamy 
karty, rzucamy kością losu i porównuje-
my wynik do określonego przez stronę 

internetową lub księgę miejsc. 
Pomimo iż gra wydaje się być na pierwszy 

rzut oka „cukierkowa” i bardziej nakierowana 
na dzieci, to jednak dorosły gracz świetnie bę-
dzie się przy niej bawił, a możliwe, że nawet 
i lepiej. Możliwość rozwoju postaci, „zakupu” 
ekwipunku, decydowanie o strategii i staranie 
się, aby nie zostać podpalonym, zatrutym, ciężko 
rannym lub unieruchomionym przez wnyki, to 
tylko niewielka część tego, co czeka po otwarciu 
pudełka. Nie mówiąc już o długich godzinach, 
jakie przyjdzie spędzić nad scenariuszami. 

Na koniec warto zapamiętać, aby nie zebrać 
za dużo „kruków” symbolizujących pecha, po-
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Jednym z punktów programu XXX Spotkań Teatralnych będą, cieszące 
się zainteresowaniem,  warsztaty fotografi i teatralnej z grupą Imagini. 
Zdjęcie z zeszłorocznego wydarzenia | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Już po raz 30. odbędą się 
w Jaworznie Spotkania 
Teatralne. Na 8 dni obco-
wania ze sztuką sceniczną 
zaprasza ATElier Kultury 
w Jaworznie. Przedsię-
wzięcie odbywa się co roku 
z okazji  Międzynarodowe-
go Dnia Teatru i jest zapla-
nowane w dniach od 20 
do 27 marca.

Spotkania ze sztuką

– Zapraszamy na tydzień obchodów 
święta teatru. Przygotowaliśmy warsz-
taty, spektakl dla dzieci, spektakle dla 
dorosłych, etiudy i kabaret. A uwieńcze-
niem Międzynarodowego Dnia Teatru 
będzie monodram w wykonaniu mi-
strza Jana Peszka! – informują artyści 
z ATElier Kultury.

Najpierw, w poniedziałek, 20 mar-
ca, w godz. 17.30 - 19.30 odbędą się 
bezpłatne warsztaty musicalowe dla 
młodzieży i dorosłych z Karoliną
Sypniewską. We wtorek, 21 marca, 
w godz. 17-21 warsztaty teatralne 
poprowadzi Tomasz Majer (koszt 
uczestnictwa wynosi 90 zł). Środa, 22 
marca, stanie pod znakiem fotogra-
fi i teatralnej, której tajniki przybliży 
grupa Imagini. Wstęp na nie będzie 
bezpłatny, a odbędą się one od godz. 
17 do 21. Nazajutrz, czyli w czwartek, 
23 marca, o godz. 16 rozpocznie się 
dwugodzinne, darmowe spotkanie pt. 
„Jak zrobić pacynkę”. Poprowadzi je 
JuliaPtasznik. Z kolei AgataPielach
zaprosi tego samego dnia na godz. 
18 na warsztaty teatralne pt. „3P – 
popatrz, poczuj, przeżyj”. Wstęp na 
nie też będzie wolny. Zakończenie 

jest przewidywane na godz. 21. Aby 
wziąć udział w każdym z proponowa-
nych warsztatów, trzeba najpierw się 
na nie zapisać, dzwoniąc do ATElier 
Kultury na numer tel. 32 762 91 42 
wew. 11.

Od piątku, 24 marca, do poniedział-
ku, 27 marca, na miłośników teatru 
będzie czekać natomiast prawdziwa 
teatralna uczta. W piątek, 24 marca,  
o godz. 18 odbędzie się przedsta-
wienie dla dzieci pt. „Jasiek i wirus” 
w wykonaniu grupy „Groszki” i w re-
żyserii Barbary Wójcik-Wiktoro-
wicz. Wydarzenie jest biletowane. 
Bilet wstępu kosztuje 20 zł. W sobo-
tę, 25 marca, o 18 widzowie obejrzą 
spektakl pt. „Scenariusz, którego nie 
chciał Hollywood”, który przedstawi 
grupa teatralna Bez Puenty! Impro. 
Bilety po 30 zł. W niedzielę, 26 mar-
ca, jaworznicką scenę opanują z kolei 

dwie grupy. Najpierw, o godz. 18 
Amatorska Grupa Teatralna ATElier, 
którą prowadzi Kamil Bzukała, za-
prezentuje etiudy pt. „Mózgi z bibu-
ły! W żyłach płynie czarna kawa!”, 
„Kamigami to akuma” i „Czerwone, 
w kropki białe”. Godzinę później pa-
łeczkę przejmie Kabaret Trzeci Wy-
miar z Rybnika z programem „Piękni, 
młodzi i bogaci”. Wstęp - 30 zł.

Punktem kulminacyjnym jubile-
uszowych Spotkań Teatralnych bę-
dzie monodram w wykonaniu Jana
Peszka  pt.„Scenariusz dla nieistnie-
jącego, lecz możliwego aktora". Spek-
takl odbędzie się w poniedziałek, 27 
marca, o godz. 18. Bilety w cenie 120 
(sektor B) i 90 zł (pozostałe miejsca).

Bilety można nabyć w kasie ATElier 
Kultury przy ul. Mickiewicza 2 i na 
stronie internetowej kupbilecik.pl.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Fotografi e w GaleriiPlastyczne pomysły 
na podwórko W Galerii Pustej cd. odbędzie się 

kolejny wernisaż. Tym razem swoje 
dzieła zaprezentuje artystka wizual-
na, Iwona Germanek. Wydarzenie 
planowane jest na środę, 29 mar-
ca. – Iwona Germanek zajmuje się 
fotografi ą kreacyjną, portretem oraz 
szeroko rozumianym eksperymentem 
fotografi cznym. Na co dzień związa-
na jest z Miejskim Domem Kultury 
w Łaziskach Górnych, gdzie kieruje 
Pracownią Fotografi i Alternatywnej
– opowiada Jakub Byrczek, zało-
życiel galerii.

Pani Iwona jest również student-
ką Instytutu Twórczej Fotografi i 
w Opawie oraz członkinią Związku 
Polskich Artystów Fotografi ków 
w Okręgu Śląskim. Jej prace trafi -
ły do zbiorów Muzeum Śląskiego.

Jej wystawa prac pt. „Zielnik” po-
trwa w jaworznickim „herbacianym 
pawilonie” do środy, 26 kwietnia.

Galeria Pusta powstała w 1993 
r. w Katowicach. W styczniu 2014 
r. Jakub Byrczek i Krzysztof Szla-

Rusza ogólnomiejski konkurs pla-
styczny pod nazwą „Nasze wspólne 
podwórko”. Udział w nim wziąć mogą 
przedszkolaki oraz uczniowie klas od 
I do IV jaworznickich szkół podsta-
wowych. Prace należy składać do 7 
kwietnia w punkcie informacyjnym 
Urzędu Miejskiego w Jaworznie w bu-
dynku „A” przy ul. Grunwaldzkiej 33. 

