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Wystartowali
z jaworznickiego Rynku
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Panie Janku!
Ten kretyn pisze chałtura
przez ó kreskowane!
(Kabaret Olgi Lipińskiej)
Lipiec, jaram się niczym sobótki w latach 80 (stos
opon, 20 litrów ropy i kiełbaski o smaku pieczonego
plastiku). Połowa kraju już ciśnie się w szalonym parawaningu, ja podziękuję jednakże i jak zwykle w drugą
stronę. Od soboty zmiana perspektywy, zamiast 15,6%
inflacji, zdecydowanie inne procenty będą odgrywały
rolę. Nie mogę się doczekać momentu, gdy idący plażą
nienachalny śniady dandys, oczaruje swoim kocim spojrzeniem plażowiczki i wrzuci propozycję, aby wzięły
od niego kolbę. Kukurydzę, znaczy, będzie sprzedawał.
Pewnego razu usłyszałem zachętę do spożycia „zaje...
ch pączków z viagrą” - jednakże nie chcę wiedzieć, co
jest nadzieniem, nie skusiłem się. Często też, szczególnie
w egipskich czy tureckich kurortach, można usłyszeć zachęcające „taniej niż w Biedronce!”, ale kto by z takich
upałów dowiózł do Polski 5 kostek masła? Różne przygody dzieją się na urlopach.
Miejsce: smażalnia ryb „U Mietka” gdzieś pomiędzy
Mielnem a Władysławowem. Grupa młodych ludzi zamawia posiłek (jeszcze za tych czasów, kiedy nieznane
było pojęcie paragonów grozy, bo teraz młodzi musieliby
sprzedać nerki, aby zjeść nad morzem). Typ za kontuarem
jest zdecydowanie zblazowany biznesem, który prowadzi pewnie od początku lat 90. Zapisuje zamówienie,
powtarzając pod nosem: makrela raz, śledź raz, flądra
dwa razy, frytki 3 razy. Wszystko? – po otrzymaniu potwierdzenia nabija na kasę i pyta: Będzie wilgoć? Wśród
młodych konsternacja, a barman z uśmiechem: pytam,
czy coś do picia podać!
Klasyką barową było kiedyś zamawianie przez moich
znajomych butelki napoju 40% i informacja dla kelnera:
do tego daj sprzęgło jeszcze. Zazwyczaj mało kto wiedział,
o co chodzi, a to po prostu przepita, przepojka czy inny
popychacz alkoholu. Grzybek też by się nadał, bo czemu
nie, byle marynowany. Albo ogór kiszony, tzw. klasyk.
Będąc onegdaj w Atlantic City (USA), zdarzyła się fajna
historia. Wjechałem ze znajomymi do miasta tuż przed
godziną 21, a o tej porze w całym stanie New Jersey zaczynał obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu, jakieś
kuriozalne pokłosie prohibicji w mieście, które było

Szpilki w bruku

królestwem przemytników. Pognaliśmy więc do alkoshopu, który mieścił się bliziutko hotelu, aby nabyć piwko
na wieczór. W mieście praktycznie zero ludzi, połowa
października, już po sezonie, neony kasyn zachęcały do
wejścia, ale na głównym deptaku kilka dosłownie osób.
Wchodzimy do sklepu, w środku nikogo, za ladą ciemnoskóry chłopak. Ściana pełna piw, trzeba coś wybrać,
zagadujemy do siebie w tej sprawie, a w pewnym momencie za plecami pada zdanie, znakomitą polszczyzną:
Jeśli szukacie Tyskiego, to jest w drugim rzędzie na dole.
Zbaranieliśmy kompletnie. Sprzedawca, widząc nasze
miny, mówi: nie przesłyszeliście się, przez 10 lat mieszkałem
w Polsce i studiowałem w Krakowie! To jest dopiero fart:
lecisz 7 tysięcy kilometrów za ocean, idziesz do pustego sklepu w pustym mieście i informacje o piwie, które
jest produkowane 25 kilometrów od miejsca twojego
zamieszkania, przekazuje ciemnoskóry chłopak, świetnie mówiący po polsku! Kupiliśmy to Tyskie. Nie wiem
po co, bo było tak samo niepijalne jak u nas, ale może
przez poczucie patriotyzmu lokalnego.
Innym razem wracaliśmy z kumplem z wyprawy zagranicznej i przy granicy z Czechami zamarzyła nam się
kolacja, składająca się z knedlików i gulaszu. Rzecz dobra i tania u naszych południowych sąsiadów. Jakoś już
zapadał zmrok, miasteczko po czeskiej stronie majaczyło
niewielką liczbą lamp, podjechaliśmy na parking TIR-owski, mnóstwo samochodów tego typu to zazwyczaj
promesa niezłej kuchni, w końcu nikt tak jak szeryfowie szos, nie zna dobrze topografii kulinarnej. Z daleka
zachęcił migający na czerwono napis „Restaurant 24h”.
No to wbijamy, ale jakoś tak mroczno wokoło, podchodzimy do wejścia, zamknięte. No to ładne mi 24h! Ale
kolega zauważa napis na drzwiach: Prosím, zazvoňte na
zvonek! No to dzwoni. Drzwi się otwierają, a tam staje
przed nami, w rozchełstanym satynowym szlafroku, klasyczna burdel-mama o rubensowskich kształtach. Mnie
zatkało, ale kolega wydukał – chyba źle trafiliśmy, bo my
chcieliśmy zjeść frytki jakieś czy coś. Na to pani uśmiechnęła się szeroko i mówi: Frytek też wam możemy zrobić,
nie ma sprawy! Grzecznie podziękowaliśmy i udaliśmy się
do Polski. Do dziś nie wiem, co to znaczy „zrobić frytek”
w ichniejszym slangu.
Na koniec przekażę mądrość na wakacje, w stylu starohuckiego Paolo Coelho: dom to miejsce, gdzie nie
musisz wciągać brzucha. Widzimy się na łamach gazety
za 3 tygodnie, tymczasem życzę udanego wciągania na
plażach. Lub wypinania, jak tam sobie chcecie!

Jan Kleszcz

Kulą w płot

Echa debaty o stanie miasta, jaka miała miejsce podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej, nie milkną. W dyskusji o Jaworznie
udział wzięli przedstawiciele władz miasta, radni i mieszkańcy. Specjalnie na tę okazję
urzędnicy przygotowali raport o stanie gminy. Widać z niego wyraźnie, że mimo pandemii i wynikających z niej trudności, nasze miasto nadal szybko się rozwija. Trudno
temu faktowi zaprzeczyć. Dziury w całym trzeba było szukać w innym miejscu. No
i pojawił się zarzut, że Jaworzno owszem zmienia się i pięknieje, ale tylko w Centrum.
Inne dzielnice na korzystne zmiany doczekać się nie mogą.
Trudno nie zauważyć, że ścisłe centrum Jaworzna robi wrażenie. Rozbudowana
i zmodernizowana Hala Widowiskowo-Sportowa z nowoczesną elewacją, Rynek
wolny od wściekłego ruchu pędzących tirów czy zielone i kwitnące planty z Wodnym
Placem Zabaw to tylko sztandarowe inwestycje, które znacząco odmieniły Centrum.
Trzeba jednak wyjątkowej niechęci, żeby nie zauważyć, że zmiany nie dotyczą jedynie
tej części miasta. W Dąbrowie Narodowej trwa budowa sieci kanalizacji deszczowej,
która odprowadzać będzie wody opadowe z pasa drogowego całej ulicy Katowickiej.
W rejonie ulicy Piekarskiej ruszyły prace związane z budową dróg dojazdowych do
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Podobne prace trwają już na
ul. Storczyków. Drogi powstaną jeszcze w rejonie Podgórskiej i Św. Wojciecha. Przebudowana została ulica Martyniaków.
W Byczynie trwa budowa estakady, która wyprowadzi ruch z centrum tej dzielnicy. W Ciężkowicach powstaje właśnie wiadukt kolejowy, który usprawni ruch w tym
rejonie. Poza tym jaworznianie chętnie wypoczywają na terenie Sosiny. Ośrodek też
został zmodernizowany, woda jest czysta, plaże mają świeży piasek, a plażowicze do
dyspozycji bogatą i nową infrastrukturę.
Powodów do narzekania trzeba więc szukać w innym miejscu.

Moje 3 grosze

Wojciech P. Knapik
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Zapraszamy do lektury
Grażyna Dębała

Dzisiejsze wydanie „Pulsu Jaworzna” jest ostatnim przed krótką, wakacyjną przerwą. Zostawiamy jednak
naszych Czytelników z ciekawą lekturą. W najnowszym wydaniu piszemy
między innymi o pracach budowlanych w Szpitalu Wielospecjalistycznym. Po ich zakończeniu komfort
pacjentów, oczekujących na przyjęcie do lecznicy, znacząco się zwiększy, a sam budynek zyska nowoczesny wygląd. Wspominamy też start
trzeciego etapu Międzynarodowego
Wyścigu Kolarskiego „Solidarności”
i Olimpijczyków oraz niedzielnego
półfinału Ogólnopolskiego Festiwalu
Kół Gospodyń Wiejskich „Polska od
kuchni”. Oba wydarzenia do naszego
miasta przyciągnęły tłumy. W dzisiejszym wydaniu przeczytać też można
Komentarz tygodnia

Sprzęgłogrzyb w Atlantic City
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wywiad z Kayah. Artystka w czerwcu
zaśpiewała w naszym mieście podczas
Dni Jaworzna. Wykorzystaliśmy tę
wizytę, by z piosenkarką chwilę porozmawiać. Wokalistka zdradziła nam
między innymi, która z jej piosenek
jest jej ulubionym utworem.
W bieżącym wydaniu jest też sporo
informacji o wakacyjnej ofercie miasta. Są tu propozycje dla dorosłych
i dzieci. Warto je poznać i skorzystać
z zaproszenia do Letniego Kina Plenerowego, odwiedzić Sosinę, Wodny
Plac Zabaw na plantach czy wziąć
udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym.
A my wracamy już wkrótce! Kolejne wydanie „Pulsu Jaworzna” trafi do
rąk naszych Czytelników w czwartek,
28 lipca. Do zobaczenia!

Tylko sztuka
Natalia Czeleń

Galeria Pusta c.d. to niezwykłe miejsce. Gościłam tam w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy i jestem pewna,
że nie ostatni. Galeria mieści się w małym, niepozornym, drewnianym domku przy ul. Fabrycznej 37, w dzielnicy
Stara Huta. Budynek obudził we mnie
wspomnienia z dzieciństwa, a dokładniej z wakacji spędzanych na wsi. Po
wejściu do wnętrza domu to wrażenie
jeszcze się potęguje.
Pierwsze, co można tam zobaczyć,
to stary, wielki piec. Uwagę przykuwają też kredens, dzbany i czarnobiałe zdjęcia. W powietrzu czuć niesamowitą atmosferę. Od razu cieplej
się robi na sercu.
W głównym pomieszczeniu znajdują się parawany, a na nich wy-
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wieszono niesamowite, współczesne
fotografie. Zdjęcia powstały na przestrzeni ostatnich kilku lat i przy użyciu nowoczesnych aparatów. Mimo
to świetnie wpasowały się w wystrój
tego niezwykłego domu. Wystawom
artystycznym w Galerii Pustej c.d.
towarzyszy delikatna, relaksująca
muzyka. Taką muzykę serwuje się
gościom dla odprężenia. W powietrzu
czuć też zapach książek. W budynku
mieszczą się bowiem prywatna biblioteczka i archiwum właściciela domku.
Każdy może tam przyjść i skorzystać
z bogatego księgozbioru.
Warto się tu wybrać, bo po przekroczeniu progu tego domku zapomina się o tym, co zostawiło się za
drzwiami. Jesteśmy tylko my i sztuka.
BEZPŁATNY TYGODNIK
SPOŁECZNO - KULTURALNY
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Będzie komfortowo
i nowocześnie

