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Będzie węgiel
dla jaworznian

Skrzyżowali
rękawice

Po rozmowach z prezydentem jaworzna, TAURON Wydobycie zabezpieczy sprzedaż węgla dla jaworznian.
Paweł Silbert, prezydent miasta wraz
z przewodniczącymi klubów radnych
spotkał się z Jackiem Pytlem, prezesem TAURON Wydobycie S.A. Przedyskutowano możliwości rozwiązań
i zapewnienia mieszkańcom Jaworzna zakupu węgla.
Więcej na str. 7

Za nami 3. Turniej Bokserski Nadziei Olimpijskich młodzików i młodziczek im. Janusza Gortata. W weekend, 29 i 30 października, zmierzyli
się na jaworznickim ringu adepci pięściarstwa z polskich klubów sportowych. Byli też młodzi pięściarze
z Czech. Imprezę w Hali Widowiskowo-Sportowej zorganizowała Akademia Boksu Roberta Gortata.
Więcej na str. 14-15

Z DRUGIEJ STRONY
Moje 3 grosze

Pogrobbingowy bigos

Jak zwykle daty 31 października i 1 listopada wzbudzają
wiele emocji. Wszystkich Świętych to ważna data dla pamięci o zmarłych, ale najczęściej jest tylko dniem kompletnego szaleństwa, wyrzuconych w przestrzeń pieniędzy oraz
corocznych spotkań rodzinnych, po których kac jest większy
niż po wigilii.
Grobbing. Tak nazywa się potocznie, na ogół z dezaprobatą,
zjawisko odwiedzania cmentarzy 1 listopada przez osoby, które traktują to jako okazję do zaprezentowania się w modnym
stroju. Kto nie widział tego dnia pani w futrze ze sztucznych
norek, niech pierwszy rzuci puszką czerwonej farby. Nawet
15 stopni na plusie nie przeszkadza, bo lans jest i basta.
Warto także wspomnieć o grobowym bingo i zniczo-warcabach. Słyszymy: Daj, ja zapalę, bo ty nie umiesz. Biały postaw po bokach, a czerwone do przodu, bo dłużej się pali.
Te małe to pewnie od Jaśka, bo on zawsze musi przyżydzić,
daj je tam na tył. A Kowalskich chyba jeszcze nie było, oni
zawsze takie byle jakie przynoszą. A kto ten wiecheć postawił? Pewnie twoja siostra! To gdzie ty kupowałeś, że po 5
zł? Ja za takie same zapłaciłem 3,50 zł w Biedronce. Ale se
grobowiec postawili, nowobogaccy, a patrz, dom to dopiero
otynkowali rok temu.
Koniec końców, spotkanie, często przypadkowe, bo raz
do roku, kończy się zaproszeniem na necrobibę: To co, bierz
Zbyszka i zapraszamy do nas na kawkę, albo coś mocniejszego. Plus bigos „pocmentarny”, obowiązkowo.
2 listopada jest dniem w roku, kiedy bierze się najwięcej
urlopów na żądanie, opieki nad chorymi dziećmi albo samemu zapada na „listopadzicę”. W ostatni weekend, od piątku
do niedzieli włącznie, policja zatrzymała 1288 osób nietrzeźwych, a ilu pijanym osobom się udało myknąć samochodem
bez kontroli, tego nie zliczysz. 2 listopada rano kontrole to
praktycznie pewnik, więc po wieczorze wspominkowym
i w jego trakcie, lepiej nie wsiadać za kółko.