Zadanie konkursowe polega na sa-
modzielnym wykonaniu pracy pla-
stycznej, przedstawiającej ciekawie 
zaplanowane wspólne podwórko lub 
park, z którego będą mogli korzy-
stać mieszkańcy okolicznych domów 
i bloków. – Pobudzamy kreatywność 
w myśleniu o naszym otoczeniu. Jestem 
ciekawy, jakie pomysły - na wymarzone 
podwórko, park, miejsce odpoczynku 
przy blokach - będą miały nasze dzie-
ci. Wspólna przestrzeń Jaworzna jest 
ważna – podkreśla wiceprezydent 
Łukasz Kolarczyk.

pa postanowili przenieść ją do Ja-
worzna. Od tej pory znajduje się 
ona w domu prywatnym przy ul. 
Fabrycznej 37 na Starej Hucie pod 
szyldem „Galeria Pusta cd.”. Więcej 

Prace konkursowe należy wykonać 
w formacie A4 w dowolnej technice 
plastycznej. Na kopercie z obrazkiem 
powinien znaleźć się dopisek: „Kon-
kurs – Nasze wspólne podwórko – 
Wydz. UA”. W konkursie przewidzia-
ne są nagrody i wyróżnienia.

Prace oceniane będą przez jury 
pod względem zgodności z tematem, 
kreatywności, walorów estetycznych, 
innowacyjności i oryginalności. 

Wyniki końcowe plastycznych zma-
gań zostaną rozesłane do przedszkoli 
i szkół mailem do niedzieli, 30 kwiet-
nia. Następnie zostaną także ogłoszo-
ne na miejskiej stronie internetowej 
oraz profi lu miasta na Facebooku. 

Konkurs organizowany jest przez 
Wydział Urbanistyki i Architektu-
ry oraz Wydział Promocji, Kultury 
i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworz-
nie. Regulamin konkursowy dostępny 
jest na stronie www.jaworzno.pl.  NC

na temat miejsca i odbywających 
się w nim wydarzeń artystycznych 
znaleźć można na Facebooku na 
profi lu „Galeria PUSTA cd.”.

Natalia Czeleń

W„herbacianym pawilonie” cyklicznie odbywają się spotkania ze sztuką 
i rozmowy przy dobrej herbacie  | fot. Natalia Czeleń

Krysie świętowały

Kino bez barier

W poniedziałek, 13 marca, pol-
skie Krystyny hucznie obchodziły 
swoje imieniny. Z tej okazji odbył 
się we Wrocławiu wielki zlot pań 
o tym imieniu. Spotkania w mniej-
szym gronie organizowały też Krysie 
z wielu polskich miejscowości. Jed-
no z takich spotkań odbyło się także 
w naszym mieście.

„Krystynki z Jaworzna” świętowały 
w jednej z jaworznickich pizzerii. Zlot 
jaworznianek odbył się już po raz pią-
ty. Tematem przewodnim spotkania 
było w tym roku hasło: „Krystyny dla 
dzieci z Ukrainy”. – W naszym gronie 
znalazło się tym razem 16 osób – infor-
muje Krystyna Sokół, jedna z organi-
zatorek jaworznickiego świętowania. 
– Najstarsza Krysia (Krystyna Jamróz) 
i najmłodsza (Krysia Tukaj) otrzyma-
ły piękne jabłuszka. Wszystkie zostały 
obdarowane laurkami, kwiatami, sło-

Miejska Biblioteka Publiczna w Ja-
worznie wznawia cykl spotkań orga-
nizowanych z myślą o osobach niewi-
domych i niedowidzących. Podczas 
spotkań prezentowane będą zbiory 
multimedialnie, w tym fi lmy z audio-
deskrypcją. Najbliższy seans plano-
wany jest na kwiecień. Zainteresowa-
ni kontaktować się mogą z Działem 
Multimedialnym Biblioteki Głównej 
na pierwszym piętrze budynku lub tel.  
32 751 91 92 wew. 2 i 227.

Zajęcia klubu fi lmowego odbywać 
się będą raz w miesiącu w sali kino-
wej jaworznickiej książnicy. Uczest-
nicy obejrzą fi lm, a po seansie będzie 
czas na dyskusję i wymianę wrażeń.

– W naszej bibliotece odbywały się 
już spotkania klubu fi lmowego w ra-

Uczestniczki spotkania 
| fot. Archiwum prywatne

dyczami i zawieszkami do kluczy, wy-
konanymi techniką węzłów żeglarskich. 
Świetnie się bawiłyśmy. Paniom podo-
bały się moje wierszyki o Krystynach 
i wyliczanie ich cech osobowościowych. 
Nie zabrakło rozmów o zdrowiu, sytu-
acji w Ukrainie i o II wojnie światowej,  
w której zginęło tak wielu ludzi. Zgod-
nie orzekłyśmy, że nigdy więcej wojen! 
– podkreśla Krystyna Sokół.    AZ-H

mach projektu „Kino bez barier”, które 
cieszyły się zainteresowaniem. Dlatego 
po krótkiej przerwie postanowiliśmy 
wznowić cykl. Mamy naprawdę bogaty 
zbiór multimedialny z audiodeskrypcją, 
który stale powiększamy i z którego war-
to korzystać – mówi Anna Moskal, 
kierownik  Działu Multimedialnego.

Lista fi lmów z audiodeskrypcją li-
czy teraz 107 tytułów.

Bibliotekarze z Działu Multime-
dialnego wykorzystują nowe media 
do popularyzacji literatury i sztuk 
audiowizualnych. W sali kinowej od-
bywają się spotkania dyskusyjnego 
Klubu Filmowego dla młodzieży. Raz 
na kwartał w piątki odbywają się tu 
też Nocne Maratony Filmowe dla 
wszystkich czytelników.              NC
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Orkiestra Muzyki Nowej  | fot. Izabela Lechowicz

R E K L A M A

Muzycznie dla najmłodszych Warsztaty 
dla

aktorów
Już w kwietniu przyjedzie do na-

szego miasta „Pociąg do muzyki”. 
Nie dotrze jednak po torach kolejo-
wych, ale po pięciolinii. To projekt 
Orkiestry Muzyki Nowej, dofi nan-
sowany ze środków gminy Jaworz-
no, który z ramienia orkiestry koor-
dynuje Alicja Molitorys, członkini 
grupy, fl ecistka oraz nauczycielka 
jaworznickiej Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. Grażyny 
Bacewicz. – Warsztaty „Pociąg do 
muzyki” odbędą się w kwietniu i będą 
składać się z kilku elementów, które 
zapewnią dzieciom ciekawe i inspiru-
jące doświadczenia właśnie z muzyką
– informuje Alicja Molitorys.

