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100 mln zł
na rozwój JOG

| fot. Materiały KPRM

REKLAMA

ZLO świętuje
jubileusz

Szkoła
z marzeń

Zespół Lecznictwa Otwartego
działa w Jaworznie już od 20 lat.
Jubileusz świętowano w piątek, 14
października, w siedzibie ATElier
Kultury. Były podziękowania, życzenia i mnóstwo wspomnień. Jacek Nowak, prezes jaworznickiego Zespołu Lecznictwa Otwartego,
przypomniał historię służby zdrowia
w naszym mieście.
Więcej na str. 5

Świeżo zmodernizowana Szkoła
Podstawowa nr 20 otworzyła swoje podwoje dla wszystkich mieszkańców, którzy mogli zobaczyć, jak
zmieniła się byczyńska podstawówka. SP 20 wróciła bowiem do swojej dawnej siedziby po niemal czteroletniej przerwie, spowodowanej
tym, że w budynku doszło do szkód
górniczych.
Więcej na str. 9

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Chata jeża Zenona

Wiadomo, że to tylko powiedzenie. Jeśli to stwierdzenie odrzeć z dosłowności, widać katalog pożądanych cech
mężczyzny: odpowiedzialne postępowanie, budowanie
rzeczy trwałych oraz dbałość o innych. W moim przypadku, a lubię dosłowności, muszę stwierdzić, jak się sprawy
mają: syna posiadam, wychowanego perfekcyjnie, bo jakże
inaczej. Dom... tu na razie pod górkę, ale to, co mam, remontuję – co idzie mi siermiężnie od 10 lat. No i jeszcze
to nieszczęsne drzewo...
Gdy miałem może z 10 lat, wraz z tatą poszliśmy do
babci, aby wykopać niewielkiego orzecha i przenieść do
nas na podwórze. Był to dziko rosnący orzech włoski, samosiejka – a babcia już miała jeden w ogrodzie i nie chciała
więcej, bo kto by tyle orzechów zjadł. Wolałem laskowe,
lecz co było zrobić, jeśli taki był dostępny, a sklepy ogrodnicze na początku lat osiemdziesiątych nie funkcjonowały
tak dobrze, jak dzisiaj.
Przytargaliśmy z tatą drzewo i zasadziliśmy na podwórku. W miejscu, w którym kiedyś istniał kurnik (okropne
wspomnienia z dzieciństwa, podwórko pełne ptasich odchodów) i niedaleko od dołu asenizacyjnego, czyli mówiąc w skrócie – niedaleko szamba. W sumie po francusku
chambeau brzmi bardziej szlachetnie, lecz znaczy dokładnie to samo. Pamiętacie, jak jeździły samochody do wybierania z dołu? Kierowców nazywaliśmy szambelanami.
Jak już jesteśmy przy tym temacie, to niedawno znajomy
stwierdził, że już się nie mówi „babcia klozetowa” tylko
pisuardessa. W przypadku dziadka klozetowego obowiązuje kałboj. Oki, odbiegłem niebezpiecznie od tematu.
Do rzeczy. Orzech się szybko przyjął, urósł błyskawicznie i stał się dość poważnym elementem obejścia. Co roku
większy i większy, zazwyczaj rodził dorodne owoce, orzechy były duże i mięsiste. Im więcej dostawał w kość, tym
mocniej się odbudowywał, wszelkie wichury czy też przycinanie gałęzi powodowały, że rósł coraz lepiej i rozwijał
się pięknie. Masochista, jednym słowem.
Kilka lat temu podłączyliśmy dom do kanalizacji miejskiej i drzewo od razu zaczęło marnieć. Nawóz naturalny
był dla niego dobrą pożywką, nie przeszkadzały mu także

Szpilki w bruku

wynalazki używane do prania – był odporny na działanie
niszczycielskie detergentów. Drzewo było ważnym elementem podwórza – kiedyś urządzaliśmy pod nim rodzinne
posiadówki, jego wielka korona świetnie chroniła przed
słońcem czy też niewielkim deszczem.
Orzech jest jednak trochę wkurzający z dwóch powodów
– pod nim nic praktycznie nie urośnie, albowiem wydziela
juglon - substancję hamującą wzrost wielu gatunków roślin.
Zwykle zasięg juglonu obejmuje 50% większą powierzchnię
niż powierzchnia korony drzewa. Czytaj – pod nim żyją
jedynie gatunki inwazyjne lub posiadasz klepisko. I te liście, chwalone wyżej, za ochronę przed słońcem... Orzech
wypuszcza je bardzo leniwie, często w połowie czerwca są
jeszcze w powijakach. Ale to nic w porównaniu do jesieni,
albowiem ten skurczybyk także jest leniwy w zrzucaniu.
Inne drzewa mają tak, że przychodzi pierwszy przymrozek, one sru – następnego dnia nie mają liści, zbierasz,
wywalasz i luz. Nie orzech. On będzie codziennie dawał
więcej i więcej roboty, a jego liście są grube jak portfel
Obajtka. Wieczorem zgrabisz hałdę liści, a rano znowu
całe podwórze zasypane, i tak bez końca.
Wiecie, jak wyglądają kubły na tzw. śmieci BIO? To mniej
więcej pojemność worka 120 litrów. I to jest wywożone
raz w tygodniu przez służby komunalne. Kiedyś było tak,
że niezależnie, ile worów wystawiłeś – zabierali. Dziś już
tak się nie dzieje, jeśli masz za dużo, to musisz samemu
dymać z nimi do PSZOK-u albo czekać tydzień. Orzech
dziennie potrafi liści zrzucić czterokrotnie więcej, niż pojemność kubła. Mam wrażenie, że od miesiąca żyję tylko
w tempie grabienia i zbierania, uklepywania i strofowania psa, aby przestał się w nich tarzać, bo potem z sierści
nie idzie wyczesać.
I dzisiaj sobie spokojnie śpię, a tu śni mi się jeż Zenon,
który był stałym bywalcem mojego podwórka jeszcze rok
temu, a teraz pewnie buja się gdzieś w jeżoraju. I mówi do
mnie we śnie: „E, Wojtas (bo jeże zawsze zaczynają zdanie
od „e”), dajże spokój już z tym wywalaniem do kubła. E,
weź tam w kącie zrób kopczyk, bo mój syn jeż Janusz się
buja po ogrodzie i nie ma chaty na zimę”.
A ja we śnie mu odpowiadam, że dobrze, usypię kopiec. On mi na to: „E, no to będziesz miał dom zaliczony,
bo chata dla jeża też się liczy, co nie? I sobie odleciał na
skrzydełkach, bo to był jeżo-anioł.
Dziś rano usypałem ten kopczyk. I przyrzekłem sobie,
że już nigdy przed snem nie będę jadł świeżych orzechów.
Szczególnie takich wyciągniętych ze spirytusu”.

Jan Kleszcz

Warto kibicować
Duże pieniądze trafią do Jaworzna z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. 100 mln zł przeznaczone
zostanie na budowę infrastruktury na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Działkę o powierzchni ponad 260 ha, położoną pomiędzy ulicami
Wojska Polskiego, Obrońców Września 1939 roku, Orląt Lwowskich i drogą
ekspresową S1, trzeba przygotować tak, by była jak najbardziej atrakcyjna dla
potencjalnych inwestorów. Rządowe wsparcie pomoże w stworzeniu tam sieci
wodno-kanalizacyjnej. To kolejny duży krok na drodze do utworzenia JOG.
Tym bardziej dziwią głosy malkontentów, którzy od początku wątpią w to,
że Jaworznicki Obszar Gospodarczy w ogóle uda się stworzyć. Trudno zaprzeczyć, że po drodze przeszkód trzeba pokonać sporo. Jednak dotąd udało się
przezwyciężyć naprawdę poważne trudności, co raczej daje nadzieję i pokazuje, jak duża jest w tej kwestii determinacja władz miasta, a także poparcie
osób, które rozumieją, czym dla miasta i regionu może być JOG.
Temu przedsięwzięciu naprawdę warto kibicować, bo Jaworznicki Obszar
Gospodarczy może się stać kołem zamachowym gospodarki nie tylko Jaworzna,
ale również regionu śląskiego. W trudnym okresie transformacji energetycznej
i wygaszania kopalń podobne inwestycje mogą ratować miasta naszego regionu przed regresem. Obszary gospodarcze to również szansa na niezłą pracę.
Tym bardziej że zgodnie z szacunkami, zatrudnienie na terenie JOG znaleźć
może nawet 12 tys. osób.
Wciąż są duże szanse na to, że na terenie JOG powstanie fabryka samochodów elektrycznych, ale nawet jeśli Izera nie będzie tam produkowana, to
atrakcyjne tereny mogą przyciągnąć przedsiębiorców, którzy właśnie w naszym mieście będą produkować, zatrudniać i płacić podatki, a to wiąże się
z korzyściami dla miasta i jego mieszkańców.
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Idzie zima!
Grażyna Dębała

Po zimnym wrześniu pogoda
w październiku pozwoliła nam się
nacieszyć złotą, polską jesienią. Wysokie temperatury i mieniące się
w promieniach słońca kolory jesiennych liści na chwilę pozwoliły nam
chyba zapomnieć o zbliżającej się
zimie. Tymczasem przymrozki już
nadchodzą. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, pogoda szybko będzie się teraz zmieniała. Na szczęście
w Jaworznie o zimie nie zapomnieli
przedstawiciele odpowiednich służb.
Pracownicy działu oczyszczania
miasta, który działa w strukturach
Wodociągów Jaworzno, już od dawna przygotowują się do zimy. W tym
roku po raz drugi mierzyć się będą
ze skutkami aury. Ze śniegiem i lodem na jaworznickich chodnikach
Komentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik

Mówi się, że prawdziwy mężczyzna powinien spłodzić syna, wybudować dom i zasadzić drzewo. A nie może być córka, kredyt
hipoteczny na 30 lat i kaktus na oknie?
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i ulicach walczyć będzie 50 osób
i 16 pojazdów. Wśród sprzętów do
dyspozycji będą między innymi pługopiaskarki i traktory. Do tego sól
drogowa i piasek. Jest duża szansa,
że ten przepis się sprawdzi, bo wodociągowcy w pogotowiu mają już nie
tylko sprzęt, ale przede wszystkim
cenne doświadczenie.
Już poprzednia zima na jaworznickich chodnikach i ulicach była
lepsza niż kilka poprzednich. Przekazanie zadań związanych z zimowym
utrzymaniem dróg i ulic miejskiej
spółce przyniosło oczekiwane efekty. Poruszanie się po mieście było
po prostu bezpieczniejsze. Jest więc
nadzieja, że i w tym roku będziemy
mogli cieszyć się urokami zimy, a nie
tylko narzekać na jej skutki.

Z sercem i pomysłem
Natalia Czeleń

W strukturach Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Jaworznie
na Podłężu działa Klub Młodego
Wolontariusza. Tworzą go młodzi
ludzie, którzy swoimi inicjatywami
wspierają potrzebujących i niosą radość innym ludziom. Pomysłów im nie brakuje, a jak sami
wolontariusze przyznają, pomaganie innym przynosi im radość
i satysfakcję.
Grupa co roku angażuje się w akcję „Szlachetna Paczka”. Uczniowie
chętnie biorą także udział w ogólnopolskim projekcie „Emotkowe
Pożeracze Smutków”. W ramach
akcji w wolnym czasie własnoręcznie szyli pomysłowe i kolorowe poduszeczki, które trafiły już m.in.
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do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie i do dzieci
z Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej na Borach.
W tym miesiącu Klub Młodego
Wolontariusza uruchomił także
zbiórkę żywności i środków czystości na rzecz mieszkańców jaworznickiego Betlejem. Do udziału w akcji uczniowie zachęcają wszystkich
mieszkańców miasta.
Jaworzniccy uczniowie z Klubu
Młodego Wolontariusza przez takie
działania uczą się wrażliwości na
potrzeby innych, a drobnymi gestami czynią świat lepszym. W tej
kwestii, my, dorośli, możemy się od
nich jeszcze wiele nauczyć.
BEZPŁATNY TYGODNIK
SPOŁECZNO - KULTURALNY
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100 mln zł na rozwój JOG

Jaworzno otrzyma 100
milionów złotych na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie
Jaworznickiego Obszaru
Gospodarczego. Środki
udało się pozyskać z piątej
edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. To pieniądze dla samorządów na rozwój stref
przemysłowych.
W piątek, 14 października, wiceprezydent Łukasz Kolarczyk odebrał
w Warszawie z rąk premiera RP, Mateusza Morawieckiego, promesę na
realizację tego zadania.
– Z sukcesem rozpoczęliśmy starania o środki z Rządowego Programu
Inwestycji Strategicznych na budowę
infrastruktury na terenie Jaworznickiego
Obszaru Gospodarczego. To wymierne
efekty wizyty w Kancelarii Premiera
Mateusza Morawieckiego na ogłoszeniu
wyników programu – mówi wiceprezydent Jaworzna.
Z Rządowego Programu Inwestycji
Strategicznych na rozwój stref przemysłowych w województwie śląskim
przeznaczono łącznie ponad 648 mln
zł. Poza Jaworznem pieniądze trafią
też do Sławkowa, Dąbrowy Górniczej
i Częstochowy. Zwycięskie projekty
rekomendowała Katowicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna.
– Stawialiśmy na te projekty, które
były perspektywiczne – wyjaśnia Monika Bryl, wiceprezes KSSE.
Milion złotych dla Jaworzna to
pieniądze, które pozwolą m.in. rozpocząć uzbrajanie 325 ha terenu inwestycyjnego w sieć wodociągową
i kanalizację. Utworzenie JOG to
niezwykle ważne przedsięwzięcie,
bo szacuje się, że na tym terenie zatrudnienie może znaleźć nawet 12
tys. osób. – Ten milion złotych to będzie
wzmocnienie Jaworznickiego Obszaru
Gospodarczego, na którego terenie ma

Jarosław Wieczorek podkreśla, że JOG może być szansą dla całego regionu | fot. Natalia Czeleń

powstać fabryka polskiego samochodu
elektrycznego marki Izera – mówi posłanka Ewa Malik.
Jaworznicki Obszar Gospodarczy to wielka szansa nie tylko dla
jaworznian, ale dla całego regionu.
– W Jaworznickim Obszarze Gospodarczym pokładamy ogromną nadzieję. Ewentualna perspektywa budowy
fabryki samochodów elektrycznych
może być kołem zamachowym dla
rozwoju całego obszaru. Jeżeli po-

wiedzie się misja zabudowy Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, to
w perspektywie najbliższych lat będzie
to jeden z bardziej prężnie funkcjonujących obszarów przemysłowych
i gospodarczych – mówi Jarosław
Wieczorek, wojewoda śląski.
Jednak by do JOG przyciągnąć
inwestorów, trzeba stworzyć tam
odpowiednie warunki. – Mamy nadzieję, że kolejne odsłony konkursów czy programów na inwestycje

w strefach pozwolą miastu Jaworznu,
przy naszym współudziale, ubiegać się
o środki na drogi. Ponad 300 hektarów potrzebuje skomunikowania, by
kiedy już powstanie strefa, nie utrudniać życia mieszkańcom miasta, żeby
powstawały nowe miejsca pracy, a inwestycja była pozytywnie odbierana
– podkreśla Monika Bryl.
W sobotę, 15 października, przy
Euroterminalu w Sławkowie odbył
się briefing prasowy, poświęcony
wielomilionowemu wsparciu rządowemu na rozwój stref przemysłowych. W spotkaniu udział wzięli
Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, Rafał Adamczyk, burmistrz
Sławkowa, Monika Bryl, wiceprezes KSSE, Andrzej Siwy, członek
zarządu Euroterminal Sławków Sp.
z o.o oraz posłowie: Ewa Malik, Danuta Nowicka, Waldemar Andzel
i Robert Warwas.
Sławków otrzyma 250 mln zł na
budowę łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS. Ponad 48
mln zł otrzyma Dąbrowa Górnicza
na kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie,
a Częstochowa dostanie 250 mln zł
na budowę węzła drogowego wraz
z nowym przebiegiem DK46.
Natalia Czeleń

Łukasz Kolarczyk z Warszawy przywiózł zapewnienie o ﬁnansowym wsparciu dla JOG | fot. Materiały KPRM

Powstaną nowe place zabaw
Ponad 2,5 mln zł z kasy miejskiej przeznaczone
zostanie na budowę nowoczesnych i bezpiecznych placów zabaw przy jaworznickich przedszkolach. Już w przyszłym roku nowe urządzenia
zabawowe pojawią się przy pięciu placówkach.
W latach 2024 - 2025 place zabaw zyska siedem
kolejnych przedszkoli. Ta inwestycja to propozycja Pawła Silberta, prezydenta miasta, i realizacja programu „Jaworzno Wspiera Rodziny”.
– Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne dla
przedszkolaków są aktywność i miejsca, w których
mogą bezpiecznie bawić się na świeżym powietrzu.
Dlatego też rozpoczynamy proces budowy i modernizacji placów zabaw przy miejskich przedszkolach.
Dbając o rozwój najmłodszych i dobrą infrastrukturę, uruchamiam program budowy i modernizacji,
zabezpieczając również środki na ten cel w kolejnych budżetach – potwierdza Paweł Silbert.

