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Wspólne święta

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
REKLAMA

Z DRUGIEJ STRONY

Wojciech P. Knapik

Jeżeli twoja kobieta twierdzi, że jesteś słaby w łóżku,
to uświadom ją, że ocenianie kogoś po dwóch
minutach jest bardzo nie
w porządku.
O rany, jak ja kocham wiosnę!
Dzisiaj trochę o pierdołach, bo gdy
słońce świeci, to od razu chce się
głupoty robić. Albo głupoty pisać.
Wracam z suczyskiem ze spaceru, zadowolona, bo wiewiórka się
pojawiła w parku, więc można było
pogonić coś futerkowego i rudego.
Zatrzymałem się przy ogrodzeniu
sąsiada, zaczepił, więc trzeba podyskutować, relacje dobrosąsiedzkie zachować, dowiedzieć się, komu
patologia z dzielnicy obok coś ukradła z niezamkniętej szopy. Sąsiad
kopie dołek przez parcelę, właśnie
podłącza się do gazu ziemnego, ale
zaniepokojony – rok temu ceny opału były przewidywalne, teraz każdy
dzień przynosi nowe zaskoczenia na
rachunku. Wprawdzie dzień ciepły,
zieleń tylko czeka, aby zaatakować
nas wybuchem radości, ale póki co
sam spoglądam z przerażeniem na
zapas ekogroszku, który topnieje
w tempie szybkim, a mój diler nic
z tym nie może zrobić.
No i tak sobie omawiamy sytuację
na rynkach paliw, a moja sucza gryzie trawę przy ogrodzeniu, widać,
że zajada ją z radością. No to sąsiad
mówi – wracam do roboty, bo zaraz
ciemno, a ty chyba musisz też iść,
bo coś ten twój pies wygłodniały,
trawę wpieprza. I tak wyszedłem
na zwyrola, który psiaka nie karmi.
A tak naprawdę nikt nie wie, po co
pies je trawę, ale czasem się to zda-

rza. Może się trawy pomyliły, bo
w jego pomieszanych genach płynie
krew kooikerhoundje? To taki pies
z Niderlandów, jakby ktoś nie wiedział, po naszemu płochacz holenderski. Świat zna bardziej skrajne
przypadki. Taka koza na przykład,
czasem zje buta, ale za to potem
mleko produkuje. Idealne stworzenie
do recyklingu domowego.
Jeszcze lepsza jest Bombycilla garrulus – czyli po naszemu jemiołuszka
zwyczajna. Ten uroczy przedstawiciel ptactwa, będący stworzeniem
wędrownym, przylatuje do naszego
kraju na zimę i zostaje mniej więcej
do maja. Zastanawiałem się, czemu
niektóre gatunki są tak zidiociałe, że
przylatują w okresie, kiedy o pożywienie jest trudno. I dowiedziałem
się, że jemiołuszki mają słowiańską
duszę – w Polsce podstawą diety
są jagody, głównie jarzębina, którą
jedzą w ogromnych ilościach. Sęk
w tym, że jesienią i zimą jagody
jarzębiny są sfermentowane, więc
jemiołuszka często jest nawalona,
niczym rusek w czołgu na Syberii.
Impreza trwa w najlepsze, tak więc
spacerując zimą w okolicy drzew jarzębiny, można natknąć się na bójki
o ostatnią kiść owoców, chóralne
ćwierkanie i fałszowanie oraz leżące pod drzewem ptaki, które wcale
nie są martwe. W każdym razie jak
się nie masz z kim napić w święta,
idź na spacer z flaszką pod pachą,
może spotkasz jemiołuszkę, pogadacie o kolegach z poprawczaka.
W Afryce południowej i zachodniej też lubią imprezować. Mają tam
owoc o nazwie „marula” - 6 kg czyli
około 400 owoców przejrzałych/
gnijących jest równa jednej puszce
piwa. Ale taki słoń może zjeść 280 kg
pożywienia dziennie, co daje około
46,5 piw na dzień! Wydawałoby się,

że do upicia kilkutonowego słonia
potrzebne będą wiadra alkoholu.
Tymczasem podobno wystarczy tylko
kilka owoców maruli, by wielki ssak
ruszył zygzakiem przez sawannę,
potykając się o własne nogi i rycząc,
co sił w trąbie. Co roku, gdy tylko
sfermentowane przysmaki zaczynają
spadać z drzew, sawanna zamienia
się w miejsce pijackich orgii. Całe
stada słoni migrują na tereny, gdzie
rosną marule, kierując się słodkim
zapachem drinków i radosnymi rykami swych podchmielonych ziomków.
Intensywność działania oczywiście uzależniona jest od masy ciała:
małpę pokona jeszcze mniej tego
chodliwego towaru. Wniosek: ludzie w Afryce mają jeszcze lepszych
kompanów do imprezowania, bo
z rodziny człekokształtnych. Ale jak
cię poniesie i wrócisz z nawaloną
żyrafą do domu, mówiąc żonie, że
ładny pies się do ciebie przyplątał,
to raczej nie będzie miłego przywitania.
Za to jak się u nas kwiaty pokażą,
to i pszczoły znowu zaszaleją, a one
też nie gardzą alkoholem – potrafią
się upić do tego stopnia, że nie są
w stanie trafić do własnego gniazda.
Na dodatek tak, jak u ludzi – występuje czasem agresja i zamieniają się
w osy, niczym niektóre panie. Ale
jak spokojna i zabłąkana wpadnie
wam do mieszkania, to przykryjcie
kocykiem i zostawcie przy posłaniu
małą buteleczkę z wodą, bo rano
będzie potrzebna. Cały czas mowa
o pszczołach!
Święta za pasem, te słynące z obfitości, także w napoje. Trzeba więc
pamiętać, żeby zachować się jak
przystało, bo upić się jak świnia...
stop... jak pszczoła – to nie wypada.
Albowiem padniesz niczym kawka...
to znaczy jemiołuszka.

Moje 3 grosze

Menelski żywot jemiołuszki
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Spragnieni ruchu
Grażyna Dębała

Ponad 170 zrealizowanych zadań,
na które przeznaczono w sumie 25
mln zł. Tak w skrócie opisać można dotychczasowe edycje Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.
Za te pieniądze powstały obiekty
tak znane jaworznianom, jak tężnia
solankowa czy pumptrack. Z JBO
sfinansowano również boiska sportowe, place zabaw, siłownie plenerowe, tereny rekreacyjne, infrastrukturę drogową, wydawnictwa
albumowe, multimedia, festyny
edukacyjne i rodzinne.
Jaworznicki Budżet Obywatelski
pomaga zmieniać miasto. Pokazuje
też, jakie inwestycje i przedsięwzięcia
są ważne dla mieszkańców. Poprzednie edycje pokazują, że jaworznianie
cenią sobie sportową aktywność i reKomentarz tygodnia

Felieton

2

kreację. Miejsca, gdzie można pracować nad kondycją, powstawały
w naszym mieście jak grzyby po deszczu. Siłownie pod chmurką, boiska
i place zabaw w kolejnych edycjach
były jeszcze wzbogacane o kolejne
urządzenia.
To świetny kierunek, bo pozwala właściwie bez żadnych kosztów
dbać o zdrowie. Specjaliści zgodnie podkreślają, że ruch jest dla naszych organizmów niezbędny, a jego
wszystkich zalet nie sposób wymienić.
Ruch pozwala obniżyć poziom stresu
i napięcia, reguluje przemianę materii, obniża ciśnienie krwi, zapobiega
osteoporozie i wzmacnia odporność.
A zatem nic tylko korzystać z jaworznickich obiektów. No i pracować
nad nowymi projektami.

Czas jedności
Natalia Czeleń

Święta to szczególny czas z kilku
względów. Dla wielu zabieganych
i zapracowanych to jedyna chwila
wytchnienia i okazja do spędzenia
czasu z bliskimi. W tym roku Wielkanoc będzie jeszcze bardziej wyjątkowa.
W Jaworznie schronienie znalazło
wielu obywateli Ukrainy, uciekających ze swojego kraju przed wojną.
Choć Wielkanoc obchodzą w nieco
innym terminie niż jaworznianie,
świętować będą wspólnie z nami.
W ubiegły weekend w centrum
miasta zorganizowano tradycyjny
Jarmark Wielkanocny. Nie mogło na
nim zabraknąć straganu z ukraińskimi specjałami. Panie z Ukrainy, które
częstowały przy nim pysznym barsz-

czem ukraińskim i innymi smakołykami, chętnie opowiadały o swoich tradycjach i zwyczajach. Jak się okazuje
łączy nas wiele. W Ukrainie tradycja
jest tak samo ważna jak w Polsce.
Ciekawi jaworznianie dopytywali,
jak wykonuje się ukraiński barszcz
czy pyszne ciasto przygotowane na
bazie drożdży.
Jarmark był świetną okazją, by
kupić świąteczne ozdoby, smakołyki
i inne specjały. Była to też szansa, by
spotkać znajomych, sąsiadów. Pomimo niesprzyjającej pogody, atmosfera była niesamowita. Frekwencja
też dopisała. Każdy chciał coś kupić,
czego spróbować. W powietrzu unosiła się prawdziwa radość. Doceńmy
ten nastrój.
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Prace zostaną wznowione

Budowa szybu Grzegorz kopalni Sobieski zostanie dokończona. Jak potwierdzają pracownicy TAURON-u Wydobycie, jest
bardzo duża szansa na to, że na plac budowy tego kopalnianego obiektu wkrótce wrócą, po kilkunastu miesiącach przerwy, ekipy budowlane.
– W najbliższych miesiącach spodziewać się można zakończenia rozmów z wykonawcą budowy i skutecznego zawarcia z nim ugody, co
pozwoli na wznowienie prac nad budową szybu Grzegorz – informuje
Marcin Maślak, rzecznik prasowy
TAURON Wydobycie.
Jak dodaje, obecnie stan zaawansowania prac wynosi około 50 proc.
Docelowo Grzegorz ma mieć 870
metrów głębokości.
O powstaniu nowego jaworznickiego szybu mowa była już kilkanaście lat temu, jeszcze za czasów,
gdy kopalniana spółka nosiła nazwę
Południowy Koncern Węglowy.
Zakładano, że nowy obiekt, który

powstanie w Byczynie, przedłuży istnienie jaworznickiej kopalni
o kilkadziesiąt lat i zapewni dostawy węgla do nowego bloku energetycznego. Od początku planowano też, że przez pierwszy okres
Grzegorz będzie pełnić funkcję szybu awaryjnego i wentylacyjnego,
a w perspektywie zapewni dostęp
do nowych pokładów węgla – ze
złoża Dąb. Poza tym zwiększy się
bezpieczeństwo na powierzchni głębsze wydobycie powoduje bowiem mniejsze szkody górnicze.
Pierwsze, uroczyste wbicie łopaty miało miejsce we wrześniu 2017
roku, w obecności przedstawicieli władz miejskich, wojewódzkich