Ruszyła przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zakres prac jest spory. W ramach inwestycji wybudowany zostanie między innymi nowy pawilon Izby Przyjęć wraz z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi. Po zakończeniu prac budynek Szpitala
Wielospecjalistycznego mocno się zmieni. Pacjenci będą mogli poczuć się naprawdę komfortowo. Będzie wygodniej i nowocześnie.
Prace budowlane na terenie szpitala potrwają około pięciu miesięcy.
Umowę na rozpoczęcie inwestycji na terenie Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie podpisano w środę, 29 czerwca. – Jednym
z głównych celów prowadzonej inwestycji jest wyodrębnienie ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego izby przyjęć. W nowo powstającej izbie przyjęć
pacjenci w komfortowych warunkach
będą oczekiwali na przyjęcie do oddziałów szpitalnych – zapowiada
Gabriela Buczkowska, dyrektor
jaworznickiej lecznicy.
W nowym szpitalnym budynku
znajdą się między innymi cztery

gabinety lekarskie, recepcja wraz
z poczekalnią dla pacjentów oraz
pomieszczenia do pobierania wymazów do badań i materiału do
laboratorium. Dodatkowo zostanie
tu utworzona również część logistyczna, która będzie spełniać funkcję świetlicy dla pacjentów i odwiedzających ich gości. W ramach
prowadzonej inwestycji utworzone
zostanie także zaplecze gastronomiczno-handlowe, z którego będą
mogli korzystać pacjenci oraz osoby
odwiedzające. – Celem prowadzonej
inwestycji jest również budowa łącz-

nika pomiędzy budynkiem szpitala
a budynkiem Nefroluksu. Łącznik
zapewni transport pacjentów zgodny
z wymogami prawa i standardami
europejskimi w zakresie świadczenia
usług transportu pacjentów hospitalizowanych w szpitalu do stacji dializ
i oddziału nefrologicznego – informuje Gabriela Buczkowska.
Na pierwszym piętrze budynku
znajdować się będzie część administracyjna jaworznickiej lecznicy.
– Wkrótce Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie zyska nowe oblicze, które mamy nadzieję spodoba się

naszym przyszłym pacjentom – mówi
Gabriela Buczkowska.
Prace budowlane prowadzone
w sąsiedztwie szpitala wiążą się
z pewnymi utrudnieniami. Czasowo ubyło miejsc parkingowych,
bo budowlańcy zajęli część parkingu tuż przy budynku lecznicy.
Pacjenci oraz przedstawiciele firm
transportowych powinni też korzystać z innego wejścia do szpitala.
Do budynku wygodnie można się
teraz dostać wejściem od strony
ulicy Zasłonki.
Natalia Czeleń

WYDARZENIA

Prace potrwają około 5 miesięcy | fot. Natalia Czeleń

Wizualizacja lecznicy| fot. Materiały Szpitala Wielospecjalistycznego

Kolejny krok do utworzenia JOG
W poniedziałek, 4 lipca, aktem
notarialnym dokonała się zamiana lasów stanowiących własność
Skarbu Państwa, pozostających
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
na lasy będące własnością Gminy Miasta Jaworzna, na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2021
r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (Dz.
U. 2021 poz. 1623). To kolejny
etap budowania strefy aktywności gospodarczej pn. „Jaworznicki
Obszar Gospodarczy”.
RED

Władze miasta wraz z Zarządem KSSE na przyszłym terenie inwestycyjnym. Lipiec 2019 | fot. Materiały UM Jaworzno

Jaworznianie co roku spotykają
się pod pomnikiem w Jeziorkach,
by uczcić pamięć pacyﬁkacji
| fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Pamięci
oﬁar
W niedzielę, 10 lipca, jaworznianie uczczą pamięć ofiar pacyfikacji
leśniczówek w Jeziorkach i Byczynie. W tym roku obchodzić będziemy 79. rocznicę tych tragicznych
wydarzeń.
W ramach obchodów o godzinie 10 w parafii św. Józefa Rzemieślnika w Jeziorkach odprawiona
zostanie msza święta. Uczestnicy
rocznicowych obchodów modlić
się będą w intencji ofiar pacyfikacji. Po nabożeństwie zaplanowano
jeszcze uroczystości pod pomnikiem w Jeziorkach, gdzie zostaną
złożone kwiaty.
Do dramatycznych wydarzeń doszło w 1943 roku. 4 lipca Niemcy
zatrzymali Juliana Rembiecha,
który pełnił funkcję łącznika jednej z grup partyzanckich, działających w lasach w pasie pomiędzy Byczyną, Jeziorkami, Dobrą,
Pieczyskami, Wilkoszynem i Ciężkowicami. Zatrzymany miał przy
sobie przepustkę pracownika leśnego, podpisaną przez Arnolda
Preglera z Jeziorek i Franciszka Abstorskiego z Byczyny. Idąc
tropem fałszywych przepustek, 5
lipca hitlerowcy rozpoczęli wielką
akcję pacyfikacji w lasach i leśniczówkach. Działali bardzo zdecydowanie i okrutnie. Aresztowano
wówczas między innymi członków
rodzin Abstorskich, Preglerów, Sołtysków, Otrębskich i Kornela Poscha. U Preglerów aresztowano
także Rozalię Szalon, ich służącą.
Sam Arnold Pregler został rozstrzelany w Oświęcimiu jesienią 1944
roku. Niemcy nie oszczędzili nawet małych dzieci i kobiet w ciąży.
Niektórzy aresztowani trafili do
obozów koncentracyjnych, innych
od razu rozstrzelano. Akcja pacyfikacji trwała do 16 lipca. W tym
czasie zatrzymano kilkadziesiąt
osób. Większość aresztowanych nie
przeżyła pobytu w obozach koncentracyjnych.
Grażyna Dębała
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Nowe elektryki we ﬂocie PKM
Trzy kolejne elektrobusy
firmy Solaris Bus & Coach
wyjechały już na jaworznickie trasy. To jedne
z ostatnich sztuk elektryków, jakie zasilają flotę
PKM-u Jaworzno. Niebawem przewoźnik będzie
posiadać w sumie aż 50
takich ekologicznych autobusów.
Tymczasem spalinowe wozy sukcesywnie znikają z taboru. Wkrótce
będzie ich tylko 18 i będą jeździć
głównie w godzinach szczytu i jako
rezerwa na wypadek awarii któregoś z elektrobusów. – Nowe pojazdy,
których eksploatację rozpoczęliśmy we
wtorek, 4 lipca, zastąpiły na liniach wysłużone i nieposiadające klimatyzacji
trzy autobusy marki MAN – informuje
Adrian Słupski z PKM Jaworzno.

Trzy kolejne elektrobusy jeżdżą już na jaworznickich trasach | fot. Materiały PKM Jaworzno / Maciej Kowal

Zgodnie z planem, w tym roku
do naszego miasta dotrze w sumie
6 ostatnich, zaplanowanych do zakupu, elektrobusów. Ich sprowadzenie jest możliwe dzięki kolejnej
unijnej dotacji. Gdy do Jaworzna
dotrze ostatni elektryk, tym samym
zakończy się kilkuletnia wymiana floty na autobusy elektryczne
w PKM-ie.

Ta wymiana trwała od 2015 roku.
To właśnie 7 lat temu na jaworznickie trasy wyjechał pierwszy w Polsce miejski autobus, zasilany energią
elektryczną.
Przez ten czas wiele się zmieniło,
i to nie tylko w liczbie posiadanych
przez PKM Jaworzno zeroemisyjnych
pojazdów. Przewoźnik dostosował do
elektryków także swoją infrastruk-

turę, zarówno we własnej zajezdni,
jak i w terenie. W bazie zbudowana została specjalna hala, w której
znajdują się ładowarki. W różnych
częściach miasta zainstalowane zostały też stacje doładowujące. Baterie
autobusowe są ładowane w nich za
pomocą pantografów.
Wszystkie jaworznickie elektryki są klimatyzowane, mają audio-

wizualną informację pasażerską,
wi-fi i gniazda do ładowania telefonów komórkowych. W autobusach PKM Jaworzno bilety można
kupić zarówno w biletomacie, jak
i w terminalu obsługującym Open
Payment System lub u kierowcy,
który przyjmuje gotówkę oraz płatność kartą.
Zakończenie zakupu elektrobusów nie oznacza jednak tego, że
jaworznicki przewoźnik nie zamierza nadal wymieniać swojej floty
na jeszcze bardziej nowoczesną.
Spółka wciąż poszukuje nowych,
ekologicznych rozwiązań. Wiosną
PKM testowało inny autobus firmy
Solaris Bus&Coach, zasilany wodorem. Urbino 12 hydrogen jeździł
w głównej mierze na liniach 303
i 307. Testy trwały od początku
marca do połowy kwietnia. Swego
czasu spółka przewozowa sprawdzała też możliwości autobusu autonomicznego, czyli takiego, który
jeździ bez kierowcy.
Anna Zielonka-Hałczyńska

AU TO P R O M O C J A

Mł. insp. dr Piotr Uwijała (z prawej) odbiera odznakę dla jaworznickiej
komendy | fot. Materiały KWP Katowice

Złota odznaka

Jaworzniccy policjanci otrzymali
złotą odznakę za zasługi dla województwa śląskiego za wkład w zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta i całego regionu.
Odznakę w imieniu wszystkich jaworznickich stróżów prawa odebrał
w Katowicach mł. insp. dr Piotr Uwijała, komendant miejski policji w Jaworznie, podczas obchodów z okazji 100. rocznicy utworzenia policji
województwa śląskiego i przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. W uroczystej gali wzięli udział
nadinsp. Roman Kuster, zastępca
komendanta głównego policji, i nadinsp. Roman Rabsztyn, komendant
wojewódzki policji w Katowicach. –
Wyróżnienie dla jaworznickiej jednostki
wręczyli Jacek Świerkocki, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, i Dariusz
Ptaś, sekretarz województwa śląskiego –
informuje asp. sztab. Michał Nowak,
oficer prasowy Komendy Miejskiej
Policji w Jaworznie.

Podczas uroczystości otwarta została wystawa „Pamiętaj, że nosisz
mundur”. Zaprezentowano też nowy
znaczek pocztowy. Wręczenie medali
i odznaczeń odbyło się w auli im. aspiranta policji województwa śląskiego
Jana Kali Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach.
Oprócz jednostki z naszego miasta
wyróżnienie otrzymało również 8
innych garnizonów policji w regionie. Jaworznicka komenda znalazła
się w gronie odznaczonych, dzięki
dobrej pracy wszystkich policyjnych
pionów, w tym prężnie działającego pionu prewencji i pionu kryminalnego, a także wydziału ruchu
drogowego. Tylko w ubiegłym roku
stróże prawa zabezpieczyli ponad 12
kg narkotyków. Miejscy policjanci
ściśle współpracują też z kolegami
z komendy wojewódzkiej i z funkcjonariuszami z CBŚP. Niedawno rozbili wspólnie, działający na terenie
Jaworzna, gang tytoniowy. AZ-H
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Przeprowadzka przedszkolaków
Przedszkolaki z Niedzielisk czeka przeprowadzka. To konieczne ze względu na zły stan
techniczny dotychczasowej siedziby Przedszkola Miejskiego nr 25. Budynek przy ulicy
Mościckiego 21 wymaga remontu w tak dużym zakresie, że po analizie kosztów okazało się, że jest to po prostu nieopłacalne. We
wrześniu przedszkolaki przeniosą się więc do
siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących na
Podłężu. Do ich dyspozycji oddane zostanie
wyremontowane, odrębne skrzydło budynku
przy ulicy Towarowej.
Kwestia przeprowadzki na Podłęże została
już skonsultowana z dyrekcją i kadrą przedszkola, rodzicami przedszkolaków oraz przedstawicielami oświatowych związków zawodowych. – Za nami spotkania z kadrą Przedszkola

Miejskiego nr 25 oraz związkami zawodowymi,
podczas których wyjaśnialiśmy, skąd decyzja
o zmianie lokalizacji placówki. Rozmowy były
bardzo rzeczowe i konkretne, zarówno pracownicy, jak i przedstawiciele związków zawodowych
rozumieją obecną sytuację i potrzebę przeniesienia przedszkola w inne, bezpieczne miejsce
– wyjaśnia Tomasz Jewuła, pełnomocnik
prezydenta miasta ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami.
Sprawa przeprowadzki to nie tylko kwestia wygody przedszkolaków, ale również ich
bezpieczeństwa. Budynek przy Mościckiego
postawiono w 1984 roku. To konstrukcja ze
ścianami osłonowymi z płyt gipsowych, ocieplana wełną mineralną i płytami azbestowo-cementowymi. Stropy budynku i konstrukcja