W pierwszej kolejności place zabaw pojawią się
przy tych przedszkolach, gdzie dotąd ich nie było.
Chodzi tu o PM 1, które mieści się przy ul.
Szymanowskiego na osiedlu Tadeusza Kościuszki, PM 2 przy ul. gen. Feliksa Kamińskiego na
Osiedlu Stałym, PM 5 przy ul. 11 Listopada na
Podwalu, PM 10 przy ul. Tuwima (również OTK)
oraz PM 25 w nowej lokalizacji przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących na Podłężu.
– W przyszłym roku place zabaw powstaną przy
placówkach miejskich. Na ten cel przeznaczymy
z budżetu miasta 1,25 mln zł, a w latach 20242025 kolejne 1,3 mln zł. Łącznie na cały program
postanowiliśmy przeznaczyć kwotę ponad 2,5 mln
zł – informuje prezydent Jaworzna.
W 2024 roku doposażone zostaną place zabaw
przy PM 4 w Ciężkowicach, PM 12 Integracyjnym
na Podłężu oraz PM 17 w Szczakowej, a w roku

2025 wymiana urządzeń i doposażenie placów
zabaw planowane jest przy PM 7 na Osiedlu
Stałym, PM 26 na Podłężu oraz przy Szkole
Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi
na Podłężu i SP 14 na Borach.
Budowa i modernizacja placów zabaw to kolejna propozycja Pawła Silberta, realizowana w ramach programu „Jaworzno Wspiera Rodziny”.
– Program „Jaworzno Wspiera Rodziny” to najlepsza inwestycja, jaką można sobie wyobrazić,
bo inwestycja w mieszkańców Jaworzna. To, co
sprawia, że dane miasto jest wyjątkowe, to nie
nowe drogi, chodniki i duże inwestycje, ale zadowolenie mieszkańców, ich jakość życia. Chcemy,
poprzez zapewnienie równych szans, zwiększenie
bezpieczeństwa oraz promując aktywność, podać
pomocną dłoń wszystkim rodzinom w Jaworznie –
podkreśla prezydent Paweł Silbert.
GD
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Jodek
potasu już
w punktach
Do Jaworzna trafiło 120 tysięcy
tabletek jodku potasu. Jaworznianie będą mogli je odebrać w razie
zagrożenia w 27 punktach. Tabletka ma przeciwdziałać zdrowotnym
skutkom pojawienia się opadu radioaktywnego. O możliwości pobrania tabletek mieszkańcy zostaną powiadomieni specjalnymi
komunikatami. Lista zaopatrzonych
punktów dostępna jest na stronie
Urzędu Miejskiego.
Tabletki trafiły do wszystkich
samorządów w Polsce. Podawane
są w przypadku awarii elektrowni
jądrowej i uwolnienia do atmosfery
radioaktywnego jodu.
– Osobom na zagrożonym terenie
podaje się tabletki zawierające wysokie stężenie stabilnego jodu. Przyjęcie
tabletki nasyca tarczycę stabilnym
jodem, blokując wchłanianie przez
nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu. Jodek potasu przyjmować mogą już dzieci od
pierwszego miesiąca życia – mówi
Wiesław Więckowski, lekarz naczelny jaworznickiego szpitala.
Aby zapewnić odpowiednią
ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu
komunikatu od właściwych służb
o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu dwóch godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu
8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal jest
korzystne.
Dawka preparatu jest dostosowana do wieku. Osoby od 12. do
60. roku życia powinny przyjąć
2 tabletki dziennie. Dzieci od 3.
roku życia mogą przyjąć 1 tabletkę,
a te od miesiąca do 3. roku życia
pół tabletki. Niemowlętom podaje się pół tabletki, a noworodkom
ćwiartkę. Kobiety w ciąży i karmiące piersią mogą przyjąć 2 tabletki.
Jodku potasu nie wolno zażywać
profilaktycznie. Tabletki, w razie
zagrożenia, wydawane będą każdej
osobie dorosłej, która się po niego
zgłosi. – Zgodnie z ostatnimi wytycznymi wojewody - podczas dystrybucji
preparatu nie jest wymagane prowadzenie ewidencji osobowej, tzn. nie
ma konieczności sprawdzania dokumentu tożsamości osoby zgłaszającej
się po odbiór tabletek. Po tabletkę
nie trzeba też zgłaszać się osobiście,
można odebrać ją w imieniu członka
rodziny – mówi Magdalena Tomaszewska z UM w Jaworznie.
Jodku potasu nie mogą przyjąć
osoby uczulone. Konsultacja z lekarzem wskazana jest w przypadku
osób: po 60. roku życia, z zaburzeniami naczyń krwionośnych,
chorobami autoimmunologicznymi
połączonymi ze świądem i pęcherzami na skórze oraz chorujących
na złośliwy nowotwór tarczycy
bądź zwężenie dróg oddechowych.
Natalia Czeleń
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Nauczyciele
z nagrodami
W ramach jaworznickich obchodów Dnia Edukacji Narodowej odbyła
się w ATElier Kultury uroczystość,
podczas której uhonorowano nauczycieli za trud, wkładany w edukację
dzieci i młodzieży. 54 pedagogów
pracujących w szkołach i przedszkolach w naszym mieście otrzymało
Nagrody Prezydenta Jaworzna za
wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
4 osobom wręczone zostały też inne
wyróżnienia. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej przyznano Marcie
Figurze, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Nagrodą Śląskiego
Kuratora Oświaty została uhonorowana Danuta Kowalczyk-Cudak,
nauczycielka w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4. Medale Komisji
Edukacji Narodowej przyznano Jolancie Panek-Kozioł, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2,
i Krystynie Pacyniak, nauczycielce
w Przedszkolu Miejskim nr 12.
Nagrody i gratulacje przekazali
na ręce wyróżnionych przedstawiciele samorządu i społeczności nauczycielskiej. W uroczystości wzięli
udział m.in. Paweł Silbert, prezydent
Jaworzna, Ewa Sidełko-Paleczny,
sekretarz miasta, jaworzniccy radni, Mirosława Kolwas-Soczyńska,
dyrektor sosnowieckiej Delegatury
Kuratorium Oświaty w Katowicach,
Monika Łazowska, prezes Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Jaworznie, oraz przedstawiciele
związkowi. W części artystycznej odbył się koncert eM Bandu i Kamila
Franczaka.
AZ-H

| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Uczestnicy uroczystości przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Uczcili pamięć wodza insurekcji

W poniedziałek, 17 października, w Szczakowej
odbyły się przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki
uroczystości związane ze
stuleciem tego monumentu. Kwiaty złożyły delegacje miejskich instytucji,
szkół i stowarzyszeń.
Poniedziałkowe wydarzenie miało miejsce dwa dni
po 205. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki,
a zorganizowały je Urząd
Miejski w Jaworznie,
Towarzystwo Przyjaciół
Miasta Jaworzna, Muzeum Miasta Jaworzna
i Miejskie Centrum Kultury i Sportu.
– Jednym z naszych celów jest troska o miejsca pamięci. Chcemy przypominać o nich lokalnej społeczności,
a stulecie jest ku temu wspaniałą oka-

zją – podkreśla Tadeusz Kaczmarek, przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworznie i prezes TPMJ. – Świętowanie stu lat pomnika Tadeusza Kościuszki to uroczystość o charakterze
patriotycznym, która skupiła wokół
siebie placówki oświatowe z terenu
Jaworzna, w tym te, które mają za
patrona tego narodowego bohatera,
czyli SP 1, SP 18 i I Liceum Ogólnokształcące, jak i te, związane ze
Szczakową. Mowa tu o Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
i o SP 10 – wymienia.
Z okazji rocznicy odnowiony
został cokół monumentu. Zadbali
o to pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Po złożeniu kwiatów zebrani przeszli do Domu Kultury im.
Zdzisława Krudzielskiego, gdzie
wykład o historii dzielnicy i samego pomnika wygłosił Adrian
Rams z jaworznickiego muzeum,
a dzieci ze Szkoły Podstawowej nr
18 zaprezentowały krótki program
artystyczny.
– Mam nadzieję, że będzie jeszcze
wiele okazji do tego, abyśmy w tym
miejscu, czyli w szczakowskim domu
kultury, mogli rozmawiać o historii

Szczakowej – podkreślił Sebastian
Kuś, dyrektor MCKiS.
Poniedziałkowe uroczystości są
elementem większego przedsięwzięcia – jubileuszu 125-lecia nadania
praw miejskich Szczakowej, a także
50-lecia TPMJ i MMJ.
W planach na ten rok organizatorzy jubileuszowego świętowania
mają też spotkanie związane z wydaniem monografii Szczakowej, autorstwa Adolfa Tatarczucha.
Pomnik z popiersiem dowódcy
powstania wzniesiono w Szczakowej w 1922 roku przy obecnej
ul. Kościuszki. Obelisk istniał już
wcześniej, ale jeszcze do 1918 roku
widniała na nim podobizna cesarza
Franciszka Józefa I, który, w czasach zaborów, patronował także
szczakowskiej szkole ludowej. –
W 1918 roku, jeszcze w czerwcu, czyli
zanim Polska odzyskała niepodległość,
szczakowianie zerwali popiersie cesarza – wyjaśnia Adrian Rams z MMJ.
Na usunięciu wizerunku władcy
jednak się nie skończyło. Po kilku
miesiącach mieszkańcy przewrócili
też sam pomnik. Z kolei po 4 latach postanowili, że powstanie tam
monument upamiętniający właśnie

Uczeń SP18 wcielił się w Kościuszkę
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Tadeusza Kościuszkę, który został
też patronem szczakowskiej szkoły.
Od początku opiekę nad tym miejscem objęli nauczyciele i uczniowie placówki. Do budowy pomnika
wykorzystali granit z monumentu
Franciszka Józefa. Powieszono też
nową tablicę, z rzeźbą, przypominającą polskiego bohatera, i napisem:
„Tadeuszowi Kościuszce dziatwa
szkolna”. Szczakowski pomnik nie
przetrwał jednak II wojny światowej, ale po jej zakończeniu mieszkańcy go odbudowali.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Studenci rozpoczęli rok akademicki
W jaworznickiej filii poznańskiej Wyższej
Szkoły Bezpieczeństwa rozpoczął się w niedzielę
kolejny rok akademicki. Uroczysta inauguracja
odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury na
Osiedlu Stałym. Wzięli w niej udział członkowie
władz uczelni, studenci różnych roczników,
w tym pierwszego roku, oraz zaproszeni goście. W Jaworznie na WSB studiować można
bezpieczeństwo publiczne.
– Pierwszy rok akademicki rozpoczęło w Jaworznie 20 osób, ale rekrutacja trwa do końca
października, dlatego czekamy na kolejne zgłoszenia – informuje dr Jarosław Bugajski,
dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Jaworznie. – W przyszłym roku uczelnia planuje
otworzyć też inny kierunek, psychologię – pod-

kreśla i dodaje, że oprócz studiów licencjackich w jaworznickiej filii proponowane są też
studia podyplomowe w różnych dziedzinach,
nie tylko tych związanych z bezpieczeństwem
publicznym.
Zajęcia odbywają się hybrydowo - wykłady
online, a ćwiczenia stacjonarnie w siedzibie
WNS-u, która znajduje się przy ul. Inwalidów
Wojennych 2 i w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2.
– Atutem naszej uczelni jest zarówno wykwalifikowana kadra, jak i to, że WSB nie produkuje
bezrobotnych – zaznacza dr Andrzej Zduniak,
rektor WSB. – Stawiamy bowiem na takie specjalności, po których nasi studenci na pewno znajdą
pracę w zawodzie – podkreśla.

Studenci chwalą zajęcia w jaworznickiej filii.
– Jestem na drugim roku. Studia w zakresie bezpieczeństwa publicznego są zgodne z kierunkiem
moich zainteresowań i specyfiką wykonywanej
przeze mnie pracy – stwierdza asp. sztab. Dariusz Jakubowski, policjant z jednego z małopolskich garnizonów policji.
W uroczystej inauguracji roku akademickiego
wzięli udział również goście, m.in. Sebastian
Kuś, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu w Jaworznie, ppłk Rafał Podgórski
z 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
ppłk mgr inż. Andrzej Kłuś, szef Wojskowego
Centrum Rekrutacji w Katowicach, i Dobiesław
Derda, dyrektor ZSP nr w Jaworznie.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Rok akademicki w WSB rozpoczął się 16 października | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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ZLO świętuje jubileusz

Zespół Lecznictwa Otwartego działa w Jaworznie już od 20 lat. Jubileusz świętowano w piątek, 14 października, w siedzibie ATElier
Kultury. Były podziękowania, życzenia i mnóstwo wspomnień. Jacek Nowak, prezes jaworznickiego ZLO, przypomniał historię służby
zdrowia w naszym mieście. W swoim wystąpieniu skupił się przede wszystkim na latach czterdziestych XX wieku. Sporo historycznych
materiałów, które wykorzystano do przygotowania jubileuszowego wystąpienia, znajduje się w bogatych archiwach spółki.
– Zależało mi, by ten jubileusz był
inny niż wszystkie. Nie chciałem zanudzać naszych gości tabelkami i danymi
statystycznymi. Poza tym każda organizacja czerpie swoje siły z tego, że patrzy
wstecz, na swoje korzenie – wyjaśnia
Jacek Nowak.
W dokumentach i aktach stanowiących archiwum ZLO udało się
wyśledzić naprawdę ciekawe i poruszające historie.– Dokumenty i akta
osobowe kryją niesamowite historie.
Jedna z osób, do której dokumentacji dotarłem, czterokrotnie przebywała
w różnych obozach koncentracyjnych,
a w późniejszym czasie pracowała na
terenie naszego miasta. Ponadto w latach czterdziestych mieliśmy tylko dwóch
lekarzy stomatologów. Jeden ordynował
w Szczakowej, drugi w centrum miasta,
po 3 godziny tygodniowo - opowiada
prezes Jacek Nowak.
Dzisiaj ZLO to prężnie działająca
spółka medyczna z Jaworzna, realizująca kompleksowe usługi medyczne
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki specjalistycznej.
Świadczenia medyczne realizuje na
terenie całego miasta w przychodniach: Leopold (ul. Grunwaldzka
235), Kościuszko (Plac Górników
5a), Podłęże (al. Piłsudskiego 80),

Sprzęt jest już prawie gotowy na
zimę | fot. Grażyna Dębała

20. urodziny ZLO uświetnił występ
Adama Snopka| fot. Natalia Czeleń

Jubileusz ZLO był okazją do podziękowania za wkład i trud włożony
w leczenie pacjentów | fot. Natalia Czeleń

Szczakowa (ul. Koszarowa 1), Podwale (ul. Nosala 5), Osiedle Stałe (ul.
Tysiąclecia 85), Ciężkowice (ul. Zawiszy Czarnego 11), Łubowiec (ul.
Katowicka 59), Jeleń (ul. Wygoda
60) i Byczyna (ul. Nauczycielska 4).