Drążenie szybu w Byczynie będzie kontynuowane | fot. Natalia Czeleń

i państwowych. Gościem specjalnym
wydarzenia była ówczesna premier,
Beata Szydło, która podkreślała, że
czas polskiego górnictwa nie minął.
REKLAMA

Budową Grzegorza zajęło się wyłonione w przetargu konsorcjum
firm Kopex - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (lider) oraz Fa-
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mur Pemug Sp. z o.o. Obiekt miał
być gotowy w 2023 roku. Jednak
roboty zostały wstrzymane po niespełna czterech latach.
Najpierw, w 2020 roku budowa
wyhamowała, a w maju zeszłego
roku TAURON poinformował w oficjalnym komunikacie, że roboty
zostały wstrzymane, z zaznaczeniem, że obiekt będzie utrzymywany w stanie niepogorszonym,
czyli takim, który zapewni to, że
w przyszłości inwestycja mogłaby
być kontynuowana, np. przez jakąś
inną firmę, która byłaby zainteresowana otwarciem kopalni.
Zeszłoroczne postanowienia jednak się zmieniły, ponieważ obecnie zarząd TAURON-u dąży do porozumienia z wykonawcą, by ten
wrócił na plac budowy. Zgodnie
z medialnymi informacjami, pracownicy Przedsiębiorstwa Budowy Szybów już działają, dowożąc
materiały i sprzęt, potrzebny do
dalszego drążenia Grzegorza.
Anna Zielonka-Hałczyńska
AU TO P R O M O C J A
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Pani Tamara z Ukrainy nie kryła wzruszenia i wdzięczności za jaworznicką gościnność | fot. Natalia Czeleń

Mnogość ozdób zachwycała na tegorocznym jarmarku | fot. Natalia
Czeleń
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Wielkanocne ozdoby, s

Wielkanocne baranki, palmy, świąteczne ozdoby,
wzruszające występy artystyczne i mnóstwo smakołyków – tak podsumować
można tegoroczny Jarmark Wielkanocny. Choć
pogoda nie dopisała, to na
terenie parkingu rowerowego pod płaszczką w sobotę,
9 kwietnia, było radośnie, gwarnie, kolorowo
i… międzynarodowo, bo
w tym roku w wydarzeniu
udział wzięli też ukraińscy
uchodźcy.
– Uwagę przykuwa tu mnogość świątecznych ozdób, ale też radość i uśmiech.
Goście z Ukrainy przygotowali pyszne
potrawy i częstują nimi jaworznian. O to
właśnie nam chodziło, by na jarmarku
taka integracja nastąpiła – podkreśla
Łukasz Kolarczyk, zastępca prezydenta Jaworzna.
Uczestnicy jaworznickiego jarmarku mogli skosztować tradycyjnego
żurku, faszerowanych jajek i ciast oraz
specjałów kuchni ukraińskiej. Barszcz
też szybko znikał z talerzy. Jaworznianom smakowały również ukraińskie
tarteletki czy chleb ze słoniną.
Jarmark Wielkanocny tradycyjnie
jest też okazją do tego, by zdobyć ory-

ginalne, świąteczne ozdoby. Przygotowali je uczniowie z jaworznickich
szkół, przedszkolaki, przedstawiciele
stowarzyszeń oraz instytucji kultury. Jarmarczne stoły niemal uginały się od pisanek, palm, baranków
i kurczaczków. Wszystkie zachwycały oryginalnością, pomysłowością
i starannością wykonania.
Smakołyki i ozdoby to jednak nie
wszystkie atrakcje jaworznickiego
Jarmarku Wielkanocnego. Wyda-

rzeniu towarzyszyły artystyczne występy najmłodszych mieszkańców
miasta. Dzieci śpiewały i tańczyły,
a ich sceniczne stroje i choreografia budziły uznanie publiczności.
Wszyscy mogli już poczuć świąteczną atmosferę.
Tegoroczny Jarmark Wielkanocny
był też świetną okazją do integracji.
Jaworznianie mieli szansę poznania
nie tylko kuchni, ale i świątecznych
tradycji ukraińskich. Ukrainki, gosz-

Stanisława Lelito

Krystyna Wielgus

Należę do zespołu śpiewaczego Ciężkowianki. U mnie podstawą tradycji
jest święcenie koszyka. W święta cała
rodzina spotyka się i spędza razem czas.
Najpierw jest wspólne śniadanie, potem obiad. Na stole jest wszystkiego po
trochę. Po południu wybieramy się na
spacer. Z kolei w poniedziałek, by tradycji stało się zadość, polewanie wodą
musi być. Kiedyś bardziej przystrajało
się całe mieszkania, domy. Teraz staram się, by choć na stole pojawiły się
świąteczne akcenty, takie jak: baranki
czy rzeżucha.

Dla mnie kulinarną podstawą świąt
wielkanocnych jest dobry żurek, jajka,
mazurek i tradycyjne babki. Młodsze
pokolenia wymyślają teraz trochę inne
potrawy, bardziej nowoczesne. Ma to
swoje plusy, bo powstają np. ciekawe
i smaczne sałatki. Chciałam zwrócić
uwagę, że niestety niektóre nasze tradycje już zanikają. W czasach mojej
młodości śmigus-dyngus był obchodzony tak hucznie, że wodę lało się wręcz
całymi wiadrami. Chłopcy gonili i oblewali dziewczęta. Dzisiaj młodzi tak
tego nie praktykują, a szkoda.

REKLAMA

Pod pomnikiem Niepodległości złożono kwiaty | fot. Materiały UM Jaworzno

Jaworznianie pamiętają

W niedzielę, 10 kwietnia, jaworznianie uczcili pamięć ofiar katastrofy
samolotu Tu-154, do której doszło
12 lat temu w Smoleńsku. Maszyna
rozbiła się w gęstej mgle, podczas
podchodzenia do lądowania na smoleńskim lotnisku Siewiernyj. Na pokładzie samolotu było 96 osób. Nikt
nie przeżył.
Wśród ofiar są między innymi prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na
uchodźstwie Ryszard Kaczorowski,
wicemarszałkowie Sejmu i Senatu,
dowódcy wszystkich rodzajów Sił

Zbrojnych RP oraz parlamentarzyści.
Polska delegacja leciała na uroczyste
obchody siedemdziesiątej rocznicy
zbrodni katyńskiej.
Katastrofa Tu-154 była drugą pod
względem liczby ofiar katastrofą w historii lotnictwa polskiego i największą
pod względem liczby ofiar w dziejach
Sił Powietrznych RP.
Wśród ofiar prezydenckiego samolotu jest też Andrzej Karweta,
jaworznianin, dowódca Marynarki
Wojennej RP. Andrzej Karweta pośmiertnie awansowany został na stopień admirała floty.
GD
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smakołyki i integracja
czące w Jaworznie, chętnie opowiadały o świątecznych zwyczajach kultywowanych w ich kraju.
– Tydzień przed Wielkanocą idziemy do cerkwi, aby poświęcić gałązki
wierzby, czyli bazie. Nazywamy to
Werbna Nedila. Po mszy świętej „bijemy” siebie nawzajem poświęconymi
gałązkami, przemawiając: „Nie ja biję,
а wierzba bije,/ Za tydzień Wielkanoc,/
Już wkrótce/ Czerwone jajko!/ Bądź
wesoły jak wierzba!/ Bogaty jak zie-

mia!/ Zdrowy jak woda!” – opowiada
Tamara Zamiekhowska.
Ukraińcy przygotowują na święta
nieco inne dania i specjały niż Polacy. Ich barszcz smakuje inaczej niż
staropolski barszcz czerwony i ma
też trochę inny kolor. Są też wspólne
elementy. – Na Wielkanoc pieczemy
specjalne ciasto drożdżowe. Przygotowujemy też między innymi kiełbasę,
barszcz. Swoje specjały wkładamy do
koszyka i idziemy na święcenie. W świę-

ta cała rodzina spotyka się przy jednym
stole. W poniedziałek młodzież polewa
się wodą – wspomina pani Tamara.
Uchodźcy z Ukrainy podczas sobotniego jarmarku dziękowali jaworznianom za gościnę, ciepłe przyjęcie,
pomoc i zapewniali, że gdy wojna
w ich kraju się skończy, to zaproszą
wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania u nich.
Natalia Czeleń

Zygmunt Drożdżak

Aneta Pędzikiewicz

Stanisława Smalcerz
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Nowy plac
na plantach

Po kilku latach intensywnego użytkowania plac zabaw wymaga remontu | fot. Grażyna Dębała

Wielkanocny stół to po prostu: baranek, jajka i żurek z kiełbasą, jajkiem
oraz chrzanem. Na stole powinny znaleźć się też ciasta: serowiec, makowiec
i babka. Te dania chyba najczęściej
kojarzone są ze świętami wielkanocnymi. Coroczny Jarmark Wielkanocny
w Jaworznie jest nam bardzo potrzebny. Pokolenia się zmieniają, a wiele
tradycji powoli zanika. Na takim jarmarku starsze pokolenia mogą przypomnieć nasze zwyczaje, opowiedzieć
coś na ich temat. Na pewno coś w pamięci pozostanie.

Święta obchodzę zgodnie z tradycjami przekazywanymi w naszej rodzinie
z pokolenia na pokolenie. Wszystkie potrawy na świąteczny stół przygotowuję
tak, jak nauczyła mnie moja mama.
Na stole obowiązkowo musi pojawić się
baranek i babka. Co roku pielęgnuję też
tradycję robienia psianek. Spotykamy się
z koleżankami i wspólnie przy jednym
stole wydrapujemy pisanki żyletką lub
malujemy farbkami. Bardzo to lubię.
Cieszę się też, że tego typu jarmarki przetrwały. Wszystko to, co tutaj widać na
straganach i stołach to nasza tradycja.

W mojej rodzinie tradycja świąteczna
jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Cieszę się, że dzieci i synowa też
ją podtrzymują i przekazują wnuczętom. W święta spotykamy się wszyscy
razem. Na naszym stole pojawia się
pasztet, mazurki, sałatka z burakami
czy ćwikła z chrzanem, kaczka, żurek
staropolski. Wcześniej umawiamy się,
kto i co przygotuje. Szkoda, że zanika
tradycja lanego poniedziałku. Może
gdzieś na wsi zwyczaj jest jeszcze praktykowany, ale w Jaworznie się z tym
dawno nie spotkałam.

