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Więcej na str. 8

Święto nadziei
| fot. Fotolia

Mundurowi
się szkolili

Strażnicy miejscy z Jaworzna wzięli udział w szkoleniu z posługiwania się pałką służbową wielofunkcyjną
typu tonfa i pałką teleskopową. Zajęcia dla mundurowych poprowadził instruk-

tor Wojciech Szwagrzyk
z Ośrodka Szkolenia NSZZ
Policjantów w Krakowie.
Funkcjonariusze SM przypomnieli sobie dotychczasową wiedzę i poznali nowe
taktyki i techniki. – Strażnicy
miejscy, podobnie jak policjanci, mogą, w celu przełamania
czynnego lub biernego oporu,
używać pałek podczas interwencji – informuje Artur Zięba, komendant Straży Miejskiej w Jaworznie.
Więcej na str. 5

Z dynią
w roli głównej
Aromatycznie i smakowicie - tak można podsumować
warsztaty kulinarne, które w piątek, 22 październi-

ka, odbyły się w Klubie Senior+ na Podwalu. Zajęcia
poprowadziła Ewa Zuber, nauczycielka, radna i kulinarna
instagramerka. Pani Ewa zaproponowała potrawy typowo
jesienne. Był pachnący krem
z dyni, pomysłowo podany
w wydrążonym warzywie, kolorowy ratatuj, lekko pikantne
spaghetti, a na deser delikatne
ciasteczka z dynią. Nie obyło
się bez wymiany przepisów
i zachwytów przy degustacji.
Więcej na str. 7

Startuje bokserski
maraton

Już w piątek, 29 października, w Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS odbędzie
się wielkie bokserskie wydarzenie. Na jaworznickim ringu stoczą pojedynki najlepsi
polscy i zagraniczni bokserzy.
Pięściarską imprezą, która będzie transmitowana na kanałach telewizji Polsat (Polsat
Box i w aplikacji ipla), jest
gala Babilon Boxing Show.
W weekend jaworznicką halą
zawładną z kolei młodzi adepci pięściarstwa, którzy powal-

czą w ramach II Turnieju Bokserskiego Nadziei Olimpijskich
dzieci i młodzieży im. Janusza Gortata. Podobnie będzie
w sobotę, 7 listopada, podczas
memoriału Roberta Kopytka.
Więcej na str. 14

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Melba w kierpcach

Ale nie będę pisał o cenach. Wstęp
jest raczej uwagą do faktu, że zazwyczaj jeżdżąc moim samochodem, spalanie wynosi około 10 litrów na 100
kilometrów, tym razem wyszło około
7 litrów. Można?
Dawno nie byłem w Zakopanem.
Omijałem szerokim łukiem, zniechęcony wszechobecną „kulturą”, zaporowymi cenami i podróbkami oscypka,
śmierdzącymi niczym dawno nie prane
gacie juhasa. Tym razem jednak, po
wielu latach nieobecności zdecydowałem się na wypoczynek w stolicy
Tatr. A jeśli Zakopane to...
Jeżeli znasz Krupówki sprzed 20,
30 i więcej lat, nie jedź tam już nigdy więcej. Zostaw sobie wspomnienia, niech one będą żywe w twojej
głowie. Nawet, jeśli to wspomnienia
kiczowatych lat dziewięćdziesiątych
z królującymi artystycznie wątpliwej
jakości szyldami, zaprojektowanymi
przez niedorozwiniętego pawiana.
Pamiętam zadymę, gdy na Krupówkach otwarto McDonalda. Argumentowano, że zabija się ducha tego miejsca,
że to przesadna komercja i że pasuje
jak ryba do roweru. Wiele lat później
mamy ulicę, która pęka w szwach od
sklepów sieciowych, bardziej to obecnie przypomina galerię handlową, niż

Szpilki w bruku

główną tętnicę kurortu. Nowoczesny,
kilkupiętrowy sklep przy oczku wodnym i mostku w centralnej części jest
niczym szrama na policzku ulicy, ale
podobny koszmar czeka nas też w dolnej części spacerniaka. Może i nawet
gorszy, bo podświetlony różowymi
ledami na brzegach, wygląda niczym
pozostałości po buraczano-aroniowej
orgii kulinarnej, zwróconej przed chwilą w chwili refluksu.
Biało-szarawy miś dalej zaczepia
turystów tekstami sprzed 30 lat, nikt
z nim nie chce zrobić zdjęcia, a panie, które próbuje objąć, uciekają jak
najszybciej, bo sztuczne futro lepi się
od brudu i śmierdzi koszmarnie. Kwituje to dowcipnymi uwagami, typu:
co się boisz, nie ma dresa, nie ma
stresa! Niedawno powstał film o tym
fenomenie, miał być najlepszą polską
komedią od lat, ale zatrudnienie aktora Milowicza już na wstępie zwiastowało katastrofę. W każdym razie
miś ma się dobrze, chętnie państwu
łapę poda i na tanie winko lub dwa
jakoś uciuła w ciągu dnia.
Któż nie dostał na pamiątkę z Zakopanego ciupagi! Dalej można ją kupić
na pojedynczych straganach, tak jak
kierpce, kapelusze, owcze futra czy
inne regionalizmy w wersji dla Warszawiaków. Nie ma tego tak wiele jak
kiedyś, ich miejsce zajęły wielobarwne
pokrowce na smartfony, koszulki pijackie i śmierdzące tanim plastikiem,
odpustowe zabawki.
W centralnej części ulicy wspomnienie kawiarni w dawno nieistniejącym
hotelu Morskie Oko, z którego został
tylko świecący neon. Pamiętam gdy
jadłem tam w dzieciństwie galaretkę
z owocami i melbę, czy jak się tam
ta szarawa breja nazywała. Onegdaj
był to największy budynek w Zakopanem - murowany, dwupiętrowy hotel
Morskie Oko z restauracją, cukier-

Jan Kleszcz

Śpimy dłużej
W nocy z soboty
na niedzielę po raz kolejny przestawiamy
zegarki. Tym razem czas letni zastąpimy
zimowym. To oznacza, że wskazówki
przesuwamy w tę lepszą stronę, bo od
niedzieli spać będziemy o godzinę dłużej. Na ogół więcej narzekań słychać
przy wiosennej zmianie, która wymusza
wcześniejszą pobudkę. Trudno się dziwić.
Sezonowe zmiany czasu mają swoje
zalety. Specjaliści tłumaczą, że pozwalają one na oszczędność energii, wynikającą z lepszego wykorzystywania światła
słonecznego. Oszczędzamy na oświetleniu ulic, domów, mieszkań, zakładów
pracy. Podobno zwiększa się też bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem.
Mimo to podczas dyskusji na temat
zasadności zmian czasu większość deklaruje, że przestawianie zegarków nie
jest potrzebne, argumentując, że podobne zmiany dezorganizują nam życie, są
kłopotliwe i kiepsko wpływają na stan
organizmu, który powinien się do zmiany przyzwyczaić stopniowo, nim zacznie

funkcjonować w nowym rytmie. Zmiany
czasu są też kłopotliwe dla firm transportowych i systemów informatycznych.
Jeśli zatem zrezygnujemy ze zmian
czasu z zimowego na letni i odwrotnie, czego według badań, życzy sobie większość z nas, to wybrać trzeba
będzie ten, przy którym zostaniemy.
No i tutaj znów nie ma pełnej zgody,
a zwolennicy obu opcji prześcigają się
w wyszukiwaniu zalet „swojej” opcji.
Mimo wszystko większość woli czas
letni. Przy obecnych regulacjach zimą
ciemno robi się już około godziny 16.
Jeśli zdecydujemy się na utrzymanie
czasu letniego, to rzeczywiście podczas
najkrótszych dni w roku zmrok zapadał
będzie przed godziną 17.
Ale ten kij też ma drugi koniec. No
bo jeśli zmrok zapadał będzie przed 17,
a dzień nadal będzie trwał nieco ponad
7 godzin (na to wpływu nie mamy), to
oznacza, że rano jasno będzie się robiło dopiero przed 9. Najważniejsze, że
w niedzielę śpimy dłużej!

nią, werandą i z salą widowiskowo-balową, która mogła pomieścić 200
osób. W tamtym okresie był to hotel
o najwyższym standardzie. W jego
projektowaniu brał udział twórca stylu zakopiańskiego - Stanisław Witkiewicz. A teraz są tam bank i sklep
z majtami termicznymi. Szkoda.
Restauracje wieczorem pękają w szwach, z głośników sączy się
obowiązkowe góralskie dicho lub,
jak w przypadku farta, Baciary, które
są uważane za najwyższą półkę artystyczną. Jeśli trafisz na kapelę góralską grającą na żywo, musisz mieć
dużo szczęścia, jeśli nie fałszuje. Mnie
się udało. Grali cicho, krótkimi seriami i trafiali w dźwięki, nawet się
stroili często. Za to zamówienie obiadu to już loteria. Kuchnia ma cały
czas takie zamieszanie, że przy tym
ruch na lotnisku w Nowym Jorku to
niewinny spacerek. W większości po
linii najmniejszego oporu – na grillu
i ruszcie skwierczą kiełbachy, kręci
się gruby szaszłyk ze świńskiego tyłka
i zazwyczaj jest on przesuszony bardziej niż menel w zimowy poranek.
I za każdy dodatek trzeba dorzucić
15 zł: za ziemniaczki, za surówki i za
najtańszych lotów piwo, warte nie
więcej niż 2 zł. Za herbatę 9 zł. I ceny
takie same w całym mieście, nie tylko
w centrum. Najbliższa dobra i tania
knajpa: Nowy Targ.
Jeśli do tego wszystkiego dorzuci się
nieustającą rzekę turystów, okupujących wraz z dziećmi budki z goframi
i frytkami, pijackie ekscesy na ulicy
i strzelające mikropetardy – mamy
obraz Zakopanego. Pandemii nie widać, masek się nie stosuje.
Wrócę za jakiś czas, może na emeryturze, o ile dożyję, bo zachęcony
opłatą klimatyczną (2 zł dziennie)
oddychałem pełną piersią – i to był
chyba jednak błąd...
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Racja czy relacja?

Grażyna Dębała

Pięćdziesiąt lat przeżyli wspólnie
małżonkowie, którzy we wtorek, 26
października, w jaworznickim Urzędzie Miejskim odebrali odznaczenia.
Zgodnie ze zwyczajem, Paweł Silbert,
prezydent naszego miasta, odznaczył
jubilatów Medalami Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie, które przyznawane są przez Prezydenta RP. Były
też kwiaty, drobne upominki i życzenia kolejnych wspólnych lat.
Staż małżeński uhonorowanych
par robi wrażenie. Zwłaszcza, że
z socjologicznych badań wynika, że
najczęściej rozpadają się małżeństwa,
które przeżyły ze sobą od 5 do 9 lat.
To niedobra wiadomość, bo podobny staż to o wiele za mało na to, by
choćby odchować dzieci.
Specjaliści tłumaczą, że kiedy
o ślubie decydowały rodziny, to
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik

Po kilkusetkilometrowej
trasie, którą zrobiłem
w ostatni weekend po
podhalańskich drogach,
uknułem nową teorię ﬁzyki. A brzmi następująco:
ciężkość nogi kierowcy
jest odwrotnie proporcjonalna do wysokości ceny
paliwa na stacjach.
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pod uwagę brano podobny status
materialny przyszłych małżonków
czy system wartości obowiązujący
w obu rodzinach. Dziś częściej na
ślub decydujemy się pod wpływem
uczuć i emocji, a te, jak wiadomo, są
zmienne. Motyle w brzuchu można
czuć tylko przez kilka pierwszych
wspólnych lat, później przychodzi
czas na dojrzałą miłość lub refleksje
na temat tego, że ze współmałżonkiem niewiele nas łączy, a stąd do
rozwodu już blisko.
Tym większy podziw budzą dziś
małżonkowie, którzy w dobrych relacjach przeżyli ze sobą wiele lat. Ci
z Jaworzna podpowiadają, że ważna
są miłość, wyrozumiałość i empatia.
No i że często trzeba zadawać sobie
pytanie, czy ważniejsza dla nas jest
racja czy relacja. Dobre pytanie!

Możesz się wykazać
Natalia Czeleń

Rusza program „Jaworzno w dyskusji”. W trakcie poszerzonych konsultacji społecznych mieszkańcy
będą rozmawiać o kierunkach działań i rozwoju miasta. Omawiać będą
przyszłość wybranych obiektów czy
terenów w Jaworznie. Konsultacje
będą prowadzone w czterech planowych obszarach: przyszłość byłego
dworca kolejowego w Szczakowej,
ulica Sienkiewicza, czyli tzw. Kocia,
jako miejsce targowe w kontekście
ładu przestrzennego. Na spotkaniach poruszone będą też tematy
rewitalizacji skateparku w Parku
Podłęże oraz zielona polityka miejska i koncepcje zagospodarowania
przestrzeni w Jaworznie.
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Każdy zespół zasili kilkunastu
reprezentantów lokalnych środowisk. Chętni mogli się zgłaszać
mejlowo. O wyborze decydowała kolejność zgłoszeń. Pierwsze
spotkania zespołów planowane
są jeszcze w tym roku.
„Jaworzno w dyskusji” to kolejny
po „Jaworzno Wspiera Rodziny”,
„Jaworzno przyjazne Seniorom”
czy „Jaworzno - strefa lepszej pracy” miejski program skierowany do
mieszkańców.
Nowy projekt jest dowodem na
to, że nasze zdanie ma znaczenie.
Malkontentów w naszym mieście
nigdy nie brakuje. Teraz każdy ma
okazję się wykazać.
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Wyprzedzamy zmiany

W październiku minęły trzy lata od ostatnich wyborów samorządowych. To właśnie wtedy
wprowadzono zmiany do prawa wyborczego. Zgodnie z tymi regulacjami kadencje wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast wydłużono z 4 do 5 lat. Wprowadzono też dwukadencyjność.
Kolejne wybory samorządowe czekają nas w 2023 roku. Warto się przyjrzeć, jak przez ostatnie
lata zmieniło się nasze miasto.
– Przez ostatnich 30 lat Jaworzno
stało się innym miastem. Zmieniły się
jego struktura społeczna, sytuacja gospodarcza oraz krajobraz. Z pola widzenia zniknęło wiele elementów, które
jeszcze niedawno stanowiły dominantę
jaworznickiej panoramy, a w szerszym
kontekście przekładały się na cały społeczno-kulturowy charakter miasta –
podkreśla Karolina Fidyk, etnolog
i antropolog kultury z Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Zmiany w postrzeganiu naszego
miasta rzeczywiście są zasadnicze.