Pierwszym punktem projektu bę-
dzie „Stacja początkowa”. W jej ra-
mach uczniowie klas I-III wezmą 
udział w spotkaniu z  Alicją Moli-
torys, która zagra utwór na fl et solo 
pod tytułem „Wyścig pociągów”. 
Dzieci wysłuchają też wiersza Julia-
na Tuwima pt. „Lokomotywa”, po 
czym stworzą własne „fl ety” z rurek 
po ręcznikach papierowych i zapo-
znają się z prostą formą grafi cznej 
notacji muzycznej. Skomponują też 
swoje utwory.

Kolejnym punktem „Pociągu do 
muzyki w Jaworznie” będzie „Sta-
cja PSM”. W jego ramach, w po-
niedziałek, 17 kwietnia, a w auli 
jaworznickiej szkoły muzycznej 
warsztaty skrzypcowe dla uczniów 
i nauczycieli placówki poprowadzi 
Irena Kalinowska-Grohs, artystka 
Orkiestry Muzyki Nowej i nauczy-

W Domu Kultury im. Zdzisława 
Krudzielskiego w Szczakowej (ul. Ja-
giellońska 3) ruszają nowe zajęcia 
pn. „Rozgrzewka Aktorska”. Skiero-
wane są do osób przygotowujących 
się do szkół artystycznych oraz osób 
dorosłych. Zajęcia poprowadzi Piotr
Topolski, aktor i animator kultury 
w Miejskim Centrum Kultury i Sportu 
w Jaworznie. 

Podczas zajęć uczestnicy będą pra-
cować nad wybranymi tekstami prozy 
lub wiersza. Poruszane będą kwestie 
związane z warsztatem aktora, emi-
sją głosu, dykcją. Uczestnicy będą 
wykonywać elementarne zadania 
aktorskie. – Osoby niezainteresowane 
zdawaniem do szkoły artystycznej, które 
chcą po prostu rozwijać pamięć, spraw-
ność intelektualną i ruchową, również 
odnajdą się w tego typu działaniach – 
przekonuje Piotr Topolski.

Celem zajęć dla przyszłych ak-
torów, organizowanych w szcza-
kowskim Domu Kultury, jest m.in. 
otwarcie emocjonalne, uruchomienie 
wyobraźni, rozbudzenie ciała i praca 
nad tekstem. – W trakcie zajęć uczest-
nicy działać będą indywidualnie oraz 
grupowo nad łączeniem poszczególnych 
składowych warsztatu aktora w proste, 
a następnie bardziej skomplikowane 
interpretacje danego utworu. Poznając, 
eksplorując każdy z elementów aktor-
skiego rzemiosła, adepci w świadomy 
i zbalansowany sposób rozwijają swoje 
umiejętności – zapowiada pan Piotr.

Na zajęcia zapisać się można tele-
fonicznie, dzwoniąc pod numer 511 
921 527. Liczba miejsc w grupie jest 
ograniczona. W przypadku dużego 
zainteresowania będzie możliwość 
stworzenia kilku grup. Termin spo-
tkań zostanie ustalony dopiero po 
utworzeniu grupy. – Na zajęciach mile 
widziany strój zmienny, czyli koszulka, 
długie spodnie, lekkie obuwie zmienne 
typu baletki – radzi instruktor.

Piotr Topolski poznawał scenę 
teatralną najpierw jako aktor m.in. 
Festiwalu Teatralnego w Awinionie, 
później, jako koordynator sceny kame-
ralnej Teatru Szekspirowskiego, zaini-
cjowanej przez Jerzego Limona i An-
drzeja Wajdę. Pan Piotr uczęszczał 
do Art Play i Lart studio. Brał udział 
w wielu warsztatach impostacji głosu, 
dykcji, świadomości ciała i elementar-
nych zadań aktorskich. Współtworzył 
projekty edukacyjno-kulturalne, w ra-
mach których prowadził warsztaty 
projektu Fabryka Talentów Funda-
cji Teatru Szekspirowskiego na Dol-
nym Mieście w Gdańsku. Opracował 
również materiał dramaturgiczny do 
spektaklu wieńczącego trzecią edycję 
tego projektu. Przygotował adaptację 
tekstu „Król Lear” Williama Szekspi-
ra oraz wyreżyserował spektakl „Nie 
płacz Kordelio” Stowarzyszenia In gre-
mio, zaprezentowanego na Festiwalu 
Szekspirowskim w ramach projektu 
Discovering Theatrelands.           NC

cielka w Ogólnokształcącej Szkole 
Muzycznej I i II stopnia w Bytomiu. 
Spotkanie będzie okazją do ekspe-
rymentowania z nietypowymi spo-
sobami gry na skrzypcach, poznania 
tajników współczesnych technik ar-
tykulacyjnych i sposobów odczyty-
wania partytur grafi cznych, w tym 
tych, które stworzą uczniowie SP 2.

Trzecim punktem „kolejowej” 
wycieczki muzycznej w Jaworznie 
będzie konkurs na najciekawszą 
partyturę grafi czną. Wezmą w nim 
udział partytury uczniów SP 2 i ja-

worznickiej PSM. Jak podkreślają or-
ganizatorzy, najlepsze prace zostaną 
nagrodzone publikacjami Polskiego 
Wydawnictwa Muzycznego.

Ostatnim punktem projektu bę-
dzie „Stacja końcowa”, czyli spo-
tkanie podsumowujące muzyczne 
przedsięwzięcia. Odbędzie się ono 
w czwartek, 20 kwietnia, w ATE-
lier Kultury przy ul. Mickiewicza 
2. W jego ramach kameralny kon-
cert dadzą artystki Orkiestry Muzyki 
Nowej, uczniowie PSM i uczestnicy 
warsztatów. Współczesne utwory 

kameralne na fl et i fortepian zapre-
zentują Alicja Molitorys i Dorota
Adamczak. – W ramach wydarze-
nia odbędzie się także rozstrzygnięcie 
konkursu na najciekawszą partyturę 
i wręczenie nagród. A na koniec wszy-
scy zgromadzeni w sali teatralnej ATE-
lier Kultury będą mogli dołączyć do 
wspólnego wykonania nagrodzonych 
partytur, grając na własnoręcznie wy-
konanych tekturowych fl etach i innych 
tego typu „instrumentach” – zaznacza 
Alicja Molitorys.