ZLO zatrudnia ponad 250 osób,
w tym ponad 100 lekarzy, 90 pielęgniarek i blisko 60 pracowników
pozostałego personelu medycznego
(rejestratorki, rehabilitanci, asystentki
stomatologiczne).

Udział w uroczystościach jubileuszowych ZLO wzięli m.in. prezydent
Jaworzna, Paweł Silbert, Tadeusz
Kaczmarek, przewodniczący Rady
Miejskiej, Ewa Sidełko-Paleczny,
sekretarz miasta, oraz radni i osoby
związane ze służbą medyczną w mieście. Prezydent Paweł Silbert złożył
prezesowi ZLO gratulacje i podziękowania za pracę na rzecz zdrowia
mieszkańców Jaworzna.
Organizatorzy wydarzenia mieli dla zgromadzonych artystyczną
niespodziankę. Na scenie wystąpił
Adam Snopek, charyzmatyczny oraz
bardzo ekspresyjny showman i pianista. Uraczył on jaworznian nie tylko
zabawnymi anegdotami, ale także
dawką dobrej muzyki.
Natalia Czeleń

Ruszają licytacje na Sosinie
Miejskie Centrum Kultury i Sportu
zaprasza do udziału w przetargu na
najem powierzchni wraz z kontenerami gastronomiczno-handlowymi
na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Sosina. To wielka szansa dla przedsiębiorczych!
Przetargi w formie licytacji ustnej
odbędą się jeszcze w październiku.
Warto wspomnieć, że ośrodek przy
ulicy Bukowskiej to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku jaworznian
i mieszkańców sąsiednich miast. Po
modernizacji, jaką przeszedł ośrodek,
Sosina bije rekordy popularności.

Licytacja odbędzie się
w środę, 26 października,
w siedzibie MCKiS przy ul.
Krakowskiej 8 (sala 38a).
Przedmiotem licytacji jest
pięć działek z kontenerami
gastronomiczno-handlowymi. Każda z nich ma powierzchnię 108 m2. Działki położone są na terenie
Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego przy ul. Bukowskiej, oznaczone są kolejno
numerami 8D, 8E, 8F, 8G i 8H.

Licytacja pierwszej rozpocznie się
o godzinie 8.30, drugiej o 9. Licytacja trzeciej działki zaplanowana
jest na godzinę 9.30, a czwartej na
10. Ostatnia z licytacji rozpocznie
się o godzinie 10.30.
Minimalna stawka czynszu to 1
tys. zł brutto, a warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata 1

tys. zł wadium w terminie do 25
października. Co ważne, za dzień
wniesienia wadium uważa się datę
wpływu środków na konto MCKiS.
W przypadku udziału w przetargu
na więcej niż jedną z działek należy
wpłacić wadium dla każdej z nich.
Jeszcze przed licytacją można
będzie obejrzeć działki na terenie

Od lewej działka 8H i kolejno 8G, 8F, 8E oraz 8D | fot. Andrzej Pokuta

OWR Sosina. Wizja lokalna jest zaplanowana na piątek, 21 października, od godziny 10 do 12. Więcej
informacji na temat październikowych licytacji udzielają pracownicy
MCKiS-u: Michał Wojtak (tel. 32
745 10 30 wew. 51 lub 795 147
026).
Grażyna Dębała

Akcja
Zima
znów
w toku

Trwają ostatnie przygotowania
do Akcji Zima. W Jaworznie po raz
kolejny walką ze śniegiem i lodem
na miejskich chodnikach i ulicach
zajmą się pracownicy działu oczyszczania miasta Wodociągów Jaworzno. Pracy będzie sporo, bo śnieg
i lód usuwać będą z dróg o łącznej
długości 354 kilometrów, w tym
164 km to drogi najwyższej kategorii, oczyszczane w pierwszej kolejności, by zapewnić bezpieczny
przejazd komunikacji i służbom
miejskim.
Obecnie prowadzony jest przegląd techniczny pojazdów i urządzeń wykorzystywanych podczas
Akcji Zima. Zamontowane zostały
już pierwsze zgarniacze do pługów
i piaskarek.
– Jako miasto dysponujemy 16 pojazdami technicznymi. Do realizacji
tegorocznej Akcji Zima planujemy zaangażować ponad 50 pracowników.
W większości będą to kierowcy pługopiaskarek, traktorów, a także pracownicy, którzy ręcznie wspomagać będą
działania związane z odśnieżaniem,
zwłaszcza na chodnikach i w miejscach, do których pojazdy nie będą
w stanie dotrzeć. Nad tym wszystkim
czuwać będzie oczywiście całodobowa obsługa dyspozytorska – mówi
Zbigniew Krepel, dyrektor działu
oczyszczania miasta Wodociągów
Jaworzno.
Nadzór nad wykonaniem zadań
w ramach Akcji Zima prowadzi
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie. Dla mieszkańców uruchomiony został numer telefonu dyspozytorskiego (32 615 72 26) oraz
adres mailowy: oczyszczanie@wodociagi.jaworzno.pl, pod którymi
mieszkańcy mogą się kontaktować
w sprawach dotyczących zimowego
utrzymania dróg.
Akcja Zima potrwa do połowy
kwietnia 2023 roku.
GD
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Ogólnopolski Tydzień Kariery

Akcja odbyła się w dwóch jaworznickich szkołach
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Świecą przykładem

Tauron i Komenda Miejska Policji
w Jaworznie zorganizowały w dwóch
jaworznickich szkołach i jednej w Mysłowicach akcję pod hasłem „Świeć
przykładem – Bezpieczeństwo ma
MegaMoc”. W naszym mieście spotkanie z przedszkolakami i uczniami
odbyło się w Szkole Podstawowej nr
18 i Szkole Podstawowej nr 19.
Pracownicy energetycznego koncernu tłumaczyli m.in., jak należy
obchodzić się z prądem, jak prawidłowo używać sprzętów elektronicznych
i, jak zachować się podczas burzy.
Z kolei policjant przypomniał
uczniom o przepisach ruchu drogowego. – To ważne, by dzieci pamiętały
o tym, jakie są zasady na drodze, i aby

były na niej widoczne. Dlatego niezbędne są odblaski – podkreśla nadkom.
Tomasz Obarski z KMP Jaworzno.
Organizatorzy akcji odwiedzili
podstawówki w Ciężkowicach i Jeziorkach nie bez powodu. Jak podkreślają, to placówki w dzielnicach,
w których droga do szkoły prowadzi
przy ruchliwych ulicach, nie wszystkie miejsca są dobrze oświetlone,
nierzadko na bocznych uliczkach
brakuje chodników i trzeba iść po
jezdni.
W ramach akcji dzieci otrzymały
odblaski. Przedszkolaki i uczniowie
młodszych klas dostali kamizelki
w kolorze magenty. Ich starsi koledzy
opaski na rękę.
AZ-H

„Złap za stery do swojej kariery”
to hasło tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który
rozpoczął się w poniedziałek, 17
października, i potrwa do piątku, 21
października. Organizatorem przedsięwzięcia jest Jaworznickie Forum
Doradztwa Zawodowego. Jak co roku,
zadbano, by program obchodów był
atrakcyjny.
Jaworznickie szkoły, by zainteresować zagadnieniem swoich podopiecznych, przygotowały mnóstwo atrakcji,
m.in. warsztaty, wykłady, prelekcje, a
także konkursy plastyczne i filmowe.
W Szkole Podstawowej nr 12 odbył
się konkurs filmowy. Sporo dzieje się
też w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Na lekcjach
wychowawczych omówione zostały spektakularne kariery Polaków.
W środę w szkole gościli przedstawiciele Jaworznickiego Laboratorium
Biznesu. Były także warsztaty kreatywne dla uczniów oraz rozmowy
na temat tego, jak młodzież widzi
swoją karierę za 10 lat.
– W piątek zaprezentujemy prace
uczniów klas pierwszych, wykonane na
lekcjach wychowawczych. Będą one prezentować ich pasje i talenty – zapowiada Teresa Mulka-Łuszcz z CKZiU.
W czasie Tygodnia Kariery uczniowie odkrywają swoje zainteresowa-

W czasie trwania Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery jaworzniccy uczniowie
gościli m. in. w zakładzie modowym Pastelove Love | fot. Natalia Czeleń

nia. Tak było m.in. we wtorek, 18
października. W zakładzie modowym
Pastelove Love odbyły się zajęcia dla
uczniów klas 1-3 SP 18 pt. „Bajkowe
projektowanie". – W czasie warsztatów pokazałam dzieciom, jak wygląda
moja praca i czym rożni się od pracy
krawcowej – mówi Marzena Harasiuk-Adamczyk z Pastelove Love.
Dzieci miały okazję zobaczyć, skąd
biorę materiały, jak wyglądają szablony, bluza w kawałkach i bluza
gotowa, jak działają maszyny, jakie
są ich rodzaje oraz jak zrobić zdjęcia

produktowe. Na koniec każdy uczestnik warsztatów mógł „wyczarować”
koszulkę ze swoim imieniem.
Ogólnopolski Tydzień Kariery to
wydarzenie realizowane z inicjatywy
Stowarzyszenia Doradców Szkolnych
i Zawodowych RP. Objęte jest patronatami Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej oraz Sektorowej Rady ds.
Kompetencji Komunikacji Marketingowej. W Jaworznie wydarzenie
honorowym patronatem objął także
prezydent Paweł Silbert.
NC

REKLAMA

Budowa placu zabaw
na Bobrowej Górce
W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się budowa placu zabaw przy ulicach Bobrowa Górka i Wakacyjna
w Ciężkowicach. To zadanie realizowane z funduszy
Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego pod nazwą
Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka.
Powstanie tutaj pełnowymiarowy plac zabaw z
urządzeniami dostosowanymi do potrzeb najmłodszych jak i nieco starszych dzieci. Założeniem pomysłodawców projektu było, aby plac zabaw był wykonany głównie z drewna i jak najlepiej wpisywał się
w otaczającą go zieleń. Inwestycja ma zakończyć się
jeszcze w tym roku.

Koniec prac na Pieczyskach

JBO - doposażenie
Kolejne doposażenie terenów rekreacyjnych w ramach
Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Na terenie Górki
Manhattan na Podłężu stanęła zadaszona altana z ławkami
i stołami. Natomiast na terenie rynku na Niedzieliskach
została zbudowana brama od strony ulicy Kasprzaka.

Remonty budynków przy ul.
Solskiego 4 i Pożarowej 6 na
Pieczyskach dobiegły końca.
Zakończyły się odbiory i prace instalacyjne nowego centralnego ogrzewania. Budynki
zasilane są w ciepło z nowych
kotłowni gazowych. Do tej pory
mieszkania były ogrzewane
przez lokatorów piecami węglowymi. Dodatkowo przy ul.
Solskiego 4 zostało docieplone podstrysze, a przy ul. Pożarowej 6 docieplona elewacja i wykonany podjazd dla
wózków.
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Krzyż i relikwie w kolegiacie
W niedzielę, 16 października, czyli w 44.
rocznicę powołania Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową, wierni z parafii pw. św. Wojciecha
i św. Katarzyny w Jaworznie powitali relikwie
św. Jana Pawła II, obraz z jego wizerunkiem
i Wielkopiątkowy Krzyż Papieski.
– Św. Jan Paweł II, który jeszcze jako kardynał,
często odwiedzał Jaworzno, miał je i jego mieszkańców w swoim sercu, dziś znów przybywa do was,
aby was wspierać, umacniać – mówił podczas
niedzielnej mszy św. w kolegiacie bp Grzegorz
Kaszak, ordynariusz diecezji sosnowieckiej. –
Ten krzyż, który trzymał podczas ostatniej Drogi
Krzyżowej, przenosi nas w czasie i przestrzeni 2
tys. lat wstecz, i do miejsca, które nazywa się Golgota – dodał.
W mszy św. w niedzielę wzięli udział przedstawiciele władz naszego miasta. Krzyż, relikwie
i obraz docierają w tym roku do wszystkich parafii diecezji sosnowieckiej w ramach obchodów
jej 30-lecia. Peregrynacja rozpoczęła się w Środę Popielcową. Potrwa do końca października.
Krzyż, relikwie i obraz gościły w kościele św.
Wojciecha i św. Katarzyny do poniedziałku, 17
października.
Uroczystości są związane z diecezjalnym jubileuszem. 30 lat temu, 25 marca, 1992 roku
diecezję powołał papież Jan Paweł II. Rocznicowe obchody rozpoczęto w bazylice katedralnej
pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Mszy św.
przewodniczył tam wówczas abp Mieczysław
Mokrzycki, metropolita lwowski, osobisty sekretarz św. Jana Pawła II. Hasłem jubileuszowych
obchodów są słowa „W Krzyżu – miłości nauka”.