Trudno się dziwić. Dziś o Jaworznie
mówi się przede wszystkim w kontekście nowych technologii. To właśnie w naszym mieście powstać ma
pierwsza polska fabryka samochodów
elektrycznych. Decyzję o wyborze lokalizacji ogłoszono w grudniu 2020 r.
Izera ma być produkowana na terenie
Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli uda się zrealizować te
plany, to pracę znajdą tam 3 tysiące
osób. Kolejne 12 tysięcy zatrudnić się
będzie mogło u kooperantów Izery.
To nie wszystko. We wrześniu, w za-

Tadeusz Kaczmarek
przewodniczący Rady Miejskiej
Za nami trzy lata pracy na rzecz miasta, jego rozwoju
i mieszkańców. Dzięki wspólnym działaniom władz samorządowych i radnych Rady Miejskiej udało nam się
z jak najmniejszym uszczerbkiem odnaleźć się w trudnym
czasie, z jakim przyszło nam się zmierzyć. Pandemia
COVID–19 przeorganizowała działania samorządów
w całej Polsce. Również my musieliśmy się zmierzyć
z nowymi formami spotkań, tak by ciągłość podejmowania aktów prawa miejscowego została zachowana. Po
to, by móc ciągle działać na rzecz mieszkańców i być ich głosem w samorządzie.
Przyszłość niesie ze sobą wiele wyzwań i nadziei na dalszy rozwój, nowe
możliwości i tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców naszego miasta.
Dzięki prowadzonym działaniom miejskich jednostek i instytucji, pomimo niełatwej rzeczywistości, możemy pochwalić się bezpiecznym, nowoczesnym miastem z ciekawą ofertą kulturalną, sportową, a także rekreacyjną. Dziękujemy
mieszkańcom za okazane zaufanie i chęć współpracy w kwestiach dotyczących
dalszego rozwoju Jaworzna.

jezdni PKM Jaworzno, testowano
autonomiczny autobus. Pojazd bez
kierowcy jeździł na razie po placu
manewrowym przy Krakowskiej. –
Testujemy wyłącznie kwestie związane
z uczeniem maszynowym (w tym tzw.
deep learning), sieciami neuronowymi,
sztuczną inteligencją, stałą optymalizacją algorytmów – opowiada Maciej
Zaremba, rzecznik prasowy PKM
Jaworzno.
Nie bez powodu to właśnie w naszym mieście takie testy przeprowadzono. Jaworznicki przewoźnik
ma bogate doświadczenia w kwestii
wykorzystania nowych technologii.
To właśnie w Jaworznie pojawił się
przecież pierwszy kursowy autobus
elektryczny. Dziś elektryki stanowią
podstawę taboru PKM Jaworzno.
Konsekwentnie zmienia się też
układ drogowy miasta. Największa
inwestycja, jaka jest teraz realizowana, to przebudowa DK 79 na jej
byczyńskim odcinku. Droga zyska
nowy ślad, poprowadzona zostanie
estakadą. Dzięki temu mieszkańcy
dzielnicy zyskają większe bezpieczeństwo i ciszę, bo dziś ruch na krajówce
generuje taki hałas, że Byczyna jest
najgłośniejszą dzielnicą Jaworzna.
Inwestycja będzie kosztowała ponad
35 mln zł. Na realizację tego drogowego przedsięwzięcia miastu udało
się zdobyć 30 mln zł dotacji celowej
z budżetu państwa. Trwa też przebu-

Startuje Akcja Zima
W poniedziałek, 1 listopada, rusza Akcja Zima. W tym
sezonie śnieg z jaworznickich ulic i chodników usuwać
będą pracownicy działu Oczyszczania Miasta Wodociągów Jaworzno. Nadzór nad zadaniem sprawować będzie Miejski Zarząd Dróg i Mostów. Załoga i odpowiedni
sprzęt już czekają na pierwsze opady śniegu. Na dziś (28
października) zaplanowano oficjalną prezentację sprzętu,
który posłuży do walki z zimowymi.
– Rekomunalizacja usług w zakresie zimowego utrzymania
miasta pozwoli na lepszy nadzór nad wykonywaniem zadania. To także oszczędności finansowe dla miasta. Powierzając
działania spółce miejskiej, przestajemy być zależni od podmiotów zewnętrznych, które nie były zainteresowane zimowym
utrzymaniem Jaworzna. Rozważaliśmy wcześniej również
prowadzenie tych prac bezpośrednio przez MZDiM. Jednak
uwarunkowania formalne i budżetowe związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej gminy nie sprzyjają organizacji
takiej działalności bezpośrednio przez MZDiM – tłumaczy
Paweł Bednarek, dyrektor MZDiM w Jaworznie.
Tabor przeznaczony do zimowego utrzymania dróg
liczy 8 pługopiaskarek, 6 dużych ciągników z osprzętem
do odśnieżania oraz 2 małe ciągniki. W zakresie zimowego utrzymania dróg są utrzymanie czystości, odśnieżanie
i usuwanie gołoledzi, a także zbieranie i wywóz śniegu,
lodu, błota z dróg i ulic. Do zimowych zadań należy też
oczyszczanie miejskich chodników. W sprawach związanych z odśnieżaniem mieszkańcy dzwonić mogą na
numer dyspozytora (32 615 72 26). Można kontaktować

8 pługopiaskarek, 6 dużych ciągników z osprzętem do odśnieżania i 2
małe ciągniki to tabor do Akcji Zima | fot. Wodociągi jaworzno

się też mejlowo, pisząc na adres oczyszczanie@wodociagi.jaworzno.pl.
Powierzenie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg w mieście miejskiej spółce to kolejny krok na
drodze rekomunalizacji usług. Jesienią ubiegłego roku
jaworznickie Wodociągi przejęły zadanie odbioru odpadów komunalnych. Mieszkańcy chwalą tę zmianę, a pracownicy Wodociągów zapowiadają, że i z tym zadaniem
postarają się sobie poradzić.
– Dołożymy wszelkich starań, żeby sprostać oczekiwaniom
mieszkańców – zapowiada Sławomir Grucel, rzecznik
prasowy Wodociągów Jaworzno.
GD
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Paweł Silbert

prezydent Jaworzna
Samorząd wspiera mieszkańców. Kontynuujemy
programy społeczne, pomoc senioralną, dopłaty do
przedszkoli, programy edukacyjne, budownictwo
społeczne - to tylko niektóre z działań podejmowanych przez Gminę. Nowe oblicze zyskują do tej pory
zdegradowane przestrzenie – zamieniamy je zgodnie
z wolą mieszkańców w miejsca rekreacji, parki, tereny zielone.
Zmieniliśmy Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego, a w związku z tym ustalamy w procesie
konsultacji społecznych kolejne plany zagospodarowania przestrzennego.
Nadajemy terenom nowe funkcje, które pozwalają zabezpieczyć interesy
mieszkańców i miasta, a przede wszystkim wyprzedzić nieuchronne zmiany
w ekonomicznych fundamentach Jaworzna. Działamy predykcyjnie, budując
gospodarkę miasta, tak by uniknąć zderzenia z trudną rzeczywistością i nieuchronnym odchodzeniem od węgla i energetyki konwencjonalnej. Dlatego
nasze działania i czas kierujemy na utworzenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, współpracę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i innymi
instytucjami, które mogą otworzyć przed miastem wiele nowych możliwości.
Czas pandemii pokazał nam wszystkim co jest w życiu ważne – rodzina,
zdrowie, realizowanie zamierzonych celów. Dlatego pielęgnujmy wartości
dla nas najważniejsze i dbajmy o nasze wspólne dobro. Dziękuję Państwu
za wsparcie i działanie na rzecz Jaworzna oraz liczę na dalszą owocną
współpracę.
W ciągu ostatnich trzech lat, naznaczonych jednak pandemią, nie zatrzymaliśmy inwestycyjnych działań. Pozyskaliśmy ponad 166 mln złotych ze
środków zewnętrznych. Dzięki tym środkom i wkładowi własnemu Gminy
realizowane są m.in. duże inwestycje drogowe, remontowe, prace modernizacyjne w szkołach oraz nowe projekty społeczne.
dowa ulicy Martyniaków, a 3 listopada ruszą prace na Grunwaldzkiej.
Nowoczesne miasto to również bogactwo i bliskość przyrody. Ostatnie
lata i na tym polu przyniosły w Jaworznie sporo zmian. Przeprowadzono
rewitalizację Sosiny. W efekcie mieszkańcy zyskali wygodne miejsce wypoczynku, z czystą wodą, piaszczystymi
plażami, boiskami i infrastrukturą zachęcającą do aktywnego spędzania
czasu. Odnowiono też Park Podłęże,
a na terenie dawnej pokopalnianej
hałdy zbudowano Park Angielski.
W ciągu ostatnich lat w Jaworznie przybyło też mieszkań. Zgodnie
z planem rozbudowano osiedle Sfera.

Obecnie kończą się prace w ramach
czwartego i ostatniego etapu rozbudowy tej inwestycji. Klucze do 63
mieszkań na wynajem można będzie
odebrać już w listopadzie. To oznacza,
że w tej lokalizacji swoje mieszkania
znalazło w sumie 375 rodzin. Tymczasem pracownicy Jaworznickiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego już planują kolejne inwestycje
mieszkaniowe. Dużym zainteresowaniem cieszą się też działki budowlane,
sprzedawane przez miasto. To ważne,
bo depopulacja to jeden z największych problemów współczesnych
miast, który nie ominął też Jaworzna.
Grażyna Dębała

Miliony na szkoły
30 mln zł z programu Polski Ład
trafi do Jaworzna na remonty w placówkach oświatowych. Do realizacji
tego przedsięwzięcia gmina dołoży
jeszcze 1,6 mln zł w ramach wkładu
własnego. Za te pieniądze między
innymi zamontowane zostaną instalacje odnawialnych źródeł energii
i będzie wykonana termomodernizacja budynków. Prace mają poprawić
efektywność energetyczną budynków
oświatowych w mieście. – Tego typu
inwestycje są kontynuacją programu realizowanego w Jaworznie na przestrzeni
ostatnich lat. Wartość dotychczas zrealizowanych inwestycji, ukierunkowanych
na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej,
zwłaszcza w szkołach, wynosi około 33
mln złotych. Kolejne 30 mln zł będzie
pochodziło z rozstrzygniętego właśnie
naboru w Programie Inwestycji Strategicznych. Nasz wniosek na ulepszanie
placówek oświatowych w mieście został oceniony pozytywnie – informuje
Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
Oprócz montażu instalacji OZE
planowane do wykonania są rów-

nież wymiana instalacji odgromowej, wymiana rynien i rur spustowych oraz parapetów. Wymieniona
zostanie też część elementów stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach objętych projektem, niespełniająca wymagań izolacyjności.
W jednym z budynków zostanie
zmodernizowana instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania.
Tylko w tym roku w jaworznickich placówkach oświatowych zrealizowano inwestycje za ponad 9
mln zł. -– Z budżetu miasta przeznaczono rekordową sumę aż 6,6 mln zł
na remonty i polepszenie infrastruktury placówek oświatowych. Ponadto
w ramach drugiej edycji Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina
pozyskała aż 2,7 mln zł na modernizację jaworznickich szkół. Dzięki nakładom miasta i dofinansowaniu z rządowego programu, w wakacje w 2021 r.
wykonano modernizacje w piętnastu
placówkach oświatowych w mieście
– podsumowuje Katarzyna Florek
z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Grażyna Dębała
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Jubileuszowa konferencja
O mieście i jego korzeniach, o jaworznickiej kulturze, zabytkach,
o tym, jak na przestrzeni lat zmieniało się postrzeganie Jaworzna. O tym
wszystkim dyskutowali uczestnicy
konferencji pt. „Jaworzno-kierunek
dziedzictwo (tożsamość, zabytki, kultura)”, zorganizowanej w czwartek,
21 października, z okazji 120-lecia
nadania praw miejskich. Wydarzenie
odbyło się w sali teatralnej budynku Sokoła, w Centrum. Konferencję
zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Miasta Jaworzna we współpracy
z Urzędem Miejskim w Jaworznie,
Muzeum Miasta Jaworzna i ATElier
Kultury. – Warto pamiętać o swoich
korzeniach, o tym, skąd pochodzimy,
co jest naszym zapleczem. Bowiem to,
co było kiedyś, doświadczenia naszych
przodków, dają nam stabilne podstawy do dalszego rozwoju i podążania
we właściwym kierunku – podkreśla
Magdalena Ossysek, prezes TPMJ.
Podczas spotkania prelekcje wygłosili m.in. historycy sztuki, kulturoznawcy czy etnografowie. Konferencję poprowadzili Iwona Brandys
z Muzeum Miasta Jaworzna i TPMJ
oraz dr Marek Grabski, wieloletni
dyrektor Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie, reprezentujący Stowarzyszenie Muzeów na
Wolnym Powietrzu.
– Nie mieliśmy ambicji przedstawienia
kompendium wiedzy o Jaworznie. Chcieliśmy natomiast zaprezentować tematy
rzadkie, unikatowe, pokazać, że nasze
miasto było przedmiotem zainteresowań
badawczych już od końca XIX wieku –

Konferencja historyczna odbyła się w sali teatralnej ATElier Kultury
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

tłumaczy Iwona Brandys. – Niemniej
nasilenie badań etnograficznych, historycznych, zabytkoznawczych, socjologicznych i archeologicznych przypadło
na lata 60. XX wieku. Materiał ten był
na tyle interesujący, że należało go zebrać i zaprezentować właśnie z okazji
120-lecia nadania praw miejskich Jaworznu – dodaje.
O przynależności etnograficznej
i kulturowej jaworznian, czyli mieszkańców młodego miasta, opowiedział
zebranym dr Marek Grabski. Iwona
Brandys przedstawiła problematykę
dotyczącą barokowego obrazu Matki
Bożej Passawskiej. O ostatnim plenerze malarskim przy Hucie Szkła
Okiennego „Szczakowa” mówiła dr

Bernadeta Stano z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dr Robert
Garstka z Instytutu Myśli Polskiej im.
Wojciecha Korfantego w Katowicach
podjął się tematyki, dotyczącej lokalizacji Jaworzna na styku Małopolski
i Górnego Śląska i związanej z tym
tożsamości kulturowej jego mieszkańców. Karolina Fidyk z Małopolskiego Instytutu Kultury rozważała
z kolei kwestie tego, jak udostępniać
mieszkańcom i turystom dziedzictwo
i historię Jaworzna.
Piotr Burczy z jaworznickiego
MMJ przedstawił opracowane przez
siebie zestawienie źródeł opisujących
Górę Grodzisko, a Adrian Rams, również z MMJ opowiedział zebranym

o Ignacym Mościckim, Stefanie
Ossowskim, Janie Kantym Steczkowskim, Arturze Benisie i Zdzisławie Krudzielskim. To im Jaworzno
zawdzięcza odbudowę i rozwój przemysłu po 1918 roku.
Duże zainteresowanie wzbudziła
również prelekcja dr Doroty Jędruch
z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspertka opisała działania Pracowni Badań Socjologicznych Muzeum Narodowego
w Krakowie, kierowanej przez prof.
Tadeusza Gołaszewskiego. Pracownicy ośrodka prowadzili w latach 60.
XX wieku diagnozę potrzeb kulturalnych kilku miejscowości w woj.
krakowskim.
– Rozpoczęto wówczas współpracę
z Jaworznem. W archiwum MNK zachowały się film „Muzealny rekonesans”,
będący prezencją wstępnej fazy tych badań, oraz dokumenty ujawniające okoliczności jego powstania – tłumaczyła,
prezentując fragmenty nakręconego
w 1963 roku obrazu.
W jaworznickiej konferencji uczestniczyli także przedstawiciele władz
miejskich i rozmaitych stowarzyszeń,
nauczyciele i uczniowie jaworznickich
szkół oraz mieszkańcy, zainteresowani historią swojego miasta.
Historyczna konferencja była częścią obchodów jubileuszu Jaworzna.
Wcześniej odbyła się premiera Jaworznickiego Słownika Biograficznego, prezentacja bonu jubileuszowego
„120 jaworów” i koncert zorganizowany przez orkiestrę Archetti.
Anna Zielonka-Hałczyńska

AU TO P R O M O C J A

Zainaugurowali
działalność
Jaworznicka Rada Seniorów
w nowym składzie ma już za sobą
pierwsze posiedzenie. Odbyło się
ono w piątek, 22 października,
w Urzędzie Miejskim. Dziesięcioosobowa Rada Seniorów ma integrować środowisko osób starszych,
a także wspierać i inicjować współpracę z samorządem. Ma też wyjątkową szansę, by stać się nie tylko
przekaźnikiem potrzeb, inicjatyw
oraz oczekiwań starszego pokolenia, ale również ciałem, które
buduje aktywne i świadome obywatelsko środowisko osób 60+.
Podczas piątkowego posiedzenia
Rady Seniorów dokonano wyboru
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza II kadencji
rady. Przewodniczącą po raz kolejny została Zofia Orzechowska,
wiceprzewodniczącym - Janusz
Pluta, a sekretarzem - Sylwestra
Bogusz. Podczas spotkania Artur
Dzikowski, pełnomocnik prezydenta miasta ds. nadzoru właścicielskiego, złożył radnym gratulacje
oraz podziękowania za zaangażowanie i chęć podzielenia się wol-

nym czasem i życiowym doświadczeniem. Gratulacjom towarzyszyły
życzenia owocnej pracy na rzecz
środowiska seniorów w naszym
mieście.
Radę Seniorów Miasta Jaworzna
tworzą Sylwestra Bogusz, Janina
Dachowska, Krystyna Janicka,
Halina Kania, Ewa Lichtańska,
Zofia Orzechowska, Janusz Pluta,
Wiesława Polańska, Elżbieta Szynalik oraz Renata Talarczyk. GD