Szpilki w bruku

W tym roku dużo się mówiło o ograniczeniu zakupów ozdób
na groby, w tym zniczy. Jest to związane z inflacją, niewielki
stroik kosztuje tyle, co rok temu wyjazd na weekend do Zakopanego. Jednak polska natura „postaw się, a zastaw się”
dalej napędza biznes i rozwala ekologię: wystarczy przejść
się po południu na dowolny cmentarz i zobaczyć łunę setek
tysięcy świec, oraz smog unoszący się nad nekropolią. Nie
pomogła akcja społeczna, która promowała ideę, że jeden
grób, to jeden znicz od jednej rodziny.
Wczoraj natknąłem się na ciekawą statystykę, pokazującą,
jaką jesteśmy potęgą w produkcji świec, w tym i zniczy. Pokazuje to też, jakie jest wielkie zapotrzebowanie. Statystyki
unijne ze strony Eurostat wskazują, że w 2021 roku UE wyprodukowała świece o wartości 1 882 mln €. Największym
producentem jest Polska – 760 milionów € (40 proc. całkowitej
produkcji unijnej), na drugim miejscu Niemcy – 191 mln €
(10 proc.) a na trzecim Włochy – 84 miliony € (5 proc.). Puszczamy z dymem ponad 3,5 miliarda złotych rocznie tylko ze
świec, wyprodukowanych w Polsce. Pamiętaj o tym, planując
romantyczny wieczór, zapobiegaj zawczasu, w ciemności też
jest fajnie, a i knot się znajdzie!
Zanim nastał 1 listopada, społeczeństwo podzieliło się
w sprawie Halloween. Na FB niektóre osoby wrzucały zdjęcie
przekreślonej dyni, a przecież zupa krem z tego warzywa jest
taka pyszna, szczególnie z imbirem.
Przedstawiciele Kościoła potępili zabawę, twierdząc, że
przecież to jest wywoływanie duchów i ma nad tym pieczę sam szatan. Czytałem ciekawy wywiad z ks. Damianem
Wyżkiewiczem, który stwierdził: Halloween oznacza po
angielsku wigilię Wszystkich Świętych (All Hallows Eve).
A „Cukierek albo psikus” wywodzi się od średniowiecznego
chrześcijańskiego zwyczaju chodzenia od domu do domu
(czasem w przebraniach) i modlitwy za zmarłych w zamian
za ciasteczka. Halloween nie ma nic wspólnego z kultem demonów. Zostało to tylko tak przedstawione w popkulturze,
a wcześniej ukazywano to tak z chęci demonizowania ludowych tradycji. (portal więź.pl).
Przypominam, że także kiedyś potępiono Hello Kitty. Mamy
za to prawo obchodzić mickiewiczowskie „Dziady”, choć to
nic innego, niż pogańskie święto z wywoływaniem duchów
w roli głównej. Warto też zauważyć dwie ciekawostki: według
Kościoła przebieranie się za diabła i pukanie po cukierki jest
złe, ale już za dwa miesiące przebranie się takie nie będzie,
bo to przecież jasełka, a pukanie po datki to nic innego niż
„kolęda”. Czyli punkt widzenia zależy od wpływów do kieszeni proboszcza, a oni nie lubią konkurencji w swoim biznesie.

Jan Kleszcz

Najlepsza rekomendacja
W Katowicach wręczono nagrody w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Województwa Śląskiego. W tym roku,
głosami internautów, pierwsze miejsce zajęła Sosina. Ośrodek przy Bukowskiej
przeszedł poważną metamorfozę. Przede wszystkim woda jest zdecydowanie
bardziej czysta niż dawniej. Z dna zbiornika pracowicie wybrano i wywieziono
cały osad. Wybudowana została podciśnieniowa kanalizacja sanitarna i sieć
wodociągowa. Na terenie ośrodka pojawiły się wygodne i darmowe toalety.
Goście mogą korzystać z piaszczystych, czystych plaż, do ich dyspozycji jest też
trasa rowerowa i rolkowa z asfaltową nawierzchnią, a także szutrowa ścieżka
dla pieszych. Na terenie ośrodka powstały plac zabaw, boiska i siłownia pod
chmurką. Powstało też molo, a w tym roku wybudowano jeszcze nowoczesne
kąpielisko, złożone z trzech basenów.
Jaworznianie zmiany docenili i chętnie głosowali w konkursie na Najlepszą
Przestrzeń Publiczną. To ich głosom Sosina zawdzięcza nagrodę. Fakt, że zmiany się podobają i są doceniane, pokazuje też frekwencja. Latem trudno było
znaleźć wolne miejsce na plaży. Choć pogoda nie pozwala już na kąpiele, to
spacerowiczów czy rowerzystów wciąż jest tu sporo.
Najwyraźniej zmasowana kapania malkontentów niewiele pomogła. Mogą
w internecie krytykować zmiany, mogą programowo nie dostrzegać tego, że
miasto staje się coraz bardziej wygodne i przyjazne. Jaworznianie jednak najwyraźniej zmiany doceniają. Zresztą nie pierwszy raz. W konkursie na Najlepszą
Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego Jaworzno ma niezłą tradycję. Doceniono nie tylko Sosinę. W poprzednich edycjach zauważono też przecież Halę
Widowiskowo-Sportową i GEOsferę, i nowoczesny budynek Miejskiej Biblioteki
Publicznej, i Rynek. Jaworznianie, głosując z takim zaangażowaniem, pokazują,
że lubią swoje miasto, a to przecież najlepsza rekomendacja.
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Z wdzięczności
Grażyna Dębała

Za nami odwiedziny na grobach
bliskich zmarłych i czas zadumy
oraz refleksji nad kruchością życia. W tym roku dopisała pogoda,
toteż jaworznickie nekropolie odwiedziły tłumy. Duży był też ruch
na drogach, zwłaszcza w sąsiedztwie
cmentarzy. Mimo to w Jaworznie
ten świąteczny okres minął spokojnie, co potwierdzają policjanci
i strażnicy miejscy.
Kolejny przedłużony weekend
przed nami. Tym razem wiąże się
z obchodami Narodowego Święta
Niepodległości. 11 listopada w Jaworznie świętować będziemy tradycyjnie. Najpierw odprawiona zostanie w kolegiacie msza święta
w intencji mieszkańców, a później
uczestnicy obchodów przemaszeKomentarz tygodnia

