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Więcej na str. 14

Marsz po zdrowie
i dobry nastrój
| fot. Andrzej Pokuta

Zanim zabrzmi
pierwszy dzwonek

Sześć dni zostało do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 1 września dzwonek
zabrzmi dla 9768 uczniów
jaworznickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dla 909 dzieci będzie
to dopiero początek edukacji.

Właśnie tylu uczniów zostało
zapisanych do pierwszej klasy
w 22 jaworznickich podstawówkach.
Szkoły powoli przygotowują się do przyjęcia uczniów.
W niektórych trwają jeszcze
ostatnie prace remontowe lub
już porządki po remontach.
Podczas wakacji realizowanych było w Jaworznie 15
zaplanowanych remontów
i jeden nieprzewidziany, na
kwotę 5.461.229 zł.
Więcej na str. 3

Imponująca kolekcja
rolnika z Byczyny
Jan Klimczak, rolnik z Byczyny, od 20 lat zbiera stare
maszyny rolnicze i sprzęty
codziennego użytku. W swo-

jej kolekcji ma m.in. pługi,
kosiarki, radła, cepy, brony,
kultywatory, sochy, kieraty.
Jego imponująca kolekcja stale się rozrasta. Sprzęty gromadzi z sentymentu do tamtych
czasów, ale też, aby ocalić je
od zapomnienia. – Trudno się
z nimi rozstać. Przypominają
mi dawne czasy, w których ja
żyłem, ale które też znam z opowiadań dziadków. Z niektórych
korzystali jeszcze moi rodzice –
mówi Jan Klimczak.
Więcej na str. 4

Emocje na turnieju.
Zadecydowały karne

Drużyna Lambada wygrała
IX Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Jaworzna. Piłkarskie zawody,
organizowane co roku przez
PSS Salos, odbyły się w sobotę, 21 sierpnia, na orliku
przy Szkole Podstawowej nr 7.
Rywalizowało osiem drużyn.
W fazie eliminacyjnej zespoły grały w dwóch grupach. Do
fazy pucharowej awansowały cztery składy. W półfinale
starły się Lambada z Malar-Techem (4:1) i oldboje Salosu

z S.W.A (3:0). Finałowy mecz
o puchar prezydenta Lambada
stoczyła z „salosową” reprezentacją. Pełne emocji spotkanie zakończyło się remisem
2:2, dlatego o zwycięstwie
zadecydowały karne.
Więcej na str. 13

Moje 3 grosze

Korporopuch kontratakuje

I czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja
mógłbym serce złamać
itp.? Kiedyś to zrozumiesz
sama, to był błąd. Czy te
oczy mogą kłamać - ależ
skąd!
Znany wszystkim, piękny tekst
Agnieszki Osieckiej jest wielce życiowy. Miała wielki talent do komentowania prostych tematów w poetycki
sposób, ale chodziło o mniej subtelne
zachowania.
Rozmawiałem z koleżanką, dajmy
jej na imię Marta, która powiedziała:
Wiesz, podrzucę temat do twojego felietonu – i namówiła. Marta pracuje
w pewnym przedsiębiorstwie, gdzie
jest szefową działu technologicznego,
jest mądra i wykształcona w tym kierunku, ma doświadczenie branżowe,
bo wykonuje z pasją swoją pracę od
dwóch dekad. Ze względu na ciągłe
zmiany, rozwój branży, jest wysyłana
na konferencje i szkolenia, aby czegoś
nowego się nauczyć i przedyskutować
z podobnymi jej osobami możliwości
rozwojowe. Sęk w tym, że ona jest
atrakcyjna, a większość uczestników
tego typu eventów to faceci, więc
scenariusz wyjazdowy pisze się sam.
Pierwszym dramatem jest, gdy
Marta ma wystąpienie publiczne, poparte późniejszą dyskusją. Po odczycie merytorycznym, zawsze znajdzie
się leśny dziadek, który aż rwie się
na mównicę, aby porazić wszystkich
brakiem akceptacji nowych pomysłów i stwierdzić, jakie to technologie
z lat sześćdziesiątych były najlepsze,
a pani, powtarzam PANI!!!!, opowiada branżowe herezje. Klasyka
gatunku, parytety w zawodach to

Szpilki w bruku

mrzonka, bo drzewiej bywało lepiej i basta!
O ile sama konferencja czy sympozjum coś tam później, po przejrzeniu
notatek jeszcze wniesie merytorycznego, to już wieczorny raut i spotkanie
na luzie w barze jest orgią niesmacznych zachowań i żartów, powiedzmy
sobie szczerze, niezbyt wysokich lotów. I to muszę powiedzieć wprost
i z przykrością: po stronie facetów.
Gdy w żyłach promil zaczyna gonić
w okolicy liczby jeden, to z uczestniczącego w spotkaniu dyrektora czy
kierownika działu wychodzi figo-fago, spec od wszelkich spraw, a przy
okazji samoocena wzrasta do granic
możliwości. Męskie ego daje znać
o sobie. Zaczyna się damsko-męska
walka na umiejętności branżowe,
przy czym kobieta odpuszcza, a facet
dalej pręży swoje indycze korale. Po
kolejnych drinkach przychodzi moment podrywu. Marta stwierdziła,
że gdyby za każde wyznanie „wiesz,
żona mnie nie rozumie” dostała 5 zł,
to dzisiaj by jeździła nowym porsche,
a nie starą skodą Fabią.
Dalej jest już tylko gorzej. Prędzej
czy później pada hasło: „Nie sypiam
z żoną od dwóch lat”. Nie od pięciu
miesięcy, nie od roku, nie od trzech
lat. Od dwóch, zawsze. Powtarzane
jak mantra kłamstwo, które jest tak
stereotypowe, że aż boli w nerach
nieistniejący kamień. I nadchodzi
następnie petarda, gdzieś w okolicy drugiego promila, kiedy jeden
z drugim delikwent podchodzi do
ucha i szepcze, śliniąc się jak obcy
z filmów grozy: Ej... Żabciu... Ale
pięknie nam się rozmawia… Ale ty się
we mnie nie zakochaj, co????
Zabawnie jest jeszcze, gdy w trakcie podrywu zadzwoni do delikwenta
żona, ta, z którą nie rozmawiał od
pół roku i która go nie rozumie, po

Jan Kleszcz

W kontrze do pandemii
Specjaliści prognozują, że wraz z nadejściem jesieni powitamy kolejną falę pandemii. Szpitale znów mogą się zapełnić,
a najciężej chorzy i najsłabsi znów będą masowo umierać. Aby zminimalizować
groźne skutki ataku wirusa, być może, kolejny raz trzeba będzie wprowadzić lockdown. Zdalna praca, wirtualne spotkania towarzyskie i szlaban na wyjścia do kina
czy restauracji oraz na zagraniczne podróże ponownie mogą stać się elementem
naszej codzienności. Do tego maseczki szczelnie osłaniające nos i usta, noszone
nawet podczas spaceru.
To jednak nie wszystko. Indywidualne niewygodny, choć trudne do przyjęcia, da
się jednak jakoś przetrwać. Gorzej z przedsiębiorcami, w których pandemia wyjątkowo mocno uderza. Wielu deklaruje, że kolejnego zamknięcia już nie przetrwa.
To oznacza likwidację miejsc pracy.
Trudno znaleźć kogoś, kogo ta wizja kusi i nęci. Pewnie między innymi dlatego
tak wielu jaworznian już się zaszczepiło. Mimo to osób, które zwlekają z decyzją
o szczepieniu przeciwko COVID-19 też nie brakuje. Tymczasem specjaliści kalkulują, że aby osiągnąć zbiorową odporność, zaszczepić trzeba jednak znacznie więcej
osób, a czasu na to jest coraz mniej.
Sytuacja znów robi się poważna. Liczba zakażonych powoli rośnie. Głośny był
przypadek Dicka Farrela, amerykańskiego dziennikarza, który od początku przekonywał, że cała kwestia pandemii jest sztucznie rozdmuchiwana przez polityków
i zdecydowanie krytykował szczepienia. Zmienił zdanie na początku lipca, kiedy
sam zaraził się koronawirusem. Podobno zdążył jeszcze wysłać smsy do przyjaciół,
w których przekonywał ich do szczepień, tłumacząc, że COVID-19 to poważna choroba. Niestety, Dick Farrel nie zdołał pokonać wirusa. Zmarł po trzech tygodniach
walki z chorobą. My jeszcze mamy szansę zawalczyć o życie, zdrowie i gospodarkę.
Szczepienie to krok w dobrą stronę.

czym nieszczęśnik wije się niczym
glista w słońcu i duka do słuchawki,
że jest właśnie na kolacji i jest głośno,
a dlatego tak późno, bo rozmowa na
temat zmian ekologicznych w środowisku lęgowym żuka gnojowego
i wpływu na jego rozród w okolicy
południowego Radomia trochę się
przeciągnęła.
Wieczór czasem kończy się dobijaniem do drzwi i jękami zranionego
kundla, trzymającego zakupionego
w Żabce obok Sowietskoje Igristoje
w ręce i krzyczącego „Mam tu szampana, wpuść mnie bejbe, eno żabciu
nie bądź taka, pliiiiiis!”.
Rano przy śniadaniu, zblazowane
towarzystwo jakoś nie rozpoznaje
swoich wieczornych celów matrymonialnych. W powietrzu unosi się
fetor przetrawionego alkoholu, połączonego z próbującym wszystko
przykryć zapachem wody kolońskiej z „Oriflame” z nutami „wyrzut
sumienia”, „czas wracać do żony”
oraz „nie pamiętam”. I nikt już nie
podejdzie do Marty i nie powie: Ej,
żabciu... Ty wiesz... – przynajmniej do
następnej korpokonferencji. I wróci do swojego błota, do swej żabci,
trójki dzieci i kredytu hipotecznego
we frankach, udzielonego na 30 lat.
A jako wisienka na torcie: gramy
z Martą i innymi znajomymi w grę
podczas imprezy. Polega na tym,
aby podpowiedzieć innymi słowami np. powiedzenie lub przysłowie.
No i Marta ma do odgadnięcia hasło „nie idź tą drogą”. Wysilamy
się, aby to wytłumaczyć, po czym
jej dziesięcioletnia córka rzuca: To
ci powie koleżanka, gdy się prześpisz
z dwoma facetami! Kochajmy dzieci, tak szybko dorastają. A Marta
i z jednym korporopuchem tego nie
zrobi, bo i po co wchodzić w ten
śmierdzący szlam.

Grażyna Dębała

Sosina, Gródek, GEOsfera, Rynek,
planty albo Park Angielski. Długo
można by wymienić ulubione miejscówki jaworznian. Nasze miasto ma
sporo do zaoferowania. Zmiany, jakie
tu zaszły w ciągu ostatnich lat, robią
wrażenie. Tę transformację zauważają zresztą nie tylko mieszkańcy.
O Jaworznie nawet w ogólnopolskich
mediach mówi się sporo i dobrze.
Nasze miasto kojarzone jest przede
wszystkim z bezpieczeństwem na drogach, liderowaniem elektromobilnej
rewolucji i pięknymi krajobrazami.
Sporo pracy i pieniędzy włożono
w to, by jaworznianom nie brakowało
przestrzeni do wypoczynku. Mamy
piękne parki, do których nie tylko
w sezonie ciągną sąsiedzi z okolicznych miast, mamy drogi dla rowerów
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik
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Promujmy nasze miasto
i pumptruck oraz wydarzenia, które
przyciągają i integrują mieszkańców.
Mamy też budynki, które robią wrażenie. Wśród nich główna siedziba
Miejskiej Biblioteki Publicznej i odnowiona niedawno Hala Widowiskowo-Sportowa przy Grunwaldzkiej.
To właśnie budynek przy Grunwaldzkiej 80 (wraz z ponad trzydziestką innych obiektów) walczy
o tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Województwa Śląskiego. Konkurs
ma promować dobre zmiany wprowadzane w przestrzeni publicznej.
O wygranej w tym plebiscycie zadecydują mieszkańcy. Głosować można
przez internet. Czasu nie zostało już
zbyt dużo, bo termin mija 31 sierpnia.
Wyniki poznamy jesienią. Warto wesprzeć swoim głosem jaworznicką halę.