Zoﬁa Orzechowska znów została przewodniczącą Rady Seniorów | fot. Materiały UM
Jaworzno

Szkolenie prowadził instruktor Wojciech Szwagrzyk z Oś
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Mu

Strażnicy miejscy
z Jaworzna wzięli udział
w szkoleniu z posługiwania
się pałką służbową
wielofunkcyjną typu tonfa
i pałką teleskopową.
Zajęcia dla mundurowych
poprowadził instruktor
Wojciech Szwagrzyk
z Ośrodka Szkolenia NSZZ
Policjantów w Krakowie.
Funkcjonariusze SM
przypomnieli sobie
dotychczasową wiedzę
i poznali nowe taktyki
i techniki.
– Strażnicy miejscy, podobnie jak
policjanci, mogą, w celu przełamania
czynnego lub biernego oporu, używać

Now
Uczniowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego wzbogacili
się o nową pracownię – kuchnię dydaktyczną. Uroczyste otwarcie miało
miejsce w piątek, 22 października,
w obecności gości: Ireny Wojtanowicz-Stadler, naczelnik Wydziału
Edukacji Urzędu Miejskiego, Tadeusza Kaczmarka, przewodniczącego Rady Miejskiej, przedstawicieli
firmy C.M.T, fundacji Energetyka
na Recz Polski Południowej. Kuchnia
dydaktyczna to dawne pomieszczenie, w którym uczniowie klas II i III
uczyli się zawodu, nabywali umiejętności związane z gastronomiczno-kulinarnymi branżami. Przedtem to
pomieszczenie wyposażone było w
stare sprzęty AGD, drewnopodobne
meble. – Teraz mamy szafki ze stali
nierdzewnej, cztery stanowiska pracy,
a przedtem były dwa nowe okapy, piec,
naczynia, piec konwekcyjny, zmywar-
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Użytkownik
e-hulajnogi
to też kierowca

środka Szkolenia NSZZ Policjantów w Krakowie

Strażnicy miejscy doskonalili dotychczasowe i poznawali nowe techniki używania pałek służbowych
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

undurowi się szkolili
pałek podczas interwencji – informuje Artur Zięba, komendant Straży
Miejskiej w Jaworznie. – Regularne
podnoszenie kwalifikacji to konieczność, jeśli chcemy doskonalić posiadane umiejętności – dodaje.
Czterogodzinne szkolenie w zakresie technik interwencji odbyło
się 21 października w hali sportowej MCKiS na Leopoldzie. Wzięło
w nim udział kilkunastu pracowników jaworznickiej SM. Inicjatorem
treningu był strażnik Daniel Markiewicz, który działa też w prywatnym sektorze bezpieczeństwa
publicznego i ma na koncie liczne
szkolenia w taktykach i technikach
interwencji.
Pan Daniel w swojej ponad
14,5-letniej pracy w straży miejskiej kilkukrotnie używał pałki typu
tonfa. Miało to jednak miejsce wtedy, gdy służył w sosnowieckiej jednostce. Natomiast w czasie swojej
pięcioletniej służby w Jaworznie nie
znalazł się jeszcze w takiej sytuacji.

Zdarzały się mu jednak przypadki,
kiedy musiał po pałkę sięgnąć.
– Już samo dobycie jej działa prewencyjnie – zaznacza Daniel Markiewicz. – To prawda, że środki przymusu bezpośredniego są wykorzystywane
przez strażników w ostateczności. Ale
gdy już dojdzie do sytuacji nagłej,
w której muszą, zgodnie z prawem,
te środki zostać użyte, to wtedy nie
ma czasu na zastanawianie się, jak
prawidłowo się nimi posługiwać. Dlatego bardzo ważne jest to, aby strażnik miał odpowiednie umiejętności,
które pozwolą mu szybko i skutecznie
obezwładnić stawiającą opór osobę
– przyznaje.
Podczas szkolenia w Jaworznie
instruktor Wojciech Szwagrzyk
przypomniał uczestnikom zajęć
podstawy posługiwania się pałkami, w tym techniki bloków, zakładania dźwigni, obezwładniania
i transportowania osób.
– Zaprezentowałem również nowe
techniki i nowe kombinacje. Pro-

gram szkoleniowy służb mundurowych nie zatrzymał się bowiem na
wiedzy sprzed 10 lat, ale wciąż jest
doskonalony, uzupełniany, m.in. na
podstawie analizy interwencji, w których brali udział funkcjonariusze.
W ten sposób zapadają decyzje, co
warto poprawić i w jakim kierunku
prowadzić pogram szkoleniowy, by
optymalizować umiejętności służb
mundurowych – podkreśla policjant.
Jaworzniccy strażnicy ćwiczyli
nie tylko używanie pałek. Przypominali sobie również przepisy
prawa, które regulują kwestie używania pałek.
– Pałką można celować w ramię,
uda, podudzie, pośladki i mięsień
najszerszy grzbietu. Zgodnie z ustawą
o środkach przymusu bezpośredniego,
używanie tego rodzaju środków przymusu jest bezpieczne, ale musi być
spełniony warunek, że funkcjonariusz
jest odpowiednio do tego przeszkolony – zaznacza instruktor.
Anna Zielonka-Hałczyńska

wa kuchnia dydaktyczna

Uroczyste otwarcie nowej kuchni w SOSW | fot. Materiały SOSW

kę, którą otrzymaliśmy w prezencie
od Energetyki na Rzecz Polski Południowej – wylicza Jerzy Tomczyk,
dyrektor szkoły.
Klasa została wyremontowana
w ramach unijnego projektu „Jaworznickie szkoły zawodem stoją”,

której głównym prowadzącym jest
firma C.M.T. z Jaworzna. Jeszcze
w ramach tego programu będzie
wyremontowana pracowania ceramiczna, z której będą korzystać
uczniowie ze szkoły przysposabiającej do pracy. W tej chwili z kuchni

dydaktycznej korzysta 12 uczniów,
w wieku 17-18 lat. Program nauczania jest dostosowany do ich możliwości intelektualnych. Zdobywają
przede wszystkim umiejętności, które
będą im potrzebne w dorosłym życiu.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w pozostałe dni uczniowie
ćwiczą w dużej kuchni przy internacie, która również jest po remoncie.
– Uczniowie są bardzo zadowoleni,
chętnie chodzą na te zajęcia. Wszystko
jest tu nowe, więc praca tutaj to czysta
przyjemność. Ostatnio robiliśmy pizzę
i powolutku sprawdzamy wszystkie
sprzęty. To jest całkiem inna praca,
uczniowie czują, jakby byli prawdziwymi pracownikami. Tutaj korzystają
ze sprzętu profesjonalnego i to ważne,
aby poznawali te standardy na rynku –
twierdzi Bożena Musiał, nauczyciel
praktycznej nauki zawodu.
Ewa Szpak

Jaworznianie coraz chętniej jeżdżą na elektrycznych hulajnogach.
To wygodny i ekologiczny sposób
przemieszczania się po mieście. Hulajnogi budzą jednak sporo emocji, bo
zdarza się, że użytkownicy pojazdów
jeżdżą nieostrożnie. Na szczęście poważnych zdarzeń z udziałem hulajnóg
w Jaworznie dotąd nie było.
– Nie otrzymaliśmy jeszcze skarg
czy zgłoszeń o zdarzeniach drogowych
z udziałem użytkowników tych jednośladów. Użytkowników hulajnóg traktujemy jak każdego innego kierowcę.
Kontrole trzeźwości, i nie tylko, wykonywane są na bieżąco, także u użytkowników tych pojazdów. Na pewno,
zanim wsiądziemy na hulajnogę, warto
zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa – radzi Michał
Nowak, oficer prasowy Komendy
Miejskiej Policji w Jaworznie.

Zgodnie z przepisami - hulajnogą
elektryczną jeździć można po drogach dla rowerów albo pasem ruchu
dla rowerów. Na drodze, na której
obowiązuje ograniczenie prędkości
do 30 km/h, hulajnogą elektryczną
należy jechać po jezdni. Poruszanie
się e-hulajnogą po chodniku prawo
traktuje jako wyjątek. Z tej możliwości można skorzystać wtedy, gdy na
drodze nie wytyczono drogi ani pasa
dla rowerów, a na sąsiadującej jezdni wolno poruszać się z prędkością
powyżej 30 km/h. Warto pamiętać,
że kierujący hulajnogą musi jednak
ustąpić pierwszeństwa pieszym, nie
może utrudniać im ruchu oraz jest
zobowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Podczas
przekraczania ulicy na przejściu dla
pieszych, e-hulajnogę należy przeprowadzić.
NC
AU TO P R O M O C J A
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Potrzebują
laptopów
Jaworznickie Hospicjum Homo Homini im. św. Brata Alberta potrzebuje wsparcia. Hospicjum Stacjonarne,
Hospicjum Domowe oraz Poradnia
Medycyny Paliatywnej poszukują
nowych laptopów z odpowiednim
oprogramowaniem dla piętnastoosobowego zespołu. Komputery mają
umożliwić personelowi prowadzenie
dokumentacji medycznej. Stowarzyszeniu udało się już pozyskać 5 laptopów, a wkrótce otrzyma 4 kolejne.
To za mało. – Jedna z firm przekazała
nam 5 laptopów. Kolejna firma zadeklarowała chęć zakupu kolejnych 4.
Poza tym pojedyncze osoby wspierają
nas w formie darowizn, przekazując
pieniądze na konto – mówi Joanna
Dziubanik, sekretarz zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Homo-Homini
im. św. Brata Alberta w Jaworznie.
Hospicjum zobligowane jest do
prowadzenia pełnej e-dokumentacji
medycznej, do której niezbędne są
laptopy z odpowiednim oprogramowaniem. Niestety, NFZ nie refunduje kosztów związanych z zakupem
sprzętu komputerowego. Pracownicy
placówki liczą więc na wsparcie. –
Hojności ludzkich serc doświadczamy
na każdym kroku. Tak też jest i w tej
kwestii – mówi Iwona Pawelec z jaworznickiego hospicjum.
NC
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Hodowcy gołębi podsumowali sezon
Członkowie jaworznickiego oddziału Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych podsumowali sezon. Spotkanie odbyło się w sobotę,
23 października, w dzielnicy Dobra,
a wśród zaproszonych gości był m.in.
Tadeusz Kaczmarek, przewodniczący Rady Miejskiej.
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Jaworzno zrzeszony jest w okręgu Śląsk
Wschód, do którego należy 9 oddziałów. Istnieje od 1948 roku,
a w Dobrej funkcjonuje od ponad
10 lat. Zrzeszeni hodowcy z Jaworzna spotykają się, aby się wspierać, pomagać sobie czy wymieniać
się doświadczeniami.
– Jesteśmy dość liczną grupą pasjonatów, w całej Polsce jest nas 41
tysięcy. To jest nasze hobby, lubimy
spędzać w taki sposób czas. W większości to są starsi ludzie i hodowanie
gołębi to dla nich jedno z przyjemniejszych zajęć – mówi Henryk Janik,
prezes jaworznickiego związku.
Sobotnie spotkanie było okazją,
aby podsumować zakończenie sezonu lotowego 2021 i wręczyć nagrody wyróżnionym hodowcom.
– Cieszę się, że mimo tych pandemicznych warunków prowadziliście działalność lotową. Dziękuję w imieniu
własnym, ale i prezydenta miasta, że

Stanisław Zieliński i Zbigniew Siewniak mają na swoim koncie wiele tytułów
| fot. Ewa Szpak

reprezentujecie swoje stowarzyszenie
hodowców gołębi, występując z pocztem sztandarowym w uroczystościach
miejskich, takich jak np. dożynki.
Gratuluję wszystkim, którzy zajęli
miejsca punktowe – podkreśla Tadeusz Kaczmarek.
W związku z pandemią jaworznickim hodowcom nie było wcale
łatwo, aby wystawiać swoje gołębie w zawodach, jednak mimo

trudności udało im się osiągnąć
wysokie wyniki w różnych kategoriach. Wyróżnionym hodowcom wręczono puchary i dyplomy.
Zbiorczy puchar otrzymał tandem
Stanisław Zieliński i Zbigniew
Siewniak, który ma na swoim koncie kilkanaście tytułów mistrzowskich, w tym w kategoriach : 7 z 10
Odział Jaworzno „Stare 2021”, A,
10/10, Daleki dystans, DERBBY.

Kolejny tandem Mirosław Baran
i Sebastian Smółka został uhonorowany za zdobycie mistrzostwa,
wicemistrzostwa, m.in. w kategoriach: 10, A, Najlepszy Lotnik
Oddział Jaworzno „Stare 2021”,
Generalne Mistrzostwo Polski,
8 z „50” G. Pozostali hodowcy
otrzymali puchary za pierwsze
trzy miejsca w różnych kategoriach. I tak, np. Krzysztof Fudała
otrzymał puchar za tytuł mistrza
w Generalnych Mistrzostwach Polski Oddział Jaworzno „Stare 2021”
i w kategorii B, Leszek Nowak za
Inter Mistrzostwo, Henryk Muranowicz za kategorię C i M, Grzegorz Białas w kategorii Najlepszy
Lotnik Oddział Jaworzno „Młode
2021”, Bogdan Siekiera – Najlepszy Roczniak Oddział Jaworzno.
Wśród nagrodzonych był Daniel
Wiernek. – Dzisiaj udało mi się
zdobyć 5 pucharów. Aby osiągnąć
jakieś wyniki, trzeba poświęcać dużo
czasu, karmić, robić obloty. Mam
około 140 gołębi, podzielone są na
młode, dorosłe i rozpłodowe. Nie jest
to łatwy i tani sport. Pandemia mnie
ograniczała, ale starałem się. Każdy
puchar jest dla mnie ważny, bo to
zwieńczenie mojej pracy – twierdzi
Daniel Wiernek.
Ewa Szpak

REKLAMA

Edukacja ekologiczna
w placówkach oświatowych
W tym roku pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie odwiedzili już kilkanaście klas i grup
przedszkolnych. Brali także udział w imprezach plenerowych i spotkaniach z dziećmi w ramach wakacyjnych półkolonii.

Edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego segregowania odpadów komunalnych zajmują się pracownicy
Działu Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie. W ubiegłym roku spotkania w placówkach zostały wstrzymane
ze względu na stan pandemii. W tym roku, gdy tylko obostrzenia zostały zniesione, nasi edukatorzy wrócili do
placówek.
Od maja 2021 roku odwiedzili już kilkanaście klas i grup
przedszkolnych ze szkół podstawowych: nr 18, nr 15, nr 5,
nr 19, nr 20, nr 14, nr 3 oraz jedną grupę z Przedszkola Miejskiego nr 14. Oprócz tego wzięli udział w kilku imprezach

plenerowych oraz spotkaniach z uczestnikami półkolonii
organizowanych w wakacje przez kluby MCKiS-u. Łącznie
jest to liczba kilkuset dzieci, które miały możliwość podyskutować o tym, jak się powinno postępować z odpadami.
Wiedza najmłodszych na temat tego zagadnienia jest
bardzo dobra. Cieszy ogromny entuzjazm i zapał dzieci
do tego, by jak najmniej odpadów traﬁało na wysypiska
czy, o zgrozo, do lasów. Prawie wszyscy uczestnicy lekcji
deklarują chęć segregowania odpadów. Główną rolą prowadzących zajęcia jest usystematyzowanie posiadanej już
wiedzy na temat segregowania odpadów i wyjaśnienie

pewnych niuansów dotyczących na przykład odpadów
problemowych, takich jak elektrośmieci czy lekarstwa.
Oczywiście najbardziej wyczekiwanym momentem każdego spotkania jest rozdanie gadżetów dla uczestników.
Wszyscy dostają worki-plecaczki do samodzielnego pokolorowania i ozdobienia. Na workach jest naniesiona graﬁka z maskotkami Piątki za
segregację, które mają przypominać uczestnikom spotkań o prawidłowym podziale
odpadów na pięć frakcji.