Wojciech P. Knapik

Widziałem na cmentarzu pewną osobę,
która całkowicie wycofała się ponad 20 lat
temu z relacji rodzinnych, uważając je za
zbędne. Pomyślałem gorzko, że odwiedza
zmarłych członków rodziny, a żywych ma
gdzieś. To dopiero festiwal hipokryzji i pokaz żenującego podejścia.
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rują przed pomnik Niepodległości, gdzie złożone zostaną kwiaty.
W programie są też występy artystyczne. Po południu będzie można
jeszcze wysłuchać koncertu jaworznickich orkiestr.
W tym roku odzyskanie niepodległości świętować będziemy już po
raz 106. Przez ten czas zdążyliśmy
trochę zapomnieć o tym, że niepodległość i pokój nie są nam wcale
dana raz na zawsze. Dopiero wojna
w sąsiedniej Ukrainie przypomniała
z całą mocą o zagrożeniach, które
przecież istnieją, a niepodległość
naszego państwa nabrała właściwego znaczenia. Świętujmy więc,
pamiętając zwłaszcza o bohaterach,
którym zawdzięczamy dzisiejszy pokój, bezpieczeństwo i niepodległość.

Dwie pieczenie
Natalia Czeleń

Jednak da się je upiec na jednym
ogniu. Jaworznicki Oddział TOZ wskazuje, w jaki sposób można to zrobić.
Wystarczy wejść na internetową stronę
fanimani.pl/tozjaworzno i dołączyć do
grona osób, które przy okazji zakupów
online, wspierają bezpańskie zwierzęta. Dzięki temu, podczas każdych
zakupów online, pomożemy braciom
mniejszym, nie ponosząc dodatkowych
obciążeń. Trzeba zainstalować „przypominajkę”, która poinformuje, czy
wybrany sklep bierze udział w akcji.
Po wejściu na stronę sklepu aktywujemy darowiznę. Wtedy możemy przystąpić do zakupów, za które zapłacimy
tyle, co zwykle. Określony na stronie
internetowej procent darowizny trafi do organizacji, którą wybierzemy.

kreskaPULSU

Felieton
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Po założeniu konta użytkownika na
fanimani.pl, do 7 dni od zakupów,
zobaczymy swoją darowiznę w sekcji
„moje darowizny”. W akcji udział bierze aż 1629 sklepów internetowych.
Jaworznicki Oddział TOZ zebrane
środki przeznaczy na utrzymanie Jaworznickiego Kociego Domu Tymczasowego, czynsz, wodę, ścieki czy
śmieci, a także leczenie podopiecznych
Kociego Domu i innych potrzebujących zwierząt. Pieniądze spożytkowane też zostaną na pokrycie kosztów
interwencji inspektorów ds. ochrony
zwierząt. Tutaj każdy wygrywa. My
zyskujemy produkt w tej samej cenie,
organizacja darowiznę, a sklep internetowy, dzieląc się zyskiem, zdobywa
nowych, stałych klientów.
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Sosina z nagrodą

Jaworzno
docenione

W Muzeum Śląskim w Katowicach, w piątek, 28 października, wręczone zostały nagrody w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego. Wśród laureatów znalazło się Jaworzno. Sosina została wybrana najlepszą przestrzenią w głosowaniu internautów. Nagrodę w imieniu prezydenta miasta Pawła Silberta odebrali dyrektor MCKiS Sebastian Kuś oraz architekt
Agnieszka Kaczmarska.
– To wyróżnienie jest dla nas szczególnie ważne. Gmina i my jako zarządca, dokładamy wszelkich starań,
by Sosina była nowoczesnym i wielofunkcyjnym miejscem wypoczynku
dzieci, młodzieży i dorosłych. Chcemy, by ośrodek tętnił życiem przez
cały rok, bez względu na porę roku.
Służyć temu mają m.in. dobrze oświetlone ścieżki pieszo-rowerowo-rolkowe, strefa sportu i rekreacji. Latem
mieszkańcy i osoby, które zdecydują
się odwiedzić nasz zalew, mogą skorzystać z nowoczesnego kąpieliska –
mówi Sebastian Kuś.
W ramach projektu rewitalizacji Sosiny wykonano rekultywację akwenu wraz z przywróceniem
właściwych funkcji przyrodniczych
i rozwojem terenów zielonych wokół zbiornika. Wybudowana została podciśnieniowa kanalizacja
sanitarna i sieć wodociągowa. Powstało 12 budynków, w których
mieszczą się przestronne toalety,
w tym także te przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz matek z dziećmi. Powstała
również trasa rowerowa i rolkowa
z asfaltową nawierzchnią, a także szutrowa ścieżka dla pieszych.
Droga zyskała specjalne oświetlenie nadążne, które uruchamia się,
gdy wyczuje ruch. Plaże dokładnie
oczyszczono, a na terenie ośrodka
powstały plac zabaw dla dzieci i siłownia pod chmurką. Pojawiło się
też molo, a w tym roku wybudowano jeszcze nowoczesne kąpielisko
złożone z trzech basenów: dla osób
umiejących pływać, dla nieumiejących pływać oraz brodzik dla
dzieci. Są one strzeżone w sezonie
letnim przez ratowników z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratun-