Na jaworznickich plantach powstanie nowy plac zabaw. Projekt
powinien być gotowy w ciągu kilku
tygodni. Jeszcze w kwietniu Miejski
Zarząd Nieruchomości Komunalnych
zleci jego przygotowanie. Projektanci
będą mieli czas na opracowanie dokumentu do końca miesiąca, a plac
może być gotowy jeszcze w tym roku.
– Po kilku latach intensywnego użytkowania dotychczasowy plac zabaw, ze
względów bezpieczeństwa najmłodszych
jaworznian, nie nadaje się do użycia.
Stąd decyzja o konieczności modernizacji tego miejsca. Urządzenia i wyposażenie starego placu, których stan na
to pozwala, zostaną wykorzystane na
innych terenach rekreacyjnych w mieście – zapowiada Katarzyna Florek
z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
Nowy plac zabaw będzie zbudowany na bezpiecznej nawierzchni,

a zamontowane tam urządzenia będą
miały wszystkie niezbędne atesty.
Urządzenia i wyposażenie placu wykonane zostanie z materiałów odpornych na zniszczenie i warunki
atmosferyczne. Dodatkowo plac zyska nowe ogrodzenie. Przybędzie też
koszy na śmieci i ławek, z których
rodzice będą mogli doglądać bawiących się pociech.
Urzędnicy z jaworznickiego magistratu zapewniają, że nowy plac
zabaw będzie nie tylko bezpieczny,
ale zapewni też najmłodszym mieszkańcom mnóstwo wrażeń.
– Plac będzie wyposażony w nowoczesne urządzenia, które będą zapewniały
dzieciom najlepszą zabawę i rozwój ruchowy – podkreśla Katarzyna Florek.
Podczas marcowej sesji radni zdecydowali o przekazaniu na ten cel
900 tys. zł.
GD
REKLAMA
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Jubileuszowa edycja JBO
Przed nami jubileuszowa edycja
Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku jaworznianie po
raz dziesiąty będą zgłaszać i wybierać
projekty do realizacji. Prace w ramach
tegorocznej edycji cały czas się toczą,
ale organizatorzy z uwagą śledzą bieżące wydarzenia, które mogą mieć
wpływ na JBO.
– Na razie nie rekomendujemy zawieszenia, czy też odstąpienia od JBO.
Obserwujemy jednak sytuację. Mamy
świadomość, że w przypadku konieczności wydatkowania znaczących środków w związku z toczącym się konflik-

tem w Ukrainie, możliwości, jakie daje
ustawa, będą rozważane – mówi Ewa
Sidełko-Paleczny, sekretarz miasta
Jaworzna.
Chodzi tutaj o ustawę o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa. Dokument ten daje
możliwość radzie miasta na prawach
powiatu podjęcia uchwały o nieprzeprowadzaniu konsultacji społecznych
w formie budżetu obywatelskiego,
w zakresie projektów, przewidzianych do realizacji w 2024 r., zawieszenia przeprowadzania konsultacji

Po zimowej przerwie od poniedziałku, 11 kwietnia, tężnia znów działa. To
jedno ze sztandarowych zadań, wykonanych w ramach JBO
| fot. Grażyna Dębała
REKLAMA

społecznych w formie budżetu obywatelskiego, w zakresie projektów,
przewidzianych do realizacji w 2023
roku oraz zawieszenia w 2022 roku
realizacji niektórych projektów ze
środków budżetu obywatelskiego,
z wyłączeniem projektów, których
realizacja rozpoczęła się przed dniem
wejścia w życie uchwały.
Na razie prace wciąż się toczą. Prezydent Jaworzna zaakceptował zasady naboru wniosków do 10. edycji
JBO. Te zostały wcześniej skonsultowane z mieszkańcami.
– Jeszcze w tym miesiącu ogłoszony zostanie harmonogram konsultacji
społecznych w sprawie Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2023
rok. Nabór wniosków rozpocznie się
tradycyjnie w maju – zapowiada Katarzyna Sikora z Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
Jaworznicki Budżet Obywatelski
cieszy się dużą popularnością wśród
mieszkańców. Do tej pory zrealizowanych zostało 186 projektów, były
to m.in.: boiska sportowe, place zabaw, siłownie plenerowe, tereny rekreacyjne, infrastruktura drogowa,
monitoring w osiedlach, mural, wydawnictwa albumowe, multimedia,
festyny edukacyjne i rodzinne. Na
zadania JBO przeznaczono dotąd
około 25 mln zł.
Grażyna Dębała
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Tropem chomika
Już tylko do 19 kwietnia zapisać
się można na Rajd Chomika. Można
to zrobić w biurze Oddziału PTTK
w Jaworznie przy ulicy Grunwaldzkiej 35 osobiście, a także mailowo
(jaworzno.pttk@gmail.com) i telefonicznie (32 616 39 52, 603 275 115).
„Rajd Chomika” planowany jest
na sobotę, 23 kwietnia. Pasjonaci
turystyki pieszej po godz. 8 wyruszą z jaworznickiego Rynku. Udział
w rajdzie jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Jaworzna. Uczestnicy przejdą
trasę z centrum, przez Pańską Górę,

Skałkę, Użytek Ekologiczny „Chomik Europejski w Jaworznie”, Grodzisko, a rajd zakończą w Byczynie
przy pomniku Chomika. Będzie to
pierwszy taki rajd. – Nie pobieramy opłat za uczestnictwo w rajdzie,
ale wymagamy wcześniejszego zgłoszenia – podkreślają organizatorzy
przedsięwzięcia.
Organizatorami „Rajdu Chomika”
są Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Jaworznie
oraz Polskie Towarzystwo Ochrony
Przyrody „Salamandra”.
Natalia Czeleń

Mini Matura
Zbliża się wielki finał konkursu
„Matematyczna Mini Matura”. Etap
szkolny i powiatowy już za uczniami. Teraz młodzież przygotowuje się
do etapu międzypowiatowego, który
zaplanowano na czerwiec. W matematycznych zmaganiach udział biorą
uczniowie klas trzecich liceów ogólnokształcących z Dąbrowy Górniczej,
Jaworzna, Mysłowic i Sosnowca.
Konkurs organizowany jest z inicjatywy Marioli Dąbek-Nagacz,
nauczyciela matematyki z Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz doradcy metodycznego dla

nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych, i przy współpracy
z innymi nauczycielami matematyki.
Konkurs ma sprawdzić poziom
umiejętności jeszcze przed maturą.
Wykazać się trzeba wiedzą z zakresu m.in. wyrażeń algebraicznych,
równań i nierówności, trygonometrii, funkcji. – Zakres materiału objętego konkursem jest ściśle powiązany
z obowiązującą podstawą programową
matematyki oraz wymaganiami egzaminacyjnymi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym –
tłumaczy Mariola Dąbek-Nagacz. NC
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Byczyńska estakada coraz bliżej
Prace przy budowie estakady
w Byczynie szybko postępują.
Drogowcy działają teraz głównie
na ul. Gwardzistów. Estakada ma
zostać oddana do użytku jeszcze
w tym roku. Kolejny etap prac,
czyli przebudowa starego śladu
DK79, potrwa natomiast do końca 2023 r.
Właśnie powstaje wiadukt, którym poprowadzony zostanie ruch nad potokiem Byczynka
i ulicą Gwardzistów. Będzie miał pięć przęseł
i około 150 metrów długości.
– Realizacja tego obiektu poprzedzona była rozbiórką budynków oraz wycinką drzew. Teraz jesteśmy na etapie przygotowania ustroju nośnego.
Podpory już wykonaliśmy. W następnej kolejności
przystąpimy do realizacji infrastruktury podziemnej, powstaną kanalizacja deszczowa i wodociąg
– tłumaczy Wojciech Dywański, kierownik
budowy z Banimex Sp. z o.o.
Nowa droga swój początek ma w rejonie
ulicy Władysława Barana. Dalej odsuwa się

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, estakada zostanie oddana w grudniu | fot. Andrzej Pokuta

w kierunku północnym, a następnie, w obrębie przysiółka Koszówki, wraca na ślad DK79.
Przy ulicach Hallera i Nauczycielskiej połączony
będzie stary i nowy ślad DK79. Będą tam skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. – Do estakady

Autobusy z objazdami
Do końca maja mają potrwać najcięższe prace, związane z modernizacją ulicy Grunwaldzkiej na Pechniku.
Do tego czasu tamtędy nie będą też
kursować miejskie autobusy. Te zatrzymują się na przystankach tymczasowych. Zmieniła się też lokalizacja
przystanku na Łubowcu.
Prace drogowe prowadzone na
Grunwaldzkiej w rejonie Pechnika spowalniają ruch. Aby uniknąć
opóźnień w kursowaniu miejskiej
komunikacji, zdecydowano o wprowadzeniu objazdu. Prowadzi on przez
Trasę Śródmiejską. Tymczasowo jeżdżą przez nią autobusy linii: E, J, S,
305, 307, 344, 350 i 369. By pasażerowie mogli bez problemu dotrzeć na
Pechnik, miasto zapewniło przystanki tymczasowe. – W celu ułatwienia
dostępu do komunikacji mieszkańców
Pechnika i części Podwala, ustanowione
zostały przystanki zastępcze. Ich nazwy
nie uległy zmianie w stosunku do stałych
lokalizacji. Zachowany został również
rozkładowy czas przejazdu – zapewniają urzędnicy.
Przystanek Pechnik Cmentarz znajduje się teraz bliżej Centrum – przy
ul. Kolejowej, tuż przy skrzyżowaniu
z ul. Grunwaldzką. Z kolei przystanek Pechnik został ulokowany zaraz
przy wjeździe na nowe, pechnickie
rondo (to, na którym Grunwaldzka
krzyżuje się z ul. 11 Listopada) - jest
jeden przystanek w obie strony, dlatego trzeba zwracać uwagę na tablice
kierunkowe autobusów. Autobusy
skręcają na ten przystanek z Trasy
Śródmiejskiej. Zatrzymują się przed
rondem, po czym objeżdżają je i wracają na TŚ, a następnie wracają na
swoje stałe trasy.
Przypomnijmy. Przebudowa ulicy
Grunwaldzkiej rozpoczęła się w listo-

padzie. Remontowany jest odcinek
od nowego ronda na Pechniku do
ulicy Kolejowej w Centrum. Drogowcy zwężają jezdnię do 6 metrów,
budują nowe chodniki, zjazdy, zatoki
autobusowe i pasy dla rowerzystów.
Zmieni się także geometria skrzyżowania z ul. Kolejową. Wcześniej ta
sama firma remontowała ulicę Piekarską na Gigancie.
W zastępczej lokalizacji funkcjonuje też przystanek na Łubowcu, gdzie
rozpoczęła się modernizacja ul. Katowickiej. Do remontu został przeznaczony odcinek od skrzyżowania
z ul. Kalinową na Osiedlu Stałym do
granicy Jaworzna z Sosnowcem. Droga zyska nową nawierzchnię i kanalizację deszczową, a za cmentarzem
na Łubowcu powstanie zbiornik infiltracyjno-retencyjny.
W związku z remontem przystanek
pn. Łubowiec w kierunku Katowic
znajduje się teraz bliżej centrum miasta, przed odcinkiem drogi, objętym
ruchem wahadłowym. W tymczasowej lokalizacji zatrzymują się autobusy linii A, E, J i S.
Na stałe trasy wróciły z kolei autobusy, kursujące w rejonie Elektrowni
Jaworzno II, czyli te o numerach 321,
328 i 370. Można bowiem już bez
przeszkód przejeżdżać wyremontowaną ul. Martyniaków. Utrudnienia
zakończyły się też na ul. Promiennej. Dlatego od soboty, 9 kwietnia,
likwidacji uległy przystanki zastępcze
– Siłownia na ul. Energetyków (obok
byłej szkoły) i Energetyków (stanowisko na ul. Energetyków w kierunku
centrum miasta przy skrzyżowaniu
z ul. Martyniaków), a powróciły stałe
przystanki - Maryniaków Przejazd,
Martyniaków i Darwina.
Anna Zielonka-Hałczyńska

doprowadzimy drogę. Jesteśmy na etapie wykonywania nasypów i wykopów. Po zakończeniu tych
prac przyjdzie kolej na roboty bitumiczne, czyli
instalację ekranów akustycznych i barier ochronnych – opowiada Wojciech Dywański.