Brawa dla Karoliny!
Anna Zielonka-Hałczyńska

Jaworznianka Karolina Kornaga
pokonała na starym składaku 900
kilometrów. Przemierzywszy całą
Polskę, dotarła do Gwiazdy Północy
w Jastrzębiej Górze, czym udowodniła, że jak się czegoś bardzo chce, to
można tego dokonać. Swoją podróżą
wsparła finansowo oddział neurochirurgii dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
Na koncie zbiórki na portalu siepomaga.pl jest już ponad 14 tys. zł, a w
sumie, jeśli dodać datki od przedsiębiorców, zebrano około 22 tys. zł. Ale
to nie koniec akcji. Darczyńcy wciąż
mogą przesyłać pieniądze, klikając
w link, pod którym mogą wesprzeć
inicjatywę pani Karoliny. Zbiórka
odbywa się pod adresem www.sie-
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pomaga.pl/skladakiemprzezpolske.
Warto przypomnieć, że mieszkańcy
Jaworzna już nie raz udowodnili, że
organizując sportowe akcje, można
pomagać potrzebującym. Kilka dobrych lat temu dla małego Filipka
Glinieckiego, który musiał przejść
skomplikowaną i kosztowną operację serca, pobiegli mieszkańcy domu
Wspólnoty Betlejem. Z kolei całkiem
niedawno, pochodzący z Jaworzna
Dawid Ziomek żonglował piłką nożną nad Morskie Oko. W ten sposób
wsparł zbiórkę pieniędzy na leczenie
4,5-letniej Jowitki Jochymek, która
zachorowała na ostrą białaczkę limfoblastyczną.
Oby było więcej takich wspaniałych inicjatyw!
BEZPŁATNY TYGODNIK
SPOŁECZNO - KULTURALNY
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Zanim zabrzmi pierwszy dzwonek

Sześć dni zostało do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
1 września dzwonek zabrzmi dla
9768 uczniów jaworznickich
szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Dla 909 dzieci będzie to dopiero początek edukacji. Właśnie
tylu uczniów zostało zapisanych do pierwszej klasy w 22
jaworznickich podstawówkach.
Szkoły powoli przygotowują się
do przyjęcia uczniów. W niektórych trwają jeszcze ostatnie prace remontowe lub już porządki
po remontach. Podczas wakacji
realizowanych było w Jaworznie
15 zaplanowanych remontów i jeden nieprzewidziany, na kwotę
5.461.229 zł. Były to prace dotyczące przebudowy pomieszczeń

kuchennych, które od września
będą służyć uczniom w SP 10,
15, 22, w PM nr 1 i 15. Zespół
Szkół Ogólnokształcących oraz
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
wzbogacą się o nowe pracownie
komputerowe, ponadto ZSz-P, po
przeprowadzeniu remontu, zyskał
nowe pomieszczenia dla oddziałów
przedszkolnych, a w ZSO wyremontowano dwie piaskownice na
potrzeby PM nr 26. Zakończyły
się też remont posadzek w 17 salach w SP 8, naprawa nawierzchni poliuretanowej w ZSz-P nr 2,
wymiana kotłów gazowych w SP
8 oraz remont sanitariatów w SP
13. – Większość z tych zaplanowanych remontów już się zakończyła
lub potrwa do końca sierpnia. Mamy
kłopot z jednym wykonawcą, który
przeprowadza remont w dwóch placówkach, m.in. w PM nr 15, gdzie
trwa remont kuchni. Niestety, nie
wyrobi się na czas. Jest szansa, że
do 10 września skończy. Przedszkole
ruszy w terminie, jednak musimy za-

Wywabią dziki z miasta
W sześciu punktach naszego miasta
myśliwi wybudują specjalne nęciska,
których zadaniem będzie wywabienie
dzików z terenów miejskich w głąb
jaworznickich lasów. Obecność tych
zwierząt na terenie osiedli mieszkaniowych i w ścisłym centrum budzi
sporo obaw wśród jaworznian. Myśliwi tłumaczą, że dziki przychodzą
do miasta wabione łatwością zdobywania pożywienia.
– Warto pamiętać o kilku zasadach,
które pozwolą nam uniknąć nieproszonych wizyt dzików pod naszymi domami. Przede wszystkim pod żadnym
pozorem nie wolno dokarmiać zwierząt,
a przebywając w lasach, powinno się zachować ciszę. Nie należy także spuszczać
psów ze smyczy w kompleksach leśnych,
bo te, szczekając i atakując dzikie zwierzęta, mogą je sprowokować do agresywnych zachowań, na przykład w obronie
swojego potomstwa – wyjaśnia Bartosz
Nowak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu
Miejskiego w Jaworznie.
Każdego dnia do jaworznickiego
Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego trafia przynajmniej
kilka zgłoszeń od zaniepokojonych

Dziki spotkać można na przykład w Parku
Angielskim | fot. Natalia Czeleń

mieszkańców, które dotyczą obecności dzików w osiedlach mieszkaniowych. Urzędnicy szacują, że na terenie miasta żyje dziś około 70 dzików.
To za dużo, by zwierzęta znalazły dla
siebie miejsce i pożywienie w lesie.
Stąd pomysł na budowę nęcisk, które,
na mocy umowy zawartej z Kołem
Łowieckim „Słonka”, myśliwi wybudują w granicach obwodu łowieckiego, gdzie tych zwierząt jest najwięcej
i najczęściej zapuszczają się w rejony
zabudowań. – Przedmiotem umowy
jest budowa nęcisk, poza terenem zabudowanym, w granicach działalności
Koła Łowieckiego „Słonka”, w sześciu
lokalizacjach, w których odnotowywane
są najliczniejsze zgłoszenia od mieszkańców. Dziki będą nęcone w te miejsca,
poprzez systematyczne dokarmianie kukurydzą zakupioną ze środków przekazanych przez gminę. Nęciska sanitarne
będą odpowiednio oznaczone i monitorowane przez myśliwych z koła łowieckiego – tłumaczy Katarzyna Florek
z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
To jednak nie wszystko. Przedmiotem umowy miasta z myśliwymi jest
również zredukowanie liczebności
dzików o 50 sztuk, poprzez odstrzał
sanitarny. Odstrzał ma zostać przeprowadzony w rejonie zbudowanych
nęcisk. Do tego przedsięwzięcia zaangażowani zostaną też przedstawiciele
służb mundurowych. To oni zadbają
o odizolowanie terenu, na którym
prowadzony będzie odstrzał i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
Jeśli ktoś znajdzie się w bezpośrednim zasięgu działań myśliwych, musi
bezwzględnie stosować się do poleceń
wydawanych przez nich i przez przedstawicieli służb mundurowych zabezpieczających teren. Umowa z kołem
łowieckim obowiązuje do końca listopada.
GD

bezpieczyć catering z dostawą w pojemnikach jednorazowych – mówi
Bogusława Śledzińska, dyrektor
Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
Bardzo poważny remont trwa
w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chropaczówce. Budynek przechodzi termomodernizację i chociaż remont
ruszył w pierwszych dniach wakacji, to potrwa co najmniej do
końca września. – Część remontu
związana z wymianą grzejników,
całej instalacji CO, ma być zakończona do 31 sierpnia, ale prace na
zewnątrz potrwają do końca września. Mam jednak ogromne obawy,
czy robotnicy dotrzymają terminu. 1
września zbliża się, a wiele prac jest
niedokończonych. Niestety, z powodu niezabezpieczonego przez nich
dachu podczas tych remontów zalało nam 3 sale lekcyjne. Elewacja
szkoły będzie w stonowanych kolorach – szary, łososiowy z delikatnymi czarnymi paskami – informuje

Jolanta Panek-Kozioł, dyrektor
ZSz-P nr 2.
Kolejny zaplanowany remont
trwa w ZSP nr 4 im. Królowej Jadwigi, gdzie rozpoczęła się przebudowa i rozbudowa budynku szkoły
w celu zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami. W ramach projektu dobudowana została druga winda, dzięki której wszyscy uczniowie będą mogli
korzystać z pracowni lekcyjnych
mieszczących się na pierwszym
i drugim piętrze. Dzięki wykonanej rampie wewnętrznej, przebudowie szatni uczniowskich, wykonaniu sanitariatów, uczniowie
niepełnosprawni będą mogli bez
przeszkód korzystać z sali gimnastycznej. Na nowo zostało również
zaprojektowane główne wejście
do szkoły, powstały nowe schody
i rampa, a plac przed budynkiem
zyskał nawierzchnię z kostki brukowej. Drzwi do sal lekcyjnych poszerzono, a korytarze odpowiednio
doświetlono i pomalowano.

3

Nieplanowany, ale konieczny
remont czeka jeszcze SP 17, gdzie
w wyniku pęknięcia wężyka od umywalki zalane zostały trzy sale przedszkolne. – Od 20 sierpnia trwa remont
w tej szkole. Niestety, to jest końcówka
wakacji, a prace na pewno potrwają do
końca września, więc na czas remontu trzy oddziały przedszkolne przejdą
do SP nr 5 – wyjaśnia Bogusława
Śledzińska.
Rodzice uczniów również powoli przygotowują swoje pociechy do
nowego roku szkolnego, kompletując wyprawkę szkolną. Agnieszka
Raciak, mama 7-letniego Krzysia,
przygotowała już synowi tornister,
zeszyty. – Z książkami jeszcze się
wstrzymujemy. Przed rozpoczęciem
roku mamy spotkanie w szkole, więc
dowiem się, z jakich podręczników będzie korzystać. Trochę się obawiam tego
roku, bo cały czas jesteśmy niepewni,
czy nie wprowadzą zdalnego nauczania. Ale syn cieszy się, że będzie już
uczniem – przyznaje pani Agnieszka.
Ewa Szpak
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Ciekawym okazem jest stary ręczny magiel | fot. Ewa Szpak

W garażu znajduje się tez kolekcja motocykli | fot. Ewa Szpak
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Drewniane skrzynie i ponadstuletni skórzany kask górniczy | fot. Ewa Szpak

Imponująca kolekcja
jaworznickiego rolnika

Kiedy cztery lata temu spotkałam się z Janem Klimczakiem, rolnikiem z Byczyny, który wówczas miał na swojej działce sporo dawnych maszyn rolniczych, nawet
i takich sprzed wieków, to nie przypuszczałam, że jego kolekcja w tak krótkim czasie rozrośnie się aż stokrotnie.
Zaczęło się
20 lat temu
Pan Jan zbiera te sprzęty z sentymentu do tamtych czasów, ale
też, aby ocalić je od zapomnienia.
– Trudno się z nimi rozstać. Przypominają mi dawne czasy, w których
ja żyłem, ale które też znam z opowiadań dziadków. Z niektórych korzystali jeszcze moi rodzice – mówi
Jan Klimczak.
Pierwsze artefakty zaczął zbierać
20 lat temu, to były pojedyncze
sztuki starych narzędzi rolniczych –
proste pługi, stare kosiarki, kopaczki do ziemniaków. Z czasem zaczął
skupować maszyny, szczególnie te
poniemieckie, które wówczas były
niedostępne, a teraz traktowane
są jako złom. – To były wówczas
solidne maszyny, marzenie każdego
rolnika – wtrąca.
Wśród takich artefaktów można znaleźć prawdziwe, unikatowe
„perełki”. Jedną z nich jest wyżynarka, bardzo dobrze utrzymana,
datowana na początek XX wieku.
Kolejną i ważną „perełką” jest wyprodukowana w Trzebini młocarnia.
– Zieleniewski miał sieć fabryk maszyn
żniwnych we wszystkich trzech zaborach. W Trzebini zatrudniał ponad
700 osób. Niestety, niewiele z tych
maszyn się zachowało, dlatego są tak
cenne. Nawet skansen w Lipowcu nie
ma żadnej jego maszyny. A tę tata
przywiózł aż spod granicy ukraińskiej
– wyjaśnia Milena Klimczak, córka
jaworznickiego rolnika.
W głębi pomieszczenia, gdzie
przechowywana jest rolnicza kolekcja, znajdują się narzędzia, których używano bardzo dawno temu
– pługi, radła, cepy, brony, kultywatory, sochy, kieraty, kosiarka Henryka Langsma, snopowiązałka, 7
ciągników, tzw. dzików w stodole.
Parę metrów dalej są bryczka i sanie, które pan Jan jeszcze niedawno
wykorzystywał. – Gdy, chyba Anglicy, nagrywali film „Trzęsienie ziemi

w San Francisco,” użyto mojej bryczki
i koni. Pożyczałem ją też na imprezy
charytatywne, festiwal elżbietański,
a sanie wykorzystano do kuligu dla
zaproszonych dzieci z partnerskiego
miasta z Czech – dodaje.

Peerelowskie
artefakty
W kolekcji pana Jana są również
przedmioty codziennego użytku,
szczególnie te z czasów PRL-u.
Zaczynając od najstarszych, znajdujemy tu skrzynie posagowe do
przechowywania ubrań czy drewniane walizki, wrzeciono, międlica
i grzebień do czesania lnu i konopi,
ręczny magiel – stary niemiecki,
prasę do sera, maselniczkę, młynki,
moździerz, nawet baniak na mleko
jeszcze z adresem właściciela, żelazka na węgiel i z duszą, telefony,
maszyny do szycia.
– Przedmioty codziennego użytku
zacząłem zbierać, gdy częściej na nie
trafiałem. Okazało się, że gdzieś znajdywałem to jakieś garnki, kociołki.
Gdy widziałem i te przedmioty, serce miękło, więc kupowałem. Mam
zaprzyjaźnionych właścicieli skupu
złomu. Oni mnie informują, gdy trafią
do nich jakieś perełki albo odkładają
je dla mnie – uśmiecha się pan Jan.
Wśród tych przedmiotów znajdują
się również lampy grzewcze, górnicze karbidowe, a nawet skórzany kask górniczy, który ma ponad
100 lat. Do peerelowskich okazów
należy niezła kolekcja motocykli
firmy Romet, Komar. Niektóre są
jeszcze na chodzie.

Eksplorowanie
strychów, złomowisk
Pan Jan pojedzie po okazy do
swojej kolekcji w zasadzie wszędzie.
Objechał już całą Polskę. Interesujących sprzętów szuka w ogłoszeniach, internecie. Jeśli trafi na

Pasję pana Jana podzielają córka Milena i syn Krystian | fot. Ewa Szpak

jakąś „perełkę”, to jedzie nawet na
drugi koniec Polski. Zgłaszają się do
niego też osoby, które przy porządkowaniu strychów, piwnic, znajdują interesujące, stare przedmioty.
Znajomi też wyszukują dla niego
takie rzeczy. – Nawet nie zdajemy
sobie sprawy, jakie rzeczy ludzie mają
jeszcze na strychu – dodaje jaworznicki kolekcjoner. Współpracuje
z właścicielami złomowisk, którzy
też wyszukują dla niego „starocie”.
Zdarzają się też wymiany pomiędzy
kolekcjonerami. – Informujemy się
o znalezionych rzeczach, bo nie każdy
np. zbiera maszyny rolnicze. Atmosfera wśród nas jest miła i przyjazna. Wymieniamy się np. jakimiś zdobyczami,
jeśli mamy kilka sztuk. W Bydgoszczy
nie widzieli lamp górniczych, miałem
kilka sztuk, to wymieniłem się na inne
artefakty – wspomina rolnik.
Czasem na „perełki” trafia się
przypadkowo. – Raz wyszukałem
w internecie maszyny rolnicze. Pojechałem na miejsce, żeby je obejrzeć.
Wtedy okazało się, że w poniemieckiej
stodole jest jeszcze mnóstwo innych

interesujących rzeczy. Schowane za
snopkami z tamtych czasów, czekały
na odkrycie. Były tam nawet słoiki
z jakimiś zaprawami. Kiedy to obejrzałem, to szybko dogadałem się z właścicielami i wzbogaciłem moją kolekcję o kilka nowych przedmiotów. Oni
chcieli się tego pozbyć, a ja zyskałem
cenne okazy – mówi pan Jan.