Nagrody w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego wręczono w piątek w Muzeum Śląskim | fot. Andrzej Pokuta

kowego. Na terenie ośrodka przy
Bukowskiej można też wypożyczyć
sprzęt pływający, kajaki i rowerki
wodne. – Mamy nadzieję, że Sosina po tej metamorfozie stała się dla
mieszkańców miejscem jeszcze bardziej atrakcyjnym. A to nie koniec,
bo planów mamy sporo i chcielibyśmy
już w przyszłym roku zaplanować
rewitalizację tej części Sosiny, której
jeszcze nie zmodernizowaliśmy – zapowiada Sebastian Kuś.
Przemiana Sosiny zdecydowanie zrobiła dobre wrażenie na internautach. W letnim głosowaniu
w formule online oddano na nią
łącznie 1030 głosów, co dało ja-

Sosina po metamorfozie | fot. Materiały MCKiS Jaworzno

worznickiemu ośrodkowi 2724
punkty. Był to najwyższy wynik,
dzięki czemu zalew przy ul. Bukowskiej zdobył Nagrodę Publiczności. Poza Sosiną do tegorocznej
edycji konkursu zgłoszono jeszcze
26 innych realizacji.
Konkurs na Najlepszą Przestrzeń
Publiczną Województwa Śląskiego
odbył się po raz 23. – Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy
z katowickim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Śląskim
Oddziałem Towarzystwa Urbanistów
Polskich oraz ze Śląską Okręgową
Izbą Architektów RP tworzą ten wspaniały konkurs od wielu lat, pokazując
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i doceniając najlepiej zaprojektowane przestrzenie publiczne, a także
najciekawsze obiekty użyteczności
publicznej – mówi wicemarszałek
województwa śląskiego, Dariusz
Starzycki.
Poza nagrodzeniem Najlepszej
Przestrzeni Publicznej wyróżniono także Dyplom Roku, Śląski Dyplom Roku oraz Architekturę Roku.
Nagrody wręczał wicemarszałek
Dariusz Starzycki. – Wszystkim
laureatom serdecznie gratuluję oraz
zachęcam do zgłaszania ciekawych
projektów w kolejnych edycjach konkursu – zachęca wicemarszałek.
Natalia Czeleń

Nagroda dla Sosiny w konkursie na Najlepszą Przestrzeń
Publiczną Województwa Śląskiego to nie pierwszy sukces naszego miasta w tych
zmaganiach. W ubiegłym roku
wyróżnienie otrzymała zmodernizowana Hala Widowiskowo-Sportowa Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu. Doceniono
wówczas nową elewację, wykonaną w technologii ściany
kurtynowej z emaliowanych
blaszanych łusek, i świetliki
na dachu, które wpływają na
oszczędność energetyczną
budynku. Wewnątrz budynku
wyremontowany został hol,
szatnia główna i szatnie dla
zawodników. Remont przeszły również toalety i łazienki.
Parkiet w głównej części hali
został odnowiony. Odzyskano
również przestrzeń pod częścią
trybun, gdzie powstała uniwersalna sala przeznaczona
do konferencji, treningów lub
działalności wystawienniczej.
Nowe jest oświetlenie, system
nagłośnienia czy wentylacji.
Otoczenie Hali również przeszło
metamorfozę, wymienione zostały schody, poręcze, balustrady, maszty i bruk dookoła hali.
W 2015 roku głosami internautów za Najlepszą Przestrzeń Publiczna Województwa
Śląskiego uznano jaworznicki
Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera,
a w roku 2014 doceniono modernizację Rynku. W 2008 roku
w konkursie triumfował główny budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej.
GD