Ulica Krakowska też zostanie przebudowana.
Służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom
tej okolicy.
– Prace są coraz bardziej zaawansowane. Mamy
już fundamenty i podpory obiektu inżynierskiego.
Cały czas trwają prace przy korpusie drogowym.
Do końca roku 2022 chcemy wykonać i otworzyć
nowy ślad drogi DK79, na który zostanie puszczony
ruch samochodowy. Potem rozpocznie się przebudowa starodroża ul. Krakowskiej. Przewidujemy,
że te prace zostaną sfinalizowane do końca 2023
– potwierdza Andrzej Kramarz, kierownik
Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
w Wydziale Inwestycji Miejskich UM.
Prace nad estakadą w ramach programu „Miasto Twarzą do Autostrady" ruszyły w trzecim
kwartale 2021 r. Pieniądze na jej realizację
pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa
(30 mln zł) i z budżetu gminy.
Dziś Byczyna podzielona jest na dwie części
przez bardzo ruchliwą drogę krajową. Mieszkańcy narzekają na hałas, spaliny i problemy
z przejściem na drugą stronę dzielnicy. Budowa nowego śladu drogi krajowej oraz estakady zdecydowanie poprawi komfort życia w tej
części miasta.
Natalia Czeleń
REKLAMA
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Katolickie i prawosławne tradycje wielkanocne
przeplatać się będą w tym
roku w wielu jaworznickich domach. Jaworznianie, goszczący ukraińskich
uchodźców, szykują się
już do wspólnego świętowania. Wspólnego, bo
nie wyobrażają sobie,
by Wielkanoc obchodzić
osobno. Będą więc razem
święcić pokarmy, wspólnie
zjedzą świąteczne śniadanie i razem wybiorą się na
wielkanocne msze święte.
Co ciekawe, takie rodziny mają
dwie okazje do wspólnego świętowania. Katolickie święta przypadają
w tym roku 17 kwietnia. Z kolei wierni wyznania prawosławnego będą
obchodzić Wielkanoc tydzień później,
24 kwietnia.

Polsko-ukraińskie
smaki
W domu Alicji i Dariusza Iwanowiczów na pewno będzie polsko-ukraińska mieszanka wielkanocna.
– Nie wyobrażam sobie, abyśmy kultywowali tylko polskie tradycje. Nasi
REKLAMA
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Polsko-ukraińskie świętowanie
goście mają swoje zwyczaje i one też
powinny u nas zaistnieć – podkreśla
pani Alicja.
Państwo Iwanowiczowie od początku marca goszczą w swoim domu
aż ośmioro Ukraińców – dwie mamy
i sześcioro dzieci. Panie Oksana i Vasuluna uciekły do Polski z okolic
Iwano-Frankiwska. Pani Oksana przyjechała z czwórką dzieci. Ma dwóch
nastoletnich synów i dwie córki, starsza ma 7 lat, a młodsza zaledwie 9
miesięcy. Pani Vasuluna ma 8-letnią
córkę i 5-letniego synka. Jak przyznają, w domu państwa Iwanowiczów
czują się bardzo dobrze. Starsze dzieci
uczą się już w jaworznickich szkołach,
a 5-letni Swiatek chodzi na zajęcia
do jednego z prywatnych przedszkoli,
które zorganizowało zajęcia dla ukraińskich maluchów. Pani Vasuluna
szuka pracy. W Ukrainie pracowała
w piekarni. Ma też talent kulinarny.
Obecnie uczy się polskiego na zajęciach w jaworznickiej bibliotece.
– W końcu nasi goście śpią spokojnie, bez obaw o to, że za chwilę usłyszą
alarm, że będą uciekać do schronu, że
wrogie samoloty znów będą latać nad
ich głowami – zaznacza pani Alicja. –
Do końca życia będę pamiętać chwilę,
gdy dziewczyny przekroczyły z dziećmi próg naszego domu. Wystraszone,
zmęczone. Cała ich grupa wyglądała
jak jedna, wielka kupka nieszczęścia.
Cieszę się, że dochodzą u nas do siebie
i że czują się u nas dobrze. Jesteśmy już
jak rodzina – przyznaje jaworznianka.
Goście pani Alicji dobrze wiedzą,

że zbliżające się święta nie będą dla
nich tak radosne, jak dotychczas. Ale
chcą, by wielkanocna radość znów
mogła, choć w jakimś stopniu, zagościć w ich sercach.
Na świątecznym stole u państwa
Iwanowiczów na pewno nie zabraknie polskich i ukraińskich specjałów.
Gospodyni zamierza upiec kilka ciast
– babkę, piernik i szarlotkę. Będą też
oczywiście tradycyjna, polska sałatka jarzynowa i żurek. Z kolei goście
przygotują m.in. sałatkę Olivier, która
króluje na ukraińskich stołach.
– Do Oliviera potrzebne są ziemniaki, marchewki, jajka, groszek, wędlina
i majonez – wymienia pani Vasuluna.
– Na pewno zrobię pieczeń z karkówki
lub łopatki i kilka innych dań – dodaje.

Podwójna radość
Niemal równie dużą grupę uchodźców przyjęła u siebie również Sylwia
Sowa. W jej domu zamieszkały dwie
rodziny. Pierwszą tworzą 72-latka,
która przyjechała do Polski z 24-letnią wnuczką i 2-letnim prawnukiem.
Druga rodzina to 30-letnia mama
z dwojgiem dzieci (13-letnią córką
i 10-letnim synem). W ciągu kilku
tygodni, spędzonych w Jaworznie,
pani Sylwia i jej bliscy bardzo zżyli
się ze swoimi gośćmi.
Przygotowania do Wielkanocy już
trwają. Zbliżające się święta będą
polskie i ukraińskie – polskie w kościele, ukraińskie na świątecznym
stole. – Zdecydowaliśmy, że będziemy

obchodzić je 17 kwietnia. Dziewczyny
i ich dzieci chodzą z nami do katolickiego kościoła. Byliśmy tam też z palmami
w Niedzielę Palmową. W Wielką Sobotę
wybieramy się razem święcić pokarmy.
W Wielkanoc pójdziemy z częścią gości
na rezurekcję, druga część wybierze się
do kościoła później. A w Poniedziałek
Wielkanocny pójdziemy na mszę św.
wszyscy razem – zdradza pani Sylwia.
Gospodarze i goście zjedzą też razem wielkanocne śniadanie. Na świątecznym stole będą dominować ukraińskie dania. – Przygotują je nasi goście
– podkreśla jaworznianka.
Podwójna Wielkanoc odbędzie
się też u Oleny Lustykovych, która
przeprowadziła się do Polski kilka lat
temu. Mieszka w Jaworznie z córką
i synem. Po wybuchu wojny w Ukrainie pani Olena ściągnęła do Jaworzna
swoich bliskich. Gości u siebie swoją
mamę, Katierinę, i siostrę, Tanię,
oraz jej dwie córki.
– U nas sytuacja jest taka, że ja i dzieci jesteśmy wyznania protestanckiego.
Moje mama, siostra i jej córki są prawosławne. Będziemy więc świętować dwukrotnie, 17 i 24 kwietnia. To będzie taka
podwójna radość ze Zmartwychwstania
– uśmiecha się pani Olena. – My, jako
protestanci, świętujemy Wielkanoc bez
tych wszystkich obrzędów, które mają
katolicy, a więc bez święcenia jajek, bez
bogatej oprawy. Jak zwykle, pójdziemy
na nabożeństwo. A co potem? Jeszcze
nie zaplanowaliśmy, co będziemy robić.
Z kolei moja mama przygotuje wielkanocne potrawy na prawosławną Wielkanoc – tłumaczy.
Pani Katierina ma w planach upiec
w Wielki Czwartek tradycyjną paskę,
czyli wielkanocny chleb w kształcie
babki. Zrobi też pisanki, takim samym
sposobem, jaki króluje w Polsce.
– Ugotuję jajka w wodzie z łupinami
cebuli – stwierdza. – A gdzie poświęcę
wielkanocne potrawy? Może w domu
z rodziną? – przyznaje.

Alicja Iwanowicz (druga z lewej) z rodziną i go

Płaszczenica,
paska i hrobki
Prawosławna Wielkanoc jest podobna do katolickiej. Są jednak pewne różnice. W Niedzielę Palmową
wierni idą do cerkwi nie z palmami,
a z gałązki wierzby, czyli baziami.
W prawosławiu jest też Wielki Tydzień. Podobnie jak katolicy adorują
w Wielki Piątek krzyż, tak osoby wyznania prawosławnego całują płaszczenicę, czyli ikonę z wizerunkiem
ukrzyżowanego Chrystusa.
Świętowanie Wielkanocy wierni
prawosławni rozpoczynają w nocy
z soboty na niedzielę Jutrznią Paschalną. Niektórzy czuwają nawet
do rana.
Święcenie pokarmów też jest podobne do naszego. Ale ze święconką idzie się dopiero w Wielkanoc,
niektórzy święcą pokarmy już o 5
rano. W Wielkanoc wierni biorą też
udział w długim (trwającym nawet 4
godziny) nabożeństwie. Po powrocie

Orkiestra zagrała, by pomóc uc
Przemarsz przez Rynek i Kocią oraz
występ na schodach ATElier Kultury.
Tak wyglądało uliczne koncertowanie, na które mieszkańców naszego miasta zaprosiły we wtorek, 12
kwietnia, Orkiestra Dęta TAURON
Wydobycie S.A. Zakładu Górniczego
Sobieski i Urząd Miejski. Tym wydarzeniem organizatorzy chcieli przypo-

mnieć o tym, że pomoc dla uchodźców z Ukrainy wciąż jest potrzebna.
Górnicza orkiestra pod batutą Piotra Krawczyka zaprosiła solistów.
Wystąpiły ukraińska sopranistka, Solomiia Pavlenko, Ola Daniłowska
ze Szkoły Podstawowej nr 7, a także
chór „Klasa 4b” z SP7 wraz z uczniami ze szkolnego koła śpiewu. Śpiewali