Anna Zielonka-Hałczyńska

Przed nami druga w tym roku wystawa Galerii Sektor I w Muzeum 
Miasta Jaworzna! Swoje dzieła w Jaworznie zaprezentuje tym 
razem Filip Moszant, a ekspozycja będzie nosiła nazwę „OMPPZ!” 
– czyli „O momentach przejścia/przecięcia i zjednoczenia”.

„Momenty przejścia nazywam momentami między czymkolwiek 
a czymkolwiek, może być między jedną myślą a drugą, pochmurną 
pogodą a ciepłym deszczem, widzeniem zjawisk różnorodnych 
i poczuciem ich wzajemnej zależności” – mówi o swojej wystawie 
sam autor prac.

O koncepcji wystawy i twórczości autora 
można przeczytać tutaj:

bit.ly/omppz

„OMPPZ!”
wystawa prac Filipa Moszanta

Na wernisaż wystawy zapraszamy do Muzeum
w piątek – 17 marca – na godz. 18.00.

Wystawa będzie prezentowana do 8 maja.
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W ostatnim sparingu Zgoda zremisowała 1:1 z chrzanowskim Fablokiem  
| fot. Materiały LKS Zgoda Byczyna

Drużyna KS Szczakowianka w 1930 roku  | fot. Materiały ze zbiorów MMJ

Basen Szczakowianki był jednym z najbardziej lubianych miejsc rekreacji mieszkańców 
Szczakowej  | fot. Materiały ze zbiorów MMJ

Z powodu złej pogody nie 
doszło w miniony week-
end do startu kilku meczów 
rundy wiosennej w piłkar-
skiej 4. lidze śląskiej. Tym 
samym nie odbył się m.in. 
pojedynek, który mia-
ła rozegrać jaworznicka 
Szczakowianka. Drwale ze 
Szczakowej mieli zmierzyć 
się z MKS-em Śląsk DE-
MARKO Świętochłowice.

Falstart piłkarskiej wiosny

Setka szczakowskiej piłki nożnej

– Decyzją Komisji ds. Rozgrywek 
Śląskiego ZPN, ze względu na panu-
jące warunki atmosferyczne, spotkanie 
Szczakowianki Jaworzno z drużyną 
ze Świętochłowic zostało odwołane. 
Podobnie sytuacja miała się w kwestii 
meczów Warty Zawiercie z Victorią 
Częstochowa, Podlesianki Katowice 
z Przemszą Siewierz, Unii Kosztowy 
z Unią Rędziny oraz Szombierek Bytom 

Piłkarze, działacze i kibice Szczakowianki 
będą świętować w tym roku wielki jubileusz 
swojego klubu. Szczakowskie stowarzyszenie 
sportowe istnieje już bowiem od niemal 100 
lat. Piszemy niemal, ponieważ swoje urodziny 
będzie obchodzić 9 lipca.

To właśnie tego lipcowego dnia 1923 roku 
piłkarze kilku jaworznickich drużyn postano-
wili stworzyć zespół, który będzie się liczyć na 
ogólnopolskich boiskach.

– 9 lipca 1923 roku rozpoczęła się piękna hi-
storia Szczakowianki, kiedy to w szczakowskim 
lokalu „Lewka” doszło do historycznego spotkania. 
Przedstawiciele trzech lokalnych klubów: Revii, 
Kartaginy i Sparty zdecydowali o połączeniu sił, 
w wyniku czego powołali do życia Klub Sportowy 
Szczakowianka. To wtedy rozpoczęła się przygoda 
„Dumy Jaworzna”, która trwa do dziś! – opowia-
dają działacze i sympatycy JSP Szczakowian-
ka. – Na pierwszego prezesa klubu został wybrany 
Henryk Weber, a drużyna przejęła od wspomnianej 
Kartaginy boisko na popularnej „Wapniówce” oraz 
sprzęt, którym dysponowała. Statut i barwy klubu 
wzorowano z kolei na najstarszym polskim klubie 

z Zagłębiem II Sosnowiec – poinfor-
mowali członkowie zarządu Szcza-
kowianki na facebookowym profi lu 
klubu. – Udało się rozegrać tylko 3 

pojedynki, w których Unia Dąbrowa 
Górnicza zremisowała 1:1 z Piastem II 
Gliwice, MKS Myszków w hokejowym 
stosunku wygrał z Dramą Zbrosławice 

6:3, a Rozwój Katowice pokonał 3:1 
Ruch Radzionków – zaznaczyli.

Nowy termin pierwszego meczu 
rewanżowego jeszcze nie jest znany. 
Szczakowianka poinformuje o nim 
na swoim Fb.

Tymczasem już w najbliższy week-
end Drwale rozegrają mecz 2. kolejki 
rundy wiosennej. Ich rywalem będzie 
drużyna Szombierek Bytom.

Rundę rewanżową rozpoczną też 
w ten weekend jaworznickie zespo-
ły, grające w wadowickiej okrę-
gówce. Piłkarze z naszego miasta 
szlifowali formę podczas trenin-
gów i sparingów. W ostatnim me-
czu kontrolnym LKS Zgoda Byczyna 
zremisowała 1:1 z MKS-em Fablok 
Chrzanów. W pierwszym ligowym 
meczu po zimowej przerwie byczy-
nianie zmierzą się natomiast z Hej-
nałem Kęty. Spotkanie odbędzie 
się na boisku Zgody w sobotę, 18 
marca, o godz. 13. 

Okres przygotowawczy do wiosen-
nych rozgrywek zakończyli też pił-
karze LKS-u Ciężkowianka Jaworz-
no i Victorii 1918 Jaworzno. Drugi 

z wymienionych klubów podpisał 
też umowę partnerską z Zagłębiem 
Sosnowiec. Zgodnie z jej zapisami, 
oba podmioty będą współpracować 
m.in. w zakresie szkolenia młodzieży 
i wyszukiwania piłkarskich talentów. 
Victoria dobrze zakończyła też okres 
meczów kontrolnych. W ostatnim 
sparingu jej zawodnicy wygrali z Bły-
skawicą Myślachowice 9:0. 

Pierwszy, wiosenny mecz Victo-
ria zagra z Ciężkowianką. Piłkarski 
pojedynek odbędzie się na boisku 
ze sztuczną nawierzchnią przy ul. 
Krakowskiej 8 w sobotę, 18 mar-
ca, o godz. 15. Tymczasem na start 
piłkarskiej wiosny jeszcze poczekają 
zawodnicy Górnika Jaworzno, który 
występuje w sosnowieckiej B klasie. 
Rozgrywki wystartują w weekend, 
25-26 marca. Piłkarze Górnika są 
dobrze przygotowani, zwłaszcza że 
nieźle poszło im w dwóch minionych 
sparingach. Najpierw zremisowa-
li 3:3 z Ciężkowianką, a następnie 
wygrali 5:1 z Akademią Piłki Nożnej 
SMS-u Tychy.