Ośrodek to nie tylko plaże czy boiska, ale też wygodne ścieżki dla spacerowiczów, rowerzystów czy rolkarzy | fot. Natalia Czeleń
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Kwestowali na rzecz chorych
To była pierwsza taka kwesta na
rzecz jaworznickiego Hospicjum
Homo Homini im. św. Brata Alberta. W Uroczystość Wszystkich
Świętych wolontariusze z puszkami
pojawili się na cmentarzu komunalnym na Wilkoszynie. Zbierali datki,
które zostaną przeznaczone przede
wszystkim na zakup koncentratorów tlenu i materaców przeciwodleżynowych. W akcję zaangażowało
się 50 osób, a darczyńcy byli bardzo
ofiarni. Jak podsumowują z kolei
jaworzniccy policjanci - 1 listopada oraz dni poprzedzające były
spokojne. – Ludzie sami podchodzą.
Wiele osób wie, dla kogo jest ta kwesta
i chętnie wrzucają datki – podkreśla
Mariola Stawarska, wolontariuszka medyczna i akcyjna. – Udzielam
się w hospicjum od 2020 roku. Cieszę się, że działam w wolontariacie.
Przebywając z chorymi, zaczynamy
dostrzegać drugiego człowieka, czy-

li to, co w życiu jest najważniejsze.
Myślę, że pacjenci dają nam więcej,
niż my im. A oni sami są szczęśliwi,
że ich odwiedzamy, że zrobimy im
herbatę, że po prostu porozmawiamy
– zaznacza.
1 listopada na cmentarzu na Wilkoszynie, razem z hospicyjnymi
wolontariuszami, kwestowali też
jaworzniccy harcerze, uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
oraz członkowie rodzin pracowników i wolontariuszy hospicjum.
– Ludzie chętnie do nas pochodzą,
pytają, co to za zbiórka. Do puszek
wrzucają zarówno monety, jak i banknoty – przyznają Kamila Gradziuk
i Wiktoria Sidzina z IV Żółtego
Szczepu Harcerskiego jaworznickiego Hufca ZHP.
Kilkoro uczniów z klasy 8c Szkoły Podstawowej nr 10 zwerbowała
także Monika Jarzynka, pracująca
w hospicjum domowym.

Wolontariusze mieli punkt zbiórki w budynku administracyjnym cmentarza na Wilkoszynie | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

– Do udziału w kweście zachęciłam
syna, a syn zaprosił też swoich rówieśników – przyznaje jaworznianka.
– Cieszę się, że młodzież tak chętnie
pomaga w szczytnym celu – dodaje.
Wolontariuszy można było spotkać na cmentarzu od godz. 9 do
15. Każdy miał przy sobie identyfikator z imieniem i nazwiskiem,
logo hospicjum i numerem zbiórki,
a także żółte smycze i żółte kominy,
też z hospicyjnym logo. Podobnie
oznaczone zostały też puszki. Dlatego osoby odwiedzające groby swoich bliskich miały pełną informację,
komu pomagają.
– Złożyłyśmy datek, ponieważ uważamy, że to wspaniała inicjatywa –
przyznają panie Elżbieta i Maria,
które wsparły jaworznickie hospicjum. – To ważne, by wspierać tę
placówkę. Nigdy nie wiadomo, co nas
może spotkać, czy i my tam trafimy
– podkreślają.
Podczas swojej pierwszej akcji
z okazji Uroczystości Wszystkich
Świętych, hospicjum zbierało środki na zakup koncentratorów tlenu
i materaców przeciwodleżynowych.
– Nasza placówka istnieje od 25 lat.
Sprzęt, który posiadamy, zużywa się.
Dlatego staramy się go sukcesywnie
wymieniać na nowy – przyznaje Joanna Faron, pielęgniarka naczelna
Hospicjum Homo Homini im. św.
Brata Alberta. – Priorytetem jest to,
by mieć sprzęt w wystarczającej ilości i w bardzo dobrej jakości. Obecnie
jeden koncentrator kosztuje prawie 4
tys. zł, a specjalistyczny materac, dla
pacjentów leżących, który przeciwdziała odleżynom, to koszt około 8,5 tys.
zł – wylicza.

Wspólne świętowanie
niepodległości
W piątek, 11 listopada, obchodzić będziemy
Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji
tradycyjnie już w Jaworznie odbędą się okolicznościowe uroczystości. Będzie msza święta
w intencji mieszkańców, rocznicowe uroczystości przy pomniku Niepodległości, wspólne
śpiewanie patriotycznych pieśni oraz koncert
jaworznickich orkiestr. Swoje propozycje na
to, by uczcić kolejną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości, przygotowali też instruktorzy z jaworznickich instytucji kultury.
Wspólne świętowanie rozpocznie uroczysta msza święta odprawiona w kolegiacie św.
Wojciecha i św. Katarzyny. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 9. Po mszy, około godz.
10.15 uczestnicy obchodów w towarzystwie
orkiestry, przemaszerują przed Pomnik Niepodległości, który mieści się w sąsiedztwie
głównej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tam złożone zostaną kwiaty. Planowany
jest też występ artystyczny, przygotowany
przez artystów ATElier Kultury. W programie
uroczystości jest też wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni.
Około godz. 11 w Miejskiej Bibliotece Publicznej wręczone zostaną nagrody Prezydenta Miasta