Zaśpiewała m.in. Solomiia Pavlenko | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Z polską kulturą za pan brat

ośćmi | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

z cerkwi przychodzi czas na śniadanie
wielkanocne.
Prawosławna święconka jest podobna do polskiej. W koszyczku też
są pisanki, wędliny, chrzan. Wkłada
się też masło, zapiekany biały ser,
cukierki, wspomnianą paskę, którą
piecze się w Wielki Czwartek. Do
koszyków wierni wkładają także
świeczki i pojemnik z wodą, której
używają później w swoich domach,
np. do poświęcenia kogoś lub czegoś.
W zachodniej Ukrainie jest też
śmingus-dyngus. Z kolei tydzień po
Wielkanocy w całym kraju odbywają
się tzw. hrobki, czyli prawosławne
święto zmarłych. Ono też jest bardzo
uroczyste. Wierni idą na cmentarz ze
święconką, która im jeszcze pozostała, rozkładają stoły nieopodal grobu
bliskiej osoby i wspólnie świętują.
Część poświęconych pokarmów zjadają sami, pozostałą zostawiają na
mogiłach. Święconką dzielą się też
z ubogimi.
Anna Zielonka-Hałczyńska

chodźcom
ku pokrzepieniu serc. – Zastanawialiśmy się, jak możemy pomóc, i razem
z zarządem kopalni zdecydowaliśmy
się na koncert. Cieszę się, że podobał
się mieszkańcom – podkreśla Piotr
Krawczyk.
Zgromadzeni przed ATElier Kultury
słuchacze nagradzali artystów gromkimi brawami. Byli tacy, którzy przyszli specjalnie na koncert. Sporo było
też przypadkowych przechodniów,
którzy, zachwyceni, przystawali, by
posłuchać.
– To naprawdę budujące, że pomoc
uchodźcom to, oprócz składek, również
właśnie takie wydarzenia, w których
możemy uczestniczyć wszyscy razem.
To była wspaniała okazja, by posłuchać
orkiestry górniczej – przyznaje jaworznianka, Teresa Głowacz.
Numer konta do wpłacania datków
na rzecz uchodźców to: 94 1030 1159
0000 0000 9206 6031. Tytuł przelewu: „Jaworzno pomaga Ukrainie”.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Warsztaty rysunku, malarstwa, zajęcia wokalne, taneczne, teatralne.
To tylko niektóre spośród propozycji
dla małych i dużych, jakie dla przybyszów z Ukrainy przygotowały jaworznickie instytucje kultury. Miasto
wydało też dwujęzyczną ulotkę, po
polsku i ukraińsku, w której zostały
zawarte informacje na temat zajęć
w domach kultury, bibliotece, muzeum itd. Oferta w ramach kampanii
„Jaworzno pomaga Ukrainie” jest
bogata i na pewno każdy znajdzie
coś interesującego.
Miejskie Centrum Kultury i Sportu
proponuje udział w edukacji plastycznej i arteterapii, w tym muzykoterapii, teatroterapii i choreoterapii.
Wśród tych propozycji są np. zajęcia
taneczne, prowadzone przez Anetę Szczyrzycę. Instruktorka MCKiS
uczy tańca nowoczesnego w zespołach dziecięcych i młodzieżowych,
a także w grupie, adresowanej do
osób dorosłych. Zajęcia odbywają
się w sali lustrzanej Hali Sportowej
MCKiS na Osiedlu Stałym. Tam przeniesione zostały też, z klubu Strażak
w Dąbrowie Narodowej, zajęcia fitness, prowadzone przez Judytę Fidzińską.
Miłośnicy spacerów z kijkami mogą
dołączyć natomiast do grup nordic
walking. W ramach MCKiS-u działają dwie takie grupy – Nord Walkers w klubie Niko w Byczynie (pod
kierunkiem Kingi Jończyk) i Dobra
Naprzód w Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego w Szczakowej
(prowadzi je Anita Mika). Z kolei

w klubie Kasztan w Jeziorkach odbywają się zajęcia ceramiczne, na
których instruktażu udziela Małgorzata Wosik. Szczegółowy program
zajęć w placówkach MCKiS można
znaleźć na stronie internetowej tej
instytucji kultury.
Sporo kulturalnych propozycji mają
też dla uchodźców pracownicy ATElier Kultury. W budynku „Sokoła”
przy ul. Mickiewicza 2 i w Centrum
Kultury Archetti w Jeleniu odbywają
się m.in. zajęcia teatralne, rytmiczno-taneczne, wokalne, plastyczne
i artystyczne. Spotkania rekreacyjne i ruchowe, w tym grę w piłkarzyki
i tenis stołowy, ATElier oferuje z kolei
w klubie Relax w Niedzieliskach, od
poniedziałku do piątku w godz. 11–
14. To jednak nie wszystko.
– Istnieje możliwość zorganizowania
zajęć świetlicowych przy ul. Wiosny Ludów 1 w Jeleniu z udziałem dzieci oraz
ich rodziców codziennie od poniedziałku
do piątku w godzinach od godz. 11 –
14 – informują pracownicy ATElier
i dodają, że więcej szczegółów można zdobyć, dzwoniąc do Katarzyny
Kałas (tel. 663 100 597).
Bogatą ofertą może pochwalić się
również Miejska Biblioteka Publiczna. Największym zainteresowaniem
cieszą się lekcje polskiego. Ukraińcy
są też zaproszeni m.in. na warsztaty
artystyczne, do kafejki internetowej,
na zajęcia, dotyczące poznawania
kultur, polskiej i ukraińskiej, czy na
spotkania, których uczestnicy poznają
Jaworzno. Jest też dużo propozycji
dla najmłodszych, w tym seanse ki-

Zajęcia odbywają się m.in. w Młodzieżowym Domu Kultury
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

nowe, zabawa przy komputerze, gry
edukacyjne, zabawy interaktywne.
Swoje propozycje mają też poszczególne biblioteczne filie.
Ofertę przedstawiło też Muzeum
Miasta Jaworzna. Muzealnicy zapraszają do zwiedzania wystaw stałych,
podczas których można poznać historię miejscowości, i do udziału we
wszystkich zajęciach, dostępnych
w ofercie placówki. Propozycją dla
najmłodszych jest zabawa z klockami Maple.
Na zajęcia dla małych uchodźców
zapraszają też nauczyciele z Młodzieżowego Domu Kultury. Spotkania
dla ukraińskich dzieci odbywają się
zawsze w poniedziałki i czwartki od
godz. 15. W programie m.in. seanse

bajek w języku ukraińskim, zajęcia
ceramiczne, plastyczne, malarskie,
muzyczne, wokalne, ruchowe, nauka rysunku i akrobatyki.
AZ-H
REKLAMA

REKLAMA
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Bazarek
pomoże zwierzakom
Internetowy bazarek jaworznickiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ponownie ruszy
już niebawem. To forma wsparcia, dzięki której zdobywane są dodatkowe fundusze na pokrycie kosztów
leczenia zwierzaków.
– W najbliższym czasie planujemy spotkanie z wolontariuszami, na którym omówimy zasady funkcjonowania
naszego bazarku – zapowiada Marta Wrońska, sekretarz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział w Jaworznie.
W ramach bazarku pomagać będzie mógł każdy
miłośnik zwierzaków. – Chcemy, by każdy chętny mógł
samodzielnie wystawiać przedmioty bądź usługi. Będzie
też możliwość dostarczenia nam przedmiotów do licytacji.
Wtedy to my będziemy odpowiedzialni za ich wystawienie
– mówi pani Marta.
Bazarek pojawi się na Facebooku. Wystawiać i kupować będzie można: ubrania i buty, torebki, kosmetyki,
biżuterię, akcesoria dziecięce, zabawki i akcesoria dla
zwierząt, dodatki do domu, książki i gry. Na licytację wystawić można także usługi firm, wspierających
inicjatywę. – Jeszcze nie zdecydowaliśmy, w jaki sposób
będą prowadzone licytacje. Póki co, skłaniamy się jednak
ku kilkudniowym licytacjom – opowiada Marta Wrońska.
AU TO P R O M O C J A

Całość dochodu z bazarku będzie przeznaczona na
opłacenie usług weterynaryjnych na rzecz wszystkich
podpieczonych jaworznickiego oddziału TOZ, tych
z Kociego Domu, jak i tych z domów tymczasowych,
przebywających u opiekunów społecznych oraz zwierząt z interwencji.
Natalia Czeleń

Marta Wrońska zachęca do skorzystania z internetowego bazarku | fot. Natalia Czeleń

Miłośnicy gór z PTT już planują kolejne podróże | fot. Archiwum OJPTT

Zapraszają
na wyprawy

Jaworznicki oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego ma nowe
władze. Zapału do pracy nikomu
tu nie brakuje. Jeszcze w kwietniu
wspólnie ze stowarzyszeniem wybrać
się można będzie w Beskid Wyspowy, a w maju w Góry Choczańskie.
Andrzej Ślusarczyk został nowym
prezesem jaworznickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Na jego zastępcę wybrano
dotychczasowego szefa stowarzyszenia, Sebastiana Łasaja. Zmienił się
też pozostały skład zarządu. Przed
nowymi władzami spore wyzwania
i mnóstwo planów.
Miniona kadencja PTT to kilkadziesiąt udanych wyjazdów górskich.
Wyprawy organizowane były w najpiękniejsze zakątki naszego kraju, ale
jaworznianie wybrali się też w Alpy.
– Zdobyliśmy najwyższy dotychczas oddziałowy szczyt Monte Emilius
(3559 m n.p.m.), obejrzeliśmy z bliska
Matterhorn i Mont Blanc, uruchomiliśmy w naszym oddziale możliwość
weryfikacji odznak PTT, zorganizowaliśmy uroczyste obchody 20-lecia
naszego oddziału z wystawą naszych
fotografii w jaworznickiej Bibliotece
Głównej – wymienia wiceprezes Sebastian Łasaj.
Członkowie PTT współorganizowali też wystawę prac światowej
sławy fotografa górskiego, Karola
Nienartowicza. Wydali także jubileuszowy, pamiątkowy album.
– Cały czas kultywowaliśmy piękne
tradycje naszego oddziału. Wszystko
to było możliwe dzięki ciężkiej pracy

w wolontariacie wszystkich członków
zarządu w trudnym pandemicznym
czasie – podkreśla Sebastian Łasaj.
Nowy zarząd nie planuje rewolucyjnych zmian, będzie kontynuował
działalność w zakresie promocji turystyki górskiej. – Dużym wyzwaniem
będą również przygotowania do obchodów okrągłego jubileuszu 150-lecia
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego,
którego początki sięgają 1873 roku –
mówi wiceprezes stowarzyszenia.
Jaworznicki oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego powstał
z inicjatywy turystów i przewodników górskich z naszego miasta.
6 września 2000 r. w jaworznickiej
Szkole Podstawowej nr 15, odbyło
się zebranie, a już 9 września 2000
r. podjęto uchwałę, powołującą oddział PTT w Jaworznie.
PTT zajmuje się popularyzacją turystyki pieszej, szczególnie górskiej,
umożliwia mieszkańcom Jaworzna poznanie szlaków turystycznych
i górskich, obiektów, zabytkowych
i przyrodniczych.
Stowarzyszenie zachęca do uprawiania turystyki i aktywnych form
spędzania czasu. Daje możliwość
zdobywania kolejnych odznak turystycznych w trakcie pieszych wędrówek.
– Serdecznie zapraszamy wytrawnych turystów górskich z naszego miasta do udziału w wycieczkach – zachęca do aktywności Sebastian Łasaj.
Plan wyjazdów można znaleźć na
oddziałowej stronie internetowej.
Natalia Czeleń