Pasja wymagająca
poświęcenia
– Ile mam teraz tych okazów? Nie
liczyłem ich jeszcze, ale jest tego mnóstwo. Setki – szacuje kolekcjoner.
Artefakty pan Jan trzyma w dawnej
chlewni, którą odpowiednio przygotował. Większe przedmioty trzyma w stodołach, garażach oraz na
działce, gdzie przykryte są plandeką,
by warunki atmosferyczne im nie
szkodziły. W przyszłości planuje wybudować hangar, aby cała kolekcja
znajdowała się w jednym miejscu.
Wiele przedmiotów czeka na
renowację, bo pan Jan najpierw

je odrestaurowuje, ale może się
tym zajmować głównie zimą, gdy
pracy w gospodarstwie jest mniej.
Drewniane zabezpiecza preparatem, metalowe czyści, maluje, uzupełnia brakujące części. Niektóre
elementy i okazy trudno było zdobyć. Wymagało to pilnego śledzenia stron internetowych.
– Tak było z węgierskim ciągnikiem Dutra, których jest w Polsce
tylko 8. Potężna maszyna, muszę ją
ściągnąć spod Poznania i to wymaga
poświęcenia i logistyki – wyjaśnia
pan Jan.
Każdy kolekcjoner wie, ile poświęcenia wymaga ta pasja. Na
szczęście pan Jan nie jest w tym
sam, wspiera go cała rodzina. Córka Milena i syn Krystian jeżdżą
z nim i sami też angażują się w poszukiwania. – Mama, kiedy jeszcze
żyła, bardzo nam kibicowała. Mocno
nas wspierała, cieszyła się z każdego
zdobytego okazu. Jej też zależało,
aby zachować dla potomności te
przedmioty – przyznaje Milena.
Ewa Szpak
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Pamiętają o tamtej tragedii

26 sierpnia obchodzić będziemy 67. rocznicę jednego
z najtragiczniejszych wydarzeń w historii jaworznickiego
górnictwa. Tego dnia, w 1954 roku, 18 górników kopalni
Komuna Paryska straciło życie. Pracowali w upadowej
„Danuta”, kiedy ta została zalana wodą, która odcięła
im drogę ewakuacji. Najmłodsza z ofiar miała 18 lat,
a najstarsza 48. Uratował się tylko jeden górnik Ludwik Guja,
wówczas 38-letni.
Pan Ludwik pracował w kopalni
od parunastu lat, razem ze swoim
szwagrem. Wyszedł tego dnia do
pracy, jak zawsze, wcześnie rano. –
Tata zabrał ze sobą przygotowane przez
mamę kanapki ze smalcem, półlitrową
butelkę kawy i po około 20 minutach
dotarł do pracy. Dzień jak każdy, nic
nie wskazywało na tragedię – opowiada syn pana Ludwika, Włodzimierz
Guja, który urodził się 5 lat po tej
tragedii. – Tata przez lata miał traumę,
dosłownie osiwiał w ciągu dwóch miesięcy. A tę historię znam ze szczegółami
z jego opowiadań – dodaje.

Po odprawie pan Ludwik został
skierowany z Franciszkiem Figurą
do wykonywania torowiska, po którym miały być wożone materiały do
budowy tamy wodnej. Tym zadaniem zajmował się od kilku dni. Najpierw jednak sztygar Bielas kazał mu
poprawić stropnice, które popękały
pod wpływem dużego parcia stropu
– górotworu. Po wykonaniu tej pracy
poszedł z Figurą w stronę chodnika
wodnego, gdzie miał obkładać kolejkę. – W pewnym momencie, jak tata
wspomniał, usłyszał krzyk – Woda!
Woda! – Dochodził z miejsca, gdzie gór-

Wały powstały
w starożytności
Znane są wyniki badań próbek pobranych z paleniska, odkrytego na
Grodzisku przez uczestników letnich
wykopalisk archeologicznych. Pozostałości ogniska, znalezione u podstawy tajemniczego, kamiennego wału,
datowanego na okres kultury łużyckiej, pochodzą ze starożytności – dokładnie z VI w. p.n.e. Oznacza to, że
ogień rozpalili tam przed 2,5 tys. lat
pradawni mieszkańcy jaworznickich
terenów.
Wykopaliska na Grodzisku przeprowadzili muzealnicy z Muzeum
Miasta Jaworzna razem z olkuskim archeologiem Dariuszem Rozmusem,
kustoszem w dąbrowskim muzeum
„Sztygarka”, wykładowcą w Wyższej
Szkole Humanitas. – Badania, przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, potwierdzają hipotezy o czasie powstania
wałów. Nie ma już więc wątpliwości, że
ich budowa miała miejsce około 600 lat
przed naszą erą. To oznacza, że 2,5 tys.
lat temu na terenie dzisiejszego Jaworzna istniała przynajmniej jedna osada
– zaznacza Przemysław Dudzik,
dyrektor jaworznickiego muzeum.
– Za kilka tygodni będą też znane rezultaty badań kości, znalezionych przy
pradawnym palenisku. Dowiemy się, do
kogo należały – dodaje.
Na Grodzisku są dwa koncentryczne wały, oddalone od siebie o 10 metrów i zamykające plac o średnicy
około 100 metrów. Obecnie są ledwo
widoczne w leśnych zaroślach. Fragment wału zewnętrznego muzealnicy
odkopali w lipcu tego roku. Analiza
ułożenia kamieni potwierdziła, że
mury zostały wzniesione ludzką ręką.
Wciąż jednak nie wiadomo, jaki miały
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charakter. – Założenie, że pełniły funkcję obronną, nie jest pewne, z uwagi na
to, że na konstrukcjach nie ma śladów
bitewnych i są one w dobrym stanie –
podkreśla muzealnik. – Być może była
tu zagroda dla zwierząt. Możliwa jest
też funkcja kultowa. Oznaczałoby to
wtedy, że wokół Grodziska było więcej
ludzkich osad – kontynuuje.
Badacze mają nadzieję, że sprawa
wyjaśni się dzięki wynikom badań
gleby. Jej analiza odbywa się w jednym z laboratoriów na Śląsku.
Przed muzealnikami praca nad zabezpieczeniem wału. Snują już plany
stworzenia ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej, która przyciągnęłaby na Grodzisko pasjonatów historii. To jednak
nie stanie się od razu. Potrzebna jest
współpraca muzeum z różnymi instytucjami, w tym z jaworznicką gminą,
Lasami Państwowymi i wojewódzkim
konserwatorem zabytków.
A co z dalszymi badaniami wałów
i z poszukiwaniami innych form ludzkiej obecności? Muzealnicy zamierzają szukać śladów pradawnej osady i innych miejsc, w których mogli
działać praprzodkowie. Pomocą będą
badania lidarowe, dzięki którym można zobaczyć rzeźbę sprawdzanego
obszaru. Dzięki temu badacze będą
mogli wytypować prawdopodobne
miejsca, w których mogą znajdować
się skarby przeszłości.
Wykopaliska na Grodzisku odbyły
się przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach zadania
„Wspieranie działań archeologicznych”.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Pomnik upamiętnia tragedię górników | fot. Anna Zielonka-hałczyńska

nicy drążyli pochylnię łączącą chodnik
główny z pierwszym pokładem. Potem
usłyszał głośny szum i plusk wody. Bez
zastanowienia, jakby przeczuwał, zaczął
uciekać w kierunku pochylni fedrunkowej, a nie schodowej. I tak naprawdę to
go uratowało – wspomina syn górnika.
Woda z impetem wdzierała się do
wyrobiska. Pan Ludwik zaczął uciekać, ale jego kolega Franciszek Figura
chciał jeszcze zabrać ze sobą narzę-

dzia i niestety ponadmetrowa fala porwała go ze sobą. Pan Ludwik uciekał
przed siebie, brodząc już w wodzie do
pasa, trzymał się wózków i kierował
w stronę wylotu upadowej fedrunkowej. W ciągu kilku minut wszystkie chodniki, pochylnie i wyrobiska
zostały zalane. – Podobno, kiedy tata
wydostał się na powierzchnię i kiedy
przybyła pomoc, rwał się z zamiarem
wejścia do upadowej, aby ratować kole-

gów, szwagra. Niestety, dla nich nie było
już ratunku. A tata tak mocno to przeżył, że już więcej do kopalni nie wrócił,
pracował później na kolei – przyznaje
Włodzimierz Guja.
Przez kolejne dni, gdy sprowadzono odpowiednie pompy, odwadniano
kopalnię. Według danych z opracowania Feliksa Czerwonki „Historia
kopalni Jan Kanty” z upadowej wypompowano 4.500.000 m3 wody.
To mniej więcej tyle wody, ile znajduje się w Sosinie. Dopiero po około
czterech tygodniach natrafiono na
pierwsze ciała górników. Znajdowały
się w różnych miejscach chodników
i wyrobisk. Szukanie ciał tragicznie
zmarłych górników trwało jeszcze
kilka dni, gdyż pędząca żywiołowo
woda przyniosła ze sobą ogromne ilości mułu i zanieczyszczeń. Ta
ogromna tragedia bardzo poruszyła
mieszkańców Jaworzna. Każdego
roku pod koniec sierpnia spotykają
się pod pomnikiem w Łubowcu, oddając hołd ofiarom.
Ewa Szpak
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Milion
na ogrody
Dobra wiadomość dla jaworznickich działkowców. Wkrótce trafi do
nich spory zastrzyk gotówki z budżetu województwa śląskiego. Zarząd
Województwa Śląskiego zatwierdził
właśnie listę rankingową wniosków
objętych refundacją dla Rodzinnych
Ogrodów Działkowych. Z puli miliona złotych przeznaczonego dla działkowców, wsparcie otrzyma w sumie
trzydzieści stowarzyszeń, w tym trzy
z Jaworzna.
I tak po 50 tys. zł otrzymają Stowarzyszenie Ogrodowe Jawor i Stowarzyszenie Ogrodowe Działkowców
Warpie. Finansową pomoc otrzyma też jaworznicki Rodzinny Ogród
Działkowy im. Tysiąclecia Państwa
Polskiego. Do tego stowarzyszenia
trafi 43 200 zł.
– Dofinansowania zostaną przeznaczone w głównej mierze na modernizacje alejek i dróg dojazdowych, a także
na wykonanie odwodnień i drenażu
działek – wyjaśnia Dariusz Starzycki, wicemarszałek województwa śląskiego.
Finansową pomoc z budżetu województwa śląskiego otrzymają też
między innymi działkowcy z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Tychów,
Gliwic, Katowic, Piekar Śląskich, Żor,
Bielska-Białej i Częstochowy. GD
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Chomiki mają się dobrze
Naukowcy i wolontariusze policzyli norki zamieszkałe przez chomiki
europejskie. Ze wstępnych ustaleń
wynika, że na terenie Jaworzna jest
teraz około 75 zamieszkałych norek.
Najwięcej jest ich w okolicach Jeziorek. To duży sukces.
Badania w terenie prowadzono
w drugiej połowie sierpnia. Wolontariusze rozpoczynali pracę już po
godzinie 7 i każdego dnia pokonywali pieszo ponad 16 km. Spacery
na terenie Wilkoszyna, Cezarówki
czy niedaleko Grodziska przyniosły
zadowalające efekty. – W odniesieniu
do ubiegłych lat możemy odnotować
w tym roku sukces w naszych działaniach. Według naszych obserwacji jest
tu 75 norek zamieszkałych przez chomi-

ki. Najistotniejszy jest fakt, że chomiki
rozeszły się po całym obszarze dostępnych pól – mówi prof. UAM dr hab.
Joanna Ziomek z Zakładu Zoologii
Systematycznej Wydziału Biologii
Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
W trakcie inwentaryzacji zbierany
jest materiał włosowy, który pozwoli
przebadać populację pod kątem genetycznym. – Materiał otrzyma pani
prof. Iwona Melosik, która sprawdzi,
czy populacja wzmocniła się pod kątem
genetycznym. Ma to istotne znaczenie dla zdrowia i żywotności populacji
– wyjaśnia Joanna Ziomek.
Praca przy liczeniu nor chomików
europejskich w tym roku jest nieco utrudniona. Powodzenie zadania
zależy od tego, czy będą skoszone

Sympatyczny gryzoń odnaleziony przez wolontariuszki | fot. Kinga Matych

Wolontariusze policzyli norki chomików | fot. Natalia Czeleń

zboża. Większość jest ścięta. – Na
szczęście jaworzniccy rolnicy wspierają nas w działaniach – podkreśla prof.
Joanna Ziomek.
Najlepiej sytuacja wygląda w Jeziorkach. Natomiast w okolicach Wilkoszyna jest zbyt duża presja drapieżników. Z jednej strony lisy penetrują
teren, z drugiej zaś problem stanowi
obecność biegających bez smyczy
psów. – Pomimo naszych interwencji
i znaku stojącego na terenie, większość
spacerujących tutaj osób puszcza psy
wolno. Nie sprzyja to zasiedlaniu przez
chomiki wilkoszyńskich pól – opowiada
Joanna Ziomek.
Warto wspomnieć, że w ciągu
ostatnich lat populacja chomików
europejskich drastycznie spadała.

REKLAMA

Prace na terenach zielonych
Pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie wykonują wiele prac na terenach
zieleni urządzonej i nieurządzonej.
To do ich obowiązków należy m.in.
koszenie trawników na terenach
gminnych w osiedlach mieszkaniowych, kwaliﬁkacja drzew do wycinki,
porządkowanie parków i skwerów,
nasadzenia oraz dbanie o kwietniki,
rabaty i skupiska roślin ozdobnych.
Lipiec i sierpień to okres, w którym pracownicy MZNK skupiają się głównie na zadaniach związanych z utrzymaniem trawników i żywopłotów na gminnych terenach.
Stopniowo, według przyjętego harmonogramu, koszone są trawniki, przycinane żywopłoty oraz wywożona jest skoszona trawa.
Oprócz tego cały czas realizowane są na
bieżąco zadania polegające na utrzymaniu
czystości na powierzonych jednostce terenach zielonych i rekreacyjnych, takich jak
np. Planty, parki gminne, piaskownice i place
zabaw oraz siłownie pod chmurką.