NR 38/2021

28 PAŹDZIERNIKA 2021

LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA

7

Odkrywają
tajemnice GEOsfery

W trakcie warsztatów każdy mógł spróbować pysznych dań autorstwa Ewy Zuber | fot. Natalia Czeleń

Z dynią w roli głównej

Aromatycznie i smakowicie
- tak można podsumować
warsztaty kulinarne, które
w piątek, 22 października,
odbyły się w Klubie
Senior+ na Podwalu.
Zajęcia poprowadziła Ewa
Zuber, nauczycielka, radna
i kulinarna instagramerka.
Pani Ewa zaproponowała
potrawy typowo jesienne.
Były wśród nich pachnący
krem z dyni, pomysłowo
podany w wydrążonym
warzywie, kolorowy ratatuj,
lekko pikantne spaghetti,
a na deser delikatne
ciasteczka z dynią. Nie
obyło się bez wymiany
przepisów i zachwytów przy
degustacji.
Kilka miesięcy temu jaworznicka
radna ujawniła swoją pasję, jaką
jest gotowanie. Prowadzi nawet
na instagramie konto: ewabelferka_w_kuchni, gdzie dzieli się inspiracjami kulinarnymi, przepisami
i dobrymi radami.
– Lubię nowości. Kiedy jadę do
innego kraju, próbuję różnych dań,
a potem staram się je odtwarzać
w domu. Instagram też jest przydatny, bo kiedy obserwujemy kulinarne
poczynania innych, to możemy odnaleźć inspiracje dla siebie. Każdy
ma inny sposób podania potrawy,
przyozdabiania talerza – opowiada
Ewa Zuber.
Na warsztatach pani Ewa przedstawiła kilka propozycji dań na
ciepło. Opowiadała, jakie przyprawy będą najbardziej odpowiednie,
a także pokazywała, jak szybko
i ładnie udekorować posiłek na talerzu. Kulinarne poczynania radnej
bardzo przypadły do gustu jaworz-

nickim seniorkom, a wszystkie potrawy bardzo smakowały.
– Nigdy wcześniej nie jadłam zupy
dyniowej. Krem z dyni w wykonaniu
pani Ewy bardzo mi smakował. Ratatuj też był niesamowity. Tak naprawdę każde danie robiło wrażenie.
Założę sobie instagrama, by obserwować poczynania kulinarne pani Ewy
Zuber – mówi Teresa Wróblewska,
uczestniczka piątkowych warsztatów kulinarnych.
Największą furorę zrobiły jednak ketchup oraz sos słodko-kwaśny, które pani Ewa Zuber sama
przygotowała. – Warsztaty były rewelacyjne. Wszystko mi smakowało. Sos słodko-kwaśny był pyszny.
Wraz z koleżankami poprosiłyśmy
panią Ewę o przepisy – opowiada
Wanda Drobniak, uczestniczka
klubowych zajęć.
Jaworznicka radna stawia na
zdrową żywność, a w jej kuchni królują warzywa, owoce, ryby

i chude mięso. Istotne są dla niej
produkty o niskiej zawartości tłuszczu. Trzyma się też zasady zero
waste, czyli „bez marnowania”,
i zdarza się jej przygotować danie
jednogarnkowe z resztek. Gorąco
zachęca innych, by zwracali uwagę
na jakość produktów spożywczych
i zdrowo się odżywali.
Wszystko wskazuje na to, że
warsztaty kulinarne Ewy Zuber
na stałe zagoszczą w planie zajęć
aktywnych seniorek.
– Nie mogłyśmy się już doczekać,
kiedy przyjdzie nasz jaworznicki masterchef. Warsztaty były super. Wszystko nam smakowało. Na pewno będziemy kontynuować cykl warsztatów
kulinarnych z panią Ewą. Być może
spotkamy się ponownie przed Bożym
Narodzeniem i wspólnie przygotujemy
jakieś przepisy typowo dla seniorów –
zapowiada Krystyna Janicka, szefowa Klubu Senior+ na Podwalu.
Natalia Czeleń

Kulinarne warsztaty będą powtarzane | fot. Natalia Czeleń

Jaworzniccy uczniowie odkrywali tajemnice GEOsfery. Spacerując
po dnie nieczynnego kamieniołomu
Sadowa Góra, rozwiązywali zagadki
i odpowiadali na pytania dotyczące historii i jaworznickiego Ośrodka
Edukacji Ekologiczno-Geologicznej.
Wszystko w ramach nowej gry terenowej.
Quest opracowali uczniowie SP 3
i SP 17. Praca zajęła im sporo czasu,
bo najpierw trzeba było poznać tajemnice ośrodka, a później opracować trasę najeżoną zagadkami, to
w wierszowanej formie.
– Mieliśmy trzy warsztatowe spotkania. Najpierw pani Karolina Kędroń
z GEOsfery opowiedziała nam o historii
tego miejsca. Następnie podzieliliśmy
się na zespoły i każda grupa otrzymała fragment trasy, do której trzeba było
ułożyć zadania i zagadki – opowiada
Donata Dzimińska-Bizub, nauczycielka z SP 17.
Później powstały jeszcze odpowiednie rysunki i pieczęć. We wtorek, 26
października, quest został oficjalnie
i uroczyście otwarty. Sześć grup ja-

worznickich uczniów rozwiązywało zagadki. Zadania bardzo im się
spodobały.
– Jestem zadowolona z tego, jak udało
nam się przygotować questa. Zadania
pozwalają poznać GEOsferę. Uczestnicy
gry zdobywają wiedzę podczas zabawy, na dodatek to okazja, by spędzić
czas aktywnie na świeżym powietrzu.
Zachęcam wszystkich jaworznian do
korzystania z naszej gry – podkreśla
Ewa Hulka, uczennica SP 3.
Aby wziąć udział w grze, wystarczy
skorzystać ze specjalnie opracowanej
ulotki. Otrzymać ją można w GEOsferze, Miejskiej Bibliotece Publicznej
albo jaworznickich szkołach i przedszkolach. Można też skorzystać ze
specjalnej aplikacji. Gra terenowa już
teraz cieszy się dużą popularnością
w społeczności questowiczów.
– Mamy bardzo pozytywne opinie
i wysokie oceny. Bardzo nas to cieszy,
ale zależy nam również na tym, żeby
nasz quest był popularny wśród jaworznian. Warto zgłębić tajemnice GEOsfery,
bo to naprawdę piękne miejsce – mówi
Donata Dzimińska-Bizub.
GD

Uczniowie SP 3 chwalili przyrodniczo-geologiczna grę terenową | fot. Grażyna Dębała

Wyłonią laureatów

Już 3 listopada poznamy zwycięzców konkursu plastycznego
pod hasłem „Kolorowa zwierzęca
jesień”, organizowanego przez jaworznicki Oddział Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami. Udział
w zabawie wziąć mogły dzieci
z klubików dziecięcych, przedszkoli, grup przedszkolnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz
uczniowie ze szkół podstawowych.
Wszystkie prace konkursowe
oglądać można będzie w internecie. Prace opublikowane zostaną
na stronie internetowej oraz profilu facebookowym towarzystwa.
– Prace będziemy oceniać samodzielnie, a jeśli się uda to zaprosimy
zaprzyjaźnionych działaczy społecznych z innych organizacji pozarządowych, albo przedstawicieli lokalnych
mediów – mówi Marta Wrońska,
sekretarz TOZ Oddział w Jaworznie.

– Wyniki ogłosimy poprzez media
społecznościowe, a także naszą stronę
internetową. Laureatów poinformujemy również telefonicznie. Wręczenie
nagród uzależnione będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Chcemy zaprosić laureatów do naszej
siedziby albo do prowadzonego przez
nasz Oddział Jaworznickiego Kociego Domu Tymczasowego – wyjaśnia
Marta Wrońska
Jaworznicki oddział TOZ corocznie organizuje podobne konkursy.
Warto śledzić ich social media oraz
stronę internetową.
Przedsięwzięcie realizowane jest
w ramach zadania publicznego pod
nazwą Jesteśmy częścią przyrody –
angażowanie lokalnej społeczności
w działania na rzecz ochrony zwierząt i środowiska – edycja 2021,
współfinansowanego ze środków
Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Natalia Czeleń
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Rozmawiamy z ks. Józefem Gutem, proboszczem paraﬁi pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Szczakowej

Święci są wzorem do naśladowania

Jakie znaczenie ma dla chrześcijan Uroczystość Wszystkich
Świętych?

chrześcijanie są obecnie najbardziej prześladowanymi spośród przedstawicieli
wszelkich religii i wciąż umierają za
swoją wiarę. Ten typ męczeństwa, gdy
ktoś oddaje życie w imię boże, jest nazywany czerwonym. Jest również białe
męczeństwo, które nie polega na przelewaniu krwi, ale jest rozłożone na lata,
miesiące, chwile. Ten, kto dobrze żyje,
dzięki swojemu postępowaniu, wyrzeczeniu się wszystkiego, co złe, też może
zostać świętym.

To święto ogromnej nadziei, że droga,
którą idziemy, nasze dobre życie, prowadzi do wiecznej radości. Kościół na
przykładzie świętych pokazuje wiernym,
że można żyć godnie i tego życia nie
zmarnować. Wzorem do naśladowania są m.in. męczennicy, którzy ginęli
za Boga i za wiarę. Oni całym swoim
życiem przygotowywali się do tej decyzji
i, gdy je tracili, byli pewni, że postępują
słusznie. Swoją postawą udowodnili, że
to wszystko ma sens i że takiej drogi nie
trzeba się bać. Męczenników nie brakuje
również dzisiaj. Bo przecież to właśnie

Są wśród nich zarówno osoby duchowne, jak papieże, biskupi, księża,

ale także ludzie świeccy, którzy żyli
godnie i pięknie. To nasi bracia i siostry, którzy pokazali nam, jak nie
zboczyć z dobrej drogi. Wśród takich
świętych nie brakuje np. małżonków.
Przykładem są Zelia i Ludwik Martinowie, rodzice św. Teresy od Dzieciątka
Jezus. Ich małżeństwo stanowi wzór do
naśladowania dla wszystkich żon i mężów. Wśród świętych nie brakuje też
dzieci. Jest wśród nich np. rodzeństwo,
Franciszek i Hiacynta Marto, którzy
byli świadkami objawień fatimskich.
Ich losy pokazują najmłodszym, że
warto żyć blisko Pana Jezusa. Wzorem dla młodzieży są z kolei m.in.
św. Stanisław Kostka i bł. Karolina
Kózkówna.

PKM Jaworzno zapowiada zmiany
w organizacji komunikacji miejskiej.
Inne zasady obowiązywać będą od 30
października do 2 listopada. Wszystko
po to, by maksymalnie ułatwić dojazd
do jaworznickich cmentarzy w okresie
zbliżających się świąt. – Aby zmniejszyć ruch samochodowy w poniedziałek,
1 listopada, komunikacja miejska dla
wszystkich jest bezpłatna – zapowiada
Maciej Zaremba, rzecznik prasowy
PKM Jaworzno.
Czasowe zmiany dotyczą linii A, E,
J, 307, 312, 314, 350, 380, 381 oraz
382. W dniach 30 i 31 października
oraz 2 listopada po Jaworznie kursować będzie specjalna linia okolicznościowa z numerem 382. Autobusy tej

linii będą rozpoczynały trasę od przystanku Łubowiec Cmentarz. Pojadą
przez Dąbrowę Narodową, Osiedle
Stałe, Podłęże, Centrum, Wikoszyn
aż do Jeziorek.
W poniedziałek, 1 listopada, linie A,
E, J, 381 i 382 obsługiwać będą dodatkowy przystanek Łubowiec Cmentarz, utworzony przy ul. Katowickiej
w rejonie cmentarza. Pasażerów wozić będą autobusy trzech okolicznościowych linii – 380, 381 i 382. Linie
J, 307, 312, 314 i 350 będą jeździły
według specjalnych rozkładów jazdy,
które przewidują dodatkowe kursy.
Dodatkowe informacje znaleźć można
na stronie internetowej jaworznickiego przewoźnika.

Od 29 października do 2 listopada
policjanci prowadzić będą działania w ramach akcji Znicz. Kierowcy
powinni się liczyć z dodatkowymi
kontrolami, zmianami w organizacji
ruchu i korkami w rejonie cmentarzy.
Zmiany wprowadzone zostaną również w Jaworznie. – Osoby udające się
na cmentarz przy ulicy Grunwaldzkiej
informujemy, że jak co roku, zmieniona zostanie organizacja ruchu na ulicy
Paderewskiego. W dniu 1 listopada ruch
będzie odbywał się w jednym kierunku,
od ulicy Broniewskiego do Grunwaldzkiej – zapowiada Michał Nowak,
rzecznik prasowy KMP w Jaworznie.
Mundurowi zalecają rozsądek
i ostrożność wszystkim uczestnikom

O jakich świętych chodzi w tym
przypadku?

Dzień po Uroczystości Wszystkich Świętych obchodzimy
Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych. O co powinniśmy się modlić w Dniu
Zadusznym?
To dzień modlitw za dusze czyśćcowe, które pokutują za grzechy i które
oczekują na wejście do nieba. Właśnie
za nie możemy ofiarować modlitwę
wstawienniczą, by pomóc im osiągnąć
życie wieczne.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Anna Zielonka-Hałczyńska

Więcej kursów, specjalne linie i akcja Znicz
ruchu drogowego. Przypominają też
o odblaskach obowiązkowych w terenie niezabudowanym, ale zalecanych
wszędzie. – Apelujemy do kierowców
o ściągnięcie nogi z gazu i bezpieczną
jazdę. Przypominamy pieszym, odwiedzającym groby bliskich, by korzystali
z chodników, a w przypadku ich braku
z pobocza. Pamiętajmy o obowiązku
używania elementów odblaskowych po
zmroku. Przed wejściem na jezdnię zachowajmy szczególną ostrożność i przechodźmy tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Wszystkich użytkowników
ruchu drogowego prosimy o stosowanie
się do poleceń policjantów, pełniących
służbę w rejonach cmentarzy – zalecają
mundurowi.
GD

Od 20 lat do priorytetów w działaln
używana na określenie obozów, któ
Dachs. W 1945 roku poniemiecką
w Jaworznie rozpoczęto przebudow
ostatecznie zlikwidowano w sierpni
Obóz Neu-Dachs
(1943-1945)

Historia obozu rozpoczęła się 15
czerwca 1943 roku, kiedy do Jaworzna przybył pierwszy transport
stu więźniów z KL Auschwitz. Obóz
powstał z inicjatywy niemieckiej
spółki energetycznej Energieversorgung Oberschlesien A.G. (EVO),
która prowadziła w Jaworznie budowę elektrowni „Wilhelm” (300
MW mocy), rozbudowę elektrowni
przy kopalni „Fryderyk August”
(100 MW mocy) oraz inwestycje
umożliwiające zwiększenie wydobycia węgla w miejscowych kopalniach. Zarząd spółki stanął przed
problemem zapewnienia odpowiednich zasobów siły roboczej. EVO
– korzystając z doświadczeń IG

REKLAMA

Przysiółek Jęzor

Chyba najistotniejszą dla Jaworzna regulacją granic administracyjnych była ta związana z odłączeniem od miasta
przysiółka Jęzor. Plan rewizji
przynależności terytorialnej
tej miejscowości pojawił się
już w okresie dwudziestolecia
międzywojennego.
Głównym powodem odseparowania Jęzora miał być brak dogodnych dróg, ulic i kanalizacji
wychodzących do niego od strony jaworznickiego śródmieścia,
jak i całkowity brak zainteresowania lokalnych władz zagospodarowaniem przestrzennym
tych okolicy. Jęzor i znajdujące
się wówczas w jego obrębie pola
piaskowe już od końca lat 20. XX
wieku były w zasadzie ściśle zależne od sieleckiego Gwarectwa
„Hrabia Renard”.
Rozwój sprawy odłączenia tego
przysiółka od Jaworzna przerwał
wybuch drugiej wojny światowej
i została ona oﬁcjalnie uregulowana dopiero w 1953 roku.
Piotr Burczy

Fragment dawnego jaworznickiego przysiółka w Jęzorze na fragmencie mapy katastralnej z 1931 roku
(źródło: ANK, szukajwarchiwach.gov.pl).