Zapraszają
na badania
Jaworznicki Zespół Lecznictwa
Otwartego zaprasza pacjentów na
bezpłatne badania w ramach specjalnych pakietów. Placówka medyczna
realizuje profilaktyczne programy,
dotyczące chorób układu krążenia,
raka szyjki macicy i gruźlicy. Wciąż
realizowany jest też program 40 plus.
Co ważne, skierowanie nie będzie tu
potrzebne. – Działania profilaktyczne,
które podejmujemy, mają zachęcać do
dbania o zdrowie – mówi Renata Zając z jaworznickiego ZLO.
Udział w programie profilaktyki
chorób układu krążenia wziąć mogą
osoby, posiadające deklarację do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
które w tym roku kalendarzowym
ukończyły 35, 40, 45, 55, 60 i 65
rok życia. Programem objęci mogą
zostać tylko pacjenci z dotychczas
nierozpoznaną chorobą układu krążenia, a także obciążeni czynnikami
ryzyka. Są to w głównej mierze nałogowi palacze tytoniu, osoby zmagające się z nadciśnieniem tętniczym
krwi, z niską aktywnością ruchową,
nadwagą, otyłością itd. Profilaktyce
poddać się mogą także osoby narażone na nadmierny stres. W ramach
programu wykonać będzie można
badania biochemiczne i pomiary antropometryczne. – W zakres programu

Pracownicy ZLO wykorzystują
każdą okazję, by zachęcać mieszkańców miasta do proﬁlaktycznych badań i zdrowego trybu
życia | fot. Natalia Czelen

wchodzą między innymi badania laboratoryjne: stężenie we krwi cholesterolu
całkowitego, LDL- cholesterol, HDL –
cholesterol, triglicerydy, poziom glukozy
– wymienia Renata Zając.
Badania w kierunku raka szyjki
macicy wykonać powinny pacjentki
w wieku 25-59 lat. Każda kobieta
raz na 3 lata ma prawo do bezpłatnej
cytologii. – Badanie można wykonać
w każdej naszej poradni ginekologiczno-położniczych oraz u położnej POZ
w MCM Szczakowa, do której panie
złożyły stosowną deklarację – zapewnia pani Renata.
ZLO prowadzi także profilaktykę w kierunku gruźlicy, która, jak
wynika z doświadczeń jaworznickich medyków, bardzo często bywa
wykrywana zupełnie przypadkowo.
Badanie wykonywane będzie raz na
24 miesiące, a leczenie odbywać się
będzie w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w 10 przychodniach
ZLO, a także w razie konieczności
w ramach specjalistycznej opieki pulmonologicznej.
Żeby wziąć udział w bezpłatnych
badaniach, należy zgłosić się do swojej przychodni osobiście bądź zadzwonić do rejestracji. Można także skontaktować się z Poradnią Promocji
Zdrowia pod nr. 512 371 809.
Pracownicy ZLO przypominają, że
każdy mieszkaniec Jaworzna, który
ukończył 40 lat, może także skorzystać z bezpłatnych pakietów badań.
Podstawą ich wykonania jest e-skierowanie, otrzymane po uprzednio
wypełnionej ankiecie za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta
lub infolinii 22 735 39 53.
– Badania profilaktyczne są obecnie
dostępne dla każdego z nas, dlatego tym
bardziej powinniśmy przestać się usprawiedliwiać i podjąć działania, które będą
stanowiły korzyść zarówno dla nas, jak
i dla naszych najbliższych – radzi Renata Zając z jaworznickiego Zespołu
Lecznictwa Otwartego.
Natalia Czeleń

dachu są drewniane, pokryte papą. Zgodnie
z zaleceniami przedstawicieli służb i instytucji kontrolujących podobne obiekty, remont
wymagałby właściwie rozebrania budynku
i postawienia go na nowo. To ogromne koszty, stąd decyzja o przeprowadzce.
W dotychczasowej siedzibie przedszkole działać będzie do końca lipca. W nowej trwa już
remont, który ma przygotować budynek do
nowych zadań. – W ramach prowadzonych prac
dobudowane zostaną winda osobowa oraz towarowa, które pozwolą na przemieszczanie się między
trzema kondygnacjami. Powstanie część administracyjna, 10 sal do zajęć przedszkolnych dla łącznie 200 podopiecznych. To o 80 miejsc więcej niż
w obecnej siedzibie PM 25 – podkreśla Katarzyna Florek z Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Nowe będą też sanitariaty, a na każdym
piętrze powstanie tak zwana rozdzielnia posiłków. Wymienione zostaną instalacje elektryczna i sanitarna, powstaną również droga
przeciwpożarowa oraz miejsca parkingowe.
Przedszkolaki będą miały osobne wejście.
Co ważne, żaden z pracowników PM 25 nie
straci pracy.
Remont potrwa do końca miesiąca. Koszt
modernizacji placówki, w tym na potrzeby
Przedszkola Miejskiego nr 25, to ponad 4,3
mln zł.
Obecna siedziba PM 25 ma zostać wyburzona, a gmina będzie starać się o pozyskanie
finansowania dla budowy nowego przedszkola
w tym miejscu.
Grażyna Dębała
AU TO P R O M O C J A
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Pątnicy wyruszą
na Jasną Górę
„W krzyżu miłości nauka” – takie
hasło będzie przyświecać pątnikom,
biorącym udział w sierpniowej diecezjalnej pielgrzymce na Jasną Górę.
Jaworznicka Grupa Złota wyruszy,
jak zwykle, 8 sierpnia. Wędrówka
przed cudowny obraz Matki Bożej potrwa 6 dni. – Wyruszymy, jak zwykle,
po mszy św. o godz. 7.30 w kolegiacie
pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny.
Pierwszego dnia pójdziemy do Olkusza,
a w kolejnych, razem z pielgrzymami
z innych miejscowości, szlakiem Orlich
Gniazd m.in. przez Podzamcze, Mirów
i Złoty Potok. Trasa jest bardzo malownicza – podkreśla Dawid Domagalski
z Grupy Złotej.
Przewodnikiem duchowym pątników z Jaworzna będzie, jak w poprzednich latach, ks. Andrzej Krupa. Zapisywać się można już m.in.
w kancelarii parafii w Centrum. Koszt
uczestnictwa we wspólnym pielgrzymowaniu wyniesie w tym roku 160 zł
od osoby (w tej cenie są m.in. koszty
transportu bagaży, zakwaterowania
na polu namiotowym, wieczorny posiłek, śpiewnik itp.).
Piesza Młodzieżowa Pielgrzymka z Jaworzna na Jasną Górę, trwa,
co roku, od 8 do 13 sierpnia, i jest
częścią Pielgrzymki Olkuskiej Diecezji Sosnowieckiej, która rozpoczyna
się zawsze 9 sierpnia, właśnie w Olkuszu (z kolei pielgrzymka olkuska
jest częścią Sosnowieckiej Pieszej

Jaworznicka Grupa Złota co roku wyrusza 8 sierpnia
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Pielgrzymki na Jasną Górę, na którą
od lat składają się też inne pątnicze
wędrówki, m.in. zagłębiowska, od
23 do 25 sierpnia, i jaworznicka, od
3 do 8 września).
Pielgrzymka olkuska jest skierowana w głównej mierze do młodzieży,
ale bierze w niej udział również wielu
dorosłych. Pątnicy z różnych miejscowości (m.in. z Jaworzna, Sosnowca,
Dąbrowy Górniczej, Olkusza i Jaroszowca) spotykają się co roku 9 sierpnia na porannej mszy św. w Olkuszu
i stamtąd wędrują wspólnie, w dużej
(około tysięcznej) grupie do Częstochowy. Tam, 13 sierpnia, biorą udział
w mszy św. na wałach jasnogórskich,

którą odprawia zwykle ks. bp Grzegorz Kaszak, ordynariusz diecezji
sosnowieckiej. Następnie wracają do
domu autokarami.
Jaworznicka Grupa Złota miała
swoje początki już prawie 30 lat
temu. Po raz pierwszy jaworznianie poszli na Jasną Górę w ramach
pielgrzymki olkuskiej w 1993 roku
w grupie Biało–czerwonej, która startowała z Olkusza. W kolejnych latach wchodzili na pątniczy szlak już
z Jaworzna. Zanim powstała Grupa
Złota z jaworznickiego terenu maszerowały dwie inne, Grupa Żółta
i Grupa Biało–żółta.
Anna Zielonka-Hałczyńska

REKLAMA

Wielki pożar
Jaworzna
148 lat temu Jaworzno dotknął największy kataklizm w znanej nam historii miasta. 30
lipca 1874 roku wybuchł pożar, który pochłonął 2/3 zabudowań ówczesnej wsi. W sumie
było to ok. 200 gospodarstw domowych. Bez dachu nad głową zostało prawie 1000 osób.
Większość jaworznickich domostw pod koniec XIX w. stanowiły drewniane chaty kryte
strzechą, a sam system zabudowy był chaotyczny i dość gęsty. Stanowiło to niestety świetną pożywkę dla ognia, który w dniu pożaru błyskawicznie rozprzestrzenił się na bardzo
dużym obszarze.
Mieszkańcy zajęci w większości trwającymi żniwami, bardzo późno przystąpili do walki
z ogniem, a akcję gaśniczą dodatkowo utrudniały panujące wówczas problemy z dostępem
do wody. Duży wkład w opanowanie szalejącego żywiołu miał zarząd Jaworznickiego Gwarectwa Węglowego, który skierował znaczne siły własne do walki z pożarem. Dzięki temu
udało się uratować m.in. kościół z plebanią, szkołę, pocztę oraz urząd gminy.

Pożar ten był tragedią wielu rodzin, które straciły w ogniu cały swój dobytek i – mimo organizowanej dla pogorzelców pomocy - popadły w nędzę. Z perspektywy lat można jednak
ocenić, że stał się on także przyczynkiem do pozytywnych zmian w gminie. Sporządzono np.
nowy plan zabudowy Jaworzna, któremu zawdzięczamy dzisiejszy kształt centrum miasta.
Fot.: Wieś Jaworzno po pożarze z lipca 1874 r. (na czerwono
zaznaczono obszar, który uległ spaleniu). Źródło: zbiory MMJ.
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Nie tylko
piechotą
Mieszkańcy Jaworzna wezmą udział także w pielgrzymce na dwóch kółkach.
Już w sobotę, 9 lipca, członkowie grupy Niepokonani
Jaworzno będą pielgrzymować, po raz piąty, w ramach
XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerzystów na
Jasną Górę.
– Jest to piękne wydarzenie, na
którym spotykają się rowerzyści z całej Polski. Niektórzy jadą nawet kilka dni, by
uczestniczyć w mszy dla cyklistów – przyznaje Gabriela
Brodzik z Niepokonanych.
– My robimy wycieczkę jednodniową, ok. 200 km, dlatego
jest to wyprawa dla zaawansowanych rowerzystów. Wystartujemy z Rynku o godz. 3.30
lub z ul. Batorego, za dawnym
mostem, o godz. 4. Jest też
możliwość dojazdu pociągiem
i powrotu z nami, już na rowerze – informuje.
Jaworzniccy cykliści zapraszają też na inne, organizowane przez grupę, wydarzenia. Za nimi pierwszy w te
wakacje „Rowerowy Piątek”, czyli rekreacyjna wycieczka po Jaworznie. 1 lipca
rowerzyści przejechali m.in.
przez Byczynę i Cezarówkę.
Trasa najbliższej wycieczki, 8 lipca, będzie wiodła
przez rezerwat Dolina Żabnika i Sosinę. Start z Rynku
o godz. 17.30.