Wydarzeniem łączącym w ramach jubileuszu
wszystkie parafie jest właśnie peregrynacja, która
rozpoczęła się 2 marca w kościele pw. Krzyża
Świętego w Jeleniu.
Papieski krzyż zawita w sumie do 175 ważnych dla naszej diecezji miejsc, w tym do wszystkich parafii i diecezjalnych instytucji. Wraz
z krzyżem i relikwiami peregrynuje też obraz
„Ostatnia Droga Krzyżowa św. Jana Pawła II”,
autorstwa olkuszanki, Zofii Wywioł. Drugim
elementem obchodów są też kwestie patriotyczne. Minęło bowiem 100 lat od ponownego

przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Kapłani
postanowili więc przypomnieć, jaką rolę odegrało w tamtym czasie Zagłębie i jego mieszkańcy,
którzy pomagali Ślązakom w walce o powrót
na łono ojczyzny.
Częścią obchodów była m.in. impreza 4 czerwca, na którą złożyły się piknik służb mundurowych, Dzień Dziecka organizowany przez sosnowiecki Caritas, uroczysta msza św. na Placu
Papieskim w Sosnowcu oraz występ Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk”.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Krzyż papieski wnieśli do kościoła paraﬁanie | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Czekają
na zgłoszenia
Wolontariusze Szlachetnej Paczki czekają
na informacje o rodzinach, które potrzebują
materialnego wsparcia. Zgłoszenia takich
rodzin odbywają się przez stronę internetową akcji. Tam znajduje się formularz, który
zgłaszający musi wypełnić i wysłać go elektronicznie, wraz ze skanem pisemnej zgody
osób zgłaszanych. Następnie oryginał zgody
trzeba wysłać pocztą na adres Stowarzyszenia Wiosna (ul. Berka-Joselewicza 21, 31-031
Kraków). – Jeśli rodzina nie podpisze druku
zgody wstępnej, wolontariusz nie będzie mógł
się z nią skontaktować – podkreślają organizatorzy Szlachetnej Paczki.
To ogólnopolska akcja, podczas której wolontariusze przeprowadzają wywiady ze zgłoszonymi do projektu osobami w potrzebie, a gdy te
się zakwalifikują, wpisywane są do specjalnej
internetowej bazy na stronie Szlachetnej Paczki.
Baza zostanie otwarta 12 listopada i będzie
służyć darczyńcom, którzy dzięki niej poznają
historie rodzin i będą mogli wybrać tę, której
pomogą.
Jak podejrzewają organizatorzy akcji, w tym
roku osób zgłoszonych do bazy Paczki może
być znacznie więcej niż w poprzednich latach.
Spowodowane jest to obecną, złą, sytuacją na
świecie - wojną w Ukrainie, kryzysem gospodarczym, wzrostami kosztów żywności, energii
elektrycznej itp. Finał Szlachetnej Paczki, czyli
tzw. Weekend Cudów, został zaplanowany na
10 i 11 grudnia.
AZ-H

«Росія вдруге вигнала мене
з дому і руйнує моє місто»
Олена Голубицька з сином Іваном живуть у Явожному.
Це вже вдруге родина мусила залишити свій дім у
Слов’янську, бо росіяни руйнують українські міста й
села, через війну гинуть люди, тисячі українців отримують
травми… Мільйони родин покинули домівки, шукаючи
безпечного прихистку.
2014 року Олена працювала інструкторкою тренажерного
залу, тренеркою групових програм, сама – майстер спорту
(пауерліфтинг).
– Уперше зробили паспорти, аби нарешті в травні поїхати на
відпочинок у теплу країну, а тут у квітні росіяни захоплюють
наше відділення поліції, – пригадує Олена.
За словами Олени, 2014 року влада мовчала: як діяти,
ніяких інструкцій не давали, було страшно, люди не розуміли,
що діється і як надовго війна. З 2 травня в місто почало
прилітати, стали більш чутними обстріли, автоматні черги.
– Доти ми не могли повірити, що люди можуть убивати інших,
що танки їздять містом, – пригадує Олена. – Усе здавалось сном.
Через місяць жінка не витримала напруги і страху: почала
збиратись у дорогу.
– Почали надходити повідомлення, що людям з Донбасу
важко орендувати житло на заході України чи в центрі.
Евакуації не було організовано, – згадує Олена Голубицька.
В Україні родичів ми ніде не мали, а єдине місце, куди нас
кликали – Росія, я я поїхала туди.
А по телевізору вже показували жертв війни, руйнування…
У тітки мама і дитина прожили 3 місяці і якраз перед школою
повернулись – українські війська звільнили Слов’янськ. У
Росії жінка працювала інструктором тренажерного залу,
персональним тренером, адже жити за щось треба було,
родичі не могли утримувати рідню.
24 лютого 2022 року, коли почалось широкомасштабне
вторгнення РФ в Україну, у новинах мешканці Донбасу
побачили інформацію про план дій, евакуацію, а ще дуже

важливо – відчували підтримку інших країн та й самих
українців, були контакти, фото.
– Підвали, сон в коридорі в одязі, щодня очікування
закінчення війни… Та коли росіяни взяли Ізюм, а від
вибухів, які гриміли там, нас хитало у квартирі (відстань 50
кілометрів), я зрозуміла, що не можу більше чекати – треба
їхати, бо психіка не витримувала, – згадує Олена.
Евакуаційний потяг: тісно, душно, страшно, але безпечно.
На кордоні куди везли волонтери, туди і їхала, аби не під
кулями. Б’янковіце, Варшава… У Явожно покликала подруга
зі Слов’янська.
Спочатку на дві доби їх прихистили поляки, а потім родину
поселили в хостел: кімнати квадратів по 8, де два ліжка,
журнальний столик, туристична шафа. Загальні кухня,
коридор, душ та туалети. Але поки що безкоштовно.
– Дякуємо полякам за ці умови. Та дуже хочеться додому.
Син іноді, коли дуже криє нас всіх, проситься, аби їхати

вже у Слов’янськ, мовляв, хтось із друзів там, деякі родини
повернулись під обстріли, бо не змогли знайти житло, роботу,
не мають змоги платити за оренду помешкання, – каже жінка.
У Явожному Олена працювала на заводі, який виготовляє
устілки для різних брендів взуття – іншої роботи просто не
було. Зарплата мінімальна, як і для багатьох українців, але є
невеликі премії, якщо працюєш сумлінно. Та згодом українка
вирішила піти із заводу – праця тяжка, розвитку ніякого, і
мови там не вивчиш (а вона сподівалась, що в середовищі
якраз зможе опанувати). Маючи дві вищі освіти, жінка не
бачить себе лише на заводі.
– Чекала курси від ужонду праці, на яких обіцяють дати
ази польської і нові знання у професії – контролер ВТК,–
ділиться біженка. – Якраз зараз ходжу на ці курси.
Їхала Олена на кілька тижнів, а вже середина жовтня…
Жінка боїться обростати речами, бо не з чуток знає, як то –
збирати своє життя в наплічник чи чемодан.
Іноді біженки не хочуть ні з ким говорити. Заплакані очі,
бо рідні без води, газу та зв’язку, бо по будинку є влучання.
І радіють, коли вдається передати найдорожчим посилку
з Польщі, бо ж там на сході України ціни захмарні, немає
необхідного.
Чоловік Олени, Сергій – опікун незрячого батька. Без газу,
світла, води, без роботи і зі сліпим стареньким батьком
перебувати у Слов’янську під обстрілами далі не могли.
Опинились у Чехії. За словами Олени, ця країна не приймає
тих, хто мав прихисток у Польщі, а Сергій у Чехії має стабільну
роботу і хоча б якесь житло.
Батьки Олени вирішили залишатись
удома, на рідній
землі.
Ніна Король,
З родичами в Росії з
журналістка з
24 лютого Голубицькі не
України, котра
спілкуються.
живе в Явожно.
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Osiedla mają swój klimat
Podwale, bo pod wałem, Podłęże, bo pod łęgiem, Osiedle Stałe, bo tam na stałe przeprowadzili
się pracownicy elektrowni. Historia największych jaworznickich
blokowisk miała swój początek
w czasach PRL-u. To wtedy zaczęły
wyrastać kilkupiętrowe bloki, a nieopodal górowały nad nimi wieżowce. Dzięki archiwalnym zdjęciom
Muzeum Miasta Jaworzna możemy przenieść się w tamte czasy
i zobaczyć, jak kiedyś wyglądały
te, dziś gęsto zamieszkałe, jaworznickie osiedla.

Mieszkania
dla pracowników
Do najstarszych w Jaworznie blokowisk należą na pewno Podwale
i osiedle Tadeusza Kościuszki. Miano OTK wywodzi się od wodza insurekcji kościuszkowskiej, którego
nazwiskiem nazwano jaworznicką
kopalnię. Nazwa Podwale pochodzi
z kolei od słowa wał. Osiedle to leży
bowiem na zboczu wzgórza. Składa
się z kilku części. Przede wszystkim
dzieli się na Podwale stare i nowe.
Stare to grupa bloków, zbudowanych z cegły. Znajdują się one na
obszarze między dawną siedzibą
Szkoły Podstawowej nr 6 a ulicą
S.F. Mazur. Nowe Podwale to budynki, wykonane z tzw. wielkich
bloków, znajdujące się na terenie,
który ciągnie się od I Liceum Ogólnokształcącego w stronę Centrum.
Kilkupiętrowe bloki, zarówno te
na starej części Podwala, jak i te na
OTK, powstawały w latach 50. i 60.
XX wieku, a zaprojektował je, ze
swoim zespołem, Aleksander Grygorowicz, profesor doktor habilitowany Politechniki Poznańskiej,
którego autorstwa są też projekty
m.in. Trzebini czy osiedla Naramowice w Poznaniu.
OTK zostało zbudowane w latach
1953-1957. Budowa Podwala, projektu wspomnianego architekta,
trwała do początku lat 60.

Budowa Podłęża
| fot. Materiały MMJ

Podwale sprzed lat
| fot. Przemysław Dudzik

– Oba te osiedla powstały z inicjatywy jaworznickich zakładów przemysłowych, które budowały w pobliżu
bloki dla swoich pracowników. Blokowiska zbudowano na niezagospodarowanych dotąd terenach w bliskim
sąsiedztwie kopalni – wyjaśnia Maria Leś-Runicka, autorka książek
o historii Jaworzna. – Podobnie powstało Osiedle Stałe, które zbudowano na zlecenie zarządu Elektrowni
Jaworzno II. Chodzi o jego starszą
część, tę, która ciągnie się od dzisiejszej ulicy Kolbego do parku Lotników.
Powstała ona w latach 50. XX wieku
– opowiada.
Nazwa Osiedle Stałe została
nadana nieprzypadkowo. Ponieważ, w przeciwieństwie do tego,
jak do tej pory mieszkali energetycy (w małych domkach i prowizorycznych barakach w Wesołym
Miasteczku, Kolonii Artur i na Osiedlu Awaryjnym, znajdujących się
w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni), to na nowe osiedle, zbu-

dowane z cegły, pracownicy mogli
przenieść się już na stałe.

Przeprowadzka
nazwy
– Warto podkreślić, że zarówno
Podwale, OTK, jak i Osiedle Stałe powstawały w pobliżu zakładów pracy,
na terenach, już uzbrojonych w odpowiednie sieci, albo blisko tych terenów.
Dopiero później te osiedla rozrastały
się w dalszych kierunkach – stwierdza Maria Leś-Runicka. – Inaczej
było z Podłężem. Zostało ono zbudowane na pustym obszarze, jak to się
mówi, na surowym korzeniu. Trzeba
więc było te wszystkie sieci do niego
doprowadzić – dodaje.
Wcześniej rozciągały się tam łąki
i lasy, a tylko z rzadka można było
natrafić na jakieś zabudowania.
Co też ciekawe, nazwa Podłęże,
wywodząca się od podmokłych łąk,
pierwotnie dotyczyła zupełnie innego terenu. Podłężem nazywano bo-

wiem folwark, który przed wiekami
znajdował się w rejonie Wysokiego
Brzegu. Dopiero po długim czasie
Podłęże „zmieniło” swoją lokalizację i ostatecznie nazwano tak tereny, znajdujące się bliżej centrum
Jaworzna, które miały już swoje
nazwy. Jakie?
Starszej daty mieszkańcy na pewno pamiętają, gdzie były Chrusty.
To tam chodziło się kiedyś po chrust
na rozpałkę. Obecnie są one częścią
Leopoldu. Teren dzisiejszego osiedla dzielił się też na Księżą Górkę
i Golisuki. Pierwsza z tych nazw
dotyczyła obszaru, po którym ciągnie się obecnie Trasa Śródmiejska.
Druga wzięła się od gołych suk, czyli
wózków do przewozu kopalnianego
urobku. Golisuki znajdowały się na
terenie leśnym, a także tam, gdzie
dzisiaj znajdują się park miejski
i stacja benzynowa.
Decyzja o budowie blokowiska
zapadła w latach 70. XX wieku,
a akt erekcyjny jest datowany na
14 grudnia 1978 roku. Z początku
nowo budowane osiedle Podłeżem
nazywać się jednak nie miało. Pierwotną nazwą było natomiast osiedle „Zjednoczenia Polskiego Ruchu
Robotniczego”. Miano to jednak się
nie przyjęło.

Mieszkańcy
porównują

Wieżowce na Osiedlu Stałym
| fot. Materiały MMJ

Jaworznickie blokowiska zamieszkuje dziś kilkadziesiąt tysięcy osób.
Do największych należą oczywiście
Podłęże i Osiedle Stałe. Wielu tamtejszych mieszkańców to wciąż pierwsi
lokatorzy powstałych tam przed laty
mieszkań. – Wychowałam się na Podwalu, gdzie moi rodzice wprowadzili
się do nowo powstałego mieszkania
w nowszej części osiedla – wspomina
Magdalena Łuczak, która obecnie
mieszka na Osiedlu Stałym. – Gdy
byłam dzieckiem, mieszkanie na Podwalu miało kilka zalet. Miałam blisko
do szkoły, na przystanek, do centrum
miasta. Mimo to nasze osiedle było
ponure, brakowało zieleni. A z biegiem lat problemem zaczął być także
ciągły deficyt miejsc parkingowych.
Brakowało też miejsca dla dzieci do
zabawy – zaznacza.

Pani Magdalena przeprowadziła
się na Osiedle Stałe po tym, jak wyszła za mąż. Jest zadowolona z tej
zmiany. – Mamy tu dużo zieleni, park,
las, basen, fajne place dla dzieci. Blisko są sklepy, a między blokami jest
przestronnie – opisuje. – Choć niektórzy mówili, że na Osiedlu jest niebezpieczne, ja nigdy tak nie uważałam.
Moim zdaniem, więcej zagrożeń było
na Podwalu – zaznacza.
Jej zdaniem, na Osiedlu Stałym
jest większy wybór szkół i przedszkoli. Są tam też fajne miejsca do spacerów. Pani Magdzie brakuje jednak
czasów, gdy prężnie działała kręgielnia, a w parku Lotników odbywały
się miejskie imprezy. Chciałaby, by
to zielone miejsce odżyło.
Swoimi spostrzeżeniami na temat
mieszkania w jaworznickim blokowisku podzielił się z nami także Michał Jopek.
– Mieszkam w Jaworznie od 2020
roku. Wybrałem to miasto i osiedle
Podłęże nie bez powodu. Po pierwsze,
stąd pochodzi moja żona. A po drugie,
wcześniej mieszkałem w miejscowości,
niezbyt przychylnej rodzicom z dziećmi.
Dlatego często wybieraliśmy się na spacery, rowery czy na fajne place zabaw
do miast ościennych – podkreśla. –
W Jaworznie jest inaczej, a Podłęże to
dobre osiedle dla rodzin. Wszędzie jest
blisko, w tym do licznych sklepów. Nie
mamy też problemów z parkowaniem.
Podłęże jest też dobrze skomunikowane. Blisko jest przystanek, z którego
odjeżdżają autobusy do innych części
Jaworzna. Szkoda jedynie, że żaden
z nich nie jedzie bezpośrednio do Katowic – przyznaje. – Na Podłężu jest fajny
park, a nieopodal piękny las. Niedaleko
nas znajduje się przedszkole, jest szkoła, kościół, przychodnia – wymienia.
Państwu Jopkom udało się kupić
na Podłężu mieszkanie w fajnym
miejscu. Na dodatek znajduje się ono
na parterze i ma wyjście na ogródek.
– To wspaniałe rozwiązanie. Nie
stać nas na kupno domu, ale mamy
za to właśnie ten ogródek, do którego
wychodzimy przez drzwi balkonowe.
Dzieci mają miejsce do zabawy. Możemy hodować różne rośliny i relaksować
się na świeżym powietrzu w pogodne
dni – zaznacza.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Diana Stachańczyk
z córką Alicją

Amelia
Sułkowska

Szkoła zmieniła się nie do poznania.
Jest dużo inaczej niż wtedy, gdy tu
chodziłam. Jest inny rozkład sal, całkiem nowe szatnie, korytarze. Jest
dużo jaśniej. Są dodatkowe sale,
w tym sala reprezentacyjna. Cieszę
się, że zorganizowano dzień otwarty,
że można było zwiedzić, powspominać.
Mieszkamy w innej części Jaworzna,
ale z sentymentem wracam do tego
miejsca. Podstawówka, gimnazjum
przez 9 lat jedna fajna klasa.