Zasięg terytorialny Obozu dwóch totalitaryzmów z lat 19
ków oﬁar COP Jaworzno | fot. Materiały Muzeum Miasta J
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ności badawczej i edukacyjnej Muzeum Miasta Jaworzna należy przywracanie pamięci o funkcjonowaniu w naszym mieście Obozu dwóch totalitaryzmów. To nazwa
óre funkcjonowały w Jaworznie w latach 1943-1956. W latach 1943-1945 w Jaworznie funkcjonował podobóz niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz: Neuinfrastrukturę przejęły władze komunistyczne, powołując do życia Centralny Obóz Pracy Jaworzno. Rok 1949 przyniósł likwidację obozów pracy w skali całego kraju,
wę COP na eksperymentalne więzienie dla młodocianych, działające w latach 1951-1955. W styczniu 1956 roku przekształcono je na Centralne Więzienie Jaworzno, które
iu tegoż roku. Tak dobiegła kresu trzynastoletnia historia jaworznickiego obozu, gdzie odcisnęły swoje piętno dwa reżimy: nazizm i komunizm.
Farben – podjęła współpracę z SS
i zdecydowała się na zatrudnienie
więźniów KL Auschwitz. Spółka
zobowiązała się do budowy obozu z prefabrykowanych baraków.
W pierwszej połowie 1943 roku
spółka wnioskowała do komendanta KL Auschwitz najpierw o przydział 2000, a następnie 2500 więźniów. Największą liczebność obóz
osiągnął w drugiej połowie 1944
roku i wynosiła ona około 4500
więźniów. Około 80 proc. spośród
osadzonych w Neu-Dachs stanowili Żydzi z różnych krajów Europy
(Grecji, Polski, Jugosławii, Czechosłowacji, Węgier, Francji, Niemiec),
natomiast około 15 proc. Polacy.
O warunkach w obozie Neu-Dachs świadczy raport obozowego
ruchu oporu z grudnia 1944 roku:

943-1956 z zaznaczonym miejscem masowych pochówJaworzna

„śmiało można nazwać [Neu-Dachs
– przyp. AR] obozem karnym […].
Mniej więcej co miesiąc wywożono
z Jaworzna do Auschwitz około 200
ludzi, tzw. »muzułmanów«, których wina była ta, że z głodu byli
tak słabi, że nie mogli pracować.
Za to przestępstwo musieli iść do
gazu […]. Gdy ktoś w Bunie coś
przeskrobał, posyłano go karnie
do Jaworzna”. Szacowana śmiertelność w obozie wynosiła 40-60
proc. Bezpośrednio w podobozie
na skutek selekcji i wywiezienia
do komór gazowych obozu macierzystego, zmarło 2000-3000 osób.
Ciała ofiar palono w krematoriach
KL Auschwitz lub KL Birkenau.
W obliczu zbliżającego się frontu
wschodniego władze KL Auschwitz
wydały rozkaz likwidacji podobozu. Ostatni apel odbył się 17
stycznia 1945 roku, następnie 3200
więźniów ewakuowano z obozu
pod strażą uzbrojonych żołnierzy
SS do KL Gross-Rosen na Dolnym
Śląsku. Na terenie obozu w Jaworznie pozostała grupa 300-400
więźniów niezdolnych do marszu,
którzy ukryli się pod podłogami
baraków obozowych. 22 stycznia
1945 roku do Jaworzna i obozu
wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Niestety, nie zakończyło
to tragicznej historii tego miejsca.

Centralny
Obóz Pracy Jaworzno
(1945-1949)
Na ziemiach polskich wyzwolonych spod okupacji hitlerowskiej, władze komunistyczne zaczęły tworzyć aparat przymusu,
którego elementem był system więziennictwa. W lutym 1945 roku
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego przejęło zabudowania
byłego podobozu „Neu-Dachs” i na
jego bazie utworzyło obóz pracy,
który w kwietniu 1945 roku przekształcono w Centralny Obóz Pracy. Początkowo trafiali tam internowani pochodzenia niemieckiego,
volksdeutsche, jeńcy niemieccy,
osoby podejrzane o kolaborację
z Niemcami oraz żołnierze podziemia antykomunistycznego. W marcu 1945 roku w obozie przebywało już 1911 więźniów, w tym
945 mężczyzn, 935 kobiet oraz 31
niemowląt. Baraki obozowe mogły pomieścić do 4500 więźniów,
a liczebność uwięzionych w latach 1946-1948 wynosiła od 3250
do 7150 osób. W COP Jaworzno
i jego licznych filiach rozsianych
głównie na terenie województwa

Krzyż na zbiorowej mogile 42 więźniów podobozu Neu-Dachs, zamordowanych przed
ewakuacją obozu 17 stycznia 1945 roku. Stan
z 1959 roku | fot. Archiwum Państwowego
Muzeum Auschwitz Birkenau

Odsłonięcie pomnika oﬁar COP Jaworzno przez prezydentów Polski i Ukrainy: Aleksandra Kwaśniewskiego i Leonida Kuczmę w miejscu masowych pochówków oﬁar COP Jaworzno, 1998 rok
| fot. Muzeum Miasta Jaworzna

śląsko-dąbrowskiego i krakowskiego zmarło prawie 7000 osób. Ciała
zmarłych w obozie macierzystym
w Jaworznie grzebano początkowo
na cmentarzu Pechnickim, a następnie w lesie, przy leśnej drodze
prowadzącej dziś w kierunku osiedla Podłęże. We wskazanym, na
podstawie śledztwa prowadzonego
w latach 90., miejscu pochówku
w 1998 roku odsłonięto pomnik
poświęcony ofiarom COP.
Więźniowie COP zatrudniani
byli przede wszystkim w kopalniach województwa śląsko-dąbrowskiego. W maju 1945 roku
MBP i COP zawarły z Centralnym
Zarządem Przemysłu Węglowego dwie umowy na dostarczenie
15000 więźniów do pracy w górnictwie. W maju 1947 roku do
COP Jaworzno trafili pierwsi więźniowie narodowości ukraińskiej
i łemkowskiej, wysiedleni w ramach akcji „Wisła”, osadzeni –
pod często fikcyjnym – zarzutem
współpracy z UPA. Dla Ukraińców
i Łemków utworzono w obozie
osobny sektor, oddzielony ogrodzeniem z drutu kolczastego. COP
Jaworzno jako obóz dla internowanych i jeńców przestał formalnie
istnieć w 1949 roku. Zaczęto go
przekształcać w więzienie I klasy,
które budowano dla więźniów politycznych przywiezionych z więzień z całego kraju.

Centralne Więzienie
dla Młodocianych
Więźniów Politycznych
(1951-1955)
W maju 1951 roku w Jaworznie uruchomiono eksperymentalne
więzienie dla młodocianych więźniów politycznych. Do jego budowy wykorzystano infrastrukturę
po zlikwidowanym COP Jaworzno. Drewniane baraki, pamiętające czasy okupacji niemieckiej,
sukcesywnie rozbierano, a w ich
miejscu powstały trzy murowane
bloki więzienne, które były w stanie pomieścić 7000 osadzonych,
oraz dom kultury. Ponadto zbudowano warsztat stolarski, ślusarsko-mechaniczny, dział prefabrykacji,
warsztaty szkoleniowe oraz szkołę
przemysłową dla 500 osób.
W więzieniu mieli przebywać
młodociani więźniowie karni oraz
z nieprawomocnymi wyrokami, w
wieku od 17 do 21 lat. Początkowo byli to więźniowie skazani za
opozycyjną działalność polityczną,
później dołączono do nich młodocianych skazanych za przestępstwa
pospolite. Więzienie miało stanowić ośrodek reedukacyjny według
wzorów pedagogiki makarenkowskiej – młodociani za sprawą działań wychowawczych mieli stać się
zwolennikami ustroju i budowni-

Jeden z elementów ścieżki edukacyjnej
zrealizowanej w 2018 roku przez Muzeum
Miasta Jaworzna na terenie poobozowym
| fot. Muzeum Miasta Jaworzna

czymi komunizmu, odznaczającymi
się wysoką świadomością ideową.
Osadzeni pracowali w warsztatach
więziennych, budowali bloki mieszkalne dla funkcjonariuszy, byli zatrudniani w miejscowych kopalniach. Ich codzienność wypełniały:
ciężka, wielogodzinna praca ponad
siły, głodowe racje żywnościowe,
nieustająca indoktrynacja polityczna i samowola funkcjonariuszy.
W maju 1955 roku wybuchł bunt
więźniów, po zastrzeleniu jednego
z osadzonych przez strażnika. Bunt
miał wpływ na dalsze losy więzienia. Z końcem 1955 roku zlikwidowano więzienie dla młodocianych, 1
stycznia 1956 roku utworzono Centralne Więzienie Jaworzno, jednak
zmiana pozostała niezauważona dla
osadzonych. Więzienie ostatecznie
zlikwidowano w sierpniu 1956 roku.
Teren 36 ha, który zajmował obóz,
zwrócono pierwotnemu właścicielowi – kopalni „Jan Kanty”. Dla
poobozowych i powięziennych zabudowań znaleziono nowe funkcje:
bloków mieszkalnych, budynków
administracji kopalnianej, przychodni zdrowia, szkoły, warsztatów kopalnianych etc. Więcej informacji
na temat „Obozu dwóch totalitaryzmów” można uzyskać na stronach
internetowych: obozdwochtotalitaryzmow.pl oraz zwiedzanie.muzeum.jaw.pl.
Adrian Rams
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Nigdy nie bała się wyzwań

Kazimiera Ślusarczyk malowała na szkle, szydełkowała i haftowała. Szyła też męskie ubrania i kurtki. Z czasem do perfekcji opanowała projektowanie i szycie
damskiej garderoby. Spod jej igły wyszła nawet niejedna piękna suknia ślubna. Gdy pani Kazimiera podjęła pracę w MCKiS, promowała sztukę. Utworzyła Klub
Seniora i dała jego bywalcom namiastkę domowego ciepła. Prezentowała dzieła swojego autorstwa i jednocześnie zachęcała innych, by ujawnili swoje talenty
i realizowali marzenia. Jej przygoda z malowaniem na szkle zaczęła się przypadkiem.
– Bywałam czasem u starszej koleżanki, która malowała na szkle. Bardzo mi się to podobało. Postanowiłam
sama spróbować. Narysowałam na
papierze ramkę na zdjęcie i ozdobiłam ją kwiatami. Szkic odbiłam na
szkle. Tak to się zaczęło – wspomina
pani Kazimiera.
Dla jaworznianki nie było wyzwań niemożliwych. Gdy zobaczyła obrazek, który jej się podobał,
próbowała go odtworzyć. Zaopatrzyła się też w książki o robótkach ręcznych, z których się uczyła.
W ten sposób powstały robione na

szydełku serwetki ze zwierzętami,
kwiatami, obrazy, a nawet pantofle.
W 1989 r. pani Kazimiera ukończyła kurs haftu ręcznego i maszynowego nakładanego. Jaworznianka
zaczęła wtedy haftować serwetki na
płótnie i kanwie. – Obecnie haftuję
obrazy na kanwie haftem krzyżykowym. Robię to z wielką przyjemnością
- nie tylko dla siebie, ale i dla rodziny, koleżanek, znajomych – dodaje
hafciarka.
Panią Kazimierę Ślusarczyk pochłonęło krawiectwo. Ukończyła
Szkołę Odzieżową w Krakowie, jako

Robótki ręczne dają jaworzniance relaks oraz satysfakcję | fot. Natalia Czeleń

krawiec męski. Po pewnym czasie
przekwalifikowała się jednak na
krawiectwo damskie. Początkowo
szyła tylko dla siebie i rodziny, potem również dla znajomych. Któregoś dnia zobaczyła ręcznie szyte lalki. Podjęła się i tego. Szyła,
wypychała lalki i projektowała dla
nich piękne ubrania.
Na kilka lat jaworznianka zrezygnowała z pracy zawodowej i poświęciła się wychowaniu synów.
Zawodową karierę kontynuowała w Miejskim Centrum Kultury
i Sportu. Założyła Klub Seniora
w Szczakowej. Pracę w klubie
wspomina bardzo miło. – Spotkałam
na swojej drodze wartościowych ludzi. Podchodziłam do nich z wielkim
szacunkiem, bo byli sporo starsi ode
mnie. Wiele się od nich nauczyłam.
Starałam się dać jak najwięcej od siebie. Zaczęło się od szczerych rozmów
przy kawie. Z czasem atmosfera stała
się naprawdę rodzinna – wspomina
pani Kazimiera.
Założycielka klubu organizowała liczne spotkania, imprezy okolicznościowe, wieczorki taneczne, konkursy i wycieczki. Chciała
zachęcić wszystkich do uczestniczenia w tych wydarzeniach. Zorganizowała nawet pierwsze wystawy swoich prac, by pokazać
klubowiczom prawdziwą siebie.
Organizowała wieczory poetyckie
członków Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Jaworznie. Członkowie
STK zaczęli zapraszać utalentowaną jaworzniankę do siebie i tak
oto nawiązała się między nimi nić
sympatii, która zaowocowała wstąpieniem pani Kazimiery do stowarzyszenia w 2001 r. – Znalazłam
się w gronie osób bardzo utalento-

Do 19 listopada można obejrzeć
w ATElier Kultury wystawę prac artystycznych przedstawicieli trzech
pokoleń rodziny Bodaków. Ekspozycję na ścianach Galerii Kameralnej tworzą dzieła dziadka, wnuczki
i prawnuczki, czyli Antoniego Bodaka, Doroty Pamuły i Karoliny Pamuły. Jak podkreślają organizatorzy
wystawy, konfrontuje ona ekspresję
wypowiedzi między pokoleniami, pokazuje różne charaktery i odmienne
spojrzenie na sztukę. – Mój dziadek
był przedstawicielem akademizmu, czyli
kierunku w sztuce, który miał swój początek już w XVII wieku i panował do
wieku XIX. Dla dziadka na pierwszym
miejscu był zawsze rysunek. Malował
też obrazy olejne. Zgodnie z duchem
akademizmu, analizował dzieła wielkich

Pani Dorota maluje obrazy olejne,
pastele, tworzy grafiki, tka, zajmuje
się też rękodziełem artystycznym.
W swoich pracach wychodzi od akademizmu, ale zawiera też elementy
secesyjne. Jest zafascynowana naturą, liniami falistymi, ornamentacją
abstrakcyjną i roślinną, a także swobodnymi układami kompozycyjnymi.
Najmłodsza z Bodaków, Karolina
Pamuła, też ma artystyczną duszę.
Również ona dorastała w towarzystwie farb, przyborów malarskich,
sztalug itp. Malowała już w szkole
podstawowej, a jej prace były wysoko oceniane w rozmaitych konkursach. Podjęła studia, związane
z malarstwem i projektowaniem graficznym. Nie poszła jednak w akademizm i secesję, ale pasjonują ją

Ze sztuką przez pokolenia
artystów i je odwzorowywał. Spod jego
ręki wyszło wiele pięknych prac. Z zawodu był natomiast rysownikiem, kartografem – zaznacza Dorota Pamuła.
To po dziadku odziedziczyła zamiłowanie do tworzenia. Od najmłodszych lat miała kontakt z farbami
olejnymi, dobrze pamięta ich zapach.
W duchu artystycznym była zatem
wychowywana od dziecka. Jej mama
była uzdolniona muzycznie. Również
swoje życie zawodowe pani Dorota
związała ze sztuką – od 27 lat prowadzi pracownię tkacko-graficzną
w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy
jaworznickim kole Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Zajmuje
się w niej edukacją i terapią przez
sztukę.