Anna Zielonka-Hałczyńska

MKS Cracovia SSA. Ciekawostką jest również to, 
że podczas rozgrywanych meczów skarbnik klubu 
pobierał opłaty, które były przeznaczane na zakup 
nowego sprzętu - opisują. 

Zawodnicy Szczaksy byli w dużej mierze 
pracownikami szczakowskiej huty szkła. Po 
odpracowanej dniówce biegli zatem na tre-
ningi. 3 lipca 1927 roku zyskali swój stadion 
w Szczakowej, a na początku lat 30. XX wieku 
klub posiadał już kilkanaście sekcji sportowych.

Kilkuletnie zmagania na murawie przyniosły 
piłkarzom Szczakowianki awans w 1938 roku 
do chrzanowskiej A klasy. Dalszy rozwój dru-
żyny przerwała jednak wojna. Niemcy zdecy-
dowali o likwidacji klubu ze Szczakowej, nisz-
cząc jego dokumenty, a nawet burząc stadion.

Szczakowianka została reaktywowana już na 
początku czerwca 1945 roku. Klubowi szefo-
wali w tamtym czasie Adolf Potocki i Stani-
sław Augustynek. Oprócz sekcji piłkarskiej 
działały też inne, w tym gier ruchowych, ka-
jakowa, a nawet dramatyczna. W jej ramach 
wystawiano sztuki teatralne. Przez krótki okres 
funkcjonowały też sekcje hokeja na lodzie, 

podnoszenia ciężarów, koszykówki żeńskiej 
i zapaśnicza.

Sportowa społeczność odbudowała stadion. 
Obiekt został poświęcony i otwarty na 25-lecie 
Szczakowianki w 1948 roku. W tym okresie 
Drwale brali udział w rozgrywkach krakow-
skiej A klasy.

W roku 1951 drużyna przeszła do historii, 
dzięki oszałamiającemu wynikowi meczu z ze-
społem Budowlanych-Górka Trzebinia. Drwale 
wygrali wtedy z trzebinianami aż 33:0.

W następnych latach klub przeprowadzał 
kolejne inwestycje w ramach swojej infrastruk-
tury. W 1956 roku oddano do użytku basen, 
a w 1960 kręgielnię. Cztery lata później stadion 
piłkarski zyskał krytą trybunę. Powstało tak-
że lodowisko. Od 1969 roku istnieje też hala 
sportowa przy stadionie. W 1972 roku piłkarze 
awansowali do ligi okręgowej, w której zma-
gali się przez rok.

Koleje losu piłkarskiej drużyny różnie układały 
się na murawie. W sezonie 2002/2003 Szczako-
wianka grała w 1. lidze. Później spadła do ligi 
2., w której spędziła trzy lata. Następnie były 3. 

liga, sosnowiecka klasa A, katowicka okręgów-
ka i 4. liga. Od 2011 roku Szczaksa grała przez 
trzy sezony w lidze 3. Od roku 2014 walczyła 
w rozgrywkach 4-ligowych, by w 2018 roku 
spaść na dwa lata do katowickiej okręgówki. 
Od roku 2020 Drwale grają w 4. lidze.

Od początku swojego istnienia klub kilku-
krotnie zmieniał nazwę. Z KS-u Szczakowianka  
został przemianowany w 1947 roku na Hutniczy 
KS Szczakowianka. W 1948 stał się ZKS-em Unia 
Szczakowa, a trzy lata później Kołem Sporto-
wym Unia Szczakowa. W 1957 roku powróco-
no do pierwotnej nazwy - KS Szczakowianka, 
ale już 11 lat później zmieniono ją na MZKS 
Szczakowianka. W 1991 roku pierwsze miano 
klubu znów wróciło do łask. Z kolei w 2001 
roku zamieniono je na KS Garbarnia Szczako-
wianka Jaworzno (od sponsora). Słowo Garbar-
nia usunięto jednak trzy lata później. W 2007 
roku był to już Klub Piłkarski Jaworzno, a rok 
później powstało Jaworznickie Stowarzyszenie 
Piłkarskie Szczakowianka Jaworzno. Ta nazwa 
obowiązuje do dzisiaj.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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tryk Urban uplasowali się w elimi-
nacjach na 5. pozycji. Natomiast na 
Ogólnopolskim Turnieju Judo złote 
medale zdobyli PolaKwiatkowska, 
Aleksandra Surowiak i Filip Wa-
licki, srebrne: Kuba Poniatowski, 
Maciej Gałęźniak, Magdalena Po-
niatowska, Tymoteusz Czerwonka
i Nikola Jasińska, a brązowe: Mi-
chał Rzeźnik, Amelia Westenholc
i Amelia Czeranowska.              

Kolejne zwycięstwo

Siatkarze drugoligowej 
drużyny MCKiS Jaworzno 

wygrali kolejny mecz w tym sezonie. 
Tym razem na wyjeździe pokonali dru-
żynę KS-u Błękitni Ropczyce. Pierw-
szy set Sokoły wygrały 25:18, drugi 
25:11, a trzeci 25:18. Kolejny mecz 
podopieczni trenera Tomasza Wątor-
ka zagrają we własnej hali w sobotę, 
25 marca, o godz. 17. Ich przeciwni-
kiem będzie zespół KS-u Hutnik-Wan-
da Kraków. Do końca rundy zasadni-
czej jeszcze trzy kolejki.

Goście pokonani

8:2 wygrali tenisiści 
LKS-u  Zgoda Byczyna 

mecz 12. kolejki 4. ligi Śląskiego 
Związku Tenisa Stołowego. Rywa-
lem jaworznickiej drużyny był zespół 
UKS-u IKAR II Mierzęcice. W składzie 
Zgody znaleźli się Józef Lenartowicz
(kapitan), Sylwester Januszko, Ma-
rian Melczyk, Franciszek Łysak
i Zdzisław Milewski. Spotkanie od-
było się w sali sportowej klubu MCKiS 
Niko w czwartek, 9 marca. A już dziś 
(16 marca) jaworznianie zagrają wy-
jazdowy mecz z sosnowieckim UKS-
-em Huragan II.                       AZ-H

Sokoły wygrały z Knurowem 77:62  | fot. Andrzej Pokuta

Koszykarze MCKiS awansowali do półfi nałów ogólnopolskich  | fot. Andrzej Pokuta

Koszykarze MCKiS Ja-
worzno wygrali turniej 
makroregionu śląsko-opol-
skiego, pokonując rywali 
we wszystkich rozegra-
nych w miniony week-
end przez siebie meczach. 
Dzięki temu jaworznickie 
Sokoły awansowały do 
półfi nałów ogólnopolskich, 
gdzie podejmą kolejne 
zmagania o mistrzostwo 
3. ligi i awans do ligi 2.