Bezpieczniejsi w sieci
Kampania „Jaworzno mówi STOP
Cyberprzemocy” przenosi się do jaworznickich szkół. Tym razem uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć
w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez przedstawicieli
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.
Dyskutować będą o przemocy rówieśniczej. To jednak nie wszystkie
działania, jakie odbędą się w ramach
kampanii.
W ramach tegorocznej edycji odbędą się spotkania z przedstawicielami
policji i straży miejskiej oraz konkurs
na plakat. Przeprowadzony zostanie
cykl spotkań, podczas których mowa

będzie o bezpieczeństwie w sieci oraz
hejcie. W planach jest również teatr
profilaktyczny, promujący działania offline oraz dzień bezpiecznego
internetu.
– Wszystkie działania będą realizowane do 15 czerwca. Do konkursu zgłosiło się 20 placówek z terenu Jaworzna, proponując indywidualne projekty,
skierowane do swoich uczniów. Dzięki
temu programy będą lepiej dostosowane
do grupy odbiorców i mają szansę osiągnąć zdecydowanie lepsze rezultaty oddziaływań profilaktycznych - wyjaśnia
Anna Władyga z Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
Natalia Czeleń
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Młodzi ﬁlmowcy nagrodzeni
Ponad stu uczestników z sześciu europejskich krajów
wzięło udział w 12. edycji Międzynarodowego Międzyszkolnego Przeglądu Filmowego „Wylęgarnia”. Konkursowe
prace nadesłano z Hiszpanii, Ukrainy, Rumunii, Chorwacji, Serbii i z Polski. Najwięcej nagród zgarnęli młodzi
artyści z Gdyni.
Jurorzy przyznali nagrody i wyróżnienia w pięciu kategoriach
filmowych z podziałem na wiek
uczestników. Były też nagrody
specjalne. Najlepszy plakat zrobiła
Weronika Kaniszewska z Zespołu
Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej – Wykonałam plakat do filmu
pt. „Solaris”. To było dla mnie dość
trudne zadanie, bo miałam bardzo
dużo pomysłów i propozycji. Długo
nie potrafiłam się zdecydować, jak ten

plakat powinien wyglądać – wspomina Weronika.
Dwa kolejne miejsca w tej kategorii zajęli również uczniowie dąbrowskiego plastyka. Tuż za Weroniką
na podium stanął Marcin Zasucha,
a trzecie miejsce przypadło Natalii
Różyckiej.
W kategorii piosenki i muzyki filmowej pierwsze miejsce wyśpiewała
sobie Maria Handzel z Gdyni. Wraz
z koleżanką z grupy „Żyrafy”, Ma-

rią Błaszkiewicz, znalazła się też na
drugim miejscu. Drugie miejsce ex
aequo przypadło Jakubowi Kwaśnemu. Uczeń Szkoły Muzycznej I i II
stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie skomponował swój
własny utwór „Lot”. – Utwór ten dedykuję wszystkim dzieciom z Ukrainy
– mówił Kuba.
Monika Rejdych, dyrektor MBP
w Jaworznie, za wyjątkowy charakter tego w pełni autorskiego utworu,
wręczyła Jakubowi Kwaśnemu nagrodę specjalną. Trzecie miejsce zajęły
Olga Glavonić i Mila Mladenović
z Serbii, a w drugiej kategorii wiekowej przyznano tylko drugie miejsce - Chorwatce, Korinie Kitanović.
Nagrody za reportaż filmowy przyznano tylko w pierwszej grupie wiekowej. Na podium stanęli uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddzia-

Gdyńskie "Żyrafy" zachwyciły jury konkursu | fot. Natalia Czeleń

HERBERTiada zakończona
Finał XVI Festiwalu Poezji Zbigniewa Herberta HERBERTiada za nami. Literackie boje
toczyły się w czwartek, 7 kwietnia, w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków.
W kategorii szkół ponadpodstawowych zwyciężyła mieszkanka Chorzowa, reszta nagród
trafiła do jaworznian.
Konkurs dla dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i ponadpodstawowych od lat
cieszy się sporym zainteresowaniem.
– W konkursach mogą brać udział dzieci
młodsze i starsze. Miejsce zamieszkania nie ma
znaczenia. Mieliśmy uczestników z Katowic,
Sosnowca, Chrzanowa i Trzebini – opowiada
Zbigniew Szuster z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie i inicjator
festiwalu.
W tegorocznej edycji HERBERTiady w kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Krzysztof Szuster, drugie Julia
Sołtysik, a trzecie Aleksandra Jakowczyk.
W kategorii szkół ponadpodstawowych najwyższe miejsce na podium zajęła Zuzanna
Adler, a tuż za nią uplasowała się Aleksan-

dra Bojko. Trzecie miejsce należało do Nikoli Kowalczyk oraz Igora Kasperczyka.
Uczestnicy konkursu mieli do wykonania dwa
zadania. Pierwszym z nich była recytacja jednego wiersza Herberta. Następnie dzieci oraz młodzież losowały i czytały fragment prozy pisarza.
O wyniku decydowało jury, które zwracało
uwagę na recytację i interpretację czytanego
tekstu. W tym roku literacka walka była bardzo
wyrównana. – Tegoroczna konkurencja czytania
utworów prozatorskich Herberta była prawdziwą
przyjemnością dla słuchających – mówi Zbigniew
Szuster.
W jury zasiedli poloniści: Ewa Jakubiak-Więcław, Zbigniew Adamczyk i wylosowany opiekun uczestnika Festiwalu. – Decydujące
są rady samego „Księcia Poetów” zawarte w regulaminie oraz zrozumienie treści, kultura słowa
i wyraz artystyczny – wymienia pan Zbigniew.
Konkurs recytatorski „HERBERTiada” organizowany jest od roku 2003 przez jaworznicki
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 i Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie.
Natalia Czeleń

łami Integracyjnymi i Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Orła Białego
w Jaworznie. Drugie miejsce zajęły Edyta Pyrskała, autorka fotoreportażu „Depresja walentynkowa”,
i Sonia Moćko, twórczyni reportażu
„Anio-reksja”. Pierwsze miejsce w tej
kategorii zajął Jędrzej Laskowski
za fotoreportaż pt. „Skutki nałogu”.
W kategorii film dokumentalny,
fabularny i animowany jurorzy najwyżej ocenili prace uczniów serbskiej
szkoły podstawowej oraz Michała
Rzepki, studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Na gali, która odbyła się w piątek,
8 kwietnia, w Miejskiej Bibliotece
Publicznej nie zabrakło wzruszających momentów. Młodzież z Ukrainy
nakręciła film, poruszający problem
bezdomności ukraińskich dzieci, za
który otrzymała nagrodę specjalną

dyrektora MBP w Jaworznie. – Film
nagraliśmy przed wybuchem wojny. Nie
sądziliśmy wtedy, że wkrótce absolutnie
bezdomne będą wszystkie dzieci z Ukrainy – mówili autorzy filmu „Diffrent”.
Organizatorami „Wylęgarni” są
MBP w Jaworznie, III LO im. Orła
Białego w Jaworznie oraz Wydział
Promocji, Kultury i Sportu Urzędu
Miejskiego w Jaworznie. Patronat
honorowy nad wydarzeniem objął
Minister Edukacji i Nauki oraz Paweł
Silbert, prezydent Jaworzna.
– Nie przyjechaliście tutaj zdobywać
nagrody i pokazywać jacy jesteście dobrzy. Przyjechaliście tutaj, żeby siebie
poznać, porozmawiać i żeby czerpać
z tego, co widzicie na ekranie, rozwijać
się. Nie walczcie ze sobą, a współpracujcie – mówił podczas piątkowej gali
Antoni Kreis, przewodniczący konkursowego jury.
NC

Jakub Kwaśny odebrał nagrodę specjalną | fot. Natalia Czeleń

Sukces młodej rzeźbiarki
Kasia Jarek, uczestniczka zajęć ceramicznych w jaworznickim Klubie Kasztan, zajęła
drugie miejsce w 14. edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Rzeźbiarskiego im. Stanisława Zagajewskiego. W poniedziałek, 4 kwietnia, we
Włocławku wraz z rodzicami odebrała osobiście swój dyplom oraz nagrodę. – Bardzo
cieszymy się z sukcesu naszej córki. Pokonaliśmy
nawet 800 km, by odebrać osobiście dyplom.
Dla Kasi ceramika jest prawdziwą pasją – mówi
Andrzej Jarek, tata Kasi.
Nagrodzona rzeźba autorstwa Kasi jest
niewielkich rozmiarów, ale robi wrażenie.
– Moja rzeźba przedstawia kota, który planuje
za moment coś zrzucić. Lubię koty – podkreśla laureatka.
Do konkursu nadesłano 124 prace z całej
Polski, natomiast na miejscu wykonane zostały 54 rzeźby. Jury oceniło poziom artystyczny prac w obydwóch kategoriach, w 3
grupach wiekowych. – Rzeźba wykonana przez
Kasię była niezwykle pomysłowa. Cieszę się, że
została zauważona przez jury - mówi Małgorzata Wosik, instruktorka zajęć ceramicz-

Rzeźba Kasi Jarek zachwyciła jury we Włocławku | fot. Archiwum prywatne

nych, prowadzonych w klubach Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu.
Natalia Czeleń
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Teatralna uczta i kasting