| fot. Materiały KMPSP w Jaworznie

Bezpiecznie
nad wodą
W piątek, 1 lipca, policyjni wodniacy z Oddziału Prewencji Policji
w Katowicach udzielili pomocy
kobiecie, kąpiącej się w Sosinie.
43-letnia sosnowiczanka na środku
zalewu zeszła z rowerka wodnego,
a później nie była w stanie ponownie do niego wsiąść. Kobieta nie
potrafiła pływać. Na szczęście na
jej wołanie o pomoc szybko zareagowali policyjni wodniacy.
Przedstawiciele służb mundurowych i ratownicy wodni przypominają o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas relaksu nad
wodą. Z ich doświadczeń wynika, że najczęstszymi przyczynami
utonięć są brawura, pływanie pod
wpływem alkoholu i w miejscach
zabronionych oraz skoki do wody.
Policjanci z Jaworzna na terenie
OWR Sosina prowadzą kampanię
„Kręci mnie bezpieczeństwo nad
wodą”. Pouczają wypoczywających, gdzie kąpiele są dozwolone
i wskazują główne zasady, jakich
należy przestrzegać podczas wypoczynku. – To zakaz wchodzenia
do wody pod wpływem alkoholu czy
zakaz kąpania się w miejscach, gdzie
nie czuwa ratownik – przypomina
asp. sztab. Michał Nowak, oficer
prasowy KMP w Jaworznie.
Funkcjonariusze uczulają też, by
nie pozostawiać bez wsparcia osób,
które z różnych przyczyn potrzebują pomocy.
– Zażywając kąpieli słonecznych
nad wodą, zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś
będzie potrzebował naszej pomocy.
Jeśli będziemy w stanie pomóc, to
zróbmy to. Jeśli nie będziemy czuli
się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby – radzi Michał Nowak.
O rozważne zachowanie w trakcie wypoczynku nad wodą apelują
też strażacy. – Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji spotykaliśmy się
z dziećmi i młodzieżą w ramach akcji
„Bezpieczne Wakacje” – wspomina
asp. Michał Dyl z jaworznickiej
Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej. Strażacy przeszli
też szkolenie z ratownictwa wodnego. Zajęcia odbyły się pod koniec
czerwca na terenie Diving Marina
„Koparki”.
Natalia Czeleń
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Kino w plenerze
Pierwszy seans w ramach
tegorocznego Letniego
Kina Plenerowego pod
płaszczką już za nami.
W piątek, 1 lipca, kinomani obejrzeli film pt. „Dalida. Skazana na miłość”.
Obraz w reżyserii Lisy
Azuelos opowiada o życiu gwiazdy, która zrobiła
światową karierę, ale nie
zaznała szczęścia w życiu
osobistym. W filmie wykorzystano utwory z repertuaru słynnej piosenkarki.
– To film biograficzny, skierowany
do szerokiej publiczności, dla widzów
różnych pokoleń, tych, którzy zetknęli
się przed laty z twórczością Dalidy, jak
i dla młodszych kinomanów – przyznaje Katarzyna Pokuta z Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, które jest organizatorem letniego kina pod chmurką. – Dobierając
repertuar zwracałam uwagę, by był
on zróżnicowany, by filmy poruszały
różną tematykę, opowiadały ciekawe
historie, były różnej produkcji – dodaje.

Pierwszy seans Letniego Kina Plenerowego odbył się pod płaszczką 1 lipca | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Kolejne odsłony kina plenerowego
odbędą się w trzy kolejne lipcowe
piątki (oprócz tego, który przypada
29 lipca). Początek zawsze o godz.
21. Najbliższy seans pod chmurką
odbędzie się zatem 8 lipca. Tego dnia
kinomani zobaczą film pt. „Spódnice w górę”, który wyreżyserowała
Audrey Dana. – To opowieść o kobietach, które doświadczają różnych
życiowych perypetii. To bardzo ciekawy

film, trochę feministyczny. Pokazuje,
że możemy żyć w różny sposób i decydować o swoim życiu – podkreśla
pani Katarzyna. – Zapraszamy też
na seanse 15 i 22 lipca. W pierwszym
z tych terminów zostanie wyemitowany „Kwartet” w reżyserii Dustina
Hoffmana. Z kolei 22 lipca odbędzie
się seans „Niezwykłej podróży fakira,
który utknął w szafie”. Ten film wyreżyserował Ken Scott – informuje.

Діти з України радіють розвагам на
Водному майданчику
У центрі Явожного після
реставрації знову діє Водний
майданчик для дитячих розваг.
Відкрили його трохи більше
тижня тому, локація вже
стала улюбленою для багатьох
дітлахів. Все безкоштовно.
Наразі про Водний майданчик
для дитячих розваг знають не всі
українці, які приїхали до міста,
рятуючись від війни. Але ті, котрі
вже побували тут, щиро радять:
дітки дуже тішаться водним
атракціонам. Локація працює
поблизу ТРЦ «Галена» (Galena) за
дитячим майданчиком.
Із дня відкриття тут плескаються,
граються, радіють дошкільнята
та молодші школярі: водні
пістолети, фонтани з-під землі,
арки з краплями води – і для
малюків, і для дітей молодшого
шкільного віку ці розваги дуже
цікаві та потрібні у спекотні дні.
Для комфорту відвідувачів все
організовано та продумано: зручні
лавки, роздягальні та туалети,
нагляд фахівців, які постійно
присутні задля безпеки гостей.
– Нам тут дуже подобається.
Приходимо після 16-ої на кілька
годин, коли спадає спека. Наші
хлопчики 8 років і 1,5 у захваті
від водних розваг. Ми дуже вдячні
міській владі, що організувала

такий простір для дітей, і все
це –безкоштовно, – поділилась
Тетяна Гусєва, мама Макара, котра
приїхала з дитиною до Явожного
з Кривого Рогу.
Нещодавно нову локацію
відкрили для себе і Дамір та
його мама Ліка, котрі прибули до
Польщі з Білої Церкви.
– Мене тішить, що в такому не
дуже великому польському місті
добре продумані простори для
відпочинку й розваг. Син щодня
проситься на Водний плац забав.
Що робити? Беремо рушник,

плавки, крем для безпечного
засмагання, перекус та воду і
йдемо, – розповіла Ліка, мама
Даміра.
Нагадаємо, варто наглядати за
дітьми та пояснити їм правила
безпеки: не бігати дуже швидко,
адже можна отримати садна
та подряпини – плац забав має
шорстке покриття, щоб діти
не ковзались і не падали. Їжу у
воду брати не можна, для цього
передбачені інші місця.
Водний майданчик працює з 10
до 20 години.

Dobór filmów na tegoroczne Letnie Kino Plenerowe przypadł widzom
do gustu. Specjalnie na opowieść
o Dalidzie wybrały się w zeszły piątek Zofia Szyndera i Alicja Grzyb.
– Na Letnim Kinie Plenerowym jesteśmy po raz pierwszy i pomysł bardzo nam się podoba. Seans na świeżym powietrzu to supersprawa i fajny
sposób na spędzanie wolnego czasu
– podkreślają.

W tegorocznych seansach będzie
uczestniczył także Roman Puskarczyk. Dobrze pamięta czasy, gdy kino
pod chmurką odbywało się w tzw.
zielonej świetlicy, czyli przy ulicy
Matejki, między siedzibą dzisiejszego Tauronu Wydobycie i gmachem
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr
1. – Do tej pory nie uczestniczyłem jednak w seansach kina letniego, organizowanych w ostatnich latach przez
MCKiS. Nie było mnie w kraju. Teraz
wróciłem i z wielką chęcią wezmę udział
we wszystkich lipcowych spotkaniach –
stwierdza.
Kino pod chmurką będzie miało też
jedną odsłonę w GEOsferze. Już w tę
sobotę, 9 lipca, o godz. 21 odbędzie
się tam seans filmu dokumentalnego
pt. „Kosa, opowieść o pilocie Karolu
Pniaku”. Tytułowy bohater był słynnym polskim lotnikiem, bohaterem II
wojny światowej. Urodził się na Robaku w Jaworznie. Należał do tzw.
Trójki Bajana, a w czasie wojennych
działań, do „Cyrku Skalskiego” i brał
udział w bitwie o Anglię. Na seans
zapraszają członkowie Społecznego
Komitetu im. ppłk. pil. Karola Pniaka
wraz z Izbą Regionalną w Szczakowej oraz GEOsfera, Miejskie Centrum
Kultury i Sportu, Młodzieżowy Dom
Kultury i miasto Jaworzno.
Wstęp na seanse jest wolny. AZ-H

У Явожному роздали
українцям 300 карток у
магазин одягу та товарів
для дому
Через Польський Червоний
Хрест у Явожному українці
отримали 300 карток для
підтримки. На цих картках
містяться по 100 злотих, на
які біженці з України, котрі
прибули після 24 лютого,
можуть придбати одяг для
дітей і дорослих чи товари
для дому (посуд, постіль,
канцелярію, валізи тощо).
– Червоний Хрест отримав
ці картки від спонсора –
магазину, в якому і мають
купувати товари українці.
Така допомога надавалась
у відділенні Польського
Червоного Хреста, що діє в
Явожному на вулиці Інвалідів
воєнних, 14. Але нині картки
вже закінчились, їх роздали
в місті 300 штук, то була
одноразова допомога –
розповів Єжи, представник
Червоного хреста .
В інших містах Польський
Червоний Хрест також роздав
біженцям з України картки, за

які вони можуть придбати одяг
і товари для дому, побуту.
На кожній картці, яку отримали
біженці з України, є 100 злотих.
Нею можна скористатися в мережі
магазинів КіК до кінця липня. Аби
мати картку, біженці з України
мали надати песель, виданий після
24 лютого. Картки отримували і
на дорослих, і на дітей.
– Дякуємо полякам, що
допомагають у такі скрутні для
нас часи, – поділилась Анастасія
Маміч (приїхала з двома дітьми
до Явожного зі Слов’янська, зараз
там тривають обстріли міста). –
Ми прибули ще в теплому одязі,
тому така картка стала в нагоді –
нині я придбала літній одяг собі
та дітям. А дещо планую купити
пізніше, оскільки картка діє до
кінця липня.
Ніна Король,
журналістка з
України, котра
живе в Явожно.
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Polska od Kuchni, czyli sp

Pod płaszczką odbył się już m.in. piknik z jaworznicką biblioteką
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zapraszają
pod płaszczkę

Parking rowerowy pod płaszczką
w Centrum na czas wakacji zamieni
się w miejsce ciekawych wydarzeń.
Pierwsze imprezy już za nami. Odbyły się już m.in. WrotkoDISCO, seans
Plenerowego Kina Letniego i Wakacyjny Piknik z Biblioteką. W programie bibliotecznej imprezy znalazły
się takie propozycje, jak Turniej Gier
Planszowych, Zabawy Podwórkowe,
Robotowe Rozgrywki czy Bookcrossing dla dorosłych i dzieci.
To jednak dopiero początek atrakcji
pod jaworznicką płaszczką. W planach są wydarzenia kulturalne i sportowe. Przygotują je m.in. Miejskie
Centrum Kultury i Sportu, Miejska Biblioteka Publiczna i ATElier Kultury.
W czwartek, 7 lipca, w godz. 17–
21, odbędą się pod płaszczką warsztaty improwizacji komediowej z grupą Bez Puenty Impro. Na 14, 21 i 28
lipca, od godz. 11 do 15, zaplanowano teatralne akcje fotograficzne pt.
„Przebierz się w teatr”. W ramach
wydarzenia odbędzie się też konkurs
na Facebooku.
Nie zabraknie też dobrych dźwięków. 15 i 16 lipca jaworznianie będą
się bawić na dancingach przy muzyce
mechanicznej, a w kolejnych dniach
na koncertach jazzowych: 17 lipca
o godz. 18 zagra grupa Playing Family, a 21 lipca o 17 wystąpią Wojtek
i Justyna TreeOh! Z kolei 23 lipca

o 16 odbędzie się występ Orkiestry
Dętej TAURON Wydobycie.
Sportowym przerywnikiem w muzycznym graniu będzie finał mistrzostw Europy w footbagu. Zawody
odbędą się pod płaszczką w niedzielę,
24 lipca, o godz. 15.
Dzień później pod płaszczką znów
zagoszczą muzycy. Od 25 do 29 lipca
zostaną bowiem zorganizowane w Jaworznie ogólnopolskie warsztaty PoluZONE, na które zjeżdżają miłośnicy
muzykowania z różnych zakątków
naszego kraju. Pod płaszczką będą
odbywać się wieczorne koncerty jam
session. Początek każdego koncertu
o godz. 19.
29 lipca jaworznianie będą mieli
okazję wziąć udział w „Filmowych
spotkaniach z historią”. Rozpoczną
się one o godz. 21. 30 lipca, w godz.
10-13, odbędzie się natomiast kolejny
piknik, na który, oprócz bibliotekarzy, zaproszą również jaworzniccy
policjanci. Tematem przewodnim
będą bezpieczne wakacje, a w programie znajdą się gry, zabawy, turnieje
związane z przepisami ruchu drogowego, quizy, zgadywanki, czytanki,
prezentacje oraz zajęcia edukacyjne
i rozrywkowe.
W ostatnim dniu lipca, od 11 do
13, zaprezentują z kolei swoje prace
uczestniczki Regionalnej Pracowni
Haftu i Rękodzieła.
AZ-H

WrotkoDISCO przyciągnęło pod płaszczkę mieszkańców w różnym wieku | fot. Natalia Czeleń

W niedzielę na plantach
było pysznie, kolorowo,
weselnie. Wszystko za
sprawą półfinału Ogólnopolskiego Festiwalu Kół
Gospodyń Wiejskich „Polska od Kuchni”, na który
do Jaworzna zaprosiło
Miejskie Centrum Kultury
i Sportu. Na imprezę przyjechało ponad 20 grup
z całego województwa
śląskiego.
Panie serwowały przysmaki, które
królują zwykle na polskich weselach.
Te ostatnie były motywem przewodnim tegorocznej imprezy. Nie brakowało więc weselnych tortów, ciast,
klusek śląskich, rolad i innych pyszności. Każdy mógł je podziwiać, a nawet ich skosztować. – Zjedliśmy m.in.
pyszne pierogi, ciasta. Jest naprawdę
smacznie. Oby było więcej takich imprez – podkreślają Małgorzata i Tadeusz Krukowie, którzy odwiedzali
poszczególne stoiska kół gospodyń
wiejskich.