Istniało ryzyko, że za 10 lat gatunek
przestanie istnieć. Jaworzno przystąpiło do akcji ratowania zagrożonej
populacji. W 2017 roku podjęto próby
osiedlenia chomików z Siemianowic
Śląskich. Rok później, w polach między Byczyną a Cezarówką, wypuszczono chomiki czeskie. Sympatyczne
zwierzaki doczekały się nawet swoich
pomników na Rynku w Śródmieściu
i Byczynie. Projekt ochrony chomika europejskiego jest realizowany
we współpracy z Urzędem Miejskim
w Jaworznie oraz Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”. Inicjatywa otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
NC
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Na rynku wydawniczym pojawiła się nietypowa pozycja - „Bądź jak włóczykij. Subiektywny przewodnik literackim szlakiem po południowej Finlandii”. Jego
autorką jest rodowita jaworznianka, Jessika Klaudia Kaczmarczyk. Autorka prosto po powrocie z kolejnej pasjonującej wyprawy, tym razem na Islandię,
udzieliła nam odpowiedzi na kilka pytań.

Ważne, by mieć miejsce, do którego chce się wracać

Twoja pierwsza książka to drogowskaz po Finlandii. Zazwyczaj blogerzy i influencerzy
wybierają ciepłe, słoneczne
kraje na cel podróży. Ty wybrałaś surowy, chłodny klimat skandynawski. Dlaczego
akurat podróż do krainy Muminków?
Czasem żartuję, że we wcześniejszym wcieleniu byłam Szkotem albo
Wikingiem. Mam wrażenie, że urodziłam się z miłością do Północy. Lubię,
gdy jest zimno, wietrznie, a krajobraz jest surowy. Najchętniej funkcjonowałabym w temperaturze nie
przekraczającej 17 stopni. Muminki
były jedną z tych destynacji, które od
dawna chciałam odwiedzić. Możliwość wejścia w świat ukochanej bajki
z dzieciństwa ma w sobie niezwykły
czar. Istniejąca w Naantali Dolina Muminków nie jest lunaparkiem w myśl
Disneyowskich założeń, a dokładnie
odwzorowanym światem, znanym
z książek Tove Jansson. W podróży,
przede wszystkim, oddałam się odkrywaniu życia autorki i miejsc związanych z jej twórczością. Wchodząc
głęboko w świat twórcy, mamy szansę odkryć jego dzieło z zupełnie innej
perspektywy. Zdaję sobie jednak sprawę, że nie każdy może pozwolić sobie
na to, by oddać się lekturze listów,
wspomnień i biografii przed podróżą,
bo w życiu codziennym brakuje na to
czasu. Mój przewodnik wychodzi temu
naprzeciw, i podaje czytelnikowi, i podróżnikowi na tacy fragmenty listów
i wspomnień pisarki. W syntetycznej
wersji pozwalają one samemu odbyć
podróż śladem ulubionej bajki z dzieciństwa, czy też poznać życie osoby
homoseksualnej w niełatwych dla tej
grupy czasach w Finlandii.
Zapowiadasz wydanie kolejnych poradników podróżniczych. Czego możemy się spodziewać?
Od lat podróżuję literackim i filmowym szlakiem. Nie zdradzając
za wiele, kolejne części cyklu będą
jak i ta, nosić tytuł „Bądź, jak…”.
Pozwolą odkryć miejsca związane
z innymi literackimi zachwytami. Będzie to pewnego rodzaju pielgrzymka.
Następne dwie części będą oscylować
wokół jednego z moich ulubionych
miejsc na świecie - Wielkiej Brytanii.
Czy będą to praktyczne poradniki, gdzie znajdziemy kroki
od a do z, które doprowadzą
nas do celu podróży?
Przede wszystkim moje przewodniki mają otworzyć innych na podróże
w rytmie „slow”. Dzięki temu w swojej podróży odnajdziemy znacznie
więcej, niż oczekiwaliśmy. Zbliżymy się do odwiedzanej destynacji
jeszcze zanim wyruszymy z domu.

z łapaniem stopa i odkrywaniem rosyjskiej duszy, eksploracja Kamczatki
i ucieczka od cywilizacji. Wzdycham
do lodowców, więc te w Grenlandii,
Argentynie czy na Antarktydzie są jak
najbardziej na mojej liście marzeń.
Z wykształcenia jesteś historykiem i historykiem sztuki.
Jesteś też blogerką, podróżniczką i licencjonowanym liderem wypraw. Jak udaje ci
się to wszystko pogodzić?

Jessika wędruje śladem ulubionych bajek i ﬁlmów | fot. Archiwum prywatne

Moim celem jest też przedstawienie
miejsc z perspektywy artysty, pisarza, oraz jego dzieła. Krok po kroku będziemy je wspólnie odkrywać.
Książka napisana jest tak, by zaspokoić tych, którzy pragną zabrać ją
w podróż i skorzystać ze wszystkich
praktycznych porad. Znajdziemy tu
informacje o noclegach, transporcie,
dokładne namiary, a nawet gotowy plan, zakładający różne opcje
budżetowe. Książka przypadnie do
gustu również tym, którzy kochają
podróżować wyobraźnią w wygodnym fotelu w swoim domu.

Aż prosi się, by zacytować słowa
Susan Sontag - „Nie byłam wszędzie,
ale wszędzie na pewno jest na mojej
liście”. Oprócz miejsc, do których
nieustannie wracam, czyli Wielkiej
Brytanii, Skandynawii, Rosji i Ber-

lina, jest jeszcze sporo punktów na
mojej mapie. Myślę o podróży do
Kanady – śladem „Ani z Zielonego
Wzgórza”, czy też do Kenii – śladem
Karen Blixten. Marzy mi się też samotna tułaczka po rosyjskich stepach,

Rok temu wystąpiłaś w „Pytaniu na śniadanie” i opowiadałaś o podróżach śladem
filmów, seriali i książek. Prowadzisz bloga pod nazwą Buszując w codzienności. Jaką
dałabyś radę początkującym
blogerom i podróżnikom?

Podróże wypełniają znaczną
ilość czasu w Twoim życiu.
Czy tęsknisz za Jaworznem?
Oczywiście! Jaworzno, a właściwie
Długoszyn, to moje prywatne Avonlea,
czuję się tu zawsze jak Ania z Zielonego Wzgórza. Staram się znajdować
czas na regularne odwiedziny w rodzinnym domu. Kawa z dziadkiem
w garażu, z witającymi mnie psami,
i herbata z babcią w altance, to moje
ulubione momenty w ciągu roku. Raz
w miesiącu można mnie spotkać w moich rodzinnych stronach. Biegam wtedy
z psami poprzez pola. Myślę, że bardzo
ważne jest, by mieć takie miejsce na
świecie, do którego chce się wracać.
W Warszawie bardzo lubię opowiadać
znajomym o tym, jak zaskakują mnie
ciągłe postępy w naszym mieście Jaworznie. Nie ukrywam, że regularnie
wysyłam tu kogoś ze stolicy, by zwiedził z listą moich porad jaworznicki
park Gródek czy GEOsferę. Zawsze
wracają oczarowani!

Na blogosferę patrzę od wielu lat
z dwóch różnych perspektyw - jako
osoba pracująca z influencerami, bo
jestem marketerem w agencji reklamowej, i jako osoba „ze środowiska”.
Najważniejsze jest pytanie, które trzeba sobie zadać na samym początku.
Po co się tego bloga pisze? Czy robi się
to dla siebie, czy traktuje go jako wirtualny pamiętnik z podróży, czy jako
drogowskaz z radami dla innych. Gdy
się już obierze ten kierunek, warto się
go trzymać. I, przede wszystkim, robić
to w zgodzie ze sobą! Jeśli miałabym
radę zamknąć w jednym zdaniu, byłoby to - „Pisz bloga z miłością i dziel
się swoją pasją, nikogo nie udawaj”.
Czy zdradzisz nam, co jeszcze
znajduje się na twojej liście
podróży marzeń?

Przede wszystkim jestem marketingowcem. Od 7 lat mieszkam w Warszawie i pracuję w szeroko pojętym
digitalu. Wykształcenie wykorzystuję
w podróżach, pracy nad przewodnikami czy podczas liderowania wyprawom. Uwielbiam intensywne życie,
dlatego staram się planować urlopy z wyprzedzeniem, by zwiedzać
samotnie, bądź jako lider wypraw,
i godzić to z codzienną pracą na etacie. Wiele zmienia nasze podejście.
Gdy tylko pokonamy ten wewnętrzny
głos w głowie, który powtarza „po co
mi to, lepiej się wyspać”, wyjdziemy
wcześnie z łóżka i zaczniemy działać
– osiągniemy sukcesy. Kiedy nauczyłam się lepiej wykorzystywać poranki, okazało się, że mimo regularnej
pracy na etacie, w ciągu kilku miesięcy byłam w stanie napisać jeden,
a później drugi przewodnik. Mogłam
też rozbudować bloga. Wymagało to
systematyczności i dyscypliny. Najważniejsze, by wiedzieć czego się chce
i do tego dążyć. Gdy świat staje się
nieznośny, warto odciąć się na kilka dni i pobyć offline, by naładować
baterie, z dala od świata, chociażby
w samotnej podróży.

Dziękuję za rozmowę.
Spotkanie z Mamą Muminka | fot. Archiwum prywatne

Rozmawiała Natalia Czeleń
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Muzyczna bitwa
Do naszego miasta zawitały freestylowe bitwy. Zmagania toczyły
się w sobotę, 21 sierpnia, w klubie
Ponad.to. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów.
Najwyraźniej ta forma muzycznej aktywności sprawdziła się w Jaworznie.
Freestylowa bitwa jest formą
muzycznej improwizacji, starciem

dwóch lub więcej freestylowców.
Utarczki słowne to jeden z najbardziej emocjonujących elementów
hip-hopu. Zawodnicy starają się
jak najlepiej wypaść poprzez nawiązanie do tematu, technikę czy
rodzaj rymów. Bardzo ważna jest
zdolność improwizacyjna rapera.
Organizatorami inicjatywy byli An-

Muzyczny pojedynek spodobał się jaworznianom | fot. Maciej Stokłosa
AU TO P R O M O C J A

gelika Dziubaczka i Michał Mazur.
– W Jaworznie jeszcze nie było takiej
bitwy. Jest dużo bitew w całym kraju,
więc dlaczego Jaworzno miałoby nie
mieć swojej? Postanowiliśmy wyjść
z tą inicjatywą, jako pierwsi w mieście
– mówi Angelika Dziubaczka.
Pierwsze miejsce bezapelacyjnie
zajął Ksywa, drugie Koziołek, a trzecie Siemper. Za sterami stał Dj Jin
z lampy, który słynie z miłości do
winyli i rapu. Po bitwie rozpoczęto
imprezę do białego rana. O klimat
muzyczny z dużą dawką Drum 'n'
bass'òw zadbał Kryshka. – Poprzednie
imprezy hip-hopowe cieszyły się dużym
zainteresowaniem w mieście, ale Bitwa
o Jaworzno przerosła nasze oczekiwania. Zjechali się ludzie z różnych
miast. Jesteśmy z tego bardzo dumni
i na pewno będziemy kontynuować cykl
– podkreśla Angelika Dziubaczka.
W trakcie imprezy przeprowadzono dobrowolną zbiórkę na rzecz
schroniska dla zwierząt w Chełmku.
Udało się zebrać 337 zł. Organizatorzy kupią karmę dla zwierząt i dostarczą ją do schroniska.
Natalia Czeleń

Rodzinny pikni

Klocki wielkoformatowe zawsze cieszą się zainteresowaniem dzieci | fot. Natalia Czeleń

Za nami kolejny piknik
z cyklu plenerowych
imprez pod hasłem
„Z rodziną w plenerze”.
Tym razem jaworznianie
bawili się w GEOsferze.
Organizatorzy zadbali o to,
by atrakcji nie zabrakło.
Dużym powodzeniem cieszyła
się rodzinna gra terenowa. Tylko
w tej zabawie udział wzięły aż 22
drużyny. Rodzinny piknik odbył się
w niedzielę, 22 sierpnia.
„Triasowy detektyw” to gra terenowa, która była główną atrakcją
niedzielnego pikniku. To doskonała
propozycja dla rodzin, które chcą
i lubią spędzać wspólnie czas na
świeżym powietrzu. Wspólne granie
to dawka dobrej zabawy, humoru,
ale też możliwość poszerzania swojej wiedzy.
Kolejną propozycją dla uczestników pikniku był wykład Krzysztofa Szopy, adiunkta w Instytucie
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mowa była
o mikrokosmosie. Uczestnicy spotkania mieli szansę spojrzeć na substancje wykorzystywane w życiu
codziennym, np. sól kuchenną czy

skorupkę jaja kurzego, z zupełnie
innej perspektywy.
Wykład „Owady społeczne.
W jedności siła!”, autorstwa Radosława Brzezowskiego, doktora biologii i entomologa, wzbudził
zachwyt przede wszystkim chłopców, którym owady są niestraszne.
Podczas wykładu prowadzący wyjaśniał, dlaczego niektóre mrówki, osy
bądź pszczoły tworzą społeczności
przypominające duży organizm.
Omawiał role, jakie przypadają poszczególnym członkom społeczności
i efekty ich wspólnej pracy.
Tradycyjnie już, wielkim zainteresowaniem cieszyły się poka-

Najwięcej frajdy sprawiły maluchom słomki konstrukcy

Aldona
Patryn

Beata Kowalczyk
z dziećmi

Jestem mieszkanką Jaworzna i bardzo cieszę się, że w GEOsferze organizuje się takie imprezy. Przyjechałam tutaj z Mikołajkiem, dla którego
z moją mamą stanowię rodzinę zastępczą. Mikołajek ma dużo frajdy.
Biega od jednych klocków do drugich.
On jest bardzo energiczny i potrzebuje
ruchu, a takie miejsca i imprezy mu
to gwarantują. Jestem tutaj pierwszy
raz, ale na pewno nie ostatni.