Górskie żywioły
Zdecydowanie nie jestem górską kozicą. Chodzenie po górach nie jest
moim żywiołem. Same góry mogę podziwiać z perspektywy dolin, a najlepiej
z perspektywy kanapy, w wersji filmowej.
Góry uczą pokory, są groźne i wymagają respektu. Natomiast filmy o górach to wciągające historie, najczęściej pokazywane z perspektywy jednostki.
To historie zwycięstw i porażek, tragedii i tryumfów, które są udziałem ludzi
z pasją. W filmach tego rodzaju możemy obserwować nie tylko piękno i majestat górskiej przyrody, ale zmaganie się bohaterów z własną wytrzymałością,
fizycznością oraz psychiką.
Jeśli kochacie góry, to zestawienie filmowe jest właśnie dla Was.
Natura jest bardzo ważnym elementem w filmach Wernera Herzoga. Nie
inaczej jest w „Krzyku kamienia”, bo natura odgrywa tu jedną z pierwszoplanowych ról. Jest nieokiełznana, groźna i surowa. Reżyser pokazał człowieka
i naturę w opozycji do siebie. Człowiek w tym układzie to istota słaba i zuchwała, a przyroda monumentalna i nieokiełznana. Z takiego starcia są tylko dwa
wyjścia: zwycięstwo lub porażka. Reżyser przenosi nas w egzotyczne i rzadko
pokazywane w filmach rejony Patagonii. A główną bohaterką jest Cerro Torre
– niezdobyta góra, stanowiąca pewien stały punkt w tym filmie. To przez nią
wszystko się zaczyna i wokół niej krąży.
„Krzyk kamienia” jest zachwycającym dziełem w wielu warstwach: fabularnej, wizualnej, psychologicznej, ale głównymi zaletami tego filmu są zdjęcia,
montaż, dźwięk i gra aktorska.
KP
Wybrana
ﬁlmograﬁa

127 godzin, reż. Danny Boyle, USA/Wielka Brytania 2010
Alive, dramat w Andach, reż. Frank Marshall, USA/Kanada 1993
Cisza, reż. Sławomir Pstrong, Polska 2010
Everest, reż. Baltasar Kormákur , Islandia/USA/Wielka Brytania 2015
Free solo, reż. Jimmy Chin /Elizabeth Chai Vasarhelyi, USA 2018
Granice wytrzymałości, reż. Martin Campbell, Niemcy/USA 2000
Jurek, reż. Paweł Wysoczański, Polska 2014- dokument
K2: perła Himalajów, reż. Dave Ohlson, USA 2013- dokument
Krzyk kamienia, reż. Werner Herzog, Argentyna/Kanada/Fancja1991
Na krawędzi, reż. Reny Harlin, USA/Francja1993
Pomiędzy nami góry, reż. Hany Abu-Assad, USA 2017
Projekt Asgard, reż. Alastair Lee, USA 2009 – dokument
Siedem lat w Tybecie, reż. Jean-Jacques Annaud, Wielka Brytania/USA 1997
Spirala, reż. Krzysztof Zanussi, Polska 1978
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Wkrótce znów zobaczyć można
będzie spektakl „Wdowy” w reżyserii jaworznianina, Kamila Bzukały.
Interpretacja jednego z najczęściej
grywanych na deskach teatralnych
dramatu Sławomira Mrożka, wystawiona zostanie w czwartek, 28
kwietnia, o godz. 18, w ATElier Kultury w Jaworznie przy ul. Mickiewicza 2.
– Mrożek w sposób lekki i humorystyczny pokazał podejście do śmierci,
które jest całkowicie inne w kulturze
meksykańskiej niż chociażby w naszej.
W kawiarni spotykają się dwie wdowy,
które wcześniej się nie znały. W trakcie
rozmowy okazuje się jednak, że mają
ze sobą wiele wspólnego – opowiada
Kamil Bzukała.
Reżyser ma na „Wdowy” pomysł
i jest w nim konsekwentny. Scenografia, kostiumy, rekwizyty, muzyka,
światło – wszystko podporządkowane jest zamysłowi inscenizacyjnemu.
Dopisuje także finał, który nie tylko
pozostaje w zgodzie z całością spektaklu, ale sprawia również, że mniej
boimy się tego, co nieuniknione.
Na deskach wystąpią: Ewa Gaj,
Melania Jura, Julia Langier, Aleksander Hajduga, Kacper Staszek
i Kamil „Bzyku” Bzukała.
Dramat „Wdowy” w reżyserii Kamila Bzukały swoją premierę miał
w czerwcu 2019 roku i cieszył się

Premiera spektaklu w reż. Kamila Bzukały cieszyła się niemałym zainteresowaniem | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

dużą popularnością. Jaworznicki
reżyser zachwycił też publiczność
podczas marcowych XXIX Spotkań
Teatralnych. – Zapraszamy tych, którzy jeszcze spektaklu nie widzieli, ale
również i tych, którym bardzo się podobał i chcą raz jeszcze przeżyć teatralną ucztę – zachęca do uczestnictwa
w spektaklu reżyser.
Artysta przygotowuje również kolejny projekt. Na teatralnych deskach
zamierza wystawić spektakl muzyczny i do udziału zaprasza wszystkich
chętnych. Osoby, które chciałyby
spróbować swoich sił w aktorskiej

roli, mogą zgłosić się na kasting, który odbędzie się 26 kwietnia o godz.
18 w siedzibie ATElier (przy ul. Mickiewicza 2). – Zapraszamy każdego,
kto kocha teatr, śpiew, ruch sceniczny.
W kastingu mogą wziąć udział osoby,
które skończyły 16 lat. Przygotujcie
piosenkę z podkładem, zapisanym na
nośniku pendrive, zabierzecie ze sobą
wygodny strój i doskonały nastrój.
Będzie się działo! – zaprasza Kamil
Bzukała.
Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc na numer 668 819
432.
NC, AZ-H

Park Smoków

Głodny smok to zły smok

Tworzenie parków rozrywki to marzenie
większości dzieci. Dowodem na to są liczne
gry komputerowe czy planszowe, gdzie poza
standardowymi atrakcjami, zaczynamy budować parki w kosmosie, na dnie oceanu,
o tematyce halloween czy, ostatnio popularne w świecie planszówek, parki dinozaurów.
Tym razem przyjdzie nam zbudować park,
w którym goście będą mogli podziwiać smoki. Trzeba tylko pamiętać, aby pod koniec
rundy dobrze je nakarmić…
Park Smoków od Naszej Księgarni, to jeden
z najnowszych tytułów tego warszawskiego
wydawnictwa, w którym gracze wcielają się
w projektantów dość niespotykanych parków.
Na początku każdy z graczy otrzymuje 3
karty z wyspami swojego parku oraz cztery
przezroczyste karty, na których znajdują się
smoki, smocze jaja i owce. Do tego pięciu
zwiedzających i można rozpocząć grę.
Cała rozgrywka podzielona jest na trzy
pory roku. Rozpoczynając od wiosny, gracze będą rozgrywać 3 tury. Sama rozgrywka
opiera się o mechanikę draftu, czyli wybór
jednej z posiadanych kart i podanie reszty
kolejnemu graczowi. Ostatnia, czwarta karta,
jest odkładana na bok. W każdej turze gracz
układa wybraną kartę na jednej z wysp. Dzięki temu może pozyskać smoki lub sprawić,
aby ze znajdujących się na wyspie jaj wykluły
się smoczątka, co jest od razu punktowane –
ściąga do parku coraz więcej odwiedzających.
Niektóre smoki bywają agresywne. Zasłonięcie takiego smoka innym symbolem
powoduje ucieczkę jednego ze zwiedzających. Kiedy już dołożymy trzy przezroczyste

karty, przechodzimy do etapu punktowania. W każdej porze roku inny kolor smoka
jest uważany za bardziej atrakcyjny, a co
za tym idzie, do parku przybywa więcej
gości. Ponadto w każdej porze roku więcej
gości przyjdzie do parku, który posiada więcej niebieskich smoków. Dodatkowo, gracz,
posiadający więcej żółtych smoków, ściąga
do siebie legendarnego smoka, śpiącego na
szczycie góry. Dzięki niemu w parku jest
większa różnorodność smoków, co również
jest nagradzane większą liczbą gości. Kiedy
już podliczymy punkty, a legendarny smok

wróci na swoją górę, przechodzimy do pory
karmienia.
W wyspach i przezroczystych kartach znajdziemy owce. Aby nie nazbierać ujemnych
punktów, powinniśmy mieć taką widoczną
liczbę owiec, ile smoków udało nam się ściągnąć do parku. Według autora gry, Nicolasa
Sato, jeżeli któryś smok nie zostanie nakarmiony, to jest zły, a zły smok odstrasza jednego
zwiedzającego, cytując „Za każdego głodnego
smoka gracz traci zwiedzającego o wartości 1”.
Gwarantuję, że grając ze starszymi graczami,
nikt nie pomyśli o tym, że zły i głodny smok

tak po prostu pozwolił uciec jakiemuś zwiedzającemu… ale oczywiście grając z dziećmi,
dalej trzymamy się tej wersji.
Kiedy już sterowiec, za pomocą którego
oznaczamy aktualną porę roku, zakończy swój
lot nad czerwonym smokiem, a nam udało
się nakarmić swoje smoki, przechodzimy do
podliczenia punktów. Grę wygrywa osoba
z największą liczbą zwiedzających.
Park Smoków to prosta gra planszowa, która rzeczywiście bardziej przypadnie do gustu
dzieciom, niż starszym graczom. Ci niestety
mogą zacząć się nudzić po kilku rozgrywkach,
chociaż każdy na półce powinien mieć taki tytuł, który wyciągnie i zacznie grać, prowadząc
jednocześnie rozmowy z gośćmi. Odnośnie do
komponentów, to są ładnie i starannie wydane,
zwłaszcza przezroczyste karty, chociaż trzeba
kilku rozgrywek, aby znajdująca się na nich
folia łatwiej dała się oderwać. Jednak karty
z folią nie przeszkadzają w grze – wszystko
jest bardzo dobrze widoczne. Jeżeli zaś chodzi o regrywalność, to
posiadając piętnaście
dwustronnych kart
wysp oraz 60 przezroczystych kart ze
smokami, na graczy
czeka wiele rozgrywek, zanim trafią na
taki sam układ.
Nie pozostaje więc
nic innego, jak iść i nakarmić swoje smoki.
Radosław Kałuża
| HKG Gildia
8+
25 min.
2-5
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Najsilniejsi walczyli w jaworznickiej hali

13

42 medale i trzy puchary
wywalczyli siłacze z klubu Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu Tytan na
XXII Mistrzostwach Polski w siłowaniu na ręce.
O cenne trofea zmagali się
z przeciwnikami w Hali
Widowiskowo-Sportowej
w Jaworznie. W naszym
mieście odbyły się 9 i 10
kwietnia pojedynki najlepszych polskich armwrestlerów. Organizatorami tego
wydarzenia były Miejskie
Centrum Kultury i Sportu i działający w jego
strukturach klub Tytan
Jaworzno oraz Federacja
Armwresling Polska.
Tytani z MCKiS-u zajęli drużynowo 2. miejsce | fot. Andrzej Pokuta