Jaworzna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej i upowszechnianie kultury.
Uczestników niepodległościowych obchodów czeka muzyczna niespodzianka. O godz.
17 w ATElier Kultury (ul. Mickiewicza 2) rozpocznie się koncert orkiestr Archetti i eMBand.
Bezpłatne wejściówki na ten występ można już
odbierać w siedzibie ATElier Kultury (ul. Mickiewicza 2) oraz w Młodzieżowym Domu Kultury
na Osiedlu Stałym (ul. Inwalidów Wojennych 2).
104. rocznicę odzyskania niepodległości uczcić
można będzie też podczas zajęć organizowanych w jaworznickich instytucjach kultury. Już
w środę, 9 listopada, w klubie Wega odbędą
się artystyczne warsztaty pod hasłem „Polskie
symbole narodowe”. W czwartek, 10 listopada,
o godz. 17 w Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego odbędzie się koncert patriotyczny
„Mam nadzieję”, a w klubie Niko o godz. 17
rozpocznie się wieczór pieśni patriotycznych.
W byczyńskim klubie MCKiS wystąpią m.in.
grupy wokalne z tej placówki, zespół śpiewaczy
Byczynianki, a także uczniowie i przedszkolaki.
Również w czwartek w klubie Pod Skałką w ramach „Patriotycznego poranka plastycznego”
przedszkolaki lepić będą z plasteliny.
GD

Osoby, odwiedzające groby bliskich, chętnie wrzucały datki do puszek
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Wsparcie hospicjum jest szczególnie pilną sprawą, ponieważ
placówki tego typu borykają się
obecnie z poważnymi problemami
finansowymi. Liczy się więc każda
złotówka.
Podobne kwesty w uroczystość
Wszystkich Świętych od wielu lat
z powodzeniem prowadzą największe hospicja, m.in. krakowskie, katowickie czy gdańskie. – Akcję na
wilkoszyńskim cmentarzu zorganizowaliśmy w miesiąc. Co ciekawe,
gdy konsultowaliśmy się w tej sprawie
z innymi hospicjami, to okazało się, że
tego rodzaju kwesty są przygotowywane już z rocznym wyprzedzeniem. To
niesamowite, że nam udało się przygotować to wszystko w tak krótkim
czasie – podkreśla Joanna Faron.
Zaprasza jednocześnie mieszkańców Jaworzna na koncert z okazji
25-lecia jaworznickiego hospicjum.

Odbędzie się on 19 listopada o godz.
17 w Młodzieżowym Domu Kultury
na Osiedlu Stałym. Wystąpi Alona
Szostak, artystka i wokalistka Teatru Rozrywki w Chorzowie, wraz
z grupą przyjaciół. Wstęp wolny.
Podczas koncertu odbędzie się kwesta na rzecz hospicjum.
Tymczasem policjanci z Komendy
Miejskiej Policji w Jaworznie podsumowali Akcję Znicz. Jak podkreślają, w Jaworznie było spokojnie.
– Nie doszło do wypadków. Kierowcy stanęli na wysokości zadania
– chwali Michał Nowak, oficer prasowy jaworznickiego garnizonu. –
Bezpieczeństwa na drogach i w rejonie
cmentarzy pilnowało 1 listopada kilkudziesięciu naszych funkcjonariuszy,
a także strażnicy miejscy. Mundurowi
sprawdzali m.in. stan trzeźwości kierowców oraz stan techniczny pojazdów – informuje.
AZ-H

Startuje
Dzień dla Biznesu
Już jutro, 3 listopada, wystartuje Jaworznicki Dzień dla Biznesu. Tegoroczna edycja
potrwa do piątku. To wydarzenie biznesowe
zainicjowane przez Powiatowy Urząd Pracy
w Jaworznie i organizowane cykliczne od
2017 roku. Organizatorzy wyjaśniają, że
Jaworznicki Dzień dla Biznesu adresowany
jest do podmiotów tworzących rynek pracy
i ma na celu stworzenie przyjaznego klimatu
biznesowego pomiędzy sektorem publicznym
a przedsiębiorcami. W tym roku formuła
została odświeżona i do udziału zaproszono także młodzież. Jaworznicki Dzień dla
Biznesu organizowany jest przy współpracy
z Urzędem Miejskim w Jaworznie, Jaworznicką Izbą Gospodarczą oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
– Jaworznicki Dzień dla Biznesu łączy ekspertów z całej Polski, którzy prezentują najnowsze trendy na rynku pracy. Wydarzenie
przybliża między innymi działalność instytucji publicznych wspierających biznes, zmiany
w przepisach prawnych ważnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej
oraz rozwiązania korzystne dla biznesu. Pierwsza edycja wydarzenia miała zasięg lokalny,