Boksowali na medal

Pięściarze z  dwóch 
jaworznickich klubów 

sportowych zdobyli medale na mi-
strzostwach Śląska w boksie. Wśród 
zawodników Akademii Boksu Ro-
berta Gortata srebrne krążki wywal-
czyli Mateusz Szubielski, Zuzanna
Kołoczek i Miłosz Majewski. Złote 
medale zdobyli z kolei Martyna Ja-
rząbek, DorotaWawszczyk, Jakub
Wawszczyk i Mikołaj Mikołajczyk, 
który w fi nale zwyciężył z Jakubem
Ptakiem z Jaworznickiego Klubu 
Bokserskiego Jawor Team. Tym 
samym Jakub zdobył srebrny krą-
żek. Również drugie miejsce zajęła 
jego klubowa koleżanka, Agnieszka
Kirker. Brąz przypadł Krystianowi
Smolińskiemu, a złoto wywalczyli 
Marcel Ptak i Kornelia Pulchny, 
która dopisała także do swojego konta 
srebrny krążek.

Mistrzyni Europy

Adela Niciarz, za-
wodniczka Klubu Spor-

tów Walki Satori, wywalczyła dwa 
tytuły mistrzowskie w jujitsu na mi-
strzostwach Europy, które odbywały 
się od 10 do 12 marca we Francji. 
Rywalizowali tam wojownicy w ka-
tegoriach U16, U18 i U20. Reprezen-
tantka Satori najpierw zdobyła zło-
ty medal w konkurencji „fi ghting”, 
a następnie, drugie złoto, w konku-
rencji „newaza”. W potyczkach na 
europejską skalę wzięli też udział 
trenerzy jaworznickiego klubu. Na 
Pucharze Europy Judo Kata w Bel-
gii Bartosz Machna i Dawid Kaj-
dy zajęli 4. miejsce w eliminacjach, 
z kolei Aleksandra Masternak i Pa-

Trzy wygrane 
i awans do półfi nałów

Rywale pokonani 
bez problemu

Walka o prym w grupie śląsko-
-opolskiej odbywała się od 10 do 
12 marca w Hali Widowiskowo-
-Sportowej w  naszym mieście. 
Wzięły w niej udział, oprócz te-
amu z Jaworzna, także drużyny 
WEEGREE Akademii Koszykówki 
Jełowa, MUKS-u Sari Żory i KTK-
-u JS Invest Knurów.

W piątek jaworznianie wygrali 
z żorzanami 82:60. W sobotę po-
konali 83:51 team z Jełowej.

Już po tym meczu Sokoły za-
gwarantowały sobie udział w pół-
fi nałach ogólnopolskich. Dlatego 
niedzielne spotkanie z knurowiana-

mi nie mogło  zagrozić jaworznia-
nom. Wynik meczu przesądzał tylko 
o tym, z którego miejsca MCKiS 
awansuje do walki półfi nałowej.

I w tym przypadku Sokoły poka-
zały świetną grę i przez całe spo-
tkanie nie dały wyprzedzić się ko-
szykarzom z Knurowa. Zmagania 
zakończyły się stosunkiem punk-
tów 77:62.

Radość naszego zespołu jest tym 
większa, że podczas gdy z jeło-
wianami MCKiS walczyło po raz 
pierwszy, to z drużynami, knurow-
ską i żorską, spotkało się w tym 
sezonie po raz trzeci.  Sokoły ry-
walizowały już bowiem z nimi 

w rozgrywkach rundy podstawo-
wej grupy śląskiej, w których wzię-
ło udział 8 zespołów z naszego re-
gionu. W ich ramach koszykarze 
z Jaworzna wygrali 9 i przegrali 5 
meczów. Ostatecznie MCKiS upla-
sowało się na 3. miejscu w tabe-
li, podczas gdy żorzanie zajęli 1. 
miejsce, a knurowianie byli dru-
dzy. W ramach rundy zasadniczej 
jaworznianie raz wygrali, a raz 
przegrali zarówno z Knurowem, 
jak i z Żorami. Teraz, podczas tur-
nieju fi nałowego makroregionu 
śląsko-opolskiego, MCKiS spotkało 
się z nimi ponownie. I oba mecze 
wygrało. – Udowodniliśmy, że po-
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Górskie 
eskapady

Jaworznicki oddział Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajo-
znawczego zaprasza na kwietniowe 
wyjazdy, by wspólnie podziwiać 
krokusy. Wyjazdy planowane są 
na 2, 15 i 22 kwietnia.

Pierwsza wycieczka odbędzie się 
w niedzielę, 2 kwietnia, i będzie to 
wyprawa na Turbacz w Gorcach. 
Uczestnicy zdobędą Koronę Gór 
Polski na wysokości 1310 m n.p.m. 

Zaplanowano też dwie eskapa-
dy do Doliny Chochołowskiej i na 
szczyt Grześ, który znajduje się na 
wysokości 1653 m n.p.m. Pierwsza 
odbędzie się w sobotę 15 kwietnia, 
a druga tydzień później, 22 kwiet-
nia. Uczestnicy wypraw będą mieli 
okazję podziwiać na trasie piękne 
krokusy.

– Zapewniamy opiekę przewod-
nika, ubezpieczenie NNW, przejazd 
autokarem, zgraną i fajną ekipę tury-
stów. Dzwońcie, piszcie, póki jeszcze 
są miejsca – zachęcają członkowie 
jaworznickiego oddziału PTTK.

Liczba miejsc jest ograniczona. 
Zapisać się można w biurze Od-
działu PTTK w Jaworznie przy ul. 
Grunwaldzkiej 35, które czynne 
jest od poniedziałku do czwartku 
w godz. 10 do 17. Więcej informa-
cji pod nr. tel. 32 616 39 52 lub 
603 275 115 bądź drogą mailową:  
jaworzno.pttk@gmail.com.

Natalia Czeleń| fot. Materiały PTTK Jaworzno



Biegacze z Jaworzno Runners organizują wspólne eskapady  | fot. Materiały prywatne

Sokoły wygrały z Knurowem 77:62  

Jaworzno Runners biegają, podziwiając przy tym widoki  | fot. Materiały 
prywatne

Trzy wygrane 
i awans do półfi nałów

rażki z KTK-em i MUKS-em w części 
zasadniczej sezonu jeszcze o niczym 
nie przesądzają. Wiedzieliśmy, że 
pierwsze miejsce w turnieju makro-
regionu jest w naszym zasięgu, ale 
nie spodziewaliśmy się aż takiej prze-
wagi w punktach – podsumowuje 
Michał Brzozowski, trener i za-
wodnik zespołu MCKiS Jaworzno.