Jestem rodowitą jaworznianką. Chętnie bierzemy udział w tego typu imprezach. Bardzo fajnie, że miasto gwarantuje spotkania dla rodzin. Dzieci mogą
się odprężyć, poznać wielu nowych
kolegów, dowiedzieć się ciekawych rzeczy, odkrywać nieznane. Dla rodziców
to też oderwanie się od codzienności.
Okres pandemii to bardzo trudny dla
wszystkich czas i taka chwila relaksu
jest wskazana.
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Koniec Akcji Lato.
Ruszamy z zajęciami

ik w GEOsferze

Uczestnicy zabawy ćwiczyli swoją celność, strzelając z łuków | fot. Natalia Czeleń

zy techników kryminalistycznych.
Wielu jaworznian było ciekawych
tego, jak pobiera się odciski palców.
W niedzielę można też było wziąć
udział w queście „Spacer po dnie
triasowego morza” i poczuć się jak
archeolog, odkopując skamieliny.
Na tych, którzy chcieli popracować nad kondycją i sprawnością
fizyczną, czekały łuki, badminton,
kule do gry w bule czy bramka
celnościowa. Dla przyszłych inżynierów przewidziano słomki konstrukcyjne. Instruktorzy z MCKiS
nie zapomnieli też o najmłodszych
uczestnikach niedzielnego pikniku. Furorę robiły wielkoformatowe

yjne | fot. Natalia Czeleń

Danuta
Patryn

klocki. - Niektóre atrakcje powtarzamy na naszych piknikach, bo zawsze
cieszą się dużym zainteresowaniem.
Rodzice często pytają na przykład
o wielkie klocki dla dzieci czy słomki
konstrukcyjne. Cieszymy się, że nasze propozycje przypadają do gustu
mieszkańcom Jaworzna i przyciągają
całe rodziny - podkreśla Barbara
Halaś, kierownik działu kultury
w MCKiS.
O kąciki dla najmłodszych zadbały również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Jaworznie, a także Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział w Jaworznie.
Niedzielna rodzinna gra terenowa
w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej była ostatnią z tego
cyklu w sezonie letnim. Przed nami
jednak jeszcze jeden piknik pod hasłem „Z rodziną w plenerze”. Tym
razem zabawa zorganizowana zostanie w sobotę, 28 sierpnia na jaworznickich plantach. Bawić się
będzie od godziny 16. W programie
sporo atrakcji. Będą zabawy taneczne
dla dzieci i dorosłych oraz olimpiada sportowa. Chętni będą mogli się
zmierzyć w rozmaitych konkurencjach. Będzie też okazja, by zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce oraz wziąć udział w kole fortuny.
Natalia Czeleń

Przed uczniami niespełna tydzień
wakacji. Kończy się więc również
Akcja Lato prowadzona przez jaworznickie placówki kulturalne.
Wakacje w mieście z pewnością nie
były nudne. Wycieczki, warsztaty,
wizyty w kinie, zajęcia artystyczne
i sportowe skutecznie wypełniły
czas wolny od szkolnych obowiązków, a instruktorzy już przygotowują plany na najbliższe tygodnie.
Planów jest sporo.
– W tym sezonie postawiliśmy na
plener. Pogoda generalnie nam sprzyjała. Mieliśmy mnóstwo wycieczek
i wyjazdów. Odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, bywaliśmy na basenie
i w kinie. Nie brakowało też zajęć
w klubach – wspomina Ewelina
Ogiołda, kierownik zespołu obiektów kulturalnych w Miejskim Centrum Kultury i Sportu.
W Śląskim Ogrodzie Botanicznym uczestnicy Akcji Lato podglądali pracę pszczelarzy i poznawali zwyczaje pszczół. Była okazja,
by obejrzeć ule, przyjrzeć się plastrom miodu, a na koniec skosztować słodkiego i zdrowego specjału.
Mnóstwo atrakcji czekało też na
uczestników Akcji Lato w leśnym
Parku Niespodzianek w Ustroniu.
Spotkać udało się tam między innymi drapieżne ptaki, sarny i daniele. – Największe wrażenie zrobiły
na nas jednak sowy, które wspaniale
współpracowały ze swoim opiekunem

Alpaki podbiły serca uczestników Akcji Lato | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

– wspominają uczestnicy wycieczki
do Ustronia.
Tylko w sierpniu w ramach Akcji
Lato były też przejażdżka kolejką
Elka nad Parkiem Śląskim, wizyta
u smoka wawelskiego w Krakowie
i wyprawa wodną Nimfą po Wiśle
oraz warsztaty artystyczne w Maciejówce.
Mimo że wakacje już się kończą,
to w klubach Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu już przygotowywane są programy zajęć na jesień.
W grafikach znajdą się zajęcia, które od dawna cieszą się dużą popularnością wśród jaworznian, oraz
nowe propozycje.

Joanna Tuszyńska
z synem Stefanem

Pszczoły nie mają już żadnych tajemnic | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Jestem ze Szczakowej. Moim zdaniem, tego typu imprezy powinny
odbywać się co tydzień. W naszej
dzielnicy niestety nic się nie dzieje,
dlatego chętnie przyjeżdżamy tam,
gdzie organizowane są pikniki. Jestem tutaj z wnukiem. On jest zachwycony klockami wielkoformatowymi. Może je układać, przesuwać.
Widzę, że dzieci też chętnie układają klocki konstrukcyjne.

Jesteśmy z Jaworzna i czwarty raz
uczestniczymy w grze terenowej.
Uważam, że to jest bardzo trafiony
pomysł. Często przyjeżdżaliśmy do
GEOsfery, a dzięki tym piknikom
jesteśmy tu teraz praktycznie co tydzień. Poznajemy ten teren coraz lepiej. Odkrywamy nowe miejsca. Mapa
nie stanowi już dla nas problemu.
Dzisiaj zagadki są wyjątkowo trudne, ale sprawnie nam to wychodzi.

Pokazy ptaków drapieżnych w Leśnym Parku Niespodzianek | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

– We wrześniu ruszą między innymi
zajęcia w Pracowni Animacji Poklatkowej. To propozycja dla osób, które
interesują się filmem i technikami jego
realizacji. Pracownia będzie działa w Hali Widowiskowo-Sportowej
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu,
przy ul. Grunwaldzkiej 80. Chętni
mogą się jeszcze zgłaszać – mówi
Katarzyna Pokuta z Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu.
Zapisy na zajęcia prowadzone
w Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego ruszą już 1 września,
a od 6 do 10 września w szczakowskiej placówce trwać będzie Kulturalny Tydzień. W tym czasie prowadzone będą bezpłatne warsztaty
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Będzie okazja, by zobaczyć, czy zajęcia się spodobają, i ewentualnie
zapisać się na nie. W Domu Kultury
w Szczakowej działać będzie m.in.
Strefa kroju i szycia. Prowadzone
będą zajęcia teatralne, warsztaty aktorskie, zajęcia plastyczne.
Nie zabraknie też propozycji dla
zwolenników aktywności fizycznej.
– Nowy sezon i zapisy do grupy nordic
walking „Dobra naprzód” zaczynamy
we wrześniu – przypomina Agata
Stelmachów, kierownik obiektów
kulturalnych w Miejskim Centrum
Kultury i Sportu.
We wrześniu będzie też sporo
wydarzeń kulturalnych i imprez.
Już w sobotę, 11 września, w Hali
Widowiskowo-Sportowej odbędzie
się koncert Katarzyny Nosowskiej. W niedzielę, 12 września,
na Rynku świętować będziemy
Dożynki Miejskie. W poniedziałek,
13 września, rozpoczną się Dni
Godności Osób Niepełnosprawnych. W tym roku, z uwagi na stan
pandemii, obchody będą miały
zupełnie nową formułę. Świętować będziemy w jaworznickich
placówkach. Wrzesień zakończą
obchody Tygodnia Seniora.
Szczegółowe informacje na temat
zajęć i wydarzeń organizowanych
przez MCKiS znaleźć można będzie
na stronie internetowej i profilach
facebookowych klubów.
Grażyna Dębała
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120 lat Jaworzna

Jaworzno w odrodzonej Polsce
Dwudziestolecie międzywojenne
to dla Jaworzna bardzo gorący okres.
Był to czas związany nie tylko z intensywnym rozwojem przemysłu, ale
i z namnożeniem konfliktów społecznych, spowodowanych wojną, wciąż
zmieniającą się sytuacją w odradzającej się Polsce oraz światowym kryzysem gospodarczym. Żyjący w biedzie
robotnicy nieraz organizowali strajki.
Burzliwie było też w polityce lokalnej. W naszym historycznym cyklu,
z okazji 120-lecia Jaworzna, pochylamy się nad wydarzeniami, które
miały miejsce w przerwie między
światowymi konfliktami.

Nie tylko górnictwo
Po wojnie zmienili się właściciele jaworznickich kopalń. W 1923 roku Sobieskiego odkupiła od Belgów spółka
filialna firmy Giesche z Katowic. Trzy
lata później pakiet kontrolny akcji nabyli Amerykanie. Zakłady Jaworznickiego Gwarectwa Węgla Kamiennego,
należące do wiedeńczyków, wykupiła
natomiast, w 1919 roku, spółka pn.
Komunalne Kopalnie Węgla SA. Inicjatorem jej założenia był Jan Kanty
Steczkowski. Nowa firma zmieniła
nazwy nabytych kopalń. Fryderyka
Augusta przemianowano na Józefa Piłsudskiego, a Jacka Rudolfa na
Tadeusza Kościuszkę. Powstały też
nowe zakłady górnicze – duży Jan
Kanty, i mniejsze – Leopold, Szczotki

i Niedzieliska. Kopalnia Jan Kanty,
nazwana na cześć Steczkowskiego,
rozpoczęła wydobycie w 1921 roku.
Komunalne Kopalnie Węgla wydobywały też rudę cynkowo-ołowianą,
a także zbudowały m.in. stację pomp
i rurociąg, zaopatrujące w wodę zakłady górnicze, jak i gminę Jaworzno.
KKW zbudowały również nową
elektrownię. Dotychczasowa, znajdująca się na terenie kopalni Piłsudski,
była niewystarczająca na potrzeby
coraz bardziej zmechanizowanych
zakładów górniczych firmy. Dodatkowo jaworznicki węgiel przegrywał
z lepszym gatunkowo surowcem ze
Śląska. To sprawiło, że właściciele kopalń z Jaworzna zaczęli poszukiwać
nowego rynku zbytu. Tak powstał
pomysł produkcji prądu również na
potrzeby innych, niekopalnianych zakładów przemysłowych. Chęć odbioru
energii elektrycznej zgłosiły też gmina
Jaworzno i inne miejscowości, w tym
Kraków. Mała jaworznicka elektrownia nie była jednak w stanie podołać
temu wyzwaniu. Dlatego zbudowano nowy zakład, w sąsiedztwie dotychczasowego. Elektrownia została
uruchomiona w grudniu 1930 roku.
Wśród prężnie działających przedsiębiorstw wymienić należy również
zakłady chemiczne, kierowane do
1921 roku przez Ignacego Mościckiego, huty szkła, zakład bieli cynkowej i, jedną z najnowocześniejszych
w Europie, cementownię.

Gorąco w samorządach

Rozwój gospodarczy napotykał jednak na problemy, w dużej mierze
spowodowane światowym krachem.
Kopalnie miały kłopoty ze zbytem
węgla zagranicę. Czasowe, ale równie
poważne, kryzysy odnotowywały też
inne jaworznickie fabryki.

Frustracja robotników
Zła sytuacja w zakładach przemysłowych odbijała się na pracownikach. Mocno odczuli to zwłaszcza
górnicy. Z powodu małego popytu
na węgiel, zarządy kopalń – gwarectwa – były zmuszone nie tylko do
zmniejszania dni pracy, uszczuplania
górniczych pensji, ale i do sporych
redukcji etatów. Dochodziło nawet
do czasowego unieruchamiania zakładów górniczych, a w przypadku
Kościuszki, zamknięcia kopalni.
Frustracja sprawiła, że robotnicy
organizowali akcje protestacyjne. Nieraz używano siły, a zatrzymywani
przez policję prowodyrzy protestów
trafiali pod sąd. 19 maja 1931 roku,
podczas jednodniowej akcji strajkowej, doszło do rozlewu krwi. Cztery
osoby zginęły na miejscu, a kilkanaście trafiło do szpitala. Tam zmarł
piąty protestujący. Podczas strajku
życie stracili młodzi ludzie, mający
od 16 do 25 lat.
Bezrobocie na terenie Jaworzna
i okolicznych miejscowości momentami bywało bardzo wysokie (w 1933

Kopalnia Jan Kanty | fot. Archiwum Muzeum
Miasta Jaworzna

roku dotknęło w powiecie chrzanowskim od 25 do 30 tysięcy osób), a panująca drożyzna powodowała coraz
większą nędzę. Zwolnieni z pracy
górnicy fedrowali w nielegalnych
biedaszybach. Według szacunków
zginęło w nich 320 osób.
Sytuacja jaworznickich robotników była pożywką dla ugrupowań
politycznych. Poszczególne stronnictwa starały się pozyskać poparcie
proletariatu, walcząc o jego interesy
pracownicze. Z przychylnością robotników spotykała się przede wszystkim
PPS, w siłę rósł także BBWR. Jaworznianie sympatyzowali też z innymi
ugrupowaniami i grupami, również
komunistycznymi.

REKLAMA

Burzliwie bywało też w lokalnych
samorządach. Poszczególne stronnictwa walczyły ze sobą w radach
gminnych. Dochodziło do licznych
protestów wyborczych, np. w Dąbrowie, Jeleniu, Jaworznie i Szczakowej.
Były też przypadki pozbawiania
władzy lokalnych włodarzy. W taki
sposób ze stanowiska odszedł m.in.
długoletni burmistrz Jaworzna,
Franciszek Racek. Kierujący miastem przez 25 lat samorządowiec
pożegnał się z magistratem po przeprowadzonej w 1936 roku lustracji
stanu gminy. W ocenie kontrolujących, miasto z tak dużym, jak na
tamte czasy, deficytem budżetowym
(prawie 163 tys. złotych) było zarządzane nienależycie, chaotycznie,
bezplanowo, a dokonywane wydatki
z miejskiego budżetu były chybione. W 1937 roku obowiązki Racka
przejął jego zastępca, Józef Dudzik.
Następnie w Jaworznie funkcjonował
zarząd komisaryczny. Po wyborach
samorządowych w 1938 roku nowym burmistrzem został emerytowany górnik Jan Nosal.
Odwołani z funkcji zostali też burmistrz Szczakowej, Józef Maciejowski (w 1932 roku), i naczelnicy: Józef
Stec z Byczyny (w 1923 roku), Jan
Palian z Dąbrowy (w 1925 roku)
oraz, w Długoszynie, Ludwik Musiał
i Aleksander Szczepański. Naganę i karę pieniężną otrzymał z kolei, w 1923 roku, naczelnik Jelenia,
Wojciech Karweta (za pobieranie
łapówek od mieszkańców gminy).