Skończyłam SP 20 w 2019 roku,
więc już w czasie, gdy lekcje odbywały się w zastępczej lokalizacji
przy ul. Sportowej 1. Trochę szkoda, ale teraz do SP 20 chodzi moja
siostra. Uczy się w 6. klasie i mówi,
że jest bardzo zadowolona. Jestem
pozytywnie zaskoczona tym, jak
zmienił się szkolny budynek. Jest
dużo bardziej nowoczesny, sale są
pięknie odnowione. Czuć powiew
świeżości.

Matylda Boba, Natalia
Dubiel i Malwina Cira

SP 20 skończyłyśmy rok temu, więc
jeszcze przy ul. Sportowej 1. Trochę
szkoda, że nie w Byczynie, ponieważ
większość podstawówki spędziłyśmy
przecież w budynku przy Nauczycielskiej 20. Niestety, 4 lata temu
musieliśmy, praktycznie z dnia na
dzień, przenieść się do zastępczej
lokalizacji. Szkoła po modernizacji
jest ciekawa, przestronna, jasna.
Bardzo podoba się nam sala fizyczno-chemiczna.

Tymoteusz
Boba

Po 7 latach od skończenia podstawówki wróciłem do niej po raz pierwszy. Mam więc w głowie jej obraz
z czasów, gdy opuszczałem gimnazjum. Naprawdę dużo się zmieniło.
Jestem zachwycony tym, jak wygląda sala muzyczna pani Małgorzaty Świeżawskiej, że nadal jest tam
popiersie Mozarta, to samo pianino.
Po remoncie powstały nowe, piękne
sale, a szkoła wzbogaciła się w wiele
pomocy multimedialnych.

Szkołę w Byczynie odwiedzili absolwenci, rodzice, dziadkowie i wszyscy zainteresowani, jak zmieniła się ta
podstawówka | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Szkoła z marzeń

Świeżo zmodernizowana Szkoła Podstawowa nr 20 otworzyła w piątek, 14 października, podwoje dla wszystkich mieszkańców, którzy mogli zobaczyć, jak zmieniła się byczyńska podstawówka. SP20 wróciła bowiem do swojej dawnej siedziby po niemal czteroletniej przerwie,
spowodowanej tym, że w budynku doszło do szkód górniczych. Na czas ratowania szkolnego
gmachu, uczniowie zostali przeniesieni do tymczasowej siedziby przy ul. Sportowej 1. Do Byczyny wrócili nieco ponad dwa tygodnie temu, 3 października.
Dzień otwarty SP 20 cieszył się
dużym zainteresowaniem nie tylko
byczynian, ale również mieszkańców innych dzielnic. Szkoła tętniła
życiem nawet po godzinach lekcyjnych i od godz. 16 stała otworem
dla dzieci i dorosłych. Zmodernizowany gmach podziwiały rodziny obecnych uczniów, a także absolwenci.
– Radości jest co niemiara. Cieszymy się, że już nie Sportowa 1,
a Nauczycielska 20. To brzmi dumnie, a Dzień Edukacji Narodowej postanowiliśmy świętować z całą społecznością Byczyny i innych części
Jaworzna – podkreśla Katarzyna
Gniadek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20. – Jesteśmy wdzięczni
rodzicom naszych uczniów, że byli
z nami podczas modernizacji byczyńskiego gmachu. Czujemy radość
z tego, że nam zaufali i nie zabrali
swoich dzieci do innych szkół, ale
wytrwali do końca remontu i dzisiaj,
razem z nami, cieszą się, zwiedzają, gratulują. Mamy też nadzieję, że
w dalszym ciągu będą z nami współpracować – przyznaje.
Pani dyrektor, jak na gospodarza
miejsca przystało, witała gości już
w drzwiach szkoły. Zwiedzający
mogli zajrzeć praktycznie wszędzie, poczynając od sal lekcyjnych,
przez gabinety dyrekcji, pokój nauczycielski, szkolną bibliotekę, po

szatnie, stołówkę, a nawet kuchnię. Przed każdą salą stali uczniowie, którzy zapraszali do środka
i opowiadali, jakie lekcje tam się
odbywają.
Przed dwiema klasami, w których dzieci uczą się języka angielskiego, dyżurowali w dniu otwartym Dorian Biedroń i Jakub
Krowiak z klasy 8c.
– Oprowadzamy gości, odpowiadamy na ich pytania – wyjaśniają
ósmoklasiści. – Na przykład w naszej sali nowością są m.in. pojedyncze
ławki – wskazują.
Jak przyznają, nie tęsknią za
Sportową. Męczyły ich dojazdy.
Na odwiedzających czekali też
nauczyciele. – Sala, w której uczę,
jest przepiękna i z jej starego wyglądu
pozostało niewiele. Odnowiona, prezentuje się bardzo imponująco. Mamy
dużo pomocy dydaktycznych, nowe
umeblowanie, sprzęty, m.in. tablicę
interaktywną. Dzięki tym udogodnieniom bardzo poprawiła się jakość
pracy – stwierdza Urszula Jendrzejewska-Łężniak, nauczyciel
przyrody, biologii i geografii.
Otwarte były też drzwi prowadzące na szkolny dziedziniec i boiska. Na jednym z nich uczniowie
zorganizowali sobie mecz. Inni trenowali na siłowni.
Podczas dnia otwartego nie zabrakło także poczęstunku. Goście

mogli skosztować pysznych wypieków lub zjeść owoce ze szkolnego sadu.
Byczyńska podstawówka zmieniła swoje oblicze, dzięki ścisłej
współpracy wielu podmiotów,
w tym miasta i TAURONU Wydobycie. Po tym, jak w szkolnym
gmachu doszło do szkód górniczych, spółka węglowa zobowiązała się do uratowania budynku.
Zanim rozpoczął się kompleksowy
remont, odbyły się prace wzmacniające i uszczelniające górotwór.
Po tym modernizacja ruszyła pełną parą. Naprawiono popękane
ściany sali gimnastycznej i łącznika
prowadzącego do głównej części
budynku szkoły. Położono nowe
posadzki, na ścianach pojawiły się
nowe płytki. Wymieniono stolarkę
okienną i wstawiono nowe szyby.
Zmodernizowane zostały też instalacje, m.in. wodno-kanalizacyjna
i odgromowa. Remontowi została
poddana także szkolna kuchnia.
Szkoła zyskała też nowe ogrodzenie, nawierzchnię boisk, bieżni
i skoczni oraz dziedzińca. Wzbogaciła się w nowe wyposażenie sal
i sieć teletechniczną.
W odnowienie szkoły zaangażowały się liczne instytucje i prywatne firmy, a także radna Anna
Lichota i rodzice uczniów.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Łukasz Zając
z bratem Pawłem

Skończyłem szkołę w 2015 roku.
Sporo się tu zmieniło na lepsze. Za
moich czasów placówka też była
remontowana, ale teraz to był generalny remont. Cieszę się, że szkoła
wróciła do Byczyny. Uważam, że
w każdej dzielnicy powinna być
podstawówka, by dzieci mogły się
uczyć blisko domu. Mój brat chodzi tu do 2. klasy. Najbardziej podobają mu się lekcje angielskiego
oraz świetlica.

Justyna
Grabowska

Chodziłam do tej szkoły i teraz
wspominam, jak było w danych
czasach. Jestem wzruszona. Bardzo się cieszymy, że SP 20 wróciła
do swojej dawnej siedziby. Obecnie
chodzi do niej mój syn, Oskar. Jest
w 8. klasie, więc zaczął edukację
jeszcze przy Nauczycielskiej 20 i załapał się na ostatni rok, by tutaj,
w Byczynie, skończyć podstawówkę.
Budynek po remoncie jest piękny.
Jestem zachwycona zmianami.

LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA

10

NR 39/2022

20 PAŹDZIERNIKA 2022

Klub miłośników
podróży
Miejskie Centrum Kultury i Sportu
startuje z nowym projektem. Klub
MCKiS Niko zaprasza dzieci i młodzież do udziału w spotkaniach oraz
warsztatach grupy „Obieżyświaty”.
Odbywać się one będą w ramach Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Wirtualne Podróże”. Projekt
potrwa do maja 2023 r.
Zaproszenie skierowane jest do
dzieci w wieku od 9 lat. Pierwsze
spotkanie odbędzie się w ostatnim
tygodniu października w Klubie
Niko. Obowiązują zapisy (nr tel. 32
616 17 53).
– Na spotkaniach będziemy poruszać
zagadnienia dotyczące miasta, w którym
mieszkamy, naszego państwa i całego świata. Każdy uczestnik, przez cały
czas trwania projektu, będzie prowadził
swój notatnik podróżnika. Projekt będzie pretekstem do zdobywania wiedzy
o świecie i rozwijania kreatywności.
Udział w zajęciach pozwoli pracować
nad otwartością, akceptacją i rozwojem
osobistym dzieci – zachęca opiekun
projektu Kinga Jończyk.
Uczestnicy warsztatów dowiedzą
się między innymi, co to znaczy podróżować, gdzie zaczyna się podróż
i co może się przytrafić w jej trakcie,
a także jak podróżować świadomie.
Poznają również odpowiedzi na pytania o to, jaką sztukę tworzą ludzie
AU TO P R O M O C J A

na krańcach świata i czy podróżować
trzeba zawsze daleko. – Udział w projekcie zakłada kształtowanie otwartej
postawy wobec świata i ludzi, poprzez
poznawanie geografii, przyrody, kultury różnych części świata i tego, jak
funkcjonują inne społeczeństwa. Finał
będzie miał formę prelekcji podróżniczej
– zapowiada Kinga Jończyk.
Działania podejmowane w ramach
tego podróżniczego projektu mają na
celu promowanie zdrowego stylu życia, zarówno w sferze fizycznej, jak
i psychicznej. Organizatorzy chcą
pokazywać zalety świata wolnego od
uzależnień i podpowiedzieć dzieciom,
jak mogą efektywnie i atrakcyjnie wypełnić czas wolny. Chcą też zachęcić
młodych ludzi do świadomego podróżowania. – To czas na fascynującą
podróż do świata kreatywności, nauki,
a wszystko to przez zabawę i kontakt
ze sztuką – podsumowuje pani Kinga.
Przedsięwzięcie realizowane jest
w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Wirtualne Podróże” oraz „Jaworzno mówi STOP cyberprzemocy”, współfinansowanego
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie. Patronami honorowymi są:
Minister Edukacji i Nauki oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Natalia Czeleń

Uroczystości jubileuszowej SP 9 towarzyszyła prezentacja szkolnego sztandaru | fot. Natalia Czeleń

Szkolny jubileusz

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 9 w piątek,
14 października, świętowała 140-lecie działalności tej jaworznickiej podstawówki. To nie jedyna
okazja. Tego dnia mijało
też 195 lat od początku
nauczania w dzielnicy
Góra Piasku.
– Świętowaliśmy 140-lecie naszej
szkoły, ale tak naprawdę ma ona już
142 lata. Obchody uroczystości przesunęły się z powodu pandemii – wyjaśnia Malwina Jaksch, dyrektor
SP 9.
Wielkie świętowanie rozpoczęto
już w maju. Placówka zorganizowała wtedy festyn dla mieszkańców.
– W organizacji wpierali nas m.in. rodzice uczniów. W tej dzielnicy panują niesamowita atmosfera i jedność.
Każdy wspiera szkołę, jak tylko może

– opowiada Kamila Rzędzicka, nauczyciel SP 9.
W ramach jubileuszowych obchodów przygotowano specjalną wystawę. Znalazły się tu dokumenty,
kroniki i fotografie zgromadzone
w archiwum szkolnym. Materiały
dostarczyło także jaworznickie muzeum. – To przede wszystkim wystawa
historyczna, wspominająca okoliczności powstania naszej szkoły, wszystkich dyrektorów i nauczycieli, którzy
w tych murach kształcili młode pokolenia – opowiada Renata Szczerba,
nauczyciel SP 9.
Impreza jubileuszowa odbyła się
w szkole. Wśród gości byli m.in. Joanna Sekuła, senator RP, Tadeusz
Kaczmarek, przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworznie, oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty, związków zawodowych i byli dyrektorzy
świętującej podstawówki.
– Bardzo nam zależało, by uroczystość odbyła się właśnie w szkole. Chcieliśmy, by każdy poczuł ducha i atmosferę tego miejsca – wspomina Kamila
Rzędzicka.

Szkołę Podstawową nr 9 na Górze Piasku otwarto w 1880 roku. Jej
pierwszym dyrektorem był Marian
Sawicki, a potem kolejno: Maria Sawicka, Maria Kaliczak, Remigiusz
Grabowski, Maria Grabowska, Aniela Flader, Henryk Skuza, Tadeusz
Grzywna, Anna Miśtalska, Irena
Molik, Aniela Brandys, Bronisława
Szalecka, Janusz Joniec, Wiesław
Kucharski, Maria Nieużyła i Renata
Dyląg. Obecnie w murach placówki kształci się 148 uczniów i przedszkolaków. Pracuje tu 26 nauczycieli. Uczniowie zgodnie chwalą swoją
szkołę. – Cieszę się, że jestem uczennicą
tej szkoły. Jest tu bardzo rodzinnie. To
niesamowite, uczyć się w miejscu, w którym wykształciło się już tyle osób – mówi
Karolina Stawicka, uczennica SP 9.
W czasie jubileuszowej imprezy nie
zabrakło niezwykle wzruszających
momentów. Owacje za swoje przemówienie otrzymał były dyrektor szkoły,
Wiesław Kucharski , który wspomniał
o patriotycznych postawach placówki.
– W tej szkole zawsze uczono po polsku,
uczono patriotyzmu – zaznacza. NC