Pani Kazimiera Ślusarczyk nie lubi nudy, wciąż jest aktywna artystycznie | fot. Natalia Czeleń

wanych, prawdziwych artystów, co
stale mobilizuje mnie do dalszej pracy. Uczestniczę we wszystkich zbiorowych wystawach STK – opowiada
pani Ślusarczyk.
Jaworznianka za swoją twórczość
i zaangażowanie w sprawy kultury otrzymała wiele dyplomów,
a z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie została uhonorowana odznaką
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”,
przyznaną przez Ministra Kultury.
Po przejściu na emeryturę wstąpiła do zespołu śpiewaczego Ciężkowianki, z którym od 18 lat występuje, uświetniając miejskie

uroczystości, festyny czy dożynki,
a także reprezentuje miasto poza
jego granicami.
– Śpiewać lubiłam zawsze. W szkole podstawowej należałam do chóru.
Potem występowałam w chórze kościelnym. Do wstąpienia do „Ciężkowianek” namówiły mnie koleżanki.
Poszłam na pierwszą próbę i to był
dobry krok – wspomina jaworznianka. W czasie występów nosi
oryginalny fartuch i gorset. – Śpiew
sprawia mi radość. Natomiast haft
przynosi wyciszenie i relaks – podsumowuje utalentowana jaworznianka.
Natalia Czeleń

Dorota Pamuła (w środku) na wernisażu wystawy | fot. Paulina Śląska \ ATElier Kultury

płaszczyzny, szukanie skomplikowanych faktur na powierzchni obrazu
i rozwiązywanie problemów gam

kolorystycznych. Wstęp na wystawę jest wolny.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Babskie histeryjki
Muzyczną ucztę dla jaworznian
przygotowali bibliotekarze. W czwartek, 21 października, publiczność
wysłuchała koncertu „Babskie histeryjki – piosenki Mariana Hemara”.
Koncert zorganizowano w Miejskiej
Bibliotece Publicznej.
W miłosny klimat okresu międzywojennego wprowadziła zgromadzonych aktorka i piosenkarka Agnieszka Greinert, która tego wieczoru
wystąpiła wraz z wybitnymi muzykami: Pawłem Jabłońskim (fortepian i akordeon) oraz Piotrem Górką
(kontrabas).
– Biblioteka jest jak wehikuł czasu.
Przenosi nas nie tylko w inne epoki poprzez książki, ale i inne niezwykłe wydarzenia, takie jak dzisiaj – mówiła Anna
Ptaszkiewicz – Godzina, instruktorka metodyczna MBP w Jaworznie.
Muzycy wykonali w jaworznickiej
książnicy niezwykłe utwory, nawiązujące do relacji międzyludzkich,
damsko-męskich. Poruszyli emocje
i zmysły, ale wnieśli też dużo dobrego humoru.
– Koncert był muzycznym przedstawieniem poetyckim, w mistrzowski sposób prezentującym utwory Mariana
Hemara w muzycznych aranżacjach
popularnych w XX-leciu międzywojennym. Było klimatycznie, sentymentalnie, wzruszająco, ale też nie zabrakło
dobrej zabawy. Artyści zaprezentowali
znane i mniej znane piosenki Mariana
Hemara – mówiła Monika Rejdych,

Chcąc nie chcąc, Halloween wpisało się w kalendarz
jesiennych świąt. Tylu jest jego zwolenników, co przeciwników. Uważam
jednak, że każdy ma prawo wyboru.
Choć chodzenie „po domach” i zbieranie łakoci nie do końca się przyjęło,
to inne formy zabawy już tak. Dekorujemy domy, kupujemy oraz wycinamy dynie i przebieramy się. Nie
tylko dzieci, ale i dorośli, tego dnia,
czyli 31 października, chętnie wkładają kostiumy czarownic czy postaci
z filmów, i spotykają się na przyjęciach. Inni wolą w Halloween zostać
w domu i obejrzeć stosowny film.
Halloween świetnie wpisał się
w nurt światowej kinematografii,
głównie amerykańskiej, a wybór filmów, od propozycji dla dzieci po
klasyczne dreszczowce, horrory oraz
komedie jest bardzo obszerny. Osobiście boję się horrorów i z zasady
ich nie oglądam, a jeśli już to bardzo wybiórczo, bo moja wrażliwa
i bujna wyobraźnia płata mi potem
figle. Natomiast lubię filmy dotyczące czarownic, wampirów i magii.
Od wielu lat mam słabość do filmu Romana Polańskiego „Nieustraszeni pogromcy wampirów”.
Oglądałam go już wielokrotnie i za
każdym razem tak samo mnie bawi.
To groteskowa, mocno przerysowana opowieść o łowcach wampirów
w śnieżnej Transylwanii. W filmie

dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.
Agnieszka Greinert związana jest
z łódzką sceną dramatyczną i muzyczną. Prowadzi zajęcia z piosenki
dla studentów w szkole filmowej.
Fascynuje się twórczością Mariana
Hemara i Juliana Tuwima. Zestawiła więc ich utwory, a efekty tej
pracy mogła podziwiać jaworznicka
publiczność.

Wydarzenie zorganizowane było
w ramach finałowych spotkań cyklu Music-therapy-book w związku
z realizacją trzeciej edycji projektu
„Performatywna książka. Performatywna Biblioteka”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Natalia Czeleń

Muzycy zabrali jaworznicką widownię w sentymentalną podróż | fot. Natalia Czeleń

Halloween

jest mnóstwo scen mających budzić grozę, ale właśnie mistrzowska zabawa pastiszem i groteską
powoduje zamierzone rozbawienie
u widza. Klasyczna praca kamery,
kadrowanie i długie ujęcia mają
staromodny urok. Dużym atutem

filmu jest scenografia, charakteryzacja i obsada – Roman Polański,
Sharon Tate, Jack MacGowran czy
Ferdy Mayne. Poniżej tytuły, które
wprowadzą Was w klimat Halloween. A jakie są Wasze propozycje?
Katarzyna Pokuta

Wybrana ﬁlmograﬁa:
Blair Witch Project, reż. Myrick, Sánchez, USA 1999
Carrie, reż. Brian De Palma, USA 1976
Coco, reż. Jorge R. Gutiérrez, USA 2017
Czarownice Eastwick, reż. George Miller, USA 1987
Dziecko Rosemary, reż. Roman Polański, USA 1968
Frankenweenie, reż. Tim Burton, USA 2012
Gnijąca Panna Młoda, reż. Tim Burton, Wielka Brytania 2005
Halloween, reż. John Carpener, USA 1978
Hokus pokus, reż. Kenny Ortega, USA 1993
Księga życia, reż. Jorge R. Gutiérrez, USA 2014
Lśnienie, reż. Stanley Kubrick, USA/Wielka Brytania 1980
Miasteczko Halloween, reż. Tim Burton, USA 1993
Nieustraszeni pogromcy wampirów, reż. Roman Polański, USA/
Wielka Brytania 1967
Od zmierzchu do świtu, reż. Robert Rodriguez, USA 1996
Pogromcy duchów, reż. Ivan Reiman, USA 1984
Psychoza, reż. Alfred Hitchcock, USA 1960
Rocky Horror Picture Show, reż. Jim Sharman, USA 1975
Sok z żuka, reż. Tim Burton, USA 1988

Trek 12 - Himalaje

Wyprawa brodaczy
w Himalaje
Mechanika Roll and Write polega,
jak sama nazwa wskazuje, na przerzuceniu kośćmi i zapisaniu otrzymanego wyniku na arkuszu, będącym
głównym elementem gry. Nie inaczej
wygląda to w przypadku najnowszej
gry francuskiego studia brodaczy – Lumberjacks.
Trek 12 – Himalaje
jest nieskomplikowanym tytułem, przy którym miło można spędzić wiele godzin,
zdobywając
szczyty,
gwiazdki reputacji czy
kolejne
rekordy,
a wszystko

w towarzystwie
liczącym
do 50 osób
lub... w swojej samotni.
Trek 12, który
ukazał się na polskim rynku w drugiej połowie października za sprawą
wydawnictwa Rebel,
posiada trzy tryby
rozgrywki: szybko
na szczyt, ekspedycja oraz wariant solo. Do każdego ze
wspomnianych trybów dołączone są
osobne instrukcje w formie poradników. Oprócz tego w niewielkim pudełku znajdują się m.in. trzy arkusze
tras górskich: Dunai, Kagkot i Dhaulagiri, kości, karty asysty oraz sześć
kopert wyzwań. Każda z tych kopert
posiada nadruk z wymaganymi do
spełnienia warunkami, niezbędnymi
do ich otwarcia.
Celem gracza w Trek 12 – Himalaje
jest zdobycie jak największej liczby
punktów poprzez sprytne rozmieszczenie rezultatów otrzymanych na
skutek rzutów kośćmi. Polega to na
tym, że gracz rzuca dwiema kośćmi
i wybiera jeden z pięciu rezultatów:
dodaje wartości do siebie, odejmuje
wartości od siebie, mnoży wartości
oraz zachowuje tylko najwyższą lub
najniższą wartość jednej z kości. Każdy z pięciu rezultatów może wybrać
tylko cztery razy, co odnotowywane
jest na arkuszu z trasą górską. Otrzymaną w ten sposób liczbę, przy czym
nie może ona być ujemna, gracz wpi-

suje w jedno z pól na arkuszu. Kolejną liczbę musi wpisać w sąsiadujące
pole. W ten sposób powstają szeregi
oraz obszary, za które gracz otrzymuje punkty pod koniec rozgrywki. Za
pola, które nie mają połączenia ani
z szeregiem, ani nie stanowią
części obszaru, gracz otrzymuje punkty karne. W try-

bie ekspedycji
punkty przyznawane są
dodatkowo
za niewykorzystane karty asyst.
Autorzy,
Bruno Cathala i Corentin
Lebrat, sugerują rozpoczęcie rozgrywki
od pierwszego
trybu, w którym wybieramy interesującą nas trasę górską – najlepszą,
a zatem najłatwiejszą na start jest
trasa Dunai. W przypadku ekspedycji gracze pokonują trasy jedna
po drugiej, zdobywając gwiazdki reputacji, wskazujące zwycięzcę całej
rozgrywki.
Trek 12 – Himalaje to nie tylko
wciągająca rozgrywka, ale również
przyjemne dla oka ilustracje i portrety postaci autorstwa Jonathana
Aucomte i Oliviera Derouetteau.
Elementy są bardzo dobrze wykonane. Mnie osobiście spodobały się
kości, które pomimo iż są standardowymi, to jednak zarówno w dotyku,
jak i w wyglądzie wyróżniają się na
tle innych K6.
Jedyny minus przy grach typu roll
and write to fakt, że pewnego dnia
wszystkie arkusze zostaną zapisane,
o ile wcześniej nie były skserowane
lub zeskanowane, ale przy takiej cenie i tylu godzinach zabawy to nie
stanowi większego problemu.
Radosław Kałuża, HKG Gildia
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Sztuka pomocna w terapii

Katarzyna Pokuta oraz Anita Mika realizują w jaworznickich
przedszkolach oraz szkołach bardzo
innowacyjny projekt „Arte”. Warsztaty organizowane przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie
zawierają elementy arteterapii, czyli
bajkoterapii, teatroterapii, muzykoterapii, filmoterapii oraz terapii poprzez sztuki plastyczne. Uczestnicy
zajęć dowiadują się, jak radzić sobie
z emocjami, w tym ze złością, oraz
jak w łatwy sposób wyciszyć się i zrelaksować.
Zajęcia poświęcone są tematyce
emocji, uczuć, skierowane są do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół
podstawowych oraz ponadpodstawowych, ale także do dzieci i dorosłych
o specjalnych potrzebach, będących
pod opieką ośrodków opiekuńczo–
wychowawczych. Każde zajęcia są
dostosowane do wieku uczestników.
Zajęcia zaczynają się od relaksacji
i uspokojenia emocji oraz myśli. Instruktorki posiłkują się odpowiednimi
materiałami, tekstami do relaksacji
i aromaterapią. – Dzięki temu dzieci
potrafią oderwać się od rzeczywistości.
Są tu i teraz. Mają skupione myśli –
wyjaśnia pomysłodawczyni projektu,
Katarzyna Pokuta z MCKiS. – Jestem
zwolenniczką wszelkiego typu udogodnień technicznych, które potrafią uatrakcyjnić zajęcia. W czasie pierwszych zajęć
zauważyłam jednak, że dzieci są bardzo
przebodźcowane. Doszłam do wniosku,
że na naszych zajęciach musimy skupić
się na tradycyjnym przekazie przy użyciu tekstu, książki, bez multimedialnych
bodźców, na zasadzie relacji człowiek człowiek. Dzięki temu poświęcamy sobie
wzajemnie uwagę – dodaje.
Gdy uczestnicy zajęć wejdą w fazę
wyciszenia i skupienia, instruktorka
przechodzi do etapu bajkoterapii.
Czyta przykładowy tekst, który staje
się pretekstem do podjęcia z dziećmi
rozmowy o emocjach i uczuciach. To
właśnie one odgrywają na zajęciach
kluczową rolę. – Podczas zajęć rozmawiamy przede wszystkim o emocjach.
Podpieramy się rożnymi bajkami, robimy ćwiczenia oddechowe. Niedawno
prowadziłyśmy zajęcia, podczas których podpowiadałyśmy, jak radzić so-

bie ze złością – opowiada Anita Mika
z Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej.
Kolejne zajęcia to teatroterapia.
Na tym etapie uczestnicy spotkań
zdobywają wiedzę o teatrze, oczywiście na poziomie adekwatnym do
wieku. Jest też prezentacja japońskiej
sztuki teatru.
– Nawiązałam współpracę z II Liceum
Ogólnokształcącym w Jaworznie. Zmodyfikuję scenariusz zajęć i dostosuję go
tak, by zainteresować młodzież – zapowiada Katarzyna Pokuta.
Zajęcia dla młodzieży i dorosłych
będą miały nieco inny charakter. –
Chcę uświadomić innym, że za każdym
dziełem stoi jakiś artysta, który chce coś
przekazać, a jak to zinterpretujemy, to
już nasza indywidualna sprawa. To
kwestia naszego odbioru czy bagażu
doświadczeń. Chcę też, by Arte było
atrakcyjną formą obcowania z kulturą – mówi pani Katarzyna.
Kolejne zajęcia skupiać się będą
na muzykoterapii. Prowadzące rozważają wykorzystanie sztuki ekspresywnego tańca.

Początkowo zajęcia Arte miały
być jednorazowymi spotkaniami,
ale zainteresowanie i potrzeby okazały się inne. – Widzę, że jest potrzeba, by projekt Arte kontynuować
w formie spotkań cyklicznych. Mam
za sobą już 24 spotkania. Były to
głównie spotkania z dziećmi w wieku
przedszkolnym i szkolnym. Chciałabym spotkać się też z podopiecznymi
Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz
szkoły specjalnej – mówi Katarzyna Pokuta.
Zdaniem prowadzących zajęcia, obcowanie z kulturą i sztuką
może pozytywnie wpłynąć na nasz
sposób przeżywania codziennych
problemów. Kontakt ze sztukami
plastycznymi, muzyką czy teatrem,
może być doskonałym sposobem
na rozładowanie napięć i stresów.
Projekt Arte realizowany jest
w ramach projektu „Jaworzno
mówi STOP cyberprzemocy” –
współfinansowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.
Natalia Czeleń

Dzieciom bardzo podoba się taka forma zajęć | fot. Katarzyna Pokuta

Natalia Denkiewicz odbiera swoją nagrodę | fot. Natalia Czeleń

Artystyczne boje

Poznaliśmy laureatów XVII edycji
konkursu poetyckiego „O Złotą Lirę”.
Przed jury stało nie lada wyzwanie,
bo przysłano aż 92 wiersze od 44
uczestników. Wręczenie nagród odbyło się we wtorek, 26 października,
w Klubie Relax.
Konkurs poetycki „O złotą lirę”,
organizowany przez Stowarzyszenie Twórców Kultury w Jaworznie,
ATElier Kultury i III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Jaworznie uzyskał już status konkursu
ogólnopolskiego. W tegorocznej edycji w jury zasiadły Anna Adamus,
Dorota Liszkowska i Halina Sokulska, które wyłoniły laureatów
i przyznały specjalne wyróżnienia.
Nagrody przyznano w trzech kategoriach wiekowych.
W kategorii „A”- do lat 16 zwyciężyła Julia Wolny. Aleksander
Dąbrowski został laureatem w grupie „B”- 16-19 lat. Pierwsze miejsce
w kategorii „C”- powyżej 19 lat zajął
Henryk Liszkiewicz. Wyróżnienia
otrzymali: Amelia Janik, Dominika
Liszkiewicz, Gabriela Michalczewska, Tomasz Figiel, Tadeusz Dejnecki i Krystyna Baran. Laureaci
otrzymali statuetki autorstwa artystki, Małgorzaty Wosik. – Napłynęły

do nas prace z wielu szkół. Bardzo mnie
to cieszy, bo o to właśnie chodzi, by
młode talenty ukierunkowywać i wspierać - mówi Jacek Maliszczak, prezes
Stowarzyszenia Twórców Kultury
w Jaworznie.
Tymczasem działacze jaworznickiego STK zapowiedzieli kolejny konkurs, tym razem plastyczny. Do 5 listopada można wysyłać prace do VII
ogólnopolskiego konkursu ,,Pędzlem,
nitką i dłutem malowane”. Tematyka
wykonania prac jest dowolna. Można przesłać maksymalnie do trzech
prac w technikach: malarstwo, rzeźba i haft. Wysokość rzeźby nie może
przekroczyć 70 cm. Na laureatów czekają statuetki zaprojektowane i wykonane przez Małgorzatę Wosik, która
jest również jurorem w konkursie. –
Konkurs ,,Pędzlem, nitką i dłutem malowane” zapisał się na stałe w kalendarzu kulturalnym w naszym mieście. Nie
tylko promuje nasze miasto i naszych
artystów, ale daje też możliwość spotkania z innymi artystami oraz okazję
do rozmowy z nimi – mówi Natalia
Urant, inicjatorka cyklu.
Nad konkursami STK honorowy
patronat objął prezydent miasta, Paweł Silbert.
Natalia Czeleń

WARTO POSŁUCHAĆ... PRZECZYTAĆ... ZOBACZYĆ...