jednak z roku na rok inicjatywa cieszyła się
coraz większym zainteresowaniem i aktualnie
osiągnęła zasięg regionalny – podkreśla Łukasz Curyło, dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Jaworznie.
W tym roku wydarzenie zorganizowane
zostanie już po raz szósty. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Gamification
Master”. Program jest bardzo ciekawy. Pierwszego dnia, czyli 3 listopada, lokalni przedsiębiorcy będą brali udział w grywalizacji.
To okazja, by pokazać, jaki jest wpływ gier
szkoleniowych na budowanie relacji w zespołach pracowniczych. Ponadto wśród przedsiębiorców zostanie przeprowadzony test Gallupa, który określa nasze naturalne talenty.
W piątek, 4 listopada, udział w grach szkoleniowych będą brali uczniowie szkół średnich. – Celem jest promowanie edukacji osób
dorosłych poprzez rozwijanie kompetencji społecznych i talentów poprzez grywalizację – wyjaśnia Łukasz Curyło.
W tym roku Dzień dla Biznesu odbędzie
się w siedzibie Jaworznickiego Laboratorium
Biznesu (ul. Boczna 7k).
Grażyna Dębała
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Ks. Mirosław Tosza prezentuje złotą kulę, która zwieńczy budowlę
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska
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Dom Betlejem i powstająca kawiarnia sąsiadują ze sobą
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Kawiarnia z misją

Budynek kawiarni „Nieprosta historia” wspólnoty Betlejem przy ul. Długiej 12 w Dąbrowie Narodowej nabiera kształtów. Będzie to pierwszy w Polsce dom, inspirowany architektonicznymi dziełami Friedensreicha Hundertwassera. Budowle, zaprojektowane w stylu hundertwasserowskim, odznaczają się oryginalną kolorystyką,
asymetrią, różnorodnością kształtów. Na dachach, balkonach, tarasach, w oknach rosną drzewa i kwitną łąki.
Budynek, w którym powstaje kawiarnia, sąsiaduje z domem wspólnoty Betlejem, który mieści się przy
Długiej 16. Ten przy Długiej 12 betlejemczycy kupili dzięki finansowemu wsparciu kurii sosnowieckiej
i postanowili przerobić go tak, by
stał się miejscem spotkań. Prace są
już szeroko zakrojone. Wcześniej
piętrowy, dom zyskał trzy kondygnacje, a na dachu powstał zadaszony taras widokowy.
Według pierwotnych założeń,
kawiarnia miała być gotowa pod
koniec tego roku. Budowa jednak opóźniła się, przez pandemię
i przez wybuch wojny w Ukrainie.
– By pomóc uchodźcom, zmodyfikowaliśmy nasze plany. Prace budowlane przy ul. Długiej 12 tymczasowo
zawiesiliśmy na rzecz budowy mieszkań dla ukraińskich rodzin, w dzier-

żawionym przez naszą wspólnotę
budynku przy ul. Dąbrowskiej 80
– wyjaśnia ks. Mirosław Tosza,
prezes stowarzyszenia Betlejem.
– Na budowę kawiarni wróciliśmy
trzy miesiące temu. Ile ona jeszcze
potrwa? Wszystko zależy od funduszy. Rosnące ciągle ceny materiałów
budowlanych to spore utrudnienie.
Ale jesteśmy pełni nadziei, że doprowadzimy prace do szczęśliwego
finału. Wspierają nas w tym ludzie
dobrej woli – podkreśla.
W trzykondygnacyjnym budynku
znajdzie się nie tylko kawiarnia.
„Nieprosta historia” będzie zlokalizowana na parterze. Na piętrach
powstaną natomiast pokoje z łazienkami dla gości Betlejem, np.
wolontariuszy, uczestników rekolekcji i organizowanych przez
wspólnotę warsztatów. Na dachu

Tak obecnie wygląda taras, zbudowany na dachu kawiarni
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