Nutrie zniknęły z map
W życie weszły przepisy ustawy o gatunkach obcych,
które traktują nutrie jako gatunek inwazyjny. Ta regulacja ma swoje konsekwencje również dla nutrii z Byczyny. Aktywiści już usunęli informacje o siedliskach nutrii
z map Google. Ma to utrudnić dokładne zlokalizowanie
stanowiska tych zwierząt, m.in. w Jaworznie, Rybniku
i Kotlinie Kłodzkiej. Mieszkańcy często traktowali siedliska nutrii jako lokalną atrakcję, zwierzęta były przez
nich dokarmiane i szybko ich przybywało.
Stanowisko Unii Europejskiej wskazuje, że nutria to
nie tylko inwazyjny gatunek, ale też porzucone zwierzę
gospodarskie. Temat znany jest doskonale jaworznickiemu przyrodnikowi Marcinowi Toszy. – Populację nutrii
w Jaworznie obserwuję przynajmniej od 2017 roku. Liczy
ona sobie już kilkadziesiąt osobników – mówi.
Specjalista zwraca uwagę na to, że dokarmianie czy
ograniczenie liczebności populacji nutrii żyjących w By-

czynie niewiele zmieni. – Osobniki pojawiające się przy
tym niewielkim stawiku obok dawnej linii kolejowej to tylko niewielki procent populacji, która żyje w tym rejonie
– przekonuje. Jego zdaniem - wielki problem stanowi
brak edukacji mieszkańców w zakresie gatunków inwazyjnych. – W świadomości dużej grupy ludzi, nutria jest
sympatycznym, puchatym zwierzątkiem, a jej zwalczanie to
zło – opowiada Marcin Tosza.
Jaworznicki przyrodnik popiera akcję usuwania lokalizacji siedlisk nutrii z mapy Polski. Obawia się jednak
tego, że wkrótce w życie wejdzie rozporządzenie wykonawcze do ustawy o gatunkach obcych, które zmusi odpowiednie organy do eksterminacji zwierząt. Zdaniem
jaworznickiego przyrodnika najlepszym rozwiązaniem
byłoby stworzenie specjalnego azylu dla tych zwierząt.
– Prywatny ośrodek byłby jedyną szansą na ocalenie życia
tych zwierząt – przyznaje pan Marcin.
NC
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Jawszanty
powracają!
W jaworznickim Jazz Club Muzeum odbędzie
się kolejna edycja popularnych w naszym mieście Jawszant. Na scenie wystąpią Perły i Łotry.
Koncert planowany jest na sobotę, 22 października. Z całą pewnością będzie klimatycznie
i melodyjnie. – Jawszanty to w naszym mieście już
tradycja. Koncerty odbywają się od około piętnastu lat. Początkowo odbywały się w Pajęczynie na
Osiedlu Stałym, a kilka lat temu przeniosły się do
centrum miasta, właśnie do Jazz Club Muzeum. Od
samego początku cieszyły się popularnością wśród
jaworznian – opowiada Zbigniew Woszczyna
z Jazz Club Muzeum.
Tym razem gwiazdami Jawszant będą Perły
i Łotry, dawniej Prawdziwe Perły, Perły i Łotry
z Shanghaju. To zespół założony w 1992 roku.
Grupa na początku wykonywała muzykę folkową a cappella, ale po kilku latach artyści zdecydowali się na wykorzystanie instrumentów
w swojej twórczości. Przez lata skład zespołu
się zmieniał.
Muzycy na swoim koncie mają kilka wydanych albumów: „Sail-Ho!” (1995), „Pieśni
po pracy” (1997), „Kanał lewy, kanał prawy”
(2000), „Perły w sieci” (2001), „Burza. Dekada
Łotrów” (2004), „Missa” (2006) i „Na wygnaniu” (2010).
Zespół od wielu lat angażuje się w działalność
charytatywną. Muzycy współuczestniczyli m.in.
w produkcji płyty „Szanty dla Pajacyka” dołączonej do czasopisma „Żagle”. Dochód z jej sprzedaży
przeznaczony był dla fundacji Pajacyk. Pojawili się także na kolejnej płycie-cegiełce „Szanty
z sercem”, dochód ze sprzedaży został przeznaczony na wsparcie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Perły i Łotry są gospodarzami
serii festiwali Port Pieśni Pracy odbywających
się w Tychach i w Charzykowach. – Zagramy
w Jaworznie tradycyjny, szantowy koncert. Mam
nadzieję, że wszyscy będziemy się dobrze bawić –
mówi Michał Gramatyka z zespołu Perły i Łotry.
Bilety na występ grupy kupić można w cenie 45 zł
w przedsprzedaży oraz 55 zł w dniu koncertu. NC

Uczą
muzyków
ATElier Kultury zaprasza na lekcje gry na
pianinie lub saksofonie. Warto wspomnieć,
że aby uczestniczyć w zajęciach, trzeba mieć
swój saksofon. Zaproszenie skierowane jest
do początkujących i zaawansowanych muzyków. Uczestnicy opanują m.in. technikę gry
na instrumentach.
Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek.
Prowadzić je będzie Natalia Dziacko - pianistka i saksofonistka, absolwentka wydziału instrumentalnego Akademii Muzycznej
w Krakowie. – Będą to zajęcia indywidualne
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Przygodę
z muzyką można rozpocząć w każdym wieku.
Chcę pokazać, jak w łatwy i przyjemny sposób,
można nauczyć się grać zarówno na pianinie, jak
i saksofonie – mówi Natalia Dziacko.
Więcej informacji zdobyć można telefonicznie, dzwoniąc pod numer 32 762 91 42 w.
10. Miesięczny koszt zajęć to 200 zł.
Natalia Czeleń

Z policyjną orkiestrą wystąpili soliści, Justyna Kupczyk-Piechota i Piotr Tłustochowicz | fot. Andrzej Pokuta

Policyjny koncert
z owacjami na stojąco

To była prawdziwa muzyczna uczta, którą zgotowali jaworznickim melomanom policjanci. W Hali Widowiskowo-Sportowej MCKiS odbyła się bowiem w niedzielę, 16 października, Policyjna Gala Koncertowa. Na widowni zasiedli mieszkańcy, policjanci z różnych jednostek regionu, z rodzinami, a także reprezentanci innych służb mundurowych. To dla nich
wystąpiła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z zaproszonymi solistami i muzykami. Koncert
odbył się z okazji nadania sztandaru jaworznickiej komendzie i osłonięcia obelisku, upamiętniającego policjantów 7. Kompanii Rezerwy Policji Państwowej, stacjonującej w Jaworznie w latach 1936-1939.
– Życzę państwu wspaniałego koncertu, muzycznych wzruszeń, tego, aby ten koncert pozostał w państwa pamięci na wiele miesięcy,
a może i lat, i aby zawsze państwo przyjaźnie
spoglądali na polskich policjantów, którzy nie
tylko strzegą bezpieczeństwa, nie tylko interweniują wtedy, kiedy trzeba, ale również potrafią
pięknie zagrać dla państwa – podkreślił insp.
dr Piotr Uwijała, komendant miejski policji
w Jaworznie.
Orkiestra katowickiej KWP powstała
w 1973 roku. Zagrała już ponad 4 tys. koncertów, w kraju i za granicą. Wykonuje utwory
marszowe, koncertowe, transkrypcje muzyki
symfonicznej, utwory religijne i opracowania
standardów muzyki rozrywkowej. Jej kapelmistrzem jest od 2010 roku asp. sztab. Waldemar Skotarski.
– Pokazujemy wizerunek policji inny od tego,
który mieszkańcy widzą na co dzień, w codziennej pracy funkcjonariuszy – przyznaje
dowódca muzykujących stróżów prawa. –
Cieszymy się, że nasz koncert wzbudził tak
duże zainteresowanie.
Zanim orkiestra zagrała, przed publicznością wystąpiły uczennice Szkoły Podstawowej nr 13, które zaprezentowały specjalny
układ taneczny. Po nim rozpoczęła się część
muzyczna. Wraz z policyjnymi muzykami na
jaworznickiej scenie wystąpili soliści - Justyna Hupczyk-Piechota i Piotr Tłustochowicz. Muzycy zaprezentowali zarówno
patriotyczne, jak i rozrywkowe utwory. Nie
zabrakło hitów zespołu Queen, przeboju
z filmu „Dirty dancing” czy słynnej piosenki
Andrzeja Rosiewicza „Chłopcy radarowcy”.

Publiczność nagradzała występujących owacjami na stojąco.
– Moim zdaniem to był kolejny udany koncert w naszej hali. Zaproszenia na to muzyczne
wydarzenie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a publiczność nagradzała artystów
gromkimi brawami – podkreśla Monika Komańska, pełnomocnik ds. organizacyjnych
MCKiS Jaworzno. – Korzystając z okazji, już
teraz chcę zaprosić jaworznicką publiczność

na nasz tradycyjny Koncert Noworoczny. Nie
zdradzę jednak, co zaplanowaliśmy. Niech to
pozostanie niespodzianką – dodaje.
Policyjna Gala Koncertowa odbyła się pod
honorowym patronatem komendanta wojewódzkiego policji, nadinsp. Romana Rabsztyna, oraz prezydenta miasta, Pawła Silberta. Organizatorem wydarzenia było Miejskie
Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Publiczność bardzo dobrze się bawiła | fot. Andrzej Pokuta
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Kreatywne
popołudnia
Dom Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego przy ul. Jagiellońskiej
3 w Szczakowej zaprasza na zajęcia artystyczne dla dzieci. Młodzi
jaworznianie rozpoczną tu przygodę
z origami i włóczką. Dla chętnych zaplanowano także zajęcia plastyczne.
Szczegółowe informacje i zapisy u Renaty Palęgi, instruktorki w Miejskim
Centrum Kultury i Sportu, pod nr. tel.
32 617 75 38.
Zajęcia origami skierowane są do
dzieci od 7 lat i odbywać się będą
w środy o godz. 15. Na warsztatach
mali artyści będą mieli okazję poznać
wywodzącą się z Chin sztukę składania papieru.
Na młodych jaworznian czekają
też warsztaty tworzenia z włóczki.
Odbywać się będą w czwartki o godz.
15. Oferta skierowana jest do starszych przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym. – Na zajęciach
będziemy tworzyć płaskie i przestrzenne
prace z włóczki: zwierzątka, ozdoby,
kartki świąteczne – wymienia Renata Palęga.
Na uczniów jaworznickich podstawówek czekają również zajęcia
plastyczne. Młodzież spotykać się
będzie w szczakowskim Domu Kultury w czwartki o godz. 17.
– Będziemy tworzyć w różnych technikach plastycznych i rękodzielniczych
np. kolaż, papieroplastka, scrapbooking,
decoupage, makrama, plastelina, masa
solna, szycie ręczne. Powstaną prace płaskie i przestrzenne, dekoracyjne i użytkowe, w tym między innymi
ozdoby, upominki, prace związane ze
świętami, porami roku – zapowiada
Renata Palęga.
NC

Wąsik, ach,
ten wąsik ...
Pierwsze spotkanie z przyszłym
teściem to dla wielu ogromny stres.
Taki właśnie towarzyszył będzie
głównemu bohaterowi sztuki pt.
„Wąsik - Jak się (nie)golić przed poznaniem teścia” w reżyserii Jana Jankowskiego. Jakie wrażenie przyszły
zięć zrobi na ojcu wybranki swojego
serca? Dowiedzieć się tego będzie
można już w niedzielę 23 października, o godz. 19, w Młodzieżowym
Domu Kultury.
Głównym bohaterem sztuki jest
młody, wyjątkowo nieasertywny i bezrobotny mężczyzna, który
przygotowuje się na pierwszą wizytę
przyszłego teścia. Narzeczona, jego
bezrobotny kumpel oraz gadatliwy
sprzątacz wcale nie dodają mu otuchy. – W krytycznym momencie zawodzi maszynka do golenia, pozostawiając
na twarzy bohatera wąsik. Nowy zarost
nieoczekiwanie prowokuje przezabawne
sytuacje – zdradzają autorzy spektaklu. Bilety można kupić za pośrednictwem biletyna.pl.
NC
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Włodzimierz Bubak od kilku lat pasjonuje się fotograﬁą. Efekty jego pracy podziwiać można m.in. w internecie. Zdjęcia robią wrażenie, a co najważniejsze, przedstawiają i promują zakątki naszego miasta. Z jaworznianinem rozmawiamy o fotografowaniu.

Fotograﬁa nie tylko odzwierciedla,
ale też interpretuje

Prowadzi pan bloga oraz fanpage „Trzeci Plan”. Poświęcone są
one fotografiom przedstawiającym naturę. Skąd taki pomysł
i zainteresowania?

plenerowa to trudne zadanie?
Nie interesują pana tzw. „szybkie zdjęcia”?

Muszę przyznać, że choć przyrodę
kocham od zawsze, to przez większość
mojego życia byłem niewrażliwy na
fotografię krajobrazową. Od robienia
zdjęć ważniejsze było dla mnie to, gdzie
jestem i co widzę. Przełom nastąpił na
początku pandemii, kiedy zobaczyłem
zdjęcia chrzanowskiego fotografa, Piotra
Kłeczka. Przedstawiały one Zamek Tenczyn na tle Babiej Góry - perspektywa,
wieloplanowość i przestrzeń – to było
niesamowite! Zrozumiałem, że fotografia
nie tylko opisuje, ale również interpretuje
krajobraz. Nie musi jedynie reportersko
odzwierciedlać wycinka rzeczywistości,
ale może również oddawać subiektywne
emocje związane z otoczeniem, przedstawiać nasze więzi z miejscem oraz
sposób, w jaki chcemy na nie patrzeć.
Jak długo zajmuje się pan fotografią?
W latach studenckich poddałem się
modzie na lomografię. Kupowałem stare,
analogowe, czasem średnioformatowe
aparaty, chodziłem z nimi po mieście
i robiłem nieudane zdjęcia. Byłem na to
zupełnie nieprzygotowany i z perspektywy czasu oceniam to, jako niepotrzebny
snobizm. Później aparat towarzyszył mi
na wyprawach wysokogórskich. Też
próbowałem iść pod prąd. Były to lata,
w których rozkwitała fotografia cyfrowa, a ja naświetlałem pozytywowe slajdy, z różnym rezultatem. Kolejny impuls
to narodziny naszych dzieci oraz idąca
za tym chęć uwieczniania wyjątkowych
chwil. Jednak wciąż było to tylko dokumentowanie wydarzeń, a nie świadoma
fotografia. Tak naprawdę zacząłem się
tym zajmować na poważnie dopiero 2,5
roku temu, kiedy zacząłem wypatrywać
Tatr z Jaworzna.
To bardziej profesjonalne czy
amatorskie zajęcie?
Zdecydowanie amatorskie! Jestem
samoukiem i wciąż nie potrafię określać siebie mianem „fotograf”. To zbyt
duże słowo, niosące za sobą spory ciężar gatunkowy.
Czy fotografuje pan tylko jaworznickie plenery?
One sprawiają mi najwięcej radości.
Nie sądzę, żebym potrafił zrobić dobre
zdjęcie miejsca, którego nie znam dobrze. No chyba że jest to znany punkt
widokowy na szlaku turystycznym,
ale w takich fotografiach nie ma nic
oryginalnego. Podam przykład: w tym
miesiącu widziałem mnóstwo wspania-

Włodzimierz Bubak z fotografowania czerpie wiele radości
| fot. Archiwum prywatne

łych zdjęć ze słowackiego Zamagurza.
Przez chwilę też chciałem tam pojechać
i powtórzyć te kadry, ale pomyślałem skoro moje zdjęcia na pewno nie będą
ani inne, ani lepsze od zdjęć moich
poprzedników, jaki będzie tego sens?
Dobrych kadrów nie trzeba szukać
daleko. Kiedyś wracaliśmy z żoną z podróży po Kirgistanie. Jechaliśmy pociągiem z lotniska z Warszawy do Jaworzna, patrzyłem przez okno i myślałem:
„Boże, jak tu jest pięknie! Wolę tę zieleń
niż lodowce Tien Szanu”. Kilka dni
później pojechaliśmy w polskie Tatry,
a tam podobna refleksja. Odpoczywaliśmy na Granatach, a ja czułem, że
jest tam tak samo pięknie co na siedmiotysięczniku w Pamirze. Poza tym
jestem wielkim zwolennikiem koncepcji
„mikrowypraw” i szukania przygód tuż
za progiem swojego domu. Spacerując
wzdłuż Białej Przemszy, czuję się bliżej natury niż na zatłoczonym szlaku
w Tatrach.
Jestem bardzo związany emocjonalnie z naszym regionem. Owszem, czasami wydaje mi się, że Jaworzno robi
się fotograficznie za ciasne i szukam
dalej. Na przykład w tym roku zrobiłem
zdjęcie Drogi Mlecznej, przechodzącej
przez drzwi nieistniejącej wioski w Beskidzie Niskim. Przygotowywałem się
do tego miesiącami i jestem zadowolony z rezultatu. Ale później wracam na
Pagóry Jaworznickie i stwierdzam, że
wciąż mam tutaj wiele do pokazania.
Oczywiście na urlop też biorę ze sobą
aparat, ale uważam, że powinniśmy
starać się robić zdjęcia blisko swojego

miejsca zamieszkania i szukać nieoczywistego piękna wokół siebie.
Mówi się, że dobre zdjęcie, to takie, które zostało zrobione z miłością. Pana zdjęcia robią wrażenie. Czy można wysnuć wniosek,
że uwielbia pan naturę?
Dziękuję za to pytanie. Jeśli ludzie,
patrząc na moje zdjęcia, wysnuwają taki
wniosek, to mogę tylko powiedzieć, że
jestem szczęśliwy.
Patrząc na efekty pana pracy,
odnosi się wrażenie, że sporo
czasu poświęca pan na obserwację przyrody. Czy fotografia