Tematem przewodnim festiwalu było polskie wesele | fot. Anna Zielonka-Hałczy

Zadowoleni z wizyty na plantach
są też Mariola i Czesław Rusinowie.
– Festiwal jest bardzo dobrze zorganizowany, potrawy przepyszne, dopisała
pogoda. Cieszymy się, że tu jesteśmy –
stwierdzają.
Niedzielny półfinał Ogólnopolskiego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich

„Polska od Kuchni” zorganizowały
w Jaworznie Lokalna Organizacja Turystyczna „INTE-GRA” we współpracy
z Miejskim Centrum Kultury i Sportu.
W imprezie wzięła również udział
m.in. ekipa telewizyjnego programu
„Pytanie na śniadanie”, w tym Mateusz Szymkowiak i znany kucharz

Konkursowe potrawy oceniało jury | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Byczynianki częstowały swoimi wypiekami |

Danuta Dubiel,
KGW Byczynianki

Zoﬁa Legierska,
KGW Dębowiec

Lidia Gatys,
KGW w Babienicy

Naszym popisowym daniem jest kołacz drożdżowy. Takie właśnie kołacze, z posypką, z dużą ilością jaj
i masła, piekło się na byczyńskie wesela. Na festiwal przygotowałyśmy też
dużo innych słodkości. Na naszym
stoisku można znaleźć także rękodzieło, w tym serwetki, torebki. Prezentujemy też piękne serwety, które
mają około 100 lat. Wśród nich jest,
wykonane z lnu, dzieło mojej mamy
i mojej babci.

Na konkursie prezentowałyśmy roladę
z karczka z sosem na winie. To danie,
które podaje się w naszych stronach na
weselu na drugą kolację. W naszym
kole są panie w różnym wieku, od 40
do 80 lat. Świetnie się dogadujemy,
lubimy razem pracować, śpiewać, tańczyć. Gdy się spotykamy, zawsze jest
wesoło. W festiwalu bierzemy udział
po raz drugi. Rok temu w Zawierciu
wygrała nasza wędzona golonka z
kapustą kiszoną.

Oparłyśmy się na weselu z lat 50.
i 60. XX wieku. Nasze kluczowe danie to śląski szałot weselny. Wszystkie potrawy zostały wykonane tylko
i wyłącznie ze swojskich składników.
Mamy więc śląską kiełbasę od znajomego masarza, smalec z naszych
świń, chleb z naszej mąki, upieczony w prawdziwym piecu chlebowym.
Również wszystkie warzywa pochodzą
z naszych ogródków i pól. Przywiozłyśmy też podpiwek i bułlę.
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pecjały z weselnego stołu

yńska

Monika Komańska

Pełnomocnik ds. organizacyjnych
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
Po raz pierwszy jako Miejskie Centrum Kultury i
Sportu współorganizowaliśmy w Jaworznie półfinał
Ogólnopolskiego Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich
"Polska od Kuchni" i, naszym zdaniem, impreza
udała się w 100 procentach. Festiwal spotkał się
z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy chętnie kosztowali, jak smakuje Śląsk, Zagłębie
Dąbrowskie i Krakowskie oraz inne regiony województwa śląskiego. Wciąż dochodzą do nas głosy,
że tę imprezę warto w naszym mieście powtórzyć. To wspaniały pomysł
i chcemy zorganizować taki festiwal również za rok.
Jaworzno jest idealnym miejscem na organizację tego typu wydarzeń.
W naszym mieście działa bowiem 8 kół gospodyń i zespołów śpiewaczych,
które z powodzeniem kultywują rodzime tradycje. Co też bardzo ważne, Jaworzno leży, pod względem historycznym, na styku kilku regionów
i nasze zwyczaje są niejako mieszanką tych różnych kultur. Dlatego tym
bardziej jesteśmy otwarci na to, by poznawać zwyczaje naszych bliższych
i dalszych sąsiadów.
Kuba Steuermark. Razem z nimi jaworznicki festiwal otworzyli Łukasz
Kolarczyk, wiceprezydent Jaworzna,
i radna Ewa Zuber, która prywatnie prowadzi popularny blog na Instagramie „ewabelferka_w_kuchni”.
– Witamy przyjaznym i bezpiecznym
w Jaworznie – przywitał zebranych

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Łukasz Kolarczyk. – Cieszymy się, że
ten festiwal u nas zagościł, że możemy
wspólnie kultywować tradycje, które
są bardzo ważne dla każdego regionu,
również i dla naszego miasta. To dobrze,
że mamy tak wiele grup, które wciąż
pragną przekazywać wspaniałe wartości kolejnym pokoleniom – zaznaczył.
W ramach festiwalu odbyły się
liczne konkursy, w tym kulinarny,
w którym rywalizowały koła gospodyń wiejskich. Konkursowe specjały
oceniało jury, w skład którego weszli
m.in. wspomniany Kuba Steuermark
i Barbara Halaś, kierownik działu
kultury MCKiS Jaworzno. – Było pysznie, pachnąco, różnorodnie. Wszystkie
potrawy zostały wykonane z prawdziwą
dbałością o każdy składnik, o każdy
szczegół. Poziom konkursu był naprawdę
wysoki i tak naprawdę wszystkie dania
zasługują na nagrody – podkreśla Barbara Halaś.
Spośród smakołyków komisja konkursowa wskazała, jako najpyszniej-

Daniela Miech,
KGW w Bziu

Anna Kucki,
KGW w Woli

Upiekłam tort dla pana młodego,
z którym przyszła panna młoda jedzie do domu narzeczonego, by przypodobać się jemu i jego rodzicom.
Nasz konkursowy wypiek ma czekoladowy biszkopt, bardzo mocno
nasączony naparem z mięty, cukru,
cytryny i sokiem z bzu, z którego słynie Bzie. Masy są o smaku toffi, kokosu i ananasa. Nasze koło istnieje już
62 lata. Propagujemy Śląsk, śląską
godkę i rodzime tradycje.

Na konkurs przygotowałyśmy cały
obiad weselny, jaki nadal jest serwowany na ziemi pszczyńskiej. Nie
zabrakło więc tradycyjnego rosołu
z nudlami, ugotowanego na kaczce, klusek śląskich z dziurką, rolady wołowej, sosu i modrej kapusty. Jest także kompot z wiśni, a na
słodko kołacz weselny i pszczyńska
kopa. W naszym kole jest 120 osób.
Chodzimy w typowo pszczyńskich
strojach.

szy, kołacz dla pana młodego, przygotowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Jejkowic. Taki tort piecze zwykle przyszła panna młoda dla
swojego wybranka i dla jego rodziców, w podzięce za wychowanie syna.
W programie festiwalu znalazły
się też inne konkursy, w tym artystyczny i miss wdzięku. Podczas artystycznej rywalizacji panie z KGW
prezentowały swoje talenty wokalne,
aktorskie i plastyczne, np. wieniec weselny, zwany koroną, przygotowała
Kazimiera Frączkiewicz z zespołu
śpiewaczego „Dąbrowianki”. – To
najstarsze obrzędowe nakrycie głowy
panny młodej z regionu krakowskiego, zakładane w czasie zaślubin. Białe
kwiaty to symbol niewinności, kolejne,
nawiązują do płodności, różowe do urodzenia chłopca, a niebieskie - dziewczynki, złote i srebrne ozdoby oznaczają
bogactwo i dostatek – opisuje Kazimiera Bednarczyk, przewodnicząca
Dąbrowianek.
Podczas wyborów na miss wybierane były kandydatki w dwóch kategoriach wiekowych, do 45 roku życia
i 45+. Panie występowały w trzech
kreacjach: weselnej, ludowej i wieczorowej. W konkursie wzięły udział
dwie mieszkanki Jaworzna. Jedna
z nich, Zuzanna Bednarz z Zespołu
Śpiewaczego „Jaworznianki”, została
wybrana Miss Wdzięku 45+ i będzie
reprezentować Jaworzno podczas
październikowego finału festiwalu w Warszawie. Druga z kandydatek z naszego miasta, Julia Cebula
z Zespołu Śpiewaczego „Dobrzanki”,
została wyróżniona w kategorii do
45 lat. W programie jaworznickiego
półfinału znalazły się również takie
atrakcje, jak degustacje weselnych
potraw, jarmark produktów regionalnych, na którym można było kupić
lokalne specjały i rękodzieło, a także
loteria. Oprawę muzyczną zapewnił
zespół Horyzonty, który porwał publiczność do tańca.
Finał „Polski od kuchni” odbędzie
się 1 października na błoniach PGE
Narodowego w Warszawie.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Teatr i integracja
Półkolonie teatralne „Niebieskie
Lato” wystartowały w piątek, 1 lipca, w Domu Kultury w Szczakowej.
Program przewiduje m.in. zajęcia
z ruchu scenicznego, scenografii i kostiumografii. Półkolonie to propozycja
dla dzieci ze spektrum autyzmu i ich
neurotypowych kolegów. Zajęcia potrwają do połowy lipca. – Autyzm nie
jest chorobą, ale stanem. Osoby, w tym
dzieci ze spektrum autyzmu, o wiele
silniej niż inni ludzie odbierają bodźce wzrokowe, słuchowe, zapachowe
i czuciowe. Chcielibyśmy pokazać neurotypowym rówieśnikom poprzez teatr
ruchu, jak postrzegany jest świat przez
autystów – tłumaczy Katarzyna Pokuta z Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu, pomysłodawczyni i koordynatorka projektu.
Podczas kolonijnych warsztatów
uczestnicy poznają rożne techniki
ruchowe, nauczą się świadomego
przekładania emocji na ruch z wyko-

rzystaniem gestu i mimiki. Zgłębią też
wiedzę o scenografii i kostiumografii.
Wezmą również udział w warsztatach improwizacji. Wspólne zajęcia to
też okazja do integracji i poszerzenia
wiedzy na temat autyzmu i tego, jak
osoby dotknięte tą przypadłością postrzegają i przeżywają świat. – Często
ten świat jest hermetyczny i zamknięty. Jak wiele jest odcieni niebieskiego,
tak wiele jest odmian zachowań osób
ze spektrum autyzmu. Autyzm to najprościej - nieprawidłowości rozwojowe
o charakterze neurologicznym – wyjaśnia pani Katarzyna.
„Niebieskie Lato” realizowane jest
w ramach programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
w Warszawie pn. „Lato w teatrze”
ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, a jego
celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej.
Natalia Czeleń

Wakacyjna przygoda z teatrem już na półmetku | fot. Natalia Czeleń

Rodzinny Rajd
Rowerowy
Księża z kolegiaty pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny zapraszają na
kolejny, bo już trzeci, Rodzinny Rajd
Rowerowy. W tym roku patronem
imprezy dla cyklistów, zaplanowanej
na sobotę, 16 lipca, będzie św. Michał Archanioł. Jaworznicka parafia
organizuje wycieczkę we współpracy z Urzędem Miejskim i Miejskim
Centrum Kultury i Sportu. Wydarzenie będzie równocześnie podziękowaniem służbom mundurowym za
ich działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna. Św.
Michał Archanioł jest bowiem patronem policji.
Start rajdu odbędzie się z Rynku. Biuro zawodów będzie czynne
w godz. 10-10.45. Uczestnicy imprezy wyruszą o godz. 11 i pokonają
11 km. Meta zostanie zlokalizowana
pod płaszczką obok plant. Rowerzyści
dojadą tam około 12.30. Tam będą
czekać na nich posiłek i konkursy.
– Przebieg i tempo przejazdu są dostosowane do możliwości zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Rajd ma charakter

rekreacyjny i pozbawiony jest znamion
sportowej rywalizacji, jego celem jest
wspólna dobra zabawa, dlatego szczególnie zachęcamy do udziału wszystkie
rodziny – podkreślają organizatorzy.
– Każdy, tak młodszy, jak i starszy,
może spróbować swoich sił i wystartować w tych zawodach. Wystarczy tylko
zgłosić się do imprezy i potem w dniu
startu, na miejscu, potwierdzić swój
udział – informują.
Warto pospieszyć się z zapisami
na rajd. Limit wynosi bowiem 150
osób. Zgłoszenia trwają do 14 lipca
lub do wyczerpania listy i odbywają
się elektronicznie przez stronę internetową zgloszenia.mckis.jaworzno.pl.
Wydarzenie ma już swoją trzecią
edycję. W 2020 roku parafia w Centrum zorganizowała Papieski Rajd
Rowerowy z okazji setnej rocznicy
urodzin Jana Pawła II. Rok temu odbył się Rajd Rowerowy Świętej Katarzyny z okazji wspomnienia Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Rozmowa z Kayah, polską wokalistką, autorką tekstów, producentką muzyczną.