Już nie miasteczka

Handel towarzyszył mieszkańcom Jaworzna od najdawniejszych czasów, ale sieć sklepów zaczęła się rozwijać od przełomxu XIX i XX wieku.
Wśród niewielkich sklepików pierwszej dekady XX wieku wyróżniał
się usytuowany w Rynku sklep Stawarskich (na fotograﬁi). W latach
kryzysowych kiedy zaopatrzenie było niewystarczające z pomocą
pracownikom większych zakładów pracy przychodziły tzw. konsumy
oferujące w ramach sprzedaży zamkniętej towary po niższych cenach
niż te w wolnym handlu. Na terenie Jaworzna konsumy powstały m.
innymi przy: Fabryce Portland-Cementu Szczakowa, Jaworznickim
Gwarectwie Węglowym, Fabryce Azot.

W latach po II wojnie światowej celem uzupełnienia zaopatrzenia załóg intensywnie rozwijających się zakładów uruchomiono tzw. ozetery
— Oddziały Zaopatrzenia Robotniczego. Z biegiem lat twory te ulegały
likwidacji bądź daleko idącym przekształceniom. W latach siedemdziesiątych ub. wieku wzniesiono siłami zakładów pracy we wszystkich dzielnicach miasta niewielkie pawilony handlowe administrowane i zaopatrywane przez istniejące przedsiębiorstwa: WSS, WPH, SH Samopomoc
Chłopska i inne. W centrum Jaworzna, w Osiedlu Stałym i Szczakowej
powstały duże, wielobranżowe sklepy bądź tzw. „ciągi handlowe” np.
ciąg przy ul. Gagarina.

Mimo wielu perypetii i trudności
związanych że stanem finansów, zarówno Jaworzno, jak i Szczakowa
zmieniały swoje oblicza. W Jaworznie
władze postawiły m.in. na budownictwo mieszkaniowe. Gmina sprzedawała działki pod budowę nowych
domów, a w latach 30. prowadziła
już budowę kanalizacji. Powstawały
też nowe drogi, a stare były remontowane.
Rozbudowywała się też Szczakowa, która także sprzedawała działki
budowlane. Prowadziła też akcję zalesiania nieużytków, zbudowała rurociąg, doprowadzający wodę z kopalni
Jan Kanty i podłączyła się do wodociągowej sieci w Maczkach. Gmina
prowadziła też działalność opiekuńczą
i dożywiania dzieci szkolnych. Wspierała także OSP, Związek Strzelecki
i harcerstwo.
Obie jaworznickie miejscowości
awansowały w 1933 roku ze statusu
miasteczek do rzędu miast, rządzących się ustawą z 13 marca 1889 r.
z późniejszymi zmianami. Powstały też gminy zbiorowe. W jaworznickiej znalazły się Byczyna i Jeleń,
a w szczakowskiej Dąbrowa, Długoszyn i Ciężkowice.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Bibliotekarze czytają
o Zapolskiej
Jaworzniccy bibliotekarze przygotowują się już do tegorocznej akcji
Narodowego Czytania. Wydarzenie planowane jest na 4 września
i w tym roku będzie miało wyjątkową oprawę.
– Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania spotkamy
się, aby wspólnie czytać „Moralność
pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. To
wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim
komizm i gorzką ironię, mistrzowskie
odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne
przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać

zło – zapowiedział Andrzej Duda,
prezydent RP.
W Jaworznie tradycyjnie już w akcję włączają się pracownicy Miejskiej
Biblioteki Publicznej i szykują dla
mieszkańców niespodziankę. Narodowe Czytanie będzie miało nietypową oprawę. Przede wszystkim
wydarzenie przeniesione zostanie
do sieci, co pozwoli na bezpieczny
i wygodny udział w tym przedsięwzięciu wielu osobom.
– Już pracujemy nad przygotowaniem nagrania, które opublikujemy
w naszych mediach społecznościowych.
Wspólnie, z podziałem na role, przeczytamy artykuł z Tygodnika Ilustro-

wanego. To tekst poświęcony Gabrieli
Zapolskiej i jej twórczości, opublikowany w wydaniu z 1 stycznia 1922
roku – opowiada Monika Rejdych,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
Aby nagranie było jeszcze bardziej atrakcyjne, to ilustracjami do
czytanego tekstu będą obrazy „malowane” piaskiem. – To będzie taka
niecodzienna forma. Wierzę, że okaże
się atrakcyjna dla naszych czytelników
– podkreśla Monika Rejdych.
Dzieło jaworznickich bibliotekarzy
można będzie obejrzeć już 4 września na bibliotecznym profilu facebookowym.
GD

Potrójne wicemistrzostwo i trzecie
miejsce w kategorii formacje na Dance World Cup w Wielkiej Brytanii. Te
i inne sukcesy na Wyspach dopisały
do swojego konta małe tancerki z jaworznickiej Akademii Tańca Elite.
Konkurs miał w jednym czasie dwa
finały, tegoroczny i zaległy, z zeszłego
roku. – Do udziału w światowych zmaganiach nasze tancerki zakwalifikowały
się podczas eliminacji w Krakowie. Udało
się im to zarówno w 2020, jaki i 2021
roku, jednak ze względu na czas pandemii finały z roku 2020 nie mogły się
odbyć o czasie. Dlatego zostały przeniesione na ten rok – informuje Martyna

Klimaj z Akademii Tańca Elite, która
jest autorką wszystkich choreografii
występów jaworznickich tancerek.
Oba konkursy odbywały się równolegle, od 8 do 19 sierpnia. Małe
jaworznianki zaprezentowały taniec
współczesny. W zawodach, przypisanych do roku 2020, zawodniczki
z Jaworzna zdobyły laury w kategorii
wiekowej dzieci. Zespół Elite 2 zajął
drugie miejsce wśród małych grup za
występ pt. „Próba” i trzecią nagrodę
w kategorii grup dużych, tańcząc do
choreografii „Na ostatnim piętrze”.
Wysokie miejsca przypadły jaworznickim tancerkom również za wystę-

py solowe. Szóstą pozycję za „Ofelię”
przyznano Annie Marii Swatek. Tę
samą lokatę zajęła Zuzanna Pióro
z choreografią pt. „Konflikt”. Dalsze
miejsca zajęły Kinga Chrabąszcz (12.
pozycja), Liliana Maziarz (miejsce
14.), Estera Chowaniec (24. lokata)
i Izabela Ignacak (była 29.).
W finałach za 2021 rok zespół Elite 2 zdobył dwa wicemistrzostwa,
jedno wśród juniorów za taniec do
choreografii „Kup mi”, a drugie za
występ dzieci pt. „Depresja”. 12.
miejsce w solowym tańcu do choreografii „Pięciolinia” zajęła Liliana
Maziarz.
AZ-H

Rozpoczęcie nowego
roku szkolnego zbliża się
wielkimi krokami. Dlatego filmy o szkole to doskonały pomysł
na seans w najbliższych dniach.
Jakie są najlepsze filmy o szkole? To wybór oczywiście bardzo
subiektywny, ale znajdziemy kilka zróżnicowanych gatunkowo
pozycji, wśród których są zarówno prawdziwe klasyki, jak i kilka
nowszych pozycji. Bez względu
na to, czy są to produkcje zagraniczne, czy polskie – przedstawiają

uniwersalne problemy, z którymi
zmagają się bohaterowie. Są to
historie o przyjaźniach, pierwszych miłościach, ale także problemach i niebezpieczeństwach.
Związane są one z nauką, sprawami rodzinnymi i, coraz częściej,
przemocą w szkole. To opowieści,
o młodych ludziach: sportowcach,
muzykach, cheerleaderkach, tancerzach, a także królowych szkolnych piękności, prymusach, ale
i nerdach czy szkolnych outsiderach. Filmy o szkole przezna-

czone są głównie dla młodzieży,
jednak mogą również znaleźć odbiorców wśród starszych widzów.
Z dużym sentymentem traktuję
film „Stowarzyszenie umarłych poetów”. Pamiętam jesień 1989, I klasa
LO i pierwsze szkolne wyjście do kina.
Jakże świeży, buntowniczy i wzruszający wydawał się ten film. Emocje,
jakie odczuwałam wtedy, towarzyszą
mi przy każdej kolejnej projekcji.
Charyzmatyczny nauczyciel, w tej
roli wybitny Robin Williams, rozpoczyna pracę w ekskluzywnej szkole dla chłopców w Nowej Anglii.
Nauczyciel nie zgadza się z konserwatywnymi, skostniałymi poglądami i wdraża zupełnie nowe metody prowadzenia lekcji, z niezwykłą
energią rozbudza w uczniach miłość
do poezji. Jego niekonwencjonalne
metody wychowawcze bulwersują otoczenie i nie cieszą się uznaniem wśród innych nauczycieli. Za
to zwracają uwagę siedmiu utalentowanych uczniów, którzy postanawiają reaktywować „Stowarzyszenie Umarłych Poetów”. Jest to
jeden z najlepszych filmów stworzonych przez Petera Weira, niezwykle poruszający i świetnie zagrany.
Katarzyna Pokuta

Tancerki w światowej elicie

Powrót do szkoły

Wybrana ﬁlmograﬁa:
Charlie, reż. Stephen Chbosky, USA 2012
Cudowny chłopak, reż. Stephen Chbosky, USA 2017
Gorzka siedemnastka, reż. Kelly Fremon, USA 2016
Grease, reż. Randal Kleiser, USA 1978
Harry Potter, reż. Chris Columbus i inni, USA/ Wielka Brytania 2001-2011
High School Musical, reż. Kenny Ortega, USA 2006
Klub winowajców, reż. John Hughes, USA 1985
Młodzi gniewni, reż. John N. Smith, USA 1995
Przekleństwa niewinności, reż. Soﬁa Coppola, USA 1999
Stowarzyszenie umarłych poetów, reż. Peter Weir, USA 1989
Szatan z siódmej klasy, reż. Maria Kaniewska, Polska 1960
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Escape Quest

Wybierz postać:
geolog lub włamywacz
W ostatnich latach coraz większą
popularność zdobywały różnego rodzaju pokoje zagadek lub tzw. pokoje ucieczki (ang. escape room),
osadzone w tematyce horroru, fantastyki czy oparte na fabułach z gier
komputerowych. Pomimo iż w ostatnim czasie zainteresowanie
formą rozrywki,
w której grupa
osób dostaje ok.
90 min. na rozwiązanie zagadek
i ucieczkę, opadło, to sama forma
idealnie sprawdziła się w przełożeniu na gry planszowe. Wśród polskich
wydawców prym
w książkowych
wersjach pokojów
ucieczki wiedzie
Egmont, który z powodzeniem zalewa
rynek kolejnymi
pozycjami z serii
Escape Quest.
Escape Quest to
seria książek-gier,
które łączą w sobie elementy
przygody paragrafowej, czyli
przeżywania
serii zdarzeń,
czytając konkretne paragrafy, oraz
łamigłówek
typu „escape room”.
Czytelnik
wciela się
w rolę głównego bohatera i podejmuje nierzadko trudne decyzje, aby w ostateczności rozwikłać
tajemnicę lub uciec przed czyhającym
niebezpieczeństwem. Przed wakacjami
Egmont wprowadził do sprzedaży dwa
nowe zeszyty, właśnie z tej serii, dla
spragnionych łamigłówek odbiorców:
Tajemnica Marsa oraz Arsène Lupin
rzuca wyzwanie.
Pierwsza z nowości przenosi czytelnika w przyszłość, kiedy to kolonizacja Marsa oraz Księżyca już się
wydarzyła. Główny bohater – geolog, specjalista od datowania procesów geologicznych – przybywa na
Czerwoną Planetę, aby wziąć udział
w tajnych badaniach wojskowych.
Problemy zaczynają się już na statku,
tajemniczą wiadomością od koleżanki
mieszkającej na Marsie – Marii. Po
rozwiązaniu pierwszego problemu
wynik wskazuje stronę, do której
trzeba przewertować książkę. Jeżeli
wynik się zgadza, to w lewym gór-

nym rogu znajdują się cyfry wskazujące, z której strony gracz trafił
właśnie tutaj. I tak od zagadki do
zagadki gracz stara się rozwiązać
wszystkie napotkane przeszkody. Na
końcu książki są zapieczętowane odpowiedzi dla chcących
poznać jedynie historię bez konieczności
głowienia się nad
zadaniami.
Drugi zeszyt
z majowych nowości serii Escape Quest osadzony jest we
Francji. Tym
razem gracz
odpowiada
na wezwanie słynnego dżentelmena-włamywacza,
który poszukuje swojego następcy,
zlecając kradzież klejnotów rodziny
Lechevalier.
Wzorem poprzedniego zeszytu, tak i tu
czekają liczne
zagadki oraz zapieczętowane odpowiedzi na końcu. Jednak sam
początek przygody
jest inny od Tajemnicy Marsa, a to ze
względu na możliwość wyboru pomiędzy różnymi drogami
przygotowania się do kradzieży.
Pomimo iż obie pozycje są interesujące i znajdą swoich odbiorców,
to jednak mnie bardziej przypadły
do gustu łamigłówki z Czerwonej
Planety. Większość zagadek jest dość
trudna do rozwiązania w pojedynkę, ale kto powiedział, że przygody
z Escape Quest należy przeżywać
samotnie? Wydawca zachęca, aby
była to zabawa w grupie, gdyż każdy może wnieść inne spojrzenie na
dany problem.
Obecnie w ofercie wydawnictwa
Egmont znajduje się sześć zeszytów
z serii Escape Quest. Poza wspomnianymi powyżej zeszytami gracze mogą
sięgnąć również po takie tytuły, jak:
Poszukiwacze Zaginionego Skarbu,
Sam w Salem, Za Garść Neodolarów
oraz Świat Wirtualny.
Radosław Kałuża
Harcerski Klub Gier Gildia
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Zwycięstwo na start sparingów