Książka
Ałbena Grabowska
Początek. Stulecie
Winnych
Piękna powieść Grabowskiej opisująca ludzkie losy, emocje bohaterów i historie pisane przez życie. W tej części autorka ukazuje pierwsze dekady historii
rodu Winnych. Zdun Antoni Winny osiedla
się w Brwinowie i poślubia najmłodszą córkę
Wielichnowskich – Bronisławę. W czasach zaboru rodzinę napotykają smutki i radości, ale
nikt się nie spodziewa wojennej zawieruchy.

Muzyka
Możdżer
Danielsson Fresco
Just Ignore It
Nowa płyta Trio Możdżer,
Danielsson, Fresco nagrana wraz z orkiestrą
Holland Baroque. Znakomity pianista Leszek
Możdżer wraz ze szwedzkim wiolonczelistą
Larsem Danielssonem i izraelskim perkusistą
Zoharem Fresco wydali kolejny album o subtelnym i wyrafinowanym brzmieniu. Artyści
osiągnęli harmonię pomiędzy brzmieniem
jazzowym a melodyjną przystępnością.

Teatr

Film
Diuna
Ekranizacja bestsellerowej
powieści Franka Herberta. To przygodowy s-f
film, którego bohaterem jest Paul Atreides, syn
księcia Leto władającego Diuną. Życie pisze mu
wspaniałe przeznaczenie, jednak najpierw musi
udać się na najbardziej niebezpieczną planetę we
wszechświecie, żeby ratować rodzinę i rodaków.
Na planecie wybucha konflikt o dostęp do melanż – substancji przedłużającej życie.

Przygoda z ogrodnikiem
Uwielbiana przez widzów
komedia „Przygoda z ogrodnikiem” z Anną
Muchą i Michałem Sitarskim w rolach głównych. Małżeństwo Dzikich marzy o karierze
aktorskiej. Jednak sukcesów w tej dziedzinie
małżonkowie nie osiągają, lepiej im idzie w biznesie – radząc innym, jak żyć. Jako eksperci
od dobrych rad nie radzą sobie z kryzysem we
własnym związku.
ES
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Horror Masakrator - impreza dla twardzieli
Już w sobotę, 30 października, na terenie Diving Marina „Koparki” odbędzie się bieg z przeszkodami- Horror Masakrator. Dorośli śmiałkowie pokonają trasę 9
km z 25 przeszkodami. Będą się tarzać w błocie, piachu i zimnej wodzie. Dla opiekunów z pociechami przygotowano 5 km dystans z 20 utrudnieniami. Zawodnicy
wystartują w 50-60 osobowych grupach, tzw. falach, co 15 minut. Organizatorzy nie zapomnieli też o najmłodszych zawodnikach, którzy będą mogli zmierzyć się
w Erigo Masakrator Kids.
Zawodnicy będą zmagać się nie
tylko z naturalnymi utrudnieniami
na trasie, takimi jak zimna woda
czy strome podbiegi. Organizatorzy przygotowali dla nich także
sztuczne przeszkody, czyli ścianki,
multi rig czy zasieki z drutu kolczastego. Łatwo nie będzie. Organizatorami biegu dla dorosłych są
Music Sport Events Marius Ziach,
MCKiS Jaworzno oraz Stowarzyszenie Harpagan Beast. Bieg dla
dzieci Erigo Masakrator Kids przygotowały Music Sport Events Mariusz Ziach oraz Ocr&Ninja Kids
Events.
Trasa biegów będzie oznaczona strzałkami i wytyczona taśmą.
W wyznaczonych miejscach spotkać można będzie sędziów i wolontariuszy. Będą instruować
uczestników biegu, jak należy
pokonać daną przeszkodę i weryfikować poprawność jej pokonania. Za niepokonanie przeszkody

lub niepoprawną technikę wyznaczą karne zadania np. 20 burpees,
czyli kombinację kilku ćwiczeń
wykonywanych bez żadnej przerwy. Wzajemna pomoc uczestników jest dozwolona na niektórych
przeszkodach. Wyjątkiem są zawodnicy startujący w fali elite.
Zasady biegu dziecięcego będą
nieco łagodniejsze. Organizator
dopuszcza tu możliwość zwiększenia liczby prób podejścia do
przeszkody, w zależności od warunków pogodowych lub trudności
ustawionych przeszkód.
Pakiety startowe dorośli będą
mogli odbierać już od godziny 16,
ale nie później niż 30 minut przed
startem swojej fali. Pierwsza fala,
czyli „elite” startuje o godz. 18.
Istnieje możliwość zgłoszeń bezpośrednio w biurze zawodów w dniu
imprezy. Zawodnicy muszą okazać
dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz

wieku. Dopuszczeni do startu zostaną zawodnicy, którzy wniosą
stosowną opłatę wpisową.
– Początkującym polecam dystans 5
km. To mniej przeszkód, mniej surowe
zasady ich pokonywania i bezpieczny
limit czasowy na pokonanie całej trasy. Właściwie, nawet idąc, można się
zmieścić w limicie. Jeśli tylko zawodnik nazbyt długo nie będzie się bawić
na przeszkodach – radzi Mariusz
Ziach, główny organizator imprezy.
W dystansie 9 km wystartują grupy: elita, open, drużynowa (elita
i open), masters elite (kategoria wiekowa 40+) i najlepsze stylizacje/
przebranie. Jeśli chodzi o dystans
5 km: open, drużynowa open, najlepsze stylizacje/ przebranie, family
(rodzic + dziecko 8-15 lat).
Klimat biegu będzie nawiązywał
do Halloween. – Strój jest dowolny, ale wszelkie niekonwencjonalne
ubiory są mile widziane. Przyznajemy nawet nagrody specjalne „za wy-

Biegacze już na mecie
354 osoby wzięły udział w ostatniej odsłonie Triady Trójkąta Trzech
Cesarzy, w ramach której miłośnicy
biegania ścigali się w Jaworznie, Sosnowcu i Mysłowicach. W minioną
sobotę, 23 października, biegacze stanęli na starcie 29. Memoriału Jerzego
Chromika. W czołówce najlepszych
zawodników znaleźli się również jaworznianie.
Mysłowicki bieg przyciągnął biegaczy z całej Polski, a także z zagranicy.
Mieli oni do wyboru kilka dystansów.
Dorośli zmagali się na 15 i 5 km.
Natomiast w biegu dla dzieci mali
zawodnicy biegli po kilkaset metrów.
15-kilometrową trasę najszybciej
pokonał Patryk Stypułkowski z Koluszek. Drugi na mecie był Zbigniew
Kalinowski z Korwinowa, reprezentujący grupę Jawor Jaworzno Kalinowski Team. Trzecie miejsce zajął
mieszkający w Raciborzu Włoch Roberto Dimiccoli, reprezentujący klub
Eko. Okna Runners. Wśród kobiet
triumfowała na tym dystansie sosnowiczanka Rozalia Malina, przed
mysłowiczanką Barbarą Gos i Emilią Stańkowską z Klubu Biegacza
MCKiS Jaworzno.
Bieg na 5 km wygrał Marcin Strzoda z klubu Aktywna Pszczyna Runners Team. Drugie miejsce zajęła tyszanka Alicja Pyszka-Bazan z Labo
Sportu, a trzecie Bartłomiej Knopek
z Bierunia.
Wśród biegaczek, za zwyciężczynią Alicją Pyszką-Bazan, dobiegły

Memoriał był ostatnim biegiem Triady | fot. Materiały MOSiR Mysłowice / Krzysztof Banot

kolejno jaworznianka Olga Stępień-Wyrobiec z grupy Paulina Gaj Team
i Marcelina Kocój z Trzebini.
Triada Trójkąta Trzech Cesarzy to cykl biegowy, odbywający
się w trzech sąsiadujących ze sobą
miastach, które przez okres zaborów leżały w granicach trzech różnych państw. Jaworzno należało
do Austrii, Mysłowice znajdowały
się w obrębie Prus, a Sosnowiec był
częścią Rosji.
Biegowa Triada miała w tym roku
swoją pierwszą edycję i rozpoczęła się

25 września od 25. Międzynarodowego Biegu Ulicznego w Jaworznie
na 15 i 10 km. Drugimi zawodami,
zorganizowanymi 9 października,
był sosnowiecki 6. Memoriał Janusza
Nabrdalika na 21 i 7 km, połączony
z marszem nordic walking na dystansie 7 km. Stawkę zamykał bieg
mysłowicki.
Biegacze, którzy wzięli udział we
wszystkich trzech imprezach, zyskali
Trofeum Triady, złożone z medali ze
wszystkich zawodów.
Anna Zielonka-Hałczyńska

gląd”, w tym za makijaż. Wiele osób
przychodzi już odpowiednio przygotowana, ale będzie też możliwość
poddania się zabiegom upiększającym
na miejscu bez dodatkowej opłaty –
mówi Mariusz Ziach.
W zmaganiach wezmą też udział
dzieci. Wymagana jest oczywiście
zgoda rodziców. Najmłodsi wystartują w falach ustalonych ze względu
na kategorie wiekowe: mała elita:
7-8 lat – minimum 500 m i nie mniej
niż 10 przeszkód; 9-10 lat – minimum 1000 m i i nie mniej niż 15
przeszkód; 11-12 lat – minimum
1000 m i nie mniej niż 15 przeszkód.
Open kids: 0-7 lat – minimum 500
m i nie mniej niż 10 przeszkód; 8-14
AU TO P R O M O C J A

lat – minimum 1000 m i i nie mniej
niż 15 przeszkód.
Start pierwszej fali rozpocznie
się o godz. 15. Kolejne fale będą
startować co 15 minut. Dekoracja
i wręczanie medali odbędzie się
bezpośrednio po zakończeniu biegów, czyli ok. godz. 17. – Po biegu
na wszystkich zawodników czekać
będą gorąca herbata i zupa. Planujemy również rozpalenie ognisk, aby
po zmaganiach można było się ogrzać,
czekając na dekoracje z nagrodami
w poszczególnych kategoriach. Oczywiście każdy zawodnik, który ukończy bieg, dostanie wyjątkowy medal
w stylu horror – mówi organizator.
Natalia Czeleń
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Startuje bokserski maraton
Już w piątek, 29 października,
w Hali Widowiskowo-Sportowej
MCKiS odbędzie się wielkie bokserskie wydarzenie. Na jaworznickim ringu stoczą pojedynki najlepsi polscy i zagraniczni bokserzy.
Pięściarską imprezą, która będzie
transmitowana na kanałach telewizji Polsat (Polsat Box i w aplikacji
ipla), będzie gala Babilon Boxing
Show. W weekend jaworznicką halą
zawładną z kolei młodzi adepci pięściarstwa, którzy powalczą w ramach II Turnieju Bokserskiego Nadziei Olimpijskich dzieci i młodzieży
im. Janusza Gortata. Podobnie będzie w niedzielę, 7 listopada, podczas memoriału Roberta Kopytka.
Wielkie, pięściarskie emocje podczas gali Babilon Boxing Show wybuchną w piątek już o godz. 19.00.
Przed walką wieczoru rękawice
skrzyżują Jan „Iron” Lodzik (6-00) i Patrik „Rocky” Balaž (4-0-0),
Piotr Szmajda (5-0-0) i Michał
Syrowatka (22-5-0), Karol Welter
(8-1-0) i Damian Mielewczyk (12AU TO P R O M O C J A

6-0), Piotr Biś (5-0-0) i Lukáš Dekýš (4-0-0), Adrian Kępa (debiut)
i Mateusz Rajewski (debiut) oraz
Krzysztof Wojciechowski (2-0-0)
i Damian Szewczyk (1-0-0). Kulminacyjnym punktem gali będzie
pojedynek Łukasza Staniocha (7
wygranych i 0 przegranych walk)
i Ryana Forda (17 zwycięstw i 6
porażek). Promotorami imprezy
są Tomasz Babiloński, Zbigniew
Krok, Wach Boxing Team i Jerzy
Mazur.
Walki tytanów boksu będzie
można oglądać nie tylko w telewizji, ale również na żywo. Bilety
kosztują od 80 zł i można je kupić
przez stronę eventim.pl i w kasie
Hali Widowiskowo-Sportowej przy
ul. Grunwaldzkiej 80 w godzinach
7 do 15.
W sobotę i niedzielę, 30 i 31 października, będą pojedynkować się
natomiast dzieci i młodzież. Akademia Boksu Roberta Gortata zaprosiła na Turniej Nadziei Olimpijskich
adeptów pięściarstwa z roczników

2007 i 2008 (dla młodszych zawodników będą to jednocześnie
eliminacje do kadry narodowej).
Sobotnie półfinałowe zmagania odbędą się w dwóch blokach, o godz.
13 i o 17. Na niedzielę są zaplanowane walki finałowe. Początek
o godz. 11. Wstęp wolny.
Pod znakiem boksu upłynie też
niedziela, 7 listopada. Tego dnia
odbędzie się w jaworznickiej hali
XV Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Roberta Kopytka. Od
godz. 11 pojedynki będą toczyć
młodzi pięściarze z jaworznickiego JaworTeamu i zawodnicy z islandzkiego klubu Hnefaleikafélag
Kópavogs.
Podczas imprezy odbędzie się
licytacja rękawic bokserskich Tomasza Adamka. Dochód z aukcji
zostanie przeznaczony na leczenie
i rehabilitację małego jaworznianina
Adrianka Adamika. Chłopiec przyszedł na świat jako wcześniak z krytyczną masą ciała, zaledwie 550 g.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Wspomną działacza
Piłkarze PSS Salos Jaworzno będą
na sportowo wspominać zmarłego
przed rokiem Wenancjusza Plesa.
Zapraszają zatem na halowy turniej
ku pamięci honorowego prezesa
stowarzyszenia. Zawody będą dwudniowe i odbędą się 20 i 21 listopada w Hali Widowiskowo-Sportowej
MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80.
Do udziału są zaproszone wszystkie
drużyny, biorące udział w rozgrywkach Salosu, zarówno te, które grają
obecnie, jak i te, które grały kiedyś,
a także zespoły zaprzyjaźnione ze stowarzyszeniem. Aby się zapisać, warto
się pospieszyć. Zgłoszenia trwają tylko
do najbliższej niedzieli, 31 października, i odbywają się pod adresem
mejlowym salos.jaworzno@gmail.
com lub pod numerem 602 152 459.
– W sobotę odbędą się mecze grupowe,
a w niedzielę finały oraz wręczenie nagród za Jaworznicką Ligę Szóstek Salos 2021 – informują organizatorzy
wydarzenia.
PSS Salos organizuje turniej we
współpracy z Urzędem Miejskim