Kocham pracować
z innymi artystami

„Supermenka”, „Śpij kochanie,
śpij”, „Testosteron”. Te piosenki
najczęściej wskazywali mieszkańcy Jaworzna, zapytani przez
nas, które pani przeboje są ich
ulubionymi. A który ze swoich
utworów najbardziej lubi sama
Kayah?

Galeria Pusta c.d. ma swój niepowtarzalny klimat | fot. Natalia Czeleń

Fotograﬁa,
która pobudza
wyobraźnię
w sztuce przykuwa porozumiewanie
się i przekazywanie komunikatu za
pomocą niewerbalnych metod, obrazu, gestu. Język wizualny traktować
można jako podstawową, przedwerbalną formę opisu świata – przekonuje Jakub Byrczek.
Wystawa w Galerii Pustej c.d.
przyciągnęła do Jaworzna miłośników fotografii z całego regionu. –
Na wernisaż przyjechałam z Czeladzi
i jestem pod wrażeniem tego miejsca.
Galeria Pusta c.d. to stary dom, który przenosi nas do przeszłości. Cieszę się, że właśnie w takim miejscu
ta wystawa się znalazła. Wszystko
ze sobą świetnie współgra – mówi
Katarzyna Łukasik.
Artyści obecni na wernisażu zachęcali zgromadzonych do komentowania ich prac, zadawania pytań.
Chętnie dzielili się wspomnieniami
okoliczności, w jakich powstawały zdjęcia.
Wystawy prezentowane w Galerii Pustej c.d. od lat mają swoich
stałych wielbicieli. Zalicza się do
nich pani Katarzyna Witerska-Chacuś. – W tej galerii panuje niezwykły klimat. Jest ona maleńka,
urocza i przychodzą tu fantastyczni
ludzie. Bywam tutaj od 2 lat i każda
wystawa jest dla mnie zaskoczeniem
– zdradza jaworznianka.
W Galerii Pustej c.d. w ciągu
roku sporo się dzieje. Teraz rozpoczyna się tam przerwa wakacyjna.
Po krótkim urlopie artyści powrócą
z nowymi pomysłami. – Zapraszamy
do naszego pawilonu herbacianego
w każdą ostatnią środę miesiąca. Odbywają się wtedy wernisaże, a ten rok
poświęcony jest głównie twórczości
studentów łódzkiej Szkoły Filmowej
– mówi Krzysztof Szlapa.
Natalia Czeleń

W pani piosenkach można znaleźć wiele nawiązań do kobiecej siły i solidarności. Czy pani
zdaniem, kobiety potrafią się
wspierać nawzajem?
Oczywiście, że potrafią i mam w tym
małą zasługę. To właśnie piosenki o takich treściach sprawiają, że kobiety zaczynają wierzyć w swoją siłę oraz w solidarność kobiet. Po wydaniu singla
„Ramię w ramię" dostałam masę wiadomości z podziękowaniami i z historiami opowiadającymi o tym, do jakich
działań utwór ten zainspirował kobiety.
Takim utworem był też singiel „Królestwo Kobiet" nagrany z Mery Spolsky.
Często śpiewa pani w duetach.
Na pewno każda dotychczasowa współpraca pani z innymi
artystami była wyjątkowa. Może
któraś z nich była dla pani szczególna?
Kocham pracę z innymi artystami.
To zawsze wspaniała przygoda i rozwijające doświadczenie. To prawda,

| fot. Andrzej Pokuta

że każda z tych współprac była wartościowa. Każda dała mi coś innego.
Nawiązałam przyjaźnie, uczyłam się
nowych rzeczy, zdobywałam nowych
słuchaczy. Jedne duety stawały się
przebojami, inne dawały niezapomniane wspomnienia. Powiem więcej, przede mną jeszcze sporo duetów
(śmiech).
Jakie muzyczne plany ma pani
w najbliższym czasie?
Będzie się dużo działo. Właśnie tworzę nowy bałkański projekt, który będzie miał swoją premierę w Mielnie,
6 sierpnia, podczas Hippieza Festival.

Nazywamy się Kayah & Bum Bum Orkestar i myślę, że zagramy razem jeszcze
nie raz. Wystąpię też na Fest Festivalu
z Jamalą i Catz N Dogz. Przede mną
dużo koncertów plenerowych, między
innymi z Miuoshem na Męskim Graniu
w Gdańsku.
No i już wkrótce to, co dla mnie bardzo ważne - 8 lipca wydaję nowy singiel
z przepięknym klipem zrealizowanym
przez Olgę Czyżykiewicz. Utwór zatytułowany jest „Odnaleźć siebie" i już nie
mogę doczekać się premiery.
Dziękuję za rozmowę.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Bill Murray
Fantastyczny Pan Bill Murray
to niespełna godzinny film dokumentalny, poświęcony tej niezwykłej postaci współczesnego kina. Trafiłam
na niego przypadkiem i z zaciekawieniem obejrzałam ze względu na
perspektywę, jaką proponuje. Nie
jest to klasyczna biografia, ale próba pokazania różnych aspektów życia i pracy twórczej aktora, poprzez
analizę filmu Dzień świstaka. Mnie
najbardziej zaciekawił fakt, że dzięki filmowi, który trwale zapisał się
Wybrana
ﬁlmograﬁa

„Pauza” to tytuł najnowszej wystawy fotografii Grupy 999. Zobaczyć ją można w Galerii Pustej c.d.,
która mieści się przy ul. Fabrycznej
37 w Starej Hucie. Zdjęcia prezentowane tam będą do 26 lipca.
Na wystawie zobaczyć można
fotografie 12 członków grupy. Autorzy fotografii to Jaroslav Beneš,
Jakub Byrczek, Barbara Górniak,
Ryszard Kaczmarski, Andrzej Jerzy Lech, Halina Morcinek, Kamil
Myszkowski, Konrad Pollesch,
Krzysztof Szlapa, Marzena Wesołowska, Marek Wesołowski
i Janusz Wojcieszak.
– Temat „Pauza” może być rozumiany bardzo wieloznacznie. Możemy ją interpretować na gruncie
muzycznym, relaksacyjnym. Może
to też być wydarzenie związane z sytuacją ogólnoświatową, a mianowicie pandemią, która dla wielu z nas
była swego rodzaju pauzą życiową
– tłumaczy Krzysztof Szlapa, jeden
z autorów zdjęć prezentowanych
w jaworznickiej galerii.
Prace zgromadzone na wystawie są bardzo różnorodne i prowadzą do wielu przemyśleń. Artyści
deklarują, że zależało im na tym,
by pobudzić wyobraźnię zwiedzających ekspozycję. – Na wystawę
zaproponowałem dyptyk, który jest
negatywowy. Są to wizerunki w negatywie, odwrócone kolorystycznie.
Na pierwszej fotografii jest pokazany
fragment mojej sypialni, bo tematem
jest pauza, a więc i miejsce wypoczynku. W centrum kadru znajduje się
wielki kwiat monstera, a drugi kadr
to fragment stopy – tłumaczy Kamil
Myszkowski, artysta z Sosnowca.
Artyści przekonują, że wyrażenie
myśli w obiektywie aparatu jest zadaniem bardzo trudnym. – Uwagę

Z nami artystami jest tak, że najbardziej lubimy piosenki, które nie stały
się przebojami. Tych na plenerach nie
wykonujemy, bo na ogół oczekuje się od
nas właśnie hitów. A szkoda, bo każdy
z nas ma wiele wartościowych utworów
prowadzących do głębszych refleksji, nie
tylko dobrej zabawy. Moim ulubionym
utworem jest „Na balkonie w Weronie"
z płyty „Skała".

w świadomości fanów kina, można
wiele dowiedzieć się o osobowości
Billa Murraya, jego życiu, podróżach, wzlotach i upadkach.
Najciekawsze w dorobku Murraya
są ostatnie lata, kiedy to po okresie
stagnacji zawodowej i obsadzaniu go
w rolach będących kalkami poprzednich, nastąpił przełom. Jego kariera
paradoksalnie rozwinęła się, gdy był
już dojrzałym człowiekiem i aktorem.
Powszechnie uważa się, że najlepszą
rolę aktor stworzył w Dniu świstaka,

Pan Bil Murray, reż. Stephane Benhamou, Francja 2019
Somewhere. Między miejscami, reż. Sofia Coppola, Japonia/USA 2010
Kochankowie z księżyca, reż. Wes Andreson, USA 2012
Broken Flowers, reż. Jim Jarmusch, USA/Francja 2005
Mów mi Vincent, reż Theodore Melfi, USA 2014
Truposze nie umierają, reż. Jim Jarmusch, USA/Szwecja 2019
Weekend z królem, reż. Roger Michell, Wielka Brytania 2012

a dzięki Pogromcom duchów zaistniał
w światowej świadomości. Moim zdaniem jednak najciekawsze i oryginalne kreacje, stworzył dzięki udziałowi
w filmach Jima Jarmuscha, Sofii
Coppoli i Wesa Andersona.
Między słowami – Sofia Coppola
napisała scenariusz tego filmu z myślą o Billu Murrayu, który stworzył
genialną rolę człowieka na życiowym
zakręcie, świadomego przemijania
i zapomnienia, z perspektywą, że nic
w życiu już się nie wydarzy. Ten film
zachwyca, a opowiedziana w nim historia jest uniwersalna i ponadczasowa. Historia o bezgranicznym smutku,
samotności, bezsenności, miłości niemożliwej do realizacji i wielkim mieście. Powolna narracja, unikalne zdjęcia, barwa światła, dźwięk i muzyka
tworzą niepowtarzalny klimat. KP
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Zwierzęcy Front i MikroMakro: Miejski poker