Powstaje 
mocne 

zaplecze

Jaworznicki zespół koszykarski 
został reaktywowany, po prze-

rwie, w 2021 roku i zagrał wtedy 
swój pierwszy sezon w 3. lidze. 
W skład drużyny weszli wycho-
wankowie jaworznickiego klubu, 
a ich trenowaniem zajął się Mi-
chał Brzozowski, były zawodnik 
wcześniejszego, drugoligowego 
teamu MCKiS Jaworzno. Pan Mi-
chał gra również w obecnym ze-
spole Sokołów.

W sezonie 2021/2022 drużyna 
pokazała, że stać ją na wiele. Jed-
nak ostatecznie nie udało się jej 
awansować do play-off ów. Mimo 
niepowodzenia, zespół kontynu-
ował intensywne treningi, a do 
drużyny dołączyli kolejni doświad-
czeni koszykarze. Dzięki temu 
w kolejnym sezonie, 2022/2023, 
jaworznicki team poradził sobie 
w swojej grupie rozgrywkowej 
bardzo dobrze. Obecnie walczy 
o mistrzostwo w fazie play-off .

Pierwszą część zmagań MCKiS 
ma już za sobą. Najpierw zmie-
rzyło się w dwumeczu z MKS-em 
Smyk Prudnik z grupy opolskiej. 
Sokoły wygrały oba spotkania i za-
kwalifi kowały się do makroregio-
nalnego fi nału. Ten odbył się wła-
śnie w jaworznickiej hali przy ul. 
Grunwaldzkiej 80.

– Minione dwa sezony pokazały, 
że koszykówka w Jaworznie ma rację 
bytu. Zespół seniorski tworzą w więk-
szości mieszkańcy Jaworzna. Tylko 
jeden zawodnik jest spoza naszego 
miasta, ale, grając z nami przez dwa 
lata, już trochę czuje się jaworznia-
ninem – uśmiecha się trener. – Jak 
widać, koszykówka znów staje się 
w Jaworznie coraz popularniejsza. 
Wciąż napływają nowi adepci tej 
dyscypliny. Mamy zapełnione sale 
gimnastyczne. Dzieci i młodzież chęt-
nie trenują i tworzą mocne zaplecze 
koszykarskie – przyznaje.

Turniej półfi nałowy 3. ligi odbę-
dzie się 31 marca oraz 1 i 2 kwiet-
nia. Miejsce zmagań nie jest jesz-
cze wyznaczone.

Anna Zielonka-Hałczyńska
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Zapraszają 
na wspólne bieganie

Nieformalna grupa biegaczy Ja-
worzno Runners zaprasza na wspólne 
bieganie. Najbliższe spotkanie od-
będzie się w niedzielę, 2 kwietnia, 
o godz. 9 w Chrzanowie.

Grupa  Jaworzno Runners istnieje 
od prawie 7 lat. Zaczęło się od tego, że 
jaworznianin, Artur Padewski, pod 
jednym z postów innej grupy biego-
wej - Nightrunners Jaworzno, zapro-
ponował, że może pokazać chętnym 
kilka fajnych ścieżek w terenie, jako 
uzupełnienie biegania po asfalcie. 

– 9 października 2016 roku odbyło 
się pierwsze takie spotkanie, na które 
przyszło 7 osób. Przebiegliśmy wtedy 15 
km, zaliczając wszystkie górki w rejonie 
GEOsfery i Gródka. Pomysł chyba się 
przyjął, bo na drugim spotkaniu było 
już 18 osób. Tak powstał cykl biegów 
w terenie pod nazwą Jaworzno Trail 
Running – wspomina pan Artur.

Członkowie grupy biorą udział 
w wycieczkach biegowych długości 
mniej więcej półmaratonu, czyli ma-
jących około 21 km. Organizowane są 
raz w miesiącu w niedziele. – Dłuższy 
dystans dobrze się sprawdza w niedziel-
ne przedpołudnia. Z reguły w ostatni 
dzień tygodnia biegacze robią dłuższe 
niedzielne „wybiegania” – zdradza za-
łożyciel Jaworzno Runners.

W czasie treningów biegacze za-
wsze pokonują pętlę. – Wycieczkę 
kończymy tam, gdzie ją zaczęliśmy, 
a start i meta zawsze zlokalizowane są 
przy parkingu – opowiada biegacz.

Inicjator grupy układa przebieg tras 
w taki sposób, by uczestnicy eskapa-
dy odwiedzili najciekawsze miejsca 
w okolicy. Stara się też minimalizo-
wać bieganie po asfalcie. – Lubię, kiedy 
trasa wiedzie przez wzniesienia. Wtedy 
dodatkowo dochodzą często fajne wido-
ki. Spotkania odbywają się niezależnie 
od pogody, a towarzyszyła nam już chy-
ba każda możliwa aura, od upałów po 
zamieć – wspomina Artur Padewski. 

Biegacze trenują głównie w Ja-
worznie, ale zdarza się, że docierają 
także do Balina, Chrzanowa, Dzieć-
kowic, Bukowna czy Sławkowa. 

– Czasami startujemy z innej miejsco-
wości np. z Chrzanowa czy z Płazy, 
bo łatwiej jest się dostać do Pogorzyc, 
Zagórza, Regulic, Alwerni czy zam-
ku Lipowiec, a w tamtych rejonach 
też jest naprawdę pięknie – zdradza 
pan Artur.

Jaworzno Runners biegają dla pa-
sji. Dbają przy tym o swoje zdrowie, 
kondycję i dobre samopoczucie. – 
Podczas biegania można uciec od rze-
czywistości i o wszystkim zapomnieć. 
Można poznać nowych ludzi, zawiązu-
ją się nowe przyjaźnie. Jesteśmy taką 
biegową rodziną, która się wspiera 
nawzajem – przekonuje pan Artur.

Założyciel grupy Jaworzno Run-
ners przekonuje, że bieganie w te-
renie ma wiele zalet. Poprawia siłę 
nóg, dynamikę, skoczność, koordy-
nację i wytrzymałość. Mięśnie stają 
się bardziej elastyczne i jesteśmy 
mniej podatni na kontuzje.

Niedawno jaworzniccy biegacze 
zaliczyli udany bieg jaworznickimi 
ścieżkami. Biegali nocą w okolicach 
Jelenia, wyposażeni w czołówki i la-
tarki. Biegacze wystartowali o godz. 
22 spod jaworznickiej galerii. – Uło-
żyłem tak trasę, żeby było widać Ja-
worzno z góry. Nasze miasto w dużej 
części znajduje w regionie Pagórów 
Jaworznickich, więc było sporo takich 

punktów widokowych po drodze. Bie-
ganie po ciemku to całkiem inne do-
znania i taka przygoda, która podnosi 
poziom adrenaliny i dobrze wyostrza 
zmysły – opowiada Artur Padewski.