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

i Miejskim Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
Zmarły w listopadzie ubiegłego
roku Wenancjusz Ples był znanym
jaworznickim sportowcem, trenerem
i społecznikiem. Jako piłkarz grał na
pozycji bramkarza w jaworznickich
klubach sportowych (Górnik Jaworzno i Azotania) i w zespołach spoza naszego miasta, również na Węgrzech.
Z Salosem był związany prawie 20 lat.
Przez pewien czas był wiceprezesem
tej sportowej organizacji, najpierw noszącej nazwę Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej
Salos, a od 2012 zastąpionej właśnie
przez PSS Salos.
AZ-H

Rajd na zakończenie sezonu
Ponad 50 osób wzięło udział w niedzielę, 24 października, w VI Byczyńskich Spotkaniach Rowerowych.
Imprezę na zakończenie sezonu rowerowego zorganizowały klub MCKiS
Niko i grupa Rowerowa Byczyna, we
współpracy z radną Anną Lichotą,
OSP Byczyna, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i firmą Anesa Relaks.
Uczestnicy rajdu mieli za zadanie
dotrzeć do pięciu punktów w okolicy i zdobyć pieczątki. Na mapie wycieczki znalazły się rynek w Byczynie,
źródełko, Biskupia Góra, Pomnik Pamięci Ofiar Pacyfikacji Leśniczówek
w Jeziorkach i stawy Groble.
– Impreza się udała. Dopisali zarówno
uczestnicy, jak i pogoda, która przecież
w październiku nas ogranicza. Ale rowerzyści to mocni zawodnicy, którzy
świetnie radzą sobie w każdych warunkach – podkreśla Ewelina Ogiołda,
kierownik zespołu obiektów kulturalnych w Miejskim Centrum Kultury
i Sportu w Jaworznie.
Start i meta były zlokalizowane
przed siedzibą klubu Niko. W imprezie wzięli udział nie tylko jaworznianie, ale również mieszkańcy Mysłowic, Kluczborka, Dąbrowy Górniczej,
Sosnowca i Trzebini. Na wspólne „kręcenie” przyjechały też grupy rowerowe z Jaworzna i Mysłowic.
– Bardzo lubimy jazdę rowerem
i z chęcią przyjeżdżamy na jaworznickie rajdy, szczególnie że u nas w Trzebini
takich okazji nie ma wiele – przyznają
Dorota Bomba i Dorota Molenda.
Jako pierwszy na metę dojechał
Stanisław Knerowicz, najstarszy
uczestnik rajdu. Dla byczynianina
niedzielna wycieczka była wstępem
do świętowania 76. urodzin, które
obchodził w poniedziałek.

– Rower to mój podstawowy i ukochany środek transportu i pokonałem na nim
tysiące kilometrów. Gdy miałem 40-50
lat , potrafiłem o 4 rano wybrać się do
Krakowa, tak po prostu, rekreacyjnie.
Nadal jeżdżę, chociaż nie tak dużo jak
kiedyś – uśmiecha się pan Stanisław.
Po zakończonej wycieczce na rowerzystów czekały poczęstunek z pysznym ciastem, chlebem ze smalcem
i ogórkiem, kawa, herbata i czekolada
na gorąco. Odbył się też konkurs z nagrodami, a na najmłodszych czekały
atrakcje w sali sportowej. Zmęczeni
cykliści korzystali też z masażu, który wykonywała Aneta Szczyrzyca.
– Taki zabieg ma zbawienny wpływ
na kręgi szyjne, szczególnie po długiej
jeździe, podczas której człowiek jest
pochylony nad kierownicą – przyznaje
rowerzysta Marek Lech. – Po masażu czuję się zrelaksowany i wypoczęty
– dodaje.
Wśród nagród dla uczestników rajdu były te ufundowane m.in. przez

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Dariusza Starzyckiego, wicemarszałka
woj. śląskiego.
Jak podkreśla Anna Lichota, radna
z Byczyny, miłośniczka jazdy na rowerze i nordic walkingu, niedzielny rajd
miał na celu pokazanie uroków dzielnicy. Był też swoistym zakończeniem
sezonu rowerowego w klubie Niko.
– Cieszę się, że razem z Niko i Rowerową Byczyną możemy popularyzować
ten rodzaj aktywności fizycznej – zaznacza i podkreśla, że byczynianie
chętnie jeżdżą na rowerze.
Zapowiada, że w dzielnicy, w ramach przebudowy układu drogowego, powstaną wiata dla rowerów
i ścieżka rowerowa - od rynku do ulicy Hallera. Radna zabiega też o to, by
powstała dalsza część drogi dla rowerzystów, od Byczyny przez Bory. Jest
pomysł, by ścieżka biegła po śladzie
dawnych torów. Miasto prowadzi
w tej sprawie rozmowy z koleją. AZ-H

Stanisław Knerowicz świętował swoje urodziny rowerowo | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Zwycięzcy wyłonieni
Pierwszy turniej Grand
Prix Jaworzna w tenisie
stołowym za nami.
W sobotę, 23 października,
w sali sportowej
byczyńskiego klubu
MCKiS Niko zmierzyli się
miłośnicy tej dyscypliny
z kilku miejscowości
naszego regionu. Głównym
organizatorem zmagań
przy stołach był Ludowy
Klub Sportowy Zgoda
Byczyna.
– Rywalizowało 51 zawodników.
Byli wśród nich mieszkańcy Jaworzna, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej,
Będzina, Chybia, Chrzanowa i Libiąża – wymienia Józef Lenartowicz z LKS-u.

Tenisiści zmagali się w kilku kategoriach wiekowych mężczyzn
i w kategorii kobiet open. Wśród
pań najlepsza okazała się jaworznianka Dominika Kozik. Kolejne miejsca podium również zajęły
jaworznianki, Malwina Słowik
i Aneta Słowik. W kat. zawodników z rocznika 2009 i młodszych
wygrał Oliwier Turek z Chybia.
Drugą pozycję zajął Marcin Łyp
z Jaworzna, a trzeci był Jan Mirek z Będzina.
W kat. 2008-2005 zwyciężył będzinianin Igor Szymański. Drugie
miejsce przypadło sosnowiczaninowi Dariuszowi Herszkiewiczowi,
a trzecie jaworznianinowi Marcinowi Korlackiemu. W kat. 20041971 najlepiej poradził sobie Radosław Młynarczyk z Jaworzna,
przed Michałem Dzięglem (również mieszkańcem naszego miasta)
i Sylwestrem Januszko z Chrzanowa. W kategorii dla rocznika 1970
i starszych tenisistów triumfował

libiążanin Franciszek Łysak. Drugie i trzecie miejsca zajęli jaworznianie, Zdzisław Milewski i Józef
Lenartowicz.
– Na turniej pojechałam z pozytywną myślą. Poziom był dość wysoki.
Było 8 kobiet, grałyśmy do dwóch
przegranych. Udało się mi zająć 4.
miejsce. Trochę mi szkoda ostatniej
gry, ponieważ nie udało się stanąć
na podium, ale taki jest sport - nieprzewidywalny – przyznaje tenisistka Krystyna Górecka, która do
Byczyny przyjechała z Sosnowca.
Na co dzień trenuje w Katowicach
u Dariusza Kuczery w IKS-ie Silesia. – Organizatorzy byczyńskiego
grand prix świetnie się spisali, był
czas na rozgrzewkę przed turniejem,
a później sprawnie były wywoływane
poszczególne rozgrywki. Na pewno
przyjadę na kolejne zawody tego cyklu – zapewnia.
Jaworznickie grand prix ma trzy
odsłony. Kolejne pojedynki zaplanowano w listopadzie, 13 i 27.

Tenisiści grali w sali sportowej klubu MCKiS Niko | fot. Krystyna Górecka

Tenisowy cykl odbywa się przy
współudziale Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu, Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach i WZ LZS

w Katowicach. Patronem honorowym turniejów jest Dariusz Starzycki, wicemarszałek woj. śląskiego.
Anna Zielonka-Hałczyńska
AU TO P R O M O C J A

Porażki koszykarzy
Za trzecioligową drużyną koszykówki seniorów
MCKiS już dwie kolejki. Niestety,
oba spotkania zakończyły się dla Sokołów porażką. W meczu pierwszej
kolejki, 16 października, jaworzniccy koszykarze przegrali 54:63 z KTK
JS Invest z Knurowa. W sobotę, 23
października, zostali pokonani przez
drużynę BS-u Polonia Bytom. Spotkanie zakończyło się wynikiem 56:95.
Piąte zwycięstwo
Drugoligowi siatkarze
MCKiS Jaworzno pokonali 3:1 drużynę TKS-u Tychy. Wyjazdowy mecz odbył się w minioną
sobotę. Sokoły uległy rywalom w trzecim secie, przegrywając go 20:25.
W pozostałych wygrały do 18, 19
i 22. Najwięcej punktów dla jaworznickiego teamu, 21, zdobył Jakub
Grzegolec. Drugi w punktacji był
Patryk Strzeżek (19 pkt.), a trzeci Szczepan Czerwiński (12 pkt.).
W najbliższą sobotę, 30 października, siatkarze z Jaworzna powalczą
z MKS-em Będzin II. Ale z racji tego,
że w jaworznickiej Hali Widowiskowo-Sportowej odbędzie się wtedy
gala boksu, Sokoły stoczą siatkarski
bój na wyjeździe. Wyjazdowy mecz
rozegrają też 6 listopada, z MKS-em
„Gamrat-MOSiR” Jasło. W hali w Jaworznie stoczą pojedynek 13 listopada. Przeciwnikiem MCKiS-u będzie
Extrans Sędziszów.
Wygrała międzynarodowe zawody
Martyna Jarząbek
z Akademii Boksu Roberta Gortata
znów pokazała się od najlepszej stro-

ny na pięściarskich zawodach. Tym
razem zawodniczka z naszego miasta
wygrała turniej w Zagrzebiu. W finale
pokonała Sarę Vargę z Węgier. Jaworznianka została też okrzyknięta
najlepszą zawodniczką turnieju. To
kolejny sukces pięściarski w ostatnim
czasie. W sierpniu Martyna wywalczyła brązowy medal na mistrzostwach
Europy młodziczek w Sarajewie, a we
wrześniu została mistrzynią Polski
podczas mistrzostw młodziczek i młodzików w Jedwabnem.
Wygrana, remis
i dwie porażki
Zwycięsko zakończyła
swój mecz, grająca w wadowickiej
okręgówce, Victoria 1918 Jaworzno.
Jaworznianie pokonali 3:1 Sokoła
Przytkowice. Przegrały natomiast,
również występująca w okręgówce,
LKS Zgoda Byczyna (1:4 z Niwą Nowa
Wieś) i czwartoligowa Szczakowianka Jaworzno (2:3 z Polonią Łaziska
Górne). W chrzanowskiej A klasie
zremisowała natomiast Ciężkowianka
Jaworzno. Mecz z Polonią Luszowice
zakończył się wynikiem 2:2.
Z brązowym krążkiem
Izabela Łącka, zawodniczka UKS-u Fair Play Jaworzno, zdobyła brązowy medal na
mistrzostwach Europy w snookera.
Zawody odbyły się w portugalskiej
Albufeirze. To kolejny sukces bilardzistki z jaworznickiego klubu. Dla
pani Izabeli, wielokrotnej laureatki
ogólnopolskich i międzynarodowych
zawodów w bilardzie, aktualnej wicemistrzyni Polski, snooker jest stosunkową nową grą. Trenuje go dopiero
od kilku lat.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Patroni
naszych
ulic

Romantyk
i patriota

Na Osiedlu Stałym, w jego starszej części, między
ulicami św. Maksymiliana Kolbego i Powstańców
Śląskich, znajduje się ulica Artura Grottgera. Patron
drogi należy do grona czołowych przedstawicieli romantyzmu w polskiej sztuce i nurtu polskiej narodowej
szkoły malarstwa historycznego. Malarz, rysownik i ilustrator zmarł w wieku zaledwie 30 lat na gruźlicę. Mimo
krótkiego życia, pozostawił po sobie bogaty zbiór dzieł.
Artur Grottger urodził się 11 listopada 1837 roku
w Ottyniowicach. Był synem Jana Józefa, absolwenta
Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, powstańca listopadowego,
i Krystyny z domu Blahao de
Chodietow. Artur miał troje
rodzeństwa, Marię, Jarosława
i Aleksandra.
To ojciec był jego pierwszym
nauczycielem rysunku. W wieku
11 lat patron jaworznickiej ulicy
podjął naukę w pracowni malarza
Jana Maszkowskiego. W swojej
artystycznej karierze konsultował się też w temacie
malarstwa z Juliuszem Kossakiem.
Talent nastoletniego jeszcze Artura nie umknął uwadze
bawarskiego hrabiego Aleksandra Pappenheima, który
został mecenasem Polaka. Artysta zdobył też uznanie
samego cesarza Franciszka Józefa. Malarz uwiecznił
wjazd monarchy do Lwowa. Obraz został przekazany
cesarzowi jako prezent od polskiej szlachty. Franciszek
Józef przyznał artyście wysokie stypendium i polecił
mu podjąć studia artystyczne. Grottger uczył się naj-

pierw w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, a później
na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu.
Ma w swoim dorobku kilkaset prac. Artysta jest autorem
akwarel, obrazów olejnych, rysunków, szkiców, ilustracji
i litografii. Wśród jego dzieł jest wiele takich, które odnoszą
się do polskiej historii, przez co, zdaniem krytyków, był artystą, walczącym o niepodległość Polski za pomocą sztuki.
Zajmował się też uwiecznianiem dziejów Niemiec i Austrii.
Grottger był też znanym ilustratorem, a jego ilustracje
były publikowane w wiedeńskich czasopismach. Był również
redaktorem naczelnym polskiego
„Postępu”. Choć nie walczył w powstaniu styczniowym, to pomagał
powstańcom, którzy uciekali z zaboru rosyjskiego. Został oskarżony
o udzielenie pomocy krakowskiemu spiskowcowi. Za to wytoczono
Grottgerowi proces. Drugą konsekwencją było to, że cesarz cofnął
artyście stypendium, przez co ten
popadł w biedę. Na domiar złego
brat Artura, Jarosław, za udział w postaniu styczniowym
został zesłany na Syberię. Artysta musiał wyjechać z Wiednia i zarabiał na życie malując i rysując na zamówienie.
Miłością jego życia była Wanda Monné. Jej rodzina
nie zgadzała się na ich związek. By poprawić swoją sytuację materialną, malarz wyjechał do Paryża. Zachorował
na gruźlicę. Ostatnie chwile życia spędził w uzdrowisku
Amélie-les-Bains. Zmarł 13 grudnia 1867 roku. Za sprawą
swojej ukochanej został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
AZ-H

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 31 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
w „Pulsie Jaworzna” nr 37
(229): Przed snem nie zjadajcie owoców dnia.
Hasło dzisiejszej krzyżówki
oraz prawidłowo wypełniony
diagram sudoku opublikujemy
w kolejnym wydaniu „Pulsu Jaworzna”. Życzymy miłej lektury
i przyjemnej zabawy.

30 października kobiety powinny
zajrzeć do szafy w poszukiwaniu
ulubionej spódnicy, gdyż tego dnia
przypada Światowy Dzień Spódnicy. A jeśli nie mamy nic godnego
uwagi, bez wyrzutów sumienia możemy się udać na zakupy, albowiem
następnego dnia, 31 października,
obchodzimy Dzień Rozrzutności.
Przy ciągłym zaciskaniu pasa zapominamy, że każdemu należy się
chwila zapomnienia i przyjemności. Dzień Rozrzutności ma zachęcić do chwytania dnia i otworzenia
portfela na odrobinę luksusu czy
przyjemności. Najciekawsze jest
jednak to, że Dzień Rozrzutności
zbiega się ze Światowym Dniem
Oszczędzania, obchodzonym od
wielu lat z inicjatywy największych
światowych banków. Na szczęście
Polacy potrafią oszczędzać, choć
niewielu robi to regularnie, ale też
wydawać na przyjemności. Ostatnie badania dotyczące zakupów
internetowych wskazują, że mimo
iż mężczyźni kupują w sieci dla
wygody, a kobiety w poszukiwaniu oszczędności, to jednak panie
wydają więcej.
Not. Ewa Szpak

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 37 (229)