Nowości od Szczęśliwych Kaczek
Jeszcze przed wakacjami dzięki wydawnictwu Lucky Duck Games polscy miłośnicy gier planszowych mogli
się cieszyć z kilku nowych
tytułów, w tym z kontynuacji innowacyjnej gry
autorstwa Johannes’a Sich’a oraz małej wojennej
karcianki dla dwóch osób
od Jon’a Perry’ego. Jak zatem prezentują się MikroMakro: Miejski Poker oraz Zwierzęcy Front? Imponująco!
MikroMakro: Miejski Poker
to druga, choć niezależna, część
MikroMakro: Na tropie zbrodni.
Pierwsza część dzięki swej innowacyjnej mechanice już na starcie
zyskała duży rozgłos i zagościła na
wielu stołach lub ścianach. To nie błąd – plansza, jaką
otrzymujemy w pierwszej i drugiej odsłonie gry, z powodzeniem może zostać powieszona na tablicy korkowej lub przyklejona do ściany, tak aby jej elementy były jeszcze lepiej widoczne.
Wzorem poprzedniczki, Miejski Poker również oferuje 16 spraw
kryminalnych, szkło powiększające oraz plansze o wymiarach
75x100 cm, warto jednak podkreślić, że niektóre zagadki mają
swoje nawiązania do pierwszej części, lecz mogą zostać rozwiązane bez konieczności nabycia jej.
W grze od Sich’a wcielamy się ponownie w detektywów i krok
po kroku, rozwiązujemy zagadki kryminalne o różnym poziomie
trudności. Działa to na takiej zasadzie, że odczytując pierwszą
kartę sprawy i jej rewers, staramy się odnaleźć odpowiednie
zdarzenie na planie miasta. Kolejne karty będą prowadzić nas
w przyszłość lub przeszłość od tego punktu, aby ostatecznie
wydedukować m.in. gdzie znajdują się złodzieje, co stało się
z sombrero lub kto stoi za zagadkowym zniknięciem Lisy. Rozwiązanie poszczególnych kart zawsze znajduje się na odwrocie
w formie współrzędnych i kadru z planu miasta. Należy pod-

kreślić, że w grze mamy do czynienia
ze sprawami morderstw i trudnych relacji, stąd
na tytułowej karcie sprawy znajduje się specjalna ikonka,
dzięki której rodzic na starcie wie, czy w danej sprawie jest
scena m.in. morderstwa. Niektóre sprawy za namową autora,
należy najpierw samemu rozwiązać i podjąć decyzję, czy będą
one odpowiednie dla dziecka.
A co zrobić z grą, kiedy wszystkie zagadki zostaną rozwikłane? Z doświadczenia wiem, że plansza idealnie nadaje się jako
wielka kolorowanka, chociaż bardziej imponująco wygląda na
ścianie i kusi gości do rozwiązania chociaż jednej sprawy.
Kiedy jednak zatęsknimy za konfrontacją w miejsce kooperacji, z pomocą przychodzi Zwierzęcy Front. Gra od Perry’ego
jest niewielka i posiada jedynie instrukcję oraz 40 kart (?!), ale
uwierzcie, te 40 kart robi dobrą robotę. Podczas rozgrywki gracze otrzymują po sześć kart walki i z ich pomocą muszą kontrolować więcej obszarów od przeciwnika. Każda runda jest bitwą,
która kończy się w dwóch przypadkach: wyczerpania kart na
ręce lub decyzji o odwrocie jednego z graczy. Po jednym z tych

dwóch zdarzeń gracz wygrywający bitwę, otrzymuje punkty, których liczba
zależy od ilości posiadanych kart przez
przeciwnika. Cała rozgrywka dobiega
końca po uzyskaniu 12 punktów przez
jednego z graczy.
Co takiego jest w tej grze, że chce się po
nią sięgnąć kolejny i kolejny raz? Moim
zdaniem to zarówno chęć zastosowania
lepszej taktyki i bardzo krótki, bo ok. 20
minutowy, czas gry. Podczas rozgrywki
gracze naprzemiennie zagrywają karty
walki i mogą to zrobić na dwa sposoby:
albo zagrać zakrytą kartę wartą 2 punkty, albo odkrytą kartę, która posiada
przypisaną liczbę punktów, specjalną
zdolność, która może być ciągła lub
natychmiastowa oraz przede wszystkim kolor odpowiadający jednemu
z trzech obszarów: powietrzu, morzu
lub lądowi. Najtrudniejsze w grze jest zagranie
specjalnych zdolności, tak aby uzyskać jak najlepszy
rezultat, ponieważ dzięki nim gracz może m.in. pozbyć się karty przeciwnika, zablokować dokładanie
kart w danym obszarze lub zwiększyć
wartość odwróconej karty.
Grając w Zwierzęcy Front, nie można
być pewnym wygranej do ostatniej karty, a czasem warto nawet przystąpić do
odwrotu, aby przeciwnik otrzymał mniej
punktów. Jeżeli chodzi o samo wykonanie,
to gra prezentuje się świetnie - zwłaszcza
humorystyczne grafiki zwierząt.
Warto zaopatrzyć się w ten tytuł przed
wyjazdem na wakacje, ze względu na
małe rozmiary i niewielki obszar, jaki
zajmuje po rozłożeniu.
Radosław Kałuża | @harcmepel 10+ 20 min. 2 osoby
REKLAMA

ATElier Kultury w Jaworznie
serdecznie zaprasza
w wakacyjne miesiące
W lipcu przygotowaliśmy zajęcia teatralne, plastyczne, rytmiczne,
aktywności ruchowej, wycieczki, szkółkę wędkarską oraz Festiwal
Rocka - dla miłośników mocnych uderzeń.
Wszystkie inicjatywy odbywają się w naszych stałych placówkach:
na ul. A. Mickiewicza 2, ul. Wiosny Ludów 1, ul. Szczakowska 35b.
W tym roku, dodatkowo zapraszamy pod miejską „Płaszczkę”
gdzie odbędą się warsztaty z improwizacji teatralnej, akcja fotograﬁczna, koncerty, a nawet potańcówka.
Szczegóły na:
www.atelierkultury.pl
i facebook.com/atelierkulturywjaworznie.
Sierpniowy rozkład już wkrótce.
Bądźcie z nami.
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Walczyli
o każdy punkt
14. miejsce na Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski w koszykówce 3x3 zajęli zawodnicy Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu. Finałowe
zmagania odbyły się w Warszawie
18 czerwca. Jaworznicka drużyna rywalizowała tam z 15 innymi najlepszymi w naszym kraju
zespołami.
Przypomnijmy. Do finałowych
zmagań mistrzostw młodzieżowych zakwalifikowała się drużyna
MCKiS, grająca w kategorii U23
(Kacper Trzaska, Dawid Rasztabiga i Damian Posłuszny oraz
rezerwowi Wiktor Kozub i Kacper Jarek). Jaworznianie świetnie
poradzili sobie na etapie półfinałowym w strefie śląsko-opolskiej,
w którym zajęli pierwsze miejsce.
– Wyjazd na finały był najlepszą
nagrodą dla naszej drużyny za świetną postawę sportową we wcześniejszej fazie rozgrywek, tym bardziej
że nikt nie spodziewał się takiego
wyniku, ponieważ nasz zespół, szkolony przez trenera Michała Brzozowskiego, w tej odmianie koszykówki
rywalizuje po raz pierwszy. W eliminacjach w Opolu pokazaliśmy się
jednak ze świetnej strony i również
ostrzyliśmy sobie zęby na zmagania finałowe, chociaż nie byliśmy
AU TO P R O M O C J A

zaliczani do grona faworytów – relacjonuje Paweł Wróbel z działu
sportu MCKiS-u Jaworzno.
W finałach, oprócz zespołu z Jaworzna, walczyły również drużyny:
KS-u Sky Tattoo Radom (zeszłoroczny mistrz Polski), Akademii
3x3 U21 Gdańsk (szkoleniowcem
jest tam trener reprezentacji Polski 3x3, Piotr Renkiel), Akademii
3x3 U19 Gdańsk, Grupy Strategia
Gim92 Warszawa, Sportowej Politechniki Gdańskiej 1 i 2, Kangoo Basketu Gorzów, UKS-u Regis
Wieliczka, AZS-u UWM Olsztyn,
MKK-u Pyra Poznań, Startu Lublin,
MUKS-u 1811 Tarnów, Sokołów
Ostrów Mazowiecka, KS-u Cracovia 1906 Kraków i ŁKS-u Coolpak Łódź.
Jaworznicki team znalazł się
w grupie C i walczył z zespołami
z Gdańska, Lublina i Ostrowi Mazowieckiej. Niestety jaworznianie,
po zaciętych walkach, przegrali
wszystkie mecze.
– Sam jednak udział w finale mistrzostw Polski jest dla naszej drużyny wielkim wyróżnieniem i na
pewno nabyte doświadczenie oraz
koszykarska nauka nie pójdą na
marne – zaznacza Paweł Wróbel.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Julka Raj
z tatą Piotrem

W Mini Wyścigu na Rynku zajęłam
pierwsze miejsce w swojej grupie.
Bardzo dobrze się bawiłam, a udział
w wyścigu był dla mnie niespodzianką. O tym, że wezmę w nim udział,
dowiedziałam się dopiero w dniu
wyzwania. Lubię jeździć na rowerze
i staram się to często robić. Niedawno miałam okazję wziąć udział w 15
km rajdzie rowerowym i przyznam,
że było bardzo ciekawie.

Dobromił Wątroba
z synem Mikołajem
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Kolarze wystar
W czwartek, 30 czerwca,
z jaworznickiego Rynku
wystartowali zawodnicy
33. Międzynarodowego
Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.
Na starcie trzeciego etapu
stanęło 125 cyklistów różnych narodowości. Kolarze ścigali się na trasie do
Nowego Sącza. Mierzyli się
nie tylko z wysiłkiem, przewyższeniami, ale i z upałem. Honorowy Patronat
nad wydarzeniem objął
prezydent RP, Andrzej
Duda. Jaworzniccy kibice
nie zawiedli i tłumnie zjawili się na Rynku.

Kolarze na chwilę przed startem 33. Międzyna

Syn wystartował w Mini Wyścigu
i świetnie się przy tym bawił. Wyzwanie nie sprawiło mu problemu.
Trasa jazdy była bardzo prosta.
Choć była to rywalizacja, to jednak
atmosfera była bardzo sympatyczna. Sam lubię jeździć na rowerze
i chciałbym zarazić tą pasją syna.
Dlatego też powoli go przygotowuję do większych wypadów rowerowych.

Agnieszka Jura
z córką Anią

Córka kocha jeździć na rowerze, dlatego udział w Mini Wyścigu sprawił jej
dużo radości. Na razie przemieszcza
się jeszcze na biegówce lub jeździ w foteliku rowerowym. Bardzo często całą
rodziną uczestniczymy w miejskich
wyprawach rowerowych. Bierzemy
też udział w rajdach organizowanych
w Jaworznie przez grupę rowerową
Niepokonani. Wraz z mężem chcemy
zaszczepić w dzieciach pasję do sportu.

– Wyścigi kolarskie zawsze budziły
zainteresowanie. W Jaworznie kolarstwo także cieszy się popularnością.
Starty są ciekawe, bo widać więcej
kulis – mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.
Czwartkowe wydarzenie otworzył Mini Wyścig Kolarski „Solidarności”, w którym udział wzięli najmłodsi jaworzniccy cykliści.
Pomimo upału w walce o wygraną zawodnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem. Wzięli także
udział w grach i zabawach. Chętni
mogli przejechać się po Rynku rikszą rowerową, a oczekiwanie na
start kolarzy uczestnikom imprezy umilały występy Orkiestry Dętej Tauron Wydobycie oraz grupy
bębniarzy, prezentujących gorące
rytmy Afryki Zachodniej. Funkcjonariusze jaworznickiej Komendy
Miejskiej Policji tłumaczyli młodym
cyklistom, jak ważne jest posiadanie
karty rowerowej oraz kasku podczas
jazdy jednośladem. Przypominali
także o zachowaniu bezpieczeństwa
w trakcie wakacyjnego wypoczynku.
Przedstawiciele Państwowej Straży

Pożarnej pokazywali, w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy czy
wykonać podstawowy opatrunek.
Na Rynku można było też obejrzeć
zabytkowe rowery Mobilnego Muzeum Rowerów i prezentację jazdy
bicyklem. – Prezentujemy 20 zabytko-

Statuetkę w podziękowaniu za pomoc w orga
bert | fot. Natalia Czeleń

Najmłodsi rowerzyści też się ścigali | fot. Natalia Czeleń
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rtowali z Rynku

Kazimierz
Leśniak

Tym razem to nie my startujemy
w trasę, a Rynek zostawiamy zawodowcom. Nasza grupa Niepokonani
Jaworzno zabezpiecza trasę wyścigu.
Sami jeździmy bardzo dużo, robimy
nawet do 200 km dziennie. Sezon
rowerowy w pełni, toteż spotykamy się w każdy piątek o godz. 17
w Rynku. Przyłączyć się może do
nas każdy, bo staramy się, by były
to rekreacyjne rajdy.