Aż 5 do 0 wygrała z pierwszoligową ZAKSĄ Strzelce Opolskie siatkarska drużyna MCKiS Jaworzno.
Pierwszy przed nadchodzącym sezonem kontrolny mecz podopieczni
nowego trenera Sokołów, Tomasza
Wątorka, rozegrali we własnej hali
w czwartek, 19 sierpnia. Jaworznicki zespół, który przed wakacjami zaliczył spadek do 2. ligi, chce
w nowym sezonie odrobić straty.
– Pierwszy mecz kontrolny zagraliśmy naprawdę bardzo dobrze i chcielibyśmy taki poziom gry prezentować
w każdym naszym kolejnym spotkaniu – zaznacza Tomasz Wątorek.
– W drużynie przeciwnika zabrakło,
co prawda, trzech doświadczonych
siatkarzy, którzy tego dnia nie weszli
na parkiet, ale nie zmienia to faktu, że
nasi zawodnicy zagrali bardzo dobrze,
zwłaszcza w ataku. Choć początek
spotkania był dla nas nieco nerwowy, to chłopaki szybko się ogarnęli
i zyskali przewagę nad przeciwnikiem
– relacjonuje.
Nowy szkoleniowiec Sokołów
przeszedł do jaworznickiego kluAU TO P R O M O C J A
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Siatkarze świetnie się spisali w meczu z ZAKSĄ Strzelce Opolskie | fot. Andrzej Pokuta

bu z SMS-u PZPS Spała, gdzie był
jednym z trenerów drugoligowego
zespołu. Drużyna w minionym sezonie awansowała do TAURON 1. Ligi,
do której chce powrócić MCKiS.
– Przed nami sporo kontrolnych meczów, dwa turnieje. Mamy więc dużo
okazji, by się rozegrać, dopracować
grę, nadrobić braki – zaznacza.
W czwartkowym meczu z ZAKSĄ Sokoły wygrały wszystkie sety.

Pierwszy i ostatni do 19, drugi i trzeci do 17, a czwarty do 10. Najlepiej
punktującymi zawodnikami jaworznickiej drużyny okazali się Karol
Borończyk (18 pkt.), Paweł Żeliński (11 pkt.), Mateusz Pietras (11
pkt.) i Jakub Grzegolec (10 pkt.).
W środę, 25 sierpnia, podopieczni trenera Wątorka rozegrali mecz
z mocnym MKS-em Będzin (wyniki
można znaleźć na facebookowym

profilu zespołu: MCKiS Jaworzno-siatkówka). Natomiast w nadchodzący weekend, 27 i 28 sierpnia,
jaworznicka drużyna weźmie udział
w Międzynarodowym Turnieju o Puchar Burmistrza Andrychowa.
W czwartek, 2 września, Sokoły podejmą AZS AGH Kraków, by
dzień później zagrać z tym zespołem
również mecz w stolicy Małopolski.
We wtorek, 7 września, przeciw-

nikiem MCKiS-u będzie czeska VK
Ostrava, a w piątek, 17 września,
jaworznicki team powalczy z TKS-em Tychy. Kilka dni wcześniej, 11
i 12 września, podopieczni trenera
Wątorka wezmą udział w turnieju
w Krośnie.
Drugoligowe zmagania rozpoczną
się 25 września. W meczu pierwszej kolejki MCKiS zagra z UKS-em
Kępa MOSiR Dębica. Następnie, 2
października, podejmie we własnej
hali MKS Andrychów, a tydzień później, 9 października, w wyjazdowym
spotkaniu zmierzy się z UMKS-em
Kęczanin Kęty.
W 2. lidze zespoły zagrają w czterech grupach. Po zakończeniu rundy
zasadniczej po dwa najsłabsze teamy z każdej z grup spadną do niższej ligi, a po dwa najlepsze awansują do półfinałów. W finale o awans
do TAURON 1. Ligi powalczą cztery
drużyny, grając w systemie „każdy
z każdym”. Na zaplecze PlusLigi
przedostaną się dwa najlepsze drugoligowe zespoły.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Paraolimpijskie
emocje
Już dziś (26 sierpnia) jaworznianka Patrycja Haręza rozpocznie walkę o złote medale
Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. Utalentowana szpadzistka z naszego miasta, na co
dzień występująca w barwach klubu Victoria 1918 Jaworzno, powalczy w czwartek
w indywidualnych pojedynkach, a w piątek
zmierzy się w kategorii drużynowej. Do Japonii poleciała razem z całą kadrą, 17 lipca.
– Nie odczuwam, jak na razie, stresu związanego z zawodami, ale to pewnie jeszcze przyjdzie
– stwierdziła w poniedziałkowej rozmowie
z naszą redakcją. – Na razie poza treningami
staram się znajdować rożne zajęcia. Gram w gry
różnego rodzaju, korzystam z foteli masujących,
urządzam spacery dookoła wioski albo do sklepu po pamiątki. Wioska jest naprawdę ładna.
Balkony obwieszone są flagami różnych krajów.
Jest dużo wolontariuszy, którzy nas witają na
każdym kroku – relacjonuje.
Patrycja Haręza została powołana do reprezentacji Polski, dzięki swoim osiągnięciom
w szpadzie. Jaworznianka w momencie klasyfikacji zajmowała trzynastą pozycję w kategorii B w światowym rankingu.
O udziale w igrzyskach marzyła od początku swojej wielkiej przygody z szermierką na
wózkach. Tę dyscyplinę trenuje od 2008 roku.
Zaczęła w niecały rok po tym, jak usiadła na
wózku inwalidzkim.
Szermierka to jej pasja. Jaworznianka
świetnie posługuje się zarówno szpadą, jak
i szablą. W ciągu swojej sportowej kariery
brała udział w licznych zawodach na terenie
Polski i zagranicą. Dzięki talentowi i intensywnym treningom zaczęła zdobywać medale
na światowych imprezach sportowych. Jest
multimedalistką mistrzostw Polski, brązową medalistką mistrzostw świata w Rzymie
w 2017 roku i Pucharu Świata w Dubaju
w 2019 roku. Trzy lata temu zajęła też szó-

ste miejsce indywidualnie i czwarte drużynowo na mistrzostwach świata w Korei
Południowej.
W lipcu tego roku do swojej medalowej
kolekcji dołączyła też kolejny brązowy krążek, który wywalczyła w szabli podczas odbywającego się w Warszawie Pucharu Świata
„Szabla Kilińskiego”. Brąz w szabli zdobyła
też drużynowo podczas mistrzostw świata,
które odbyły się, również w Warszawie, tuż
przed Pucharem Kilińskiego. Na tych mistrzostwach pani Patrycja walczyła też w szpadzie
i indywidualnie zajęła 13 miejsce.
Do paraolimpiady przygotowywała się od
dłuższego czasu, choć, jak przyznała, ostatnie
miesiące nie sprzyjały wspólnym treningom.
Ćwiczyła jednak we własnym zakresie. Swoją formę ocenia na bardzo dobrą i, jak przyznaje, do Tokio poleciała po złoto. Życzymy
pani Patrycji powodzenia!
Anna Zielonka-Hałczyńska

Patrycja już dziś powalczy o medale
| fot. Archiwum prywatne
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Emocje na turnieju Salosu.
Zadecydowały karne

Drużyna pn. Lambada
wygrała IX Turniej
Piłki Nożnej o Puchar
Prezydenta Miasta
Jaworzna. Piłkarskie
zawody, organizowane
co roku przez PSS Salos,
odbyły się w sobotę, 21
sierpnia, na orliku przy
Szkole Podstawowej nr
7. Rywalizowało osiem
drużyn.
W fazie eliminacyjnej zespoły
grały w dwóch grupach. Do fazy
pucharowej awansowały cztery składy. W półfinale starły się Lambada
z Malar-Techem (4:1) i oldboje Salosu z S.W.A (3:0) Finałowy mecz
o puchar prezydenta Lambada stoczyła z „salosową” reprezentacją.
Pełne emocji spotkanie zakończyło
się remisem 2:2, dlatego o zwycięstwie zadecydowały karne.
– Trzeba przyznać, że nie spodziewaliśmy się wygranej. Jako czarny koń
tych zawodów pokonaliśmy w finale
silną drużynę Salosu. Co ciekawe, graliśmy z nią również w eliminacjach.
Również tamten, pierwszy mecz zakończył się remisem – komentuje Łukasz Szewczyk, kapitan Lambady.
Zdobywcy drugiego miejsca oceniają turniej jako bardzo udany. Jak
podkreśla Łukasz Koniorczyk, ka-

Puchar wręczył Lambadzie Łukasz Kolarczyk, zastępca prezydenta Jaworzna | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

pitan reprezentacji Salosu, drużyna,
złożona z przedstawicieli wszystkich
teamów amatorskiej ligi, zawsze jest
w czołówce. Tym razem zdobyła
wicemistrzostwo.
– Podczas rundy eliminacyjnej turnieju o puchar prezydenta Jaworzna
dwa razy zremisowaliśmy. Natomiast
rozkręciliśmy się w półfinale i wygraliśmy z mocną drużyną S.W.A.
To zapewniło nam awans do finału,
w którym dopiero w karnych ulegliśmy
Lambadzie – zaznacza.
Puchar wręczył zwycięzcy,
w imieniu prezydenta Pawła Silberta, jego zastępca, Łukasz Kolarczyk.
– Gmina od lat wspiera turnieje
Salosu. Pamiętam pierwszą rozmowę

w urzędzie z prezesami Marcinem Sikorskim i, niestety już świętej pamięci,
Wenancjuszem Plesem. Obaj panowie zatoczyli wizję szerszego rozwoju
sportu amatorskiego w naszym mieście. To była bardzo cenna propozycja
i wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że gmina powinna wspierać
tego typu inicjatywy, promować je,
a także udostępniać obiekty sportowe
– przyznał jaworznicki wiceprezydent tuż przed rozdaniem nagród
zwycięzcom.
Najlepszym piłkarzom gratulował
też wicemarszałek Dariusz Starzycki, który wręczył Puchar Marszałka Województwa Śląskiego za grę
fair-play. Również otrzymała go
Lambada.

– Gratuluję świetnej gry. Było widać,
że ten turniej przysporzył wiele emocji
i świetnej zabawy. Warto zaznaczyć,
że karne w wykonaniu finałowych zespołów „wchodziły” dużo pewniej niż
te, oddane przez zawodników narodowych reprezentacji podczas minionego
Euro – zażartował wicemarszałek.
Na jaworznickim turnieju wspominano zmarłego w tamtym roku
Wenancjusza Plesa, honorowego
prezesa PSS Salos. – Brakuje nam
jego dobrej rady, zaangażowania przy
organizacji naszych sportowych wydarzeń. Również piłkarze wspominają
pana Wenka z ogromną sympatią –
zaznacza Marcin Sikorski, prezes
Salosu. – Na najbliższej sesji Rady
Miejskiej pan Wenancjusz otrzyma

Najlepsi darterzy wyłonieni
Dawid Robak został pierwszym mistrzem
Jaworzna w darcie. Zawody, które odbyły
się 7 sierpnia w Strefie Luzu na Gigancie,
zorganizowało PSS Salos. O tytuł najlepszego dartera w naszym mieście rywalizowało
32 zawodników.
Uczestnicy zostali podzieleni na osiem
grup, z których do fazy pucharowej awansowało po dwóch najlepszych graczy. W finałach pojedynkowało się więc ośmiu zawodników. Dwa pierwsze miejsca zajęli darterzy
spoza Jaworzna. Mistrzowski tytuł wywalczył
dąbrowianin Dawid Robak, który gra obecnie w reprezentacji Polski na mistrzostwach
Europy. W zawodach w naszym mieście pan
Dawid pokonał w finale tyszanina Tobiasza
Fuczka. Trzecie miejsce zajął jaworznianin
Maciej Byrczek. Najwyższe zakończenie gry,
127, odnotował Tobiasz Fuczek.
– Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim
w Jaworznie, trzech najlepszych zawodników
otrzymało puchary i nagrody rzeczowe. Były
też nagrody od naszych sponsorów – podkreśla
Marcin Sikorski, prezes PSS Salos. – Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok na kolejne mistrzostwa, a od września
do udziału w Jaworznickiej Lidze Darta Salos.
Warto przypomnieć, że w poprzednim ligowym
sezonie, po raz czwarty z rzędu, mistrzem ligi

został Krystian Cebula. Rozgrywki, przeprowadzone w siedzibie naszego stowarzyszenia,
cieszyły się dużą popularnością – dodaje.
Zmagania darterów to kolejna propozycja
Salosu dla miłośników sportu z Jaworzna

i całego regionu. Oprócz darta i piłki nożnej,
organizacja prowadziła też, od 2015 do 2018
roku, wakacyjne turnieje siatkonogi, czyli
połączenia siatkówki i koszykówki.
Anna Zielonka-Hałczyńska