Znam osoby, które potrafią przyjść na
miejsce i od razu zrobić piękne zdjęcie.
Mają do tego predyspozycje, intuicję lub
fotograficzny szósty zmysł. Ja do nich
nie należę. Najpierw jestem w plenerze
kilkukrotnie - piechotą albo rowerem
- oswajam teren, obserwuję otoczenie
i trenuję uważność. W planowaniu pomagają internetowe symulacje, modele
terenu i mapy.
Kiedy powstanie już pomysł na kadr,
sprawdzam miejscówkę i robię zdjęcia
próbne. Następnie trzeba czekać – na
widzialność, na pogodę, na porę roku
- czasem miesiącami. W tym tygodniu
chciałem sfotografować wschód księżyca nad Trzema Koronami, niestety,
wieczór okazał się pochmurny, a następna szansa na zrobienie tego zdjęcia
przypada dopiero za rok. Zapisałem to
sobie w kalendarzu.
Na etapie wywoływania zdjęcia też
potrafię długo pracować, by uzyskać
zadowalający efekt. Czasem odwlekam
publikację kadru na następny dzień, bo
nie potrafię zdecydować o jakimś detalu, typu balans bieli. To znak, że trzeba sobie zrobić przerwę. Nie interesują
mnie „szybkie zdjęcia”. To być może
efekt mojej flegmatycznej natury i pod
tym względem moja praca przypomina
bardziej rzemiosło niż sztukę.
Czy planuje pan zaprezentować
swoją twórczość np. na wernisażu?
To byłoby coś niesamowitego, ale
nawet o tym nie marzyłem. Szczerze
mówiąc, nie mam pojęcia, jak się do
tego zabrać i kogo prosić o pomoc. Kto
wie, może kiedyś?
Dziękuję za rozmowę.
Natalia Czeleń

Jaworznianin pokazuje uroki miejskiej przyrody, w tym Sosiny
| fot. Włodzimierz Bubak
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Ulotne chwile w książnicy

Wystawę Sabiny Piotrowskiej, Anny Sawiak i Barbary Fraszczyńskiej podziwiać można w jaworznickiej książnicy do końca miesiąca | fot. Materiały STK

nych obowiązków i zgiełku, ale także
okazja, by spełniać się artystycznie.
Daje się to dostrzec w ich fotografiach, co wielokrotnie podkreślali
goście wystawy. – Spotkałyśmy się
z bardzo pozytywnym odbiorem publiczności. Najczęściej pytano nas o historię
związaną z danym zdjęciem. Mam nadzieję, że takich wystaw w przyszłości
będzie wiele – opowiada Anna Sawiak.

Pozytywna ocena gości wernisażu
bardzo ucieszyła artystki. – Uznanie
w oczach odbiorcy to cudowne uczucie,
które uskrzydla i mobilizuje. Wszystkim
serdecznie dziękuję za obecność na wernisażu – podkreśla Sabina Piotrowska.
Prace Sabiny Piotrowskiej, Anny
Sawiak i Barbary Fraszczyńskiej podziwiać będzie można do 1 listopada.
Natalia Czeleń

To, czy obchodzimy, czy nie obchodzimy Halloween, jest kwestią sporną, którą trudno rozstrzygnąć, bo to
indywidualny wybór. Niemniej bez
względu na to, czy i jak celebrujemy
to święto - długie jesienne wieczory
sprzyjają oglądaniu filmów z dreszczykiem. Warto wprowadzić się
w klimat, sięgając po klasyczne lub
bardziej współczesne propozycje filmowe, które są zróżnicowane gatunkowo i zrealizowane w odmiennych
konwencjach. Przemysł filmowy na
Halloween oferuje całą gamę filmów,
przede wszystkim horrorów. Tych
mamy bardzo szeroki wybór. Halloween samo w sobie stało się też popularnym tematem innych rozmaitych
produkcji, od filmów rodzinnych,
przez animowane, po komedie.
Uwielbiam twórczość Tima Burtona, bo jest mistrzem w tworzeniu
Filmograﬁa

Wspaniała przygoda i spore wyzwanie - tak Sabina Piotrowska, Anna
Sawiak i Barbara Fraszczyńska podsumowały wernisaż swojej wystawy
pt. „Ulotne chwile". Członkinie Stowarzyszenia Twórców Kultury zaprezentowały w galerii ExLibris Miejskiej
Biblioteki Publicznej swoje fotografie.
Każda z pań pokazała na zdjęciach,
jak widzi świat i naturę. Można się
tu doszukać piękna przyrody, ciszy
i spokoju oraz cudu macierzyństwa.
– Choć różnimy się i mamy inne
spojrzenie na świat, to mimo to nasza
współpraca przebiegała świetnie i udało
nam się stworzyć spójną wystawę. Każda z nas zaprezentowała próbkę swojej
twórczości, ukazując w ten sposób to, co
nas urzeka, dotyka i wzrusza – zdradza
Anna Sawiak.
Wystawa artystek nosi tytuł „Chwile ulotne” i przedstawia wszystko, co
nieuchwytne i przemijające. – Ostatnim aktem istnienia prezentowanych
zdjęć są odczucia gości. Mamy nadzieję,
że wystawa stanie się „nieulotna" i zapadnie w pamięci zwiedzających – mówi
Barbara Fraszczyńska.
Jaworznickie trio łączy zamiłowanie do fotografii i uroków przyrody.
Dla pań wypoczynek na łonie natury
to nie tylko relaks, z dala od codzien-

Halloween
filmów podszytych grozą, jednocześnie potrafi zachować indywidualny, autorski styl. „Sok z żuka” to
klasyka - czarna komedia ze znakomitą kreacją aktorską Michaela
Keatona, idealna na halloweenowy
wieczór. Młode małżeństwo ginie
w wypadku, a w jego konsekwencji zostaje uwięzione przez 150 lat
w domu, do którego dopiero co
się wprowadzili. Bardzo im to nie
przeszkadza, bo kochają swoje lokum. Wszystko niestety się zmienia,
gdy wprowadza się do niego nowa,
żywa rodzina, a koegzystencja jest
niemożliwa. Para, by pozbyć się
nowych lokatorów, wzywa na pomoc demonicznego bioegzorcystę.
Jednak jego działania wymykają
się spod kontroli, co przynosi wiele
nieoczekiwanych perypetii.
Katarzyna Pokuta

Amityville, reż. Stuart Rosenberg, USA 1979
Antychryst, reż. Lars von Trier, Dania i inni 2009
Blair Witch Project, reż. Daniel Myrick, Eduardo Sánchez, USA 1999
Carrie, reż. Brian de Palma, USA 1976
Carrie, reż. Kimberly Peirce, USA 2013
Coco, reż. Adrian Molina, USA 2017
Dzieci nocy, reż. Harry Kümel, Francja i inni 1971
Dziecko Rosemary, reż. Roman Polański USA 1968
Gnijąca Panna Młoda, reż. Tim Burton, USA 2005
Halloween, reż. John Carpenter, USA 1978
Hokus pokus, reż. Kenny Ortega, USA 1993

Wsiąść do Pociągu: Widmo oraz San Francisco

Bilet (nie tylko) na pociąg
Pomimo swej prostej mechaniki i familijnej
grupy docelowej – Wsiąść do Pociągu od
Days of Wonder to wciąż jeden
z najpopularniejszych tytułów,
po który sięgają również zaawansowani gracze na całym świecie.
Co nowego Alan R. Moon, autor kultowej serii, przygotował
tym razem? Dzięki gdańskiemu
wydawnictwu Rebel starsi gracze
mogą zwiedzić San Francisco, natomiast najmłodsi planszówkowicze
cieszyć się z tworzenia połączeń
m.in. pomiędzy Pracownią szalonego naukowca a Chatką z piernika.
Kiedy szukam w miarę szybkiej gry,
niewymagającej wielkiego skupienia
i pozwalającej na prowadzenie rozmowy
w tle, to przeważnie ściągam z pułki jedną
z wariacji Wsiąść do Pociągu, a tych jest
naprawdę dużo. Gracze mogą podróżować m.in. po Europie, Azji, Krajach
Północy, zwiedzać Amsterdam, Nowy Jork,
Londyn czy Polskę – wybór samodzielnych tytułów i dodatkowych
map jest obecnie bardzo bogaty. Moon przygotował również coś
dla młodszych graczy. Z początku była to tylko Pierwsza podróż,
lecz teraz na rynku pojawiła się halloweenowa edycja Widmo.
Wsiąść do Pociągu Widmo posiada uproszczoną mechanikę,
dzięki czemu, gra z powodzeniem sprawdzi się wśród młodszych
graczy. Jak w przypadku pełnej wersji, tak i tutaj, gracze mogą
wykonać w swojej turze tylko jedną akcję. W przypadku Widma są
dwie akcje: dobranie dwóch kart platform ze stosu lub utworzenie
połączenia pomiędzy dwiema sąsiadującymi lokacjami, poprzez
wyłożenie z ręki wymaganej liczby kart w odpowiednim kolorze.
Gra toczy się do momentu, kiedy jeden z graczy zrealizuje sześć
biletów, lub do wyczerpania wagoników w kształcie nawiedzonego domu – wtedy wygrywa osoba, która zrealizowała najwięcej
biletów. Aby zrealizować bilet, należy połączyć przedstawione na

nim lokacje, wtedy właśnie możemy dobrać kolejny bilet. W grze
przewidziano również specjalne premie: Cukierek albo psikus oraz
Ratusz – obie za wykonanie specjalnych połączeń.
Graficznie WdP Widmo jest idealnie dostosowane do młodszych graczy: duże i proste do odnalezienia lokacje oraz krótkie
połączenia znajdujące się na dużej planszy. Do tego karty z zabawnymi wizerunkami oraz świetnie wykonane, plastikowe nawiedzone wagoniki.
Wsiąść do Pociągu San Francisco to już bardziej zbliżona wersja do swojego pierwowzoru, chociaż mamy tutaj dużo mniejszą
planszę, co niewątpliwie ma swoje odzwierciedlenie w długości
rozgrywki. Gracze dalej mają do wykonania jedną akcję lecz tym
razem mogą również na tym etapie dobrać oba, lub tylko jeden
z wylosowanych biletów. Ponadto dobierając dwie karty lokomocji,
gracze mogą zdecydować, czy pociągnąć karty w ciemno ze stosu,

czy zabrać któreś z leżących na stole. W przeciwieństwie do Widma,
gra kończy się tylko w momencie
wyłożenia prawie wszystkich wagoników przez jednego z graczy
– ostatnia runda rozpoczyna się,
kiedy któremuś z graczy pozostaną
w zasobach dwa wagoniki. Ponadto każde utworzone połączenie daje
określoną liczbę punktów, a zrealizowane i niezrealizowane bilety
o określonych wartościach potrafią
nieźle namieszać przed ostatecznym
ogłoszeniem wyników. W grze autor
przewidział dodatkowy sposób pozyskania punktów – żetony turystyki. Gracz, który utworzy połączenie
z miejscem, w którym znajduje się
żeton turystyki, może jeden taki żeton zabrać, o ile już go wcześniej nie
posiadał. Liczba zebranych, niepowtarzających się żetonów turystyki, odpowiada liczbie punktów według tabeli
znajdującej się w instrukcji.
Jak w przypadku WdP Widmo, tak
i tutaj znajdziemy świetnie wykonane plastikowe wagoniki, które tym razem przedstawiają tramwaje. Również
wykorzystanie pastelowych kolorów
w wagonikach bardzo dobrze współgra z resztą komponentów gry. Przed
zakupem swojego egzemplarza warto
dopytywać w sklepach o bonusowe, żółte
wagoniki, które świetnie oddają klimat
Złotego Miasta.
Artykuł powstał przy współpracy z wydawnictwem Rebel.
Radosław Kałuża | @harcmepel
6+
30 min.
2-4

SPORT

14

NR 39/2022

20 PAŹDZIERNIKA 2022

Sparingowe boksowanie
Pięściarze z JaworTeamu zorganizowali w piątek, 14 października,
trzeci już Boxing Sparring Friday, czyli Sparingowy Piątek, podczas którego
swoich sił próbowali na ringu zawodnicy z klubów sportowych z różnych
miast. To propozycja zarówno dla
amatorów, jak i zawodowych bokserów, a także dla sportowców, trenujących inne sporty walki. Kontrolne
pojedynki odbyły się w hali sportowej
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
na Leopoldzie.

– Wpadłem na ten pomysł z kolegą
Przemkiem około 2 miesiące temu. To
już trzecie nasze spotkanie – przyznaje
Przemysław Gorgoń, trener młodych pięściarzy z Jaworznickiego
Klubu Bokserskiego JaworTeam.
– Podczas sparingów międzyklubowych zawodnicy mogą się wymieniać
tzw. uprzejmościami, sprawdzając się
w walce z pięściarzami, z którymi
jeszcze nie boksowali. Bowiem każdy zawodnik ma swój unikalny styl
– tłumaczy.

Sparingi odbywały się na matach | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Spotkania sparingowe, zaproponowane przez JaworTeam, od początku cieszą się dużym zainteresowaniem. Do Jaworzna przyjeżdżają
na towarzyskie boksowanie pięściarze z różnych klubów regionu. Tylko
w ostatni piątek swoich sił na ringu
spróbowało ponad 20 zawodników,
m.in. z Tychów, Mikołowa, Mysłowic
i Sosnowca.
Pojedynki w ramach Boxing Sparring Friday odbywają się na dwóch,
wydzielonych matach, imitujących
bokserskie ringi. Każdy zawodnik
może liczyć na fachową poradę trenerów. Walki są sędziowane przez
wykwalifikowanych sędziów, którzy
pod koniec pojedynków nie wskazują
jednak zwycięzcy. – Nasze spotkania
odbywają się co 2-3 tygodnie i chodzi w nich o wymianę doświadczeń.
Ten pomysł cieszy się coraz większą
popularnością. To nas bardzo cieszy
– przyznaje Włodzimierz Kromka,
prezes JaworTeamu. – W sparingach
mogą wziąć udział osoby, które mają
minimum 10 lat i posiadają już pewne
doświadczenie w treningach bokserskich,

W spotkaniu bokserskim wzięli udział zawodnicy różnych klubów
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

należą do któregoś z klubów i posiadają
aktualne, roczne badania lekarskie. Zachęcamy, by zawodnicy przywozili ze
sobą swój sprzęt, czyli rękawice, kaski,
bandaże – zaznacza.
W Sparingowym Piątku wzięła
udział m.in. Kornelia Pulchny z Jawor Teamu. – Sparowałyśmy z koleżanką już niepierwszy raz. Takie kontrolne walki to supersprawa. Można się
dzięki nim zdobyć nowe doświadczenie
– stwierdza pięściarka, która trenuje
od dwóch lat i ma już na koncie m.in.

brązowy medal mistrzostw Polski.
Zadowolony z jaworznickich sparingów jest też Sergiej Kiszko z BKS-u Smok-Zabierzów. – Jaworzniccy
zawodnicy to silne chłopaki. Można
się od nich wiele nauczyć – podkreśla
bokser. – Trenuję od 7 lat. Boks pomaga mi w życiu, umacnia mój charakter.
Dla mnie to już styl życia – zaznacza.
O terminie kolejnego Sparingowego Piątku JaworTeam poinformuje
na swoim Fb.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Znów zwycięstwo

Maszerowali
z kijkami

Jaworznickie Sokoły wygrały 3:0 kolejny
mecz w ramach 2. ligi siatkówki.
Drużyna MCKiS-u pokonała na wyjeździe zespół UMKS-u Kęczanin Kęty.
W pierwszym secie podopieczni trenera Tomasza Wątorka triumfowali
25:16. Drugą partię zwyciężyli 25:18,
a trzecią 25:21. MPV spotkania, czyli
najlepszym zawodnikiem, był Jakub
Grzegorzec.
W ramach 4. kolejki, 23 października, MCKiS zagra na własnym parkiecie z Karpatami Krosno. Początek
meczu w Hali Widowiskowo-Sportowej zaplanowano na godz. 16.