Edward
Skorek

arodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków | fot. Natalia Czeleń

wych rowerów, począwszy od repliki
bicykla, jeszcze tej XIX-wiecznej poprzez rowery z lat 30. do 90. Mamy
rowery o charakterze sportowym, ale
też i popularne kiedyś składaki – opowiada Łukasz Wykrota z Mobilnego Muzeum Rowerów.

anizacji wydarzenia otrzymał m.in. Paweł Sil-

Po godzinie 13 na jaworznickim
Rynku pojawiło się 25 zespołów cyklistów, co wśród kibiców wzbudziło
zrozumiały entuzjazm. Kolarze kręcący w 33. Międzynarodowym Wyścigu
Kolarskim Solidarności i Olimpijczyków, przejechali najpierw pętlę honorową uliczkami w okolicy centrum
Jaworzna. Wyjechali z Rynku w kierunku Pocztowej, Grunwaldzkiej,
Insurekcji Kościuszkowskiej. Następnie zawodnicy ruszyli w dalszą trasę
w kierunku Chełmka aż do Nowego
Sącza.
Jaworzno ma już spore doświadczenie w organizacji kolarskich wyścigów. Kolarze gościli już u nas w roku
2013, 2015, 2018 i 2020. Kibice, kolarze i przedstawiciele NSZZ Solidarność i tym razem chwalili organizację
sportowego wydarzenia.
– Jaworzno od lat uczestniczy w organizacji tego wydarzenia. Paweł Silbert,
prezydent miasta, jest przyjacielem kolarstwa, a Jaworzno słynie z tego, że jest
jednym z miast najbardziej przyjaznych
rowerzystom – podkreśla Waldemar
Krenc, przewodniczący komitetu organizacyjnego wyścigu.
Organizacja tak dużej imprezy wymaga ogromnego zaangażowania, ale
sportowe emocje wynagradzają te
wysiłki. – Jesteśmy bardzo zadowoleni,
że mogliśmy zaprosić mieszkańców na
tak wielkie wydarzenie. Przygotowywaliśmy się do niego od dłuższego czasu.
Duży sztab ludzi pracował nad tym, by
było bezpiecznie i ciekawie – przyznaje
Łukasz Kolarczyk, wiceprezydent
Jaworzna.
Organizacją kolarskiego święta na
jaworznickim Rynku zajęło się Miejskie Centrum Kultury i Sportu. – Naszym zadaniem było zadbanie o to, by
zawodnicy bezpiecznie przejechali przez
nasze miasto, a także z niego wyjechali. Cieszę się, że wszystko przebiegało
zgodnie z planem – przyznaje Dariusz
Chrapek, zastępca dyrektora ds. sportu w MCKiS.
Natalia Czeleń
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Jestem byłym siatkarzem i olimpijczykiem. Należałem do grupy Huberta Wagnera. Obecnie należę do grupy olimpijskiej wspierającej Wyścig
Kolarski Solidarności. Uważam, że
sama idea wspierania kolarstwa czy
też pokazywanie innych sportowych
dyscyplin w kraju są naprawdę bardzo słuszne. Polakom sport nigdy nie
był obojętny i cały czas widać żywe
zainteresowanie kibiców.

Piotr
Maślak

Wyścig idzie nam dobrze, mamy
w pierwszej dziesiątce kolarza z naszej ekipy narodowej, Radka Frątczaka. Warunki na trasie są ciężkie: słoneczna pogoda, 33 stopnie,
a mamy 210 km do przejechania.
Jest ciężko, ale damy z siebie wszystko. Wystartowaliśmy, żeby potrenować i przygotować się do mistrzostw
Europy, które rozpoczną się 14 lipca
w Portugalii.

Paweł Nowak, dwukrotny mistrz świata w footbagu, zaprasza na mistrzostwa Europy | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Zośka
na europejskim
poziomie

W drugiej połowie lipca do Jaworzna przyjadą najlepsi miłośnicy
gry w zośkę. To właśnie w naszym
mieście odbędą się 21. Mistrzostwa
Europy w Footbagu. Zawody na europejską skalę organizuje jaworznianin, dwukrotny mistrz świata w tej
dyscyplinie sportu (w 2017 i 2019
roku), Paweł Nowak. Wydarzenie
przygotowuje wraz ze swoją dziewczyną, Katarzyną Bojdą, Stowarzyszeniem Sportowców Miejskich
„ZOŚKA”, European Footbag Committee of IFPA i Miejskim Centrum
Kultury i Sportu w Jaworznie. – Zapraszamy serdecznie wszystkich do
wspólnego kibicowania. Udział w mistrzostwach zapowiedzieli też gracze
z Kolumbii i Wenezueli, którzy tuż po
zmaganiach w naszym mieście pojadą na mistrzostwa świata w footbagu
w Krakowie – podkreśla jaworznianin.
Dwukrotny mistrz świata trenuje
grę w zośkę już od kilkunastu lat.
Najpierw podbijał ją na szkolnych
przerwach, razem z kolegami z klasy. Chłopcy próbowali różnych trików. Upływ czasu zrewidował jednak ich chęci do treningów i zapału
nie stracił tylko Paweł Nowak. Brał
udział w mistrzostwach Polski i innych europejskich krajów, a także
w mistrzostwach Europy, na których
zdobywał nagrody. Pierwszy tytuł
mistrza świata przypadł mu w 2017
roku podczas zawodów w Portland
w Stanach Zjednoczonych, czyli
w mieście, które jest kolebką footbagu. Jaworznianin rywalizował z ponad 140 zawodnikami z 15 krajów
w konkurencji freestyle. Zośka nie
upadła mu na ziemię w ogóle. Drugie światowe mistrzostwa wygrał
w 2019 roku w Warszawie. Wtedy
do naszej stolicy przyjechało 130
graczy z 20 krajów.
Trzydniowy program mistrzostw
Europy w Jaworznie przewiduje codzienne eliminacyjne zmagania w Hali

Widowiskowo-Sportowej MCKiS przy
ul. Grunwaldzkiej. Popołudniami będą
odbywać się z kolei finały. 22 lipca
najlepsi zmierzą się w galerii Galena.
Początek o godz. 19. Dzień później
przeniosą się na teren makiety kopalni
Jacek Rudolf na plantach, gdzie finałowe zmagania wystartują o godz. 18.
Niedzielne starcie odbędzie się o godz.
15 i potrwa do 19 na parkingu rowerowym pod płaszczką.
Mistrzostwa odbędą się w dwóch
głównych kategoriach, Freestyle oraz
Net. Pierwsza z nich polega na wykonywaniu rozmaitych trików zośką,
czyli małą, miękką piłeczką. Net to
z kolei gra specjalną, twardą zośką, na boisku. Zawodnicy mają za
zadanie przebijać ją przez siatkę.
Przypomina to trochę grę w tenis
ziemny, tylko gracze nie używają
rakiet, ale własnych stóp. Zawody
w Necie odbędą się zarówno w singlach jak i w deblach.
Oprócz konkurencji Freestyle i Net
zorganizowane zostaną także poboczne rywalizacje, Golf (kopanie do
celu) i 2 Square (dwuosobowa gra
na wyznaczonych polach). – Podczas
mistrzostw zorganizowany zostanie
też miniturniej dla dzieci i warsztaty,
aby miały szansę spróbować swoich
sił w tym sporcie. Odbędą się także
pokazy dla publiczności. Wstęp wolny
– zaznacza Paweł Nowak.
Również on sam ma zamiar po
mistrzostwach Europy wybrać się
na mistrzostwa świata do Krakowa.
Na pytanie, czy jest w formie, by rywalizować na światowym poziomie,
przyznaje, że w tym roku może być
z tym różnie. – Dużo czasu zajęły mi
przygotowania do mistrzostw Europy. Organizacja tego wydarzenia to
niełatwe i czasochłonne zadanie, ale
wierzę, że zarówno zawodnicy, jak
i kibice wyjdą z naszych zawodów
usatysfakcjonowani – stwierdza jaworznianin.
Anna Zielonka-Hałczyńska

PO GODZINACH
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
NIETYPOWE
ŚWIĘTOWANIE

Litery z pól oznaczonych
numerami od 1 do 23 utworzą hasło. Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej w „Pulsie Jaworzna” nr
25 (263): Dobro ze złem się
nie kuma. Hasło dzisiejszej
krzyżówki oraz prawidłowo
wypełniony diagram sudoku
opublikujemy w kolejnym
wydaniu „Pulsu Jaworzna”.
Życzymy miłej lektury i przyjemnej zabawy.

Patroni
naszych
ulic

Poetka, nowelistka,
kobieta niezależna

„Nasza szkapa”, „Dym””, „O krasnoludkach i o sierotce
Marysi” czy „Rota” to chyba najbardziej znane utwory Marii Konopnickiej. W Jaworznie ulica, której patronuje autorka, znajduje się w Starej Hucie
i odbiega od tamtejszego ronda.
Patronka wspomnianej drogi
urodziła się 23 maja 1842 roku
w Suwałkach. Była córką prawnika, Józefa Wasiłowskiego herbu
Ślepowron, i Scholastyki z domu
Turskiej herbu Dołęga. Uczyła
się na pensji sióstr sakramentek
w Warszawie. Tam zaprzyjaźniła
się z Elizą Pawłowską (później
Orzeszkową).
W 1862 roku Maria Wasiłowska wzięła ślub z Jarosławem Konopnickim herbu Jastrzębiec. Urodziła ośmioro dzieci: 3 córki i 5 synów (dwóch
z nich zmarło jednak tuż po porodzie).
Konopnicka zadebiutowała ze swoją poezją w 1870 roku.
To wtedy ukazał się jej wiersz pt. „W zimowy poranek”.
Po 10 latach małżeństwa rozwiodła się z mężem, jak
sama bowiem stwierdziła, czuła się przez niego ograniczana.
Okazją do uniezależnienia się był moment, gdy Konopnicka wydała poemat „W górach”, który spotkał się z uznaniem Henryka Sienkiewicza. To dodało poetce skrzydeł
i pewności, że ze swoim talentem literackim jest w stanie
zarabiać na życie i utrzymać siebie i dzieci.
Przeprowadziła się z nimi do Warszawy, gdzie dawała
korepetycje i angażowała się w akcje społeczne. Ze swoimi
synami i córkami miała jednak skomplikowane relacje,

do tego stopnia, że podzieliła je na trójki: „dobrą” i „złą”.
A gdy najmłodsza, Laura, zaczęła naukę w szkole z internatem, Maria Konopnicka postanowiła rozluźnić kontakty
z całą szóstką. Wspierała dzieci
jedynie finansowo, odwiedzała
i pisała do nich listy.
Najgorszą relację miała z Heleną. Dziewczyna została oskarżona
o szereg kradzieży, sfingowała
swoje samobójstwo, miała targnąć się na życie matki. Poetka
odsunęła się od córki całkowicie,
a Helena została uznana za niepoczytalną i trafiła do zakładu
zamkniętego.
Według niektórych biografów
Maria Konopnicka miała wielu kochanków. Jeden z nich
miał nawet popełnić samobójstwo, gdy poetka odrzuciła
jego uczucia. Natomiast do końca życia była blisko związana z Marią Dulębianką. Kobiety, przez 20 lat, miały być
ze sobą w związku uczuciowym.
Maria Konopnicka napisała wiele wierszy i nowel. Tworzyła również dla dzieci. Była też krytykiem literackim
i publicystką (redagowała i współpracowała z różnymi
czasopismami). Walczyła o prawa kobiet, potępiała germanizację i niesprawiedliwość społeczną, czego wyraz
dała m.in. w „Rocie”.
Zmarła 8 października 1910 w sanatorium we Lwowie
z powodu zapalenia płuc. Została pochowana na cmentarzu Łyczakowskim. W jej pogrzebie wzięło udział prawie
50 tys. osób.
AZ-H

W czwartek, 7 lipca, obchodzić
będziemy chyba najsłodsze święto
w roku. Zgodnie z kalendarzem świąt
nietypowych właśnie wtedy wypada Światowy Dzień Czekolady. Dla
Polaków to dodatkowa okazja, by
zajadać się słodyczami, bo krajowe
święto obchodzimy też 12 kwietnia.
Podobno statystyczny Polak zjada rocznie ponad 6 kg czekolady.
Trudno się dziwić popularności tego
słodkiego smakołyku, bo rodzajów
czekolady jest naprawdę dużo, toteż każdy smakosz wybierze coś, co
odpowie na jego preferencje. Można
przecież wybrać czekoladę mleczną,
deserową, gorzką albo białą. Można
skusić się też na odmianę nadziewaną.
Nowością jest czekolada rubinowa,
nazywana też różową. Produkowana
jest od 2017 roku. Smakołyk powstaje z odpowiednio sfermentowanych
ziaren kakaowca rubinowego. Nietypowy kolor jest więc całkowicie
naturalny. Czekolada rubinowa ma
orzeźwiający, jagodowy smak.
Z badań wynika, że w czekoladzie
znajdziemy w sumie ponad 600 substancji, które mają korzystny wpływ
na nasze zdrowie.
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.

Rozwiązanie
z PJ 25 (263)
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