O mistrzowski tytuł walczyło 32 zawodników | fot. Marcin Sikorski

pośmiertnie dyplom honorowy „Za
zasługi dla miasta Jaworzna”. To wyróżnienie mu się należy, szkoda że nie
jest mu dane odebrać go osobiście –
przyznaje.
W najbliższą niedzielę reprezentacja stowarzyszenia powalczy w Sosnowcu na mistrzostwach Polski
oldbojów drużyn sześcioosobowych.
Salos przygotowuje się też do rozgrywek w ramach rundy rewanżowej Jaworznickiej Ligi Szóstek.
Na czele tabeli pierwszej ligi stoi
zespół No Name. W drugiej lidze
prowadzi drużyna pn. Chłopaki
z kościołów. W listopadzie odbędzie się też turniej halowy imienia Wenancjusza Plesa, w pierwszą
rocznicę jego śmierci. Wydarzenie
ma być cykliczne, a będą je wspierać
jaworznicka gmina i wicemarszałek
Dariusz Starzycki.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Radość z wygranej była wielka
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Akademia
po raz drugi
W sobotę, 28 sierpnia, kolejna gratka dla
jaworznickich chodziarzy. Przed klubem
Niko Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
w Jaworznie (przy ul. Na Stoku 14) odbędzie
się II Letnia Akademia Nordic Walking. Organizatorami zajęć z kijkami w roli głównej
są działająca przy Niko grupa Nord Walkers
i sklep Decathlon Jaworzno.
– Zbiórka o godz. 9. Uczestnicy akademii
wezmą udział w rozgrzewce i ćwiczeniach edukacyjnych z techniki nordic walking. Zaraz po
tym wyruszymy w teren. Pokonamy około 7 kilometrów, a gdy wrócimy przed siedzibę klubu,
odbędzie się konkurs, który zorganizujemy we
współpracy z Decathlon Jaworzno – informuje
Kinga Jończyk, instruktorka nordic walkingu
w Niko, która poprowadzi imprezę. – Wydarzenie jest odpowiednie dla osób początkujących oraz tych, które już znają technikę nordic
walking. Pierwsi nauczą się nowych ćwiczeń,
a drudzy je sobie utrwalą – dodaje.
Na II Letnią Akademię Nordic Walking
obowiązują zapisy. Odbywają się one pod
numerem telefonu 32 616 17 53. Warto się
pospieszyć, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.
AZ-H
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Uczestnicy maszerowali na trasie 6 i 9 km | fot. Andrzej Pokuta
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Rajd poprzedziła rozgrzewka | fot. Andrzej Pokuta

Słońce, endorﬁny i piękne trasy
– czyli IX Rajd Nordic Walking

Jaworznicki rajd jest imprezą wielopokoleniową i rodzinną. Nie jest
nastawiony na rywalizację sportową.
Chodzi tu raczej o promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu
życia oraz integrację mieszkańców
miasta. W tym roku przygotowano dwie trasy, by każdy uczestnik
mógł przejść wybrany przez siebie
dystans we własnym tempie. Trasa
9 km przeznaczona była dla najwytrwalszych zawodników. Rajdowicze, którzy chcieli pokonać dystans
rekreacyjnie, mogli skorzystać z 6-kilometrowej opcji.
Przed wyruszeniem w trasę wszyscy wzięli udział w rozgrzewce. Najpierw wystartowała grupa, która do
pokonania miała dystans 9 km. Kilka

minut później w trasę wyruszyli pozostali uczestnicy rajdu.
– Wybrałem dystans 6 km. To bardzo
piękna krajobrazowo trasa. Dopisała też
pogoda i miłe towarzystwo na trasie.
Cieszy bardzo dzisiejsza frekwencja. To
już dziewiąta edycja rajdu i w przyszłym
roku czeka nas jubileusz. Mam nadzieję,
że i on spotka się z takim zainteresowaniem – mówi Łukasz Kolarczyk,
zastępca prezydenta Jaworzna.
Wśród uczestników IX Rajdu Nordic Walking nie mogło zabraknąć
pomysłodawcy tego wydarzenia.
Dariusz Starzycki, wicemarszałek
województwa śląskiego, w niedzielę
maszerował na trasie o długości 6 km.
– Po rocznej przerwie spowodowanej
pandemią wróciliśmy z rajdem. Mieli-

śmy piękną pogodę. Bardzo się cieszę, że
wydarzenie, z którym wystartowaliśmy
w 2012 roku, przybrało tak duże rozmiary. Z roku na rok przybywa osób,
które uprawiają ten sport, bo to aktywność dla każdego. Na starcie pojawiło
się wiele osób radośnie nastawionych,
z pełną energią – podkreśla Dariusz
Starzycki.
Z każdym kolejnym kilometrem
i uwalnianymi endorfinami dobre
nastroje jeszcze się poprawiały. Na
mecie na wszystkich czekały pamiątkowe medale, dyplomy i woda mineralna. Kiedy emocje nieco opadły, odbył się jeszcze konkurs wiedzy
o rajdzie. Można było wygrać w nim
między innymi dwa rowery marki
Rockrider, dwie miejskie hulajnogi
i dwa plecaki. Zwycięzcom nagrody
wręczyli Dariusz Starzycki, Łukasz
Kolarczyk oraz Sebastian Kuś, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu w Jaworznie.
Nagrody otrzymali również najmłodsi i najstarsi uczestnicy niedzielnego rajdu. Impreza objęta była honorowym patronatem prezydenta
Jaworzna, Pawła Silberta oraz wi-

Pięściarki z Akademii Boksu Roberta Gortata z sierpniowymi sukcesami. Największy ma na swoim
koncie Martyna Jarząbek, która
zdobyła brązowy medal na mistrzostwach Europy młodziczek w Sarajewie. W ćwierćfinale jaworznianka
pokonała jednogłośnie na punkty
rywalkę z Włoch. W półfinale uległa jednak Rosjance, przegrywając
stosunkiem głosów 2:3.
Z brązowych medali, zdobytych
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży, cieszą się dwie inne
podopieczne trenera Gortata.
Maja Kieszek w swojej ostatniej
walce przegrała z pięściarką z Żyrardowa i znalazła się na trzecim

miejscu podium. Z kolei Zuzanna
Orłowska nie osiągnęła limitu
wagi i musiała oddać półfinałowy
pojedynek walkowerem. Dlatego
i ona wróciła do domu z brązowym krążkiem.
Warto przypomnieć, że Maja Kieszek walczyła w te wakacje również
na mistrzostwach Europy kadetek.
Te odbywały się w pierwszej połowie
lipca w Tbilisi. Podobnie jak Martyna
Jarząbek w mistrzostwach młodziczek, również kadetka Maja przegrała walkę z rosyjską zawodniczką.
Porażka w ćwierćfinale spowodowała, że jaworznianka straciła jednak
szansę na zdobycie jakiegokolwiek
medalu.
AZ-H

Dwie wygrane, remis i porażka.
W drugiej kolejce rundy jesiennej
triumfowały w swoich ligach Szczakowianka i Victoria 1918 Jaworzno.
Drugi mecz w tym sezonie przegrała
z kolei Zgoda Byczyna. Zremisowała
natomiast Ciężkowianka, która rundę
podstawową w chrzanowskiej A-klasie rozpoczęła w minioną niedzielę.
Najlepiej poszło w ostatni weekend zawodnikom grającej w wadowickiej lidze okręgowej Victorii. Zespół wygrał z Górnikiem Brzeszcze
3:0. To pierwsza wygrana drużyny
w rozpoczętym przed tygodniem sezonie. W meczu pierwszej kolejki
Victoria zremisowała bowiem 1:1
ze Strażakiem Rajsko. Wyjazdowy

Słoneczna pogoda, piękne plenery, szerokie uśmiechy i ogrom
pozytywnej energii. W ten sposób można opisać IX Rajd
Nordic Walking, który odbył się w niedzielę, 22 sierpnia,
na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej
GEOsfera. W marszu udział wzięło aż 270 pasjonatów
spacerów z kijkami.

Brąz dla bokserek

cemarszałka województwa śląskiego, Dariusza Starzyckiego. Współorganizatorami imprezy byli Śląski
Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski
w Jaworznie, TAURON Wytwarzanie
i Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
– Rajdy nordic walking w naszym
mieście organizowane są również

mecz trzeciej kolejki z Nadwiślaninem
Gromiec jaworznianie rozegrają dopiero 8 września. Natomiast spotkanie w ramach kolejki nr 4, z LKS-em
Żarki, jest zaplanowane na najbliższą
sobotę, 28 sierpnia.
1:0 zwyciężyła w minioną sobotę
Szczakowianka, której uległa drużyna
Unii Kosztowy. W zaciętym pojedynku w ramach 4. ligi śląskiej gola dla
Drwali strzelił Mateusz Budak. Trzecie ligowe spotkanie Szczakowianka rozegrała wczoraj (w środę, 25
sierpnia) z Jednością 32 Przyszowice.
W ramach następnej kolejki, 28 sierpnia, zmierzy się z Wartą Zawiercie.
Z drugiej w sezonie porażki nie
cieszą się natomiast piłkarze Zgody

w dzielnicach, co ogromnie mnie cieszy. Jest to świetny sport, który powoduje, że człowiek lepiej się czuje, ma
lepszy nastrój. Jest to również sport,
który uprawiać mogą wszyscy, dlatego
gorąco zachęcam do udziału w tych
wydarzeniach – podsumowuje wicemarszałek województwa śląskiego.
Natalia Czeleń

Dariusz Starzycki, Łukasz Kolarczyk i Sebastian Kuś wręczali nagrody | fot. Andrzej Pokuta

Pojedynki na murawie

Byczyna, występujący w wadowickiej
okręgówce. W minioną sobotę przegrali 1:3 z MKS-em Libiąż. W środę,
25 sierpnia, odbył się mecz z Brzeziną
Osiek, a w najbliższy weekend byczynianie stoczą pojedynek z Sokołem
Przytkowice.
Zaciętą walkę w pierwszym meczu sezonu stoczyły natomiast Ciężkowianka Jaworzno z Błyskawicą
Myślachowice. Obie drużyny chrzanowskiej A klasy zdobyły po trzy
bramki. 28 sierpnia ciężkowiczanie
zmierzą się z Zagórzanką Zagórze.
Mecz odbędzie się w ramach obchodów 70-lecia Ciężkowianki i Memoriału Jana Ciołczyka. Początek
o godz. 16.00.
AZ-H
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Odnajdował poezję
w nonsensie

Jedna z ulic w Śródmieściu upamiętnia poetę, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Droga ta łączy się
z ulicą Zacisze.
Konstanty Ildefons Gałczyński urodził się 23 stycznia
1905 roku w Warszawie. Był
synem Konstantego Gałczyńskiego, technika kolejowego,
i Wandy Cecylii. Matka poety była córką restauratora.
W 1914 roku rodzina Gałczyńskich została ewakuowana z Warszawy do Moskwy,
gdzie żyła 4 lata. Konstanty
uczył się wtedy w szkole polskiej. Po zakończeniu wojny
i powrocie do kraju, podjął
studia na Uniwersytecie Warszawskim. W 1921 r. zmarł na
szkarlatynę jego brat Mieczysław. O jego śmierć Konstanty
obwiniał ojca. Dwa lata później napisał wiersz poświęcony
zmarłemu bratu, który zatytułował „Śmierć braciszka”. Poeta nawiązał współpracę
z tygodnikiem „Cyrulik Warszawski”, gdzie wydrukował
poemat „Piekło polskie”.
Ważną datą w życiu poety był rok 1923, kiedy to opublikował swój pierwszy utwór w prasie. Gałczyński związał
się z grupą poetycką Kwadryga. Współpracował z warszawskimi czasopismami politycznymi i satyrycznymi.
W 1930 roku poślubił pisarkę, Natalię Awałow. Od

1931 roku przez 2 lata pełnił funkcję polskiego attaché
kulturalnego w Niemczech. Gałczyńscy wrócili do kraju
i osiedlili się w Wilnie. W 1936 roku na świat przyszła
córka Konstantego, Kira Gałczyńska. Rodzina ponownie
zmieniła adres zamieszkania
i przeniosła się do Anina.
Poeta w 1939 r. został powołany do wojska. Trafił do niewoli radzieckiej. ZSRR przekazało
go Rzeszy. To właśnie w niewoli
powstała „Pieśń o żołnierzach
z Westerplatte”. Wiersze poety
ukazywały się w konspiracji.
W 1946 roku urodził się syn
poety - Konstanty Ildefons.
Rodzina osiadła w Krakowie,
a potem w Szczecinie. Konstanty senior współtworzył Klub 13
Muz. W 1949 roku uległ zawałowi serca. W czasie rekonwalescencji przebywał w Warszawie.
Współpracował z Przekrojem
oraz Tygodnikiem Powszechnym. Po 1945 r. powstał pierwszy w Polsce kabaret Siedmiu kotów. Konstanty podjął z nim współpracę. Od 1950
r. bywał w leśniczówce w miejscowści Pranie nad Jeziorem
Nidzkim. Obecnie znajduje się tam muzeum.
Poeta zmarł 6 grudnia 1953 roku. Rada Państwa odznaczyła go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
za osiągnięcia literackie.
Natalia Czeleń

Śmierć
górników
z kopalni
„Sobieski”

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 33 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
w „Pulsie Jaworzna” nr 28
(220): W każdym człowieku
tkwi orzeł i reszka.
Hasło dzisiejszej krzyżówki
oraz prawidłowo wypełniony
diagram sudoku opublikujemy
w kolejnym wydaniu „Pulsu Jaworzna”. Życzymy miłej lektury
i przyjemnej zabawy.

23 marca 1912 o godz. 9 czterech
górników zginęło w kopalni „Sobieski”. Oderwał się w szybie kamień
i swoim ciężarem przywalił górników: Piotra Hacusia, Franciszka
Kornasia, Józefa Kasprzyka i Piotra Kulczyka. Pierwsi trzej górnicy zostali przygnieceni kamieniem
i zginęli na miejscu. Ich ciała były
bardzo zmasakrowane. Natomiast
czwarty górnik był przyduszony
kamieniem i bardzo cierpiał. Lekarz, który po paru godzinach dotarł
do niego, musiał odciąć górnikowi
przywaloną kamieniem nogę. Niestety i ten górnik zmarł po paru godzinach. Przyczyną tego strasznego
wypadku był brak odpowiedniego
zabezpieczenia ściany. Górnicy zostali zmuszeni przez władze kopalni do pracy ponad normę. Każda
„partya” musiała wyrobić nie, jak
wcześniej, 1 metr ściany, ale 2 metry. Zakazano również górnikom
budowania zabezpieczeń podczas
szychty. Mogli to robić, ale po ukończeniu zmiany i to zupełnie bezpłatnie. Również sami mieli postarać
się o drewno.
Not. Ewa Szpak
Źródło: „Górnik”, 1912 rok, nr 14

SUDOKU
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.

Rozwiązanie
z PJ 28 (220)
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