20 osób wzięło udział
w Hardwalkingu z Nord Walkers.
Miłośnicy spacerów z kijkami wybrali
się tym razem na ponad 16-kilometrowy rajd po Jaworznie. Wędrowali
w rejonie Grobli, Tarki i przez okoliczne lasy. Organizatorem sportowego wydarzenia był byczyński klub
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu
Niko, przy którym działa grupa chodziarzy. Ekipie przewodziła Kinga
Jończyk, instruktorka MCKiS. O kolejnych wypadach nordwalkersi będą
informować na swoim profilu na Fb
pn. Nord Walkers Jaworzno.

Trzy fiaska,
jeden remis

Wojownicy
na podium

W ramach minionej kolejki piłkarskiej Szczakowianka Jaworzno przegrała mecz z Unią Rędziny. Jaworznicka drużyna, zmagająca
się w 1. grupie 4. ligi śląskiej, uległa
przeciwnikowi 3:4. W najbliższą sobotę, 22 października, szczakowski
team podejmie na własnym boisku
Podlesiankę Katowice.
Kolejne porażki dopisały do swoich
kont także, grające w wadowickiej
okręgówce, Victoria 1918 Jaworzno
i Ciężkowianka Jaworzno. Pierwsza
z drużyn przegrała 0:2 z Halniakiem
Targanice, druga – 0:1 z Narożem
Juszczyn. W tej samej lidze zremisowała za to Zgoda Byczyna. Mecz
z LKS-em Bobrek zakończył się wynikiem 1:1.
W najbliższy weekend team z Byczyny zagra z Brzeziną Osiek, Victoria
z Babią Górą Sucha Beskidzka, a Ciężkowianka z Halniakiem Targanice.

Marcel Hulbój z Klubu Sportowego Sparta Jaworzno
wywalczył złoty medal w kategorii
junior -61 kg na Pucharze Europy
ALMMA w Teresinie. Jaworznicki zawodnik, w zmaganiach MMA,
wygrał wszystkie swoje walki przed
czasem. Z kolei w zawodach ALMMA
218, które odbywały się jednocześnie
z Pucharem Europy, inny wojownik Sparty, Filip Kras, zajął trzecie
miejsce w kategorii junior pierwszy
krok -66 kg. Spartanie przygotowują się teraz m.in. do listopadowych
mistrzostw Europy ALMMA i mistrzostw Polski BJJ GI, na które pojadą sportowcy, trenujący jiu-jitsu.
Zawodnicy jaworznickiego klubu
szykują się też do zawodów K1/Kicboxing, które odbędą się Warszawie.
Najmłodsi pojadą z kolei na turniej
Ogólnopolskiej Ligi Ju-Jitsu.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Skrzyżują
rękawice
W weekend, 29 i 30 października,
zmierzą się na jaworznickim ringu
adepci pięściarstwa z różnych polskich klubów sportowych. Rękawice skrzyżują w ramach 3. Turnieju
Bokserskiego Nadziei Olimpijskich
młodzików i młodziczek im. Janusza
Gortata. Imprezę w Hali Widowiskowo-Sportowej organizuje Akademia
Boksu Roberta Gortata, która zaprasza
do kibicowania zawodnikom. Turniej
odbędzie się pod honorowym patronatem Pawła Silberta, prezydenta
Jaworzna, Dariusza Starzyckiego,
wicemarszałka woj. śląskiego, i Polskiego Związku Bokserskiego.
W turnieju zmierzą się bokserzy
z roczników 2008 i 2009. W sobotę zmagania półfinałowe potrwają
w godz. 11-17, a w niedzielę zostaną przeprowadzone finały – też od
godz. 11.

Jak podkreślają organizatorzy, zainteresowaniem turniejem jest duże.
Dlatego zawody potrwają dwa dni.
Pierwsza edycja bokserskich zmagań odbyła się w 2020 roku. Patronem imprezy jest polski pięściarz Janusz Gortat, dwukrotny brązowy
medalista olimpijski w wadze półciężkiej, a także m.in. wicemistrz Europy
w 1973 roku w Belgradzie i sześciokrotny mistrz Polski.
Jego syn, Robert, sześć razy zdobył
tytuł mistrza Polski w boksie amatorskim w kategorii półciężkiej. Stoczył
10 zwycięskich walk w boksie zawodowym. W 2009 i w 2010 roku zdobył tymczasowy interkontynentalny
pas federacji BBU wagi junior ciężkiej.
Od 2010 roku jest sędzią bokserskim.
Prowadzi też w Jaworznie akademię
dla dzieci i młodzieży.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Zwycięstwo na początek
80:71 wygrali mecz pierwszej kolejki koszykarze MCKiS
Jaworzno. Ich przeciwnikami byli zawodnicy UKS-u SP
27 Katowice. Pierwsza kwarta zakończyła się na korzyść
Sokołów wynikiem 22:21, druga 18:8, a trzecia 23:9.
W ostatniej części spotkania jaworznianie jednak przegrali
17:33. Jak podkreślają jaworzniccy zawodnicy, katowiczanie okazali się mocnymi przeciwnikami.
– Po pierwszej kwarcie nie można było wskazać faworyta
spotkania, jednak konsekwentne wykorzystywanie przewagi
wzrostu, jaką mieliśmy pod koszem, w drugiej i trzeciej kwarcie
pozwoliło Sokołom wyjść na ponad 20 - punktowe prowadzenie
– relacjonują. – Gospodarze nie odpuścili do samego końca
i trójką w ostatniej sekundzie ustanowili wynik 71:80, który
nie odzwierciedla całego przebiegu spotkania – zaznaczają.
Jaworzniccy koszykarze wrócili do rozgrywek po kilkumiesięcznej przerwie. W poprzednim sezonie przegrali minimalnie zaciętą walkę o awans do rundy play-off.
Stracili szansę po zwycięskim meczu drużyny KKS Mickiewicz Romus Katowice z Redwoodem Stela Cieszyn.
Katowiczanie uzbierali 17 punktów w rundzie zasadniczej,
a jaworznianie 16.
Przygotowania do gry w nowym sezonie jaworznianie
rozpoczęli 8 sierpnia. Do października rozegrali 8 sparingów. Meczem z katowickim UKS-em SP27 otworzyli sezon
rozgrywkowy. W ramach drugiej kolejki, 22 października,
Sokoły zmierzą się z KKS-em Mickiewicz Romus Katowice, a 29 października podejmą u siebie MKKS Rybnik.

Koszykarze z MCKiS Jaworzno dobrze rozpoczęli sezon | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Zespół MCKiS-u Jaworzno walczy w 3. lidze od jesieni
ubiegłego roku. Trenerem Sokołów został Michał Brzozowski, były zawodnik drugoligowego zespołu MCKiS
Jaworzno.
Trzecioligowa drużyna MCKiS jest częścią sekcji koszykówki, w skład której wchodzą także grupy młodsze:
juniorów starszych MU-19, juniorów MU-17 i młodzików MU- 13, a także gruby naborowe, w których trenują
uczniowie trzecich i czwartych klas szkoły podstawowej.
Koszykarze trenują w Hali Widowiskowo-Sportowej
MCKiS przy ul. Grunwaldzkiej 80 i w sali sportowej SP
7 przy ul. Ławczanej 12.
AZ-H
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Młodzi pięściarze już nie raz boksowali w hali MCKiS
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Liga dzieci
coraz bliżej
W najbliższą sobotę, 22 października, o godz. 9 zainaugurowana zostanie Dziecięca Jaworznicka Liga
Mistrzów w Piłce Nożnej. W jej ramach młodzi adepci piłkarstwa będę
rywalizować aż do czerwca przyszłego roku. Na wydarzenie zapraszają
Urząd Miejski, wraz ze swoim Wydziałem Promocji, Kultury i Sportu,
Miejskie Centrum Kultury i Sportu
oraz Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Turniejowy cykl odbędzie się pod honorowym
patronatem Pawła Silberta, prezydenta Jaworzna, a pomysłodawcą
tego sportowego projektu jest jego
zastępca, Łukasz Kolarczyk.
– Start rozgrywek i zabawy już niebawem. Niech nam rosną kolejni mistrzowie! – podkreśla wiceprezydent.
Organizacją comiesięcznych spotkań zajmuje się MCKiS. W piłkarskich zmaganiach zmierzą się zawodnicy jaworznickich klubów
sportowych z roczników od 2014
wzwyż. Będą grać w dwóch rundach,

jesienno-zimowej i wiosenno-letniej.
W pierwszej młodzi adepci piłki nożnej będą się mierzyć w halach sportowych Miejskiego Centrum Kultury
i Sportu, w drugiej zagrają już na
boiskach piłkarskich.
Runda zaplanowana na jesień
i zimę potrwa do 18 lutego. Wiosenne i letnie futbolowe pojedynki rozpoczną się z kolei 25 marca, a ostatni turniej odbędzie się 17 czerwca.
Pierwszy odcinek cyklu odbędzie się
już w najbliższą sobotę w Hali Widowiskowo-Sportowej w Centrum.
Wtedy odbędzie się też uroczysta inauguracja ligi.
Laureaci rozgrywek otrzymają
pamiątkowe puchary i dyplomy,
a wszystkie kluby, których drużyny
nie opuszczą ani jednego turnieju,
vouchery w wysokości 5 tys. zł na
zakup sprzętu sportowego. Zostaną
też wybrani najlepszy strzelec i najlepszy bramkarz ligi. Dostaną oni
nagrody rzeczowe.
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
38 (276): Zdrowia i pogody ducha. Hasło dzisiejszej
krzyżówki oraz prawidłowo
wypełniony diagram sudoku
opublikujemy w kolejnym
wydaniu „Pulsu Jaworzna”.
Życzymy miłej lektury i przyjemnej zabawy.

Patroni
naszych
ulic

Historyk i działacz
polityczny

Ulica Joachima Lelewela znajduje się w Ciężkowicach,
odbiega od Młynów Serafińskich.
Jej patron pochodził ze spolonizowanej rodziny niemieckiej Loelhoeffelów de Loewensprung. Urodził się 22 marca 1786 r. w Warszawie. Był synem Karola Maurycego
Lelewela i Ewy Szeluty-Małynickiej herbu Kalwaria.
Ojciec Joachima był prawnikiem. Pełnił też funkcję skarbnika w Komisji Edukacji Narodowej,
z kolei dziadek był nadwornym lekarzem króla Augusta III.
Joachim Lelewel uczył się w szkole pijarów w Warszawie, a następnie
studiował pedagogikę na Uniwersytecie Wileńskim. Edukował się również w dziedzinach, takich jak m.in.
prawo, geometria, przyroda, fizyka,
historia, geografia czy kartografia.
Nauczał w Liceum Krzemienieckim, gdzie współpracował
z Tadeuszem Czackim. Prowadził też badania naukowe, dotyczące historii polskiego średniowiecza. Po pewnym czasie
zaczął pracę w Ministerium Spraw Wewnętrznych Księstwa
Warszawskiego. Od 1815 r. był zastępcą profesora historii
na Uniwersytecie Wileńskim. Studenci licznie przychodzili
na jego wykłady. Wśród nich był m.in. Adam Mickiewicz.
W 1818 r. Joachim Lelewel objął w Warszawie funkcję
kustosza zbiorów Biblioteki Głównej. Wykładał też bibliografię i historię na Uniwersytecie Warszawskim. Trzy lata
później wrócił na wileńską uczelnię, gdzie objął katedrę
historii powszechnej. W latach 1815-1824 napisał ponad
60 artykułów i rozpraw historycznych. Musiał jednak wyjechać z Wilna. Władze carskie dowiedziały się bowiem

o działalności tamtejszych Filomatów i Filaretów. Lelewel
powrócił do Warszawy, gdzie działał w polityce. Wstąpił
do Towarzystwa Patriotycznego i Wolnomularstwa Narodowego. Został posłem Sejmu Królestwa Polskiego. Działał
w opozycji.
W czasie powstania listopadowego zasiadał w Radzie
Administracyjnej i był członkiem Rządu Narodowego. Powierzono mu też prezesurę Towarzystwa Patriotycznego. Opowiadał
się za pozbawieniem cara Mikołaja
I tytułu króla polskiego.
Po upadku powstania wyemigrował do Paryża i kierował tam Komitetem Narodowym Polskim. Usiłował też doprowadzić do kolejnego
powstania na ziemiach polskich.
Musiał jednak opuścić stolicę
Francji po tym, jak ambasada rosyjska zaczęła naciskać na
francuskie władze, by te usunęły z Paryża członków Komitetu Narodowego. Tak się stało. Kilka miesięcy później Joachim Lelewel musiał opuścić też Francję. Do Brukseli dotarł pieszo. Jego wędrówka stała się swoistym manifestem
przeciwko panującym w Europie stosunkom politycznym.
W 1835 r. został członkiem Komitetu Młodej Polski,
a w 1837 r. utworzył Zjednoczenie Emigracji Polskiej. W 1947
r. objął funkcję prezesa Międzynarodowego Towarzystwa
Demokratycznego. Nie zaprzestał badań nad historią Polski
i świata i publikował kolejne prace naukowe.
Zmarł 29 maja 1861 r. po ciężkiej chorobie. W 1929 r.
prochy Lelewela zostały przewiezione do Wilna i złożone
na cmentarzu Na Rossie.
AZ-H

Od 2013 roku w każdy trzeci piątek
października świętujemy Światowy
Dzień Owoców i Warzyw. W tym
roku święto obchodzić będziemy 21
października. W zamierzeniu pomysłodawców ten dzień ma przypominać o znaczeniu świeżych owoców
i warzyw w naszej codziennej diecie.
Zdaniem dietetyków warzywa
i owoce dostarczają nam składników odżywczych niezbędnych dla
zdrowia i prawidłowego funkcjonowania. Zdrowotnych korzyści jest
naprawdę sporo. Jedzenie warzyw
i owoców zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia niektórych
chorób przewlekłych, obniża ryzyko chorób serca i zmniejsza ryzyko
zachorowania na niektóre choroby
nowotworowe, w tym raka jamy ustnej, żołądka, jelita grubego i odbytu.
Dieta bogata w warzywa i owoce
ze względu na małą liczbę kilokalorii
w przeliczeniu na porcję, zmniejsza
ryzyko wystąpienia nadwagi i otyłości. Warto więc wzbogacić posiłek o jakąś „zieleninę”. Najlepiej nie
tylko w Światowym Dniu Owoców
i Warzyw.
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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