Na mistrzostwa przyjechało do Jaworzna 200 czołowych siłaczy i siłaczek z całego kraju, którzy zmagali
się w różnych kategoriach wagowych
i wiekowych. W sobotę zawodnicy
mierzyli się na prawe ręce, a w niedzielę na lewe.
– Tegoroczna odsłona mistrzostw Polski była jedną z najlepiej przygotowanych spośród 22 edycji tych zawodów.
Wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Wszystko odbyło się zgodnie z planem. To dzięki wspaniałej organizacji
i współpracy Federacji Armwresling Polska, Tytana i MCKiS-u – podkreśla
Paweł Podlewski, prezydent FAP.
– Dopisali zawodnicy, kluby, sędziowie.
Cieszymy się, że po pandemicznych obostrzeniach znów spotkaliśmy się w tak
mocnym składzie – dodaje.
Mistrzostwa można było oglądać
każdego dnia, od rana do wieczora.
Od godz. 9.30 odbywały się eliminacje i półfinały wszystkich kategorii
oraz finały juniorów i osób z niepełnosprawnościami.
Po południu zgromadzona w hali
publiczność przypatrywała się popisowym, finałowym pojedynkom

zawodników w kategoriach senior,
masters, grand i senior masters oraz
walkom w kategoriach open kobiet
i mężczyzn.
– Kilkanaście lat temu MCKiS organizowało Puchar Polski w siłowaniu na
ręce. To była bardzo udana impreza,
ale uważam, że tegoroczne mistrzostwa
przebiły poziomem tamte zawody. Poziom jest o wiele wyższy – ocenia Dariusz Chrapek, zastępca dyrektora ds.
sportu Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu w Jaworznie. – Cieszymy
się, że nasze miasto ponownie mogło
stać się areną zmagań siłaczy z całego
kraju – dodaje.
Podczas mistrzostw Polski 37 zawodników jaworznickiego Tytana
zgromadziło 42 krążki. W medalowym worku znalazło się 18 złotych,
11 srebrnych i 13 brązowych. Do
różnokolorowych krążków siłacze dodali też trzy srebrne puchary, zdobyte
w kategoriach junior, senior i ogólnej.
Punktowo Tytanów wyprzedzili zawodnicy klubu Niedźwiedzie Orawy.
– Siłacze z Orawy są mocnymi zawodnikami i mają przewagę liczebną,
dzięki temu mają większe szanse na

Siłowały się też kobiety | fot. Andrzej Pokuta

zdobycie przewagi punktowej. Nasze
kluby od dawna ze sobą rywalizują –
przyznaje Mariusz Grochowski, trener i zawodnik Tytana, jeden z głównych organizatorów mistrzostw Polski
w Jaworznie.
On sam też zdobył medale. Został
mistrzem Polski w kat. masters 105
kg na lewą rękę i wicemistrzem w tej
samej kat. na rękę prawą. Również
na prawą zajął drugie miejsce w kat.
senior open.
Wśród zdobywców złotych medali
z klubu Tytan znalazła się również
Julia Tarasek, która wywalczyła aż
cztery najważniejsze krążki: na każdą
rękę w kat. junior U-18 women +63
kg oraz senior women +78 kg. Drugie miejsce zajęła z kolei w kat. open
kobiet (też na prawą i lewą rękę). –
Nie czułam się dobrze przygotowana
do tych mistrzostw. Przeciwniczki były
mocne. Jestem więc bardzo zaskoczona
zwycięstwami. Miałam też wspaniały
doping rodziny i znajomych - zaznacza
Julia Tarasek.
Najstarszym zawodnikiem mistrzostw Polski był Jan Bętkowski
z Koszalina. 77-letni siłacz obronił

Od lewej Dariusz Chrapek, Mariusz Grochowski, radny Mariusz Kowalski
i Paweł Podlewski | fot. Andrzej Pokuta

w Jaworznie zeszłoroczne mistrzostwo w najstarszej kategorii wiekowej
(zawodnicy powyżej 60 lat) - Senior-Grand-Masters 86 kg na prawą rękę.
Zdobył też brązowe medale w kat.
Senior-Grand-Masters 86 kg na rękę
lewą oraz w kategoriach dla siłaczy
powyżej 50 lat - Grand-Masters 86 kg,
zarówno na prawą, jak i na lewą rękę.
– Trenuję od niedawna, bo zaledwie 3
lata. Zacząłem dopiero w wieku 73 lat,

Zawodnicy walczyli w różnych kategoriach wagowych | fot. Andrzej Pokuta

ponieważ wcześniej nie wiedziałem, że
istnieje taki sport. W innym wypadku
zacząłbym wcześniej – podkreśla Jan
Bętkowski. – Dziś mam 77 lat i obroniłem tytuł mistrza Polski z tamtego
roku. Cieszę się, że mogłem udowodnić,
że również starsi ludzie mogą uprawiać
taki ciężki sport, jakim jest armwrestling,
czyli zapasy na ręce. Swoje talenty warto
rozwijać w każdym wieku – zaznacza.
Oprócz sportu koszalinianin ma
też inne pasje. Pisze właśnie powieść
obyczajową. Choć skupia się obecnie
nad wydaniem książki, ma też zamiar
wziąć w udział w armwrestlinowych
mistrzostwach Europy i, jako kadrowicz, pojedzie jesienią na mistrzostwa
świata do Paryża.
Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze, drugie, trzecie i czwarte miejsca
w poszczególnych kategoriach, jako
polscy kadrowicze, wezmą udział
w mistrzostwach Europy i świata. Za
ponad miesiąc Tytani wybiorą się na
europejskie zmagania do Rumi. Mają
też plany na udział w światowych
mistrzostwach we Francji. Tam ponownie będą mogli zawalczyć o mistrzowskie tytuły. Warto przypomnieć
bowiem, że pięciu Tytanów zostało
już mistrzami świata, w 2019 roku
w Rumi.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Litery z pól oznaczonych numerami od 1 do 22 utworzą
hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej
w „Pulsie Jaworzna” nr 13
(251): We wszystkim musi
być umiar. Hasło dzisiejszej
krzyżówki oraz prawidłowo
wypełniony diagram sudoku
opublikujemy w kolejnym
wydaniu „Pulsu Jaworzna”.
Życzymy miłej lektury i przyjemnej zabawy.

Patroni
naszych
ulic

Doskonały poeta
i poszukujący człowiek

Ulica Jana Kasprowicza jest łącznikiem ulic Duboisa i Jeleńskiej na Borach, a jej patron jest uznawany za jednego
z najlepszych polskich poetów.
Jan Kasprowicz urodził się 12 grudnia 1860 roku
w Szymborzu. Pochodził z ubogiej chłopskiej rodziny. Był synem Piotra i Józefy z Kloftów.
Jan pisał wiersze już jako dziecko. Najpierw chodził do szkoły
w swojej rodzinnej miejscowości, a następnie do gimnazjum
w Inowrocławiu. Tam związał
się z Towarzystwem Tomasza
Zana. Uczył się także w gimnazjach w Poznaniu, Opolu i Raciborzu. Studiował na uniwersytetach w Lipsku i we Wrocławiu na kierunkach filozofia
i literaturoznawstwo. Pierwszy tomik wydał w 1889 roku.
Zbiór nosił tytuł „Poezje” i nawiązywał do pozytywizmu.
Tematyka wierszy dotyczyła wsi, życia chłopów, pór roku.
Kasprowicz współpracował w tym czasie z różnymi czasopismami. Zajął się też krytyką literacką. Działał w kółkach socjalistycznych, za co dwa razy trafił do więzienia.
W 1886 roku wziął ślub z Teodozją Szymańską. Małżeństwo przetrwało kilka miesięcy.
Przez 35 lat Kasprowicz był związany z Lwowem, gdzie
pracował jako dziennikarz i publicysta. Zajmował się tematyką społeczną, krytycznoliteracką i teatralną. W tym
okresie jego poezja ewaluowała w stronę modernizmu,
wiary w Boga, cierpienia, walki dobra ze złem, życia po
śmierci, zbawiennej mocy miłości. W 1893 roku ożenił się
Jadwigą z Gąsowskich, z którą miał dwie córki, Annę i Ja-

ninę. W 1898 roku poeta wydał kolejny tomik, pt. „Krzak
dzikiej róży”, z nawiązaniami do symbolizmu. W utworach
nie brakowało tematyki tatrzańskiej.
Późniejszy okres był dla Jana Kasprowicza czasem głębokiego kryzysu osobistego i światopoglądowego, przepełnionego
cierpieniem i rozczarowaniami,
dotyczącymi wiary w Boga, zaufania swoim bliskim. Głównym
powodem załamania poety było
odejście jego żony ze Stanisławem Przybyszewskim.
Ten okres w życiu Kasprowicza
był przełomowy pod względem
literackim. W czasie największego kryzysu poeta pisał
przeważnie o cierpieniu, gniewie, nawoływaniu do adoracji grzechu, niezgodzie w relacjach z, jak przekonywał,
okrutnym Bogiem. W pierwszej dekadzie XX Kasprowicz
poeta obronił tytuł doktora na Uniwersytecie Lwowskim
i objął katedrę literatury porównawczej.
Jego trzecią żoną była Maria Bunin. Wzięli ślub w 1911
roku. Ta miłość przetrwała do śmierci twórcy. Dzięki niej
poeta odzyskał radość życia i równowagę. Zmieniła się też
jego poezja. W wierszach z tamtego okresu czuć spokój,
harmonię, pogodzenie z Bogiem i tym, co przynosi życie.
W roku akademickim 1921/1922 Kasprowicz był rektorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Za swoją
twórczość otrzymał w 1921 roku Krzyż Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski. Ostatnie lata życia poświęcił tematyce
tatrzańskiej. Dużo czasu spędzał w Zakopanem, gdzie zmarł
1 sierpnia 1926 roku. Tam też został pochowany. AZ-H

Drogie panie, szykujcie się! Już
w sobotę, 16 kwietnia, w kalendarzu nietypowych świąt, przypada
Dzień Doceniania Męża. W zamyśle pomysłodawców święto jest
okazją do tego, by w codziennym
biegu na chwilę się zatrzymać i zastanowić nad jedną z najważniejszych relacji, jej znaczeniem i wartością, jaką jej nadajemy. To też
doskonała okazja, by po prostu
wspólnie świętować. Spacer, kino,
kolacja czy drobne upominki też są
mile widziane. Panowie powinni
jednak pamiętać, że odpowiednikiem tego święta jest Dzień Doceniania Żony, który wypada we
wrześniu. Będzie więc okazja, by
się zrewanżować.
Jeśli komuś mało będzie świątecznych wzruszeń, to w niedzielę, 17
kwietnia, przypada Światowy Dzień
Kostki Rubika. Ta logiczna zabawa
jest doskonałym wyzwaniem dla
wszystkich miłośników gier, pomaga rozwijać pamięć i nieszablonowe
myślenie. W niedzielę po prostu nie
wypada odmówić sobie rywalizacji
z tym wynalazkiem.
Grażyna Dębała

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.
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