Jaworzno Runners znów spotka-
ją się w niedzielę, 2 kwietnia. Tym 
razem wystartują z Chrzanowa. – 
Spróbujemy przebyć w jak najkrótszym 
czasie dosyć trudną trasę o niemalże 
charakterze górskim. Obiektem zma-
gań będzie Góra Żelatowa. Na dy-
stansie ok. 10 km będzie aż 600 m 
przewyższenia – zapowiada Artur 
Padewski.

Natomiast najbliższe bieganie po 
Jaworznie zaplanowane jest na nie-
dzielę, 14 maja. Start o godzinie 
8. Miejsce zbiórki Artur Padewski 
poda na grupie na Facebooku na 2 
tygodnie przed wydarzeniem, gdzie 
znaleźć można ogłoszenia o każdej 
takiej wycieczce. – Zapraszam do 
grupy Jaworzno Runners.  To grupa 
otwarta, do której może się przyłączyć 
każdy. Znajdziecie tam informacje 
o najbliższych wycieczkach. Można 
też przeczytać relacje z poprzednich. 
Wrzucam też ogłoszenia o innych lo-
kalnych biegach, można o coś zapytać 
lub umówić się z kimś na bieganie – 
zachęca Artur Padewski.

Natalia Czeleń



Ulica Moździerzowców znajduje się w Szczakowej. 
Droga łączy ulicę Batorego z krańcem Jaworznickiej. 
Jej nazwa związana jest ściśle z historią tej okolicy. 
W Szczakowej w latach 1951-1955 stacjonował bowiem 
78. Pułk Piechoty Ludowego Wojska Polskiego, w które-
go skład wchodziła między  innymi bateria moździerzy. 

78. Pułk Piechoty Ludowego 
Wojska Polskiego został sformo-
wany w 1951 roku. Stacjonował 
w garnizonie Szczakowa, w ko-
szarach przy ulicy Koszarowej. 
W 1955 roku jednostka została 
rozformowana, a jej miejsce za-
jął 64. Batalion Saperów.

W skład organizacyjny 78. Puł-
ku Piechoty Ludowego Wojska 
Polskiego wchodziło dowództwo 
i sztab. Tworzyły je: 2 batalio-
ny piechoty, artyleria pułkowa, 
dwie baterie armat 76 mm, bate-
ria moździerzy, pułkowa szkoła 
podofi cerska, kompanie: łączności, 
gospodarcza oraz pluton saperów. 
Stan etatowy pułku wynosił 1234 
żołnierzy.

78. Pułk Piechoty Ludowego Wojska Polskiego funk-
cjonował w składzie 29. Dywizji Piechoty, która była 
związkiem taktycznym piechoty ludowego Wojska Pol-
skiego II RP, powstałej w wyniku reorganizacji – z likwi-
dowanego Wojska Litwy Środkowej wydzielono wtedy 
dwie dywizje: 19. i właśnie 29.

Na cześć żołnierzy 
ze Szczakowej

Patroni 
naszych 
ulic

W skład 29. Dywizji Piechoty weszły: 41 (suwalski) 
pułk piechoty z 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej, 76 (lidz-
ki) pułk piechoty z 2 Dywizji Litewsko-Białoruskiej, 81 
(grodzieński) pułk piechoty z 1 Dywizji Litewsko-Biało-
ruskiej. W okresie II RP sztab 29. Dywizji Piechoty sta-
cjonował w Grodnie.

Dywizja ta liczyła etatowo: 5216 
żołnierzy, w tym: 637 ofi cerów, 
1222 podofi cerów i 3357 szerego-
wych. Jej uzbrojenie stanowiło: 12 
dział samobieżnych, 3 samochody 
pancerne, 13 armat przeciwpan-
cernych 45 mm, 39 armat 76 mm, 
13 haubic 122 mm, 14 armat plot 
37 mm, 42 moździerze 82 m oraz 
13 moździerzy 120 mm. 

29. Dywizja Piechoty brała 
udział w kampanii wrześniowej 
w 1939 r. Wielu żołnierzy dywizji 
stało się ofi arami zbrodni katyń-
skiej. Biogramy zamordowanych 
znajdują się na stronie interneto-
wej Muzeum Katyńskiego.

W wyniku przeprowadzania ak-
cji odtwarzania przedwojennych 

jednostek wojskowych w 1944 r. powstała 29. Dywizja 
Piechoty AK w składzie 33, 41 i 42 pułk piechoty i 9 pułk 
strzelców konnych (Okręg Białystok). Tradycje oddzia-
łów 29. Dywizji Piechoty kultywowała 29. Szczecińska 
Brygada Zmechanizowana im. Króla Stefana Batorego. 

Natalia Czeleń

SUDOKU

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Rozwiązanie
z PJ 09 (295)

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 24 utwo-
rzą hasło. Prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki zamieszczo-
nej w „Pulsie Jaworzna” nr 9 
(295): Szept nie wywołuje 
echa. Hasło dzisiejszej krzy-
żówki oraz prawidłowo wypeł-
niony diagram sudoku opubli-
kujemy w kolejnym wydaniu 
„Pulsu Jaworzna”. Życzymy 
miłej lektury i przyjemnej za-
bawy.

Podobno każdy z nas w ciągu roku 
produkuje grubo ponad 300 kg śmie-
ci. To oznacza, że ogromna ilość od-
padów trafi a na, i tak już przepełnio-
ne, wysypiska. Ratunkiem może być 
recycling, czyli jedna z popularnych 
metod ochrony środowiska. Jej głów-
nym celem jest zmniejszenie ilości 
produkowanych odpadów, m.in. po-
przez odzyskiwanie surowców z od-
padów i ponownego ich wykorzy-
stania. Warto o tym przypomnieć, 
bo już wkrótce, w sobotę, 18 marca, 
świętować będziemy Światowy Dzień 
Recyclingu. Po raz pierwszy ten dzień 
celebrowano w 2018 roku. Pomy-
słodawcy tłumaczą, że celem święta 
jest uświadomienie konsumentom 
roli recyklingu w ochronie zasobów 
pierwotnych i troska o przyszłość pla-
nety. Każdy z nas może mieć w tym 
swój udział. Wystarczy kilka dobrych 
nawyków. Własna torba na zakupy 
zamiast plastikowych jednorazówek 
czy wybieranie produktów bez opa-
kowań. Pomarańcze wcale nie mu-
szą być zapakowane w plastikową 
siateczkę, a bakłażana można kupić 
bez styropianowej tacki.

Grażyna Dębała
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