powstaje z kolei zadaszony taras
widokowy.
A skąd wzięła się nazwa „Nieprosta historia”? Jak podkreśla kapłan,
to połączenie dwóch ważnych dla
wspólnoty wątków.
– Po pierwsze, nawiązuje do filmu
„Prosta historia” Dawida Lyncha,
w którym to główny bohater jedzie
na traktorku do koszenia trawy do
swojego brata, aby się z nim pojednać. Również i my wybraliśmy się
w podróż podobnymi traktorkami do
Lisieux we Francji, czyli do miasta
urodzenia naszej patronki, św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Chcemy, by
nasza kawiarnia służyła właśnie pojednaniu, by była miejscem spotkań,
nawiązywania relacji, w którym nie
liczą się podziały – wyjaśnia. – Drugi
wątek, odnoszący się do przedrostka „nie” w naszej „Nieprostej historii”, to z kolei nawiązanie do filozofii Friedensreicha Hundertwassera,
który przekonywał, że linia prosta
jest bezbożna i niemoralna. Dlatego
w domach jego autorstwa królują asymetria i różnorodność kształtów. Są
pofałdowane podłogi i ściany, które
są pokryte mozaikami z ceramicznych płytek, kolumny, kopuły na dachach i okna o różnych kształtach
i wielkości. Hundertwasser twierdził
bowiem, że dom jest czymś wyjątkowym, wzniosłym, królewskim, boskim
– tłumaczy.
W hunderwasserowskich domach
na dachach, balkonach, tarasach,
w oknach rosną drzewa, krzewy,
kwitną łąki. To oznaka tego, że
człowiek nierozerwalnie jest częścią przyrody, że jest z nią połączony. – Nazwa naszej kawiarni będzie
nawiązaniem do nieprostych, ludzkich historii, do osób, które mieszkają
w Betlejem i tych, które będą gośćmi
kawiarni. Wszyscy bowiem jesteśmy
w jakiś sposób pokręceni, skompli-

Budowa kawiarni ruszyła ponownie 3 miesiące temu
| fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

Konstrukcje ścian wewnątrz budynku | fot. Anna Zielonka-Hałczyńska

kowani. Nie jesteśmy tacy sami, ale
jesteśmy różnorodni. Każdy z nas jest
wyjątkowy – podkreśla. – Chcemy,
żeby nasz dom nie był więc tylko kawiarnią czy ciekawą bryłą architektoniczną, ale żeby miał pewną misję,
przesłanie i służył różnym formom
nawiązywania relacji międzyludzkich, szeroko pojętego pojednania,

poczynając od takiego prostego kroku, jakim jest np. wspólne wypicie
kawy – zaznacza kapłan.
O projekcie i sposobie jego
wsparcia można przeczytać na stronie internetowej stowarzyszenia
www.betlejem.org, klikając w zakładkę „Remont nowego domu”.
Anna Zielonka-Hałczyńska

ZDROWIE I URODA
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Medycy przekonują, że odpowiednia higiena oraz kondycja zębów i dziąseł mają ogromny wpływ na cały organizm. Niestety, często o tym zapominamy i zbyt rzadko odwiedzamy
lekarza stomatologa. Co gorsza, zaniedbujemy codzienne szczotkowanie lub używamy do
tego nieodpowiednich szczoteczek. Jak dbać o zęby, by cieszyć się zdrowiem? Na ten temat rozmawiamy z jaworznickim stomatologiem Tadeuszem Karpiem, właścicielem gabinetu Karp Med w Jaworznie.

Zdrowie zaczyna się
w jamie ustnej

O czym powinniśmy pamiętać
na co dzień, by właściwie zadbać o higienę jamy ustnej?
Przede wszystkim trzeba zęby myć
systematycznie, minimum dwa razy
dziennie, a w wersji idealnej po każdym posiłku. Wielu pacjentów myje
też zęby niedokładnie. Nagminnie
niedoczyszczane są trzonowce (siódemki i ósemki). Pomijane jest również nitkowanie przestrzeni międzyzębowych, a to absolutna podstawa,
bo szczoteczka nie jest w stanie do
tych przestrzeni dotrzeć. To właśnie
u pacjentów, którzy nie nitkują zębów, najczęściej pojawia się próchnica na „stycznych”, a to duży kłopot, bo trudno ją dostrzec. Nierzadko
dopiero ból daje nam sygnał, że coś
niedobrego dzieje się w jamie ustnej,
jednak wtedy proces próchnicowy
może być już mocno zaawansowany.
Szczególnie ważna jest wieczorna
higiena jamy ustnej, bo w nocy zęby
się regenerują. Dlatego zadbajmy,
by przed snem były one poprawnie
wyszczotkowane, a przestrzenie międzyzębowe dokładnie wynitkowane.
Nie zapominajmy też o codziennym
oczyszczaniu języka, bo przecież na
nim również zbierają się bakterie,
które należy usunąć.
Tę absolutną podstawę powinna
zamykać cykliczna kontrolna wizyta u stomatologa, która da nam
pewność, że nasze zęby są zdrowe,
a higiena jamy ustnej poprawna.
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Kampania dla
zdrowej diety
Specjaliści z jaworznickiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zachęcają do tego, by zadbać
o zdrową dietę. Pomocna w tym może
być strona internetowa, zamieszczona
pod adresem campaigns.efsa.europa.
eu. Informacje tu zawarte pomagają
dokonywać codziennych wyborów
żywnościowych. Znajdziemy tu podpowiedzi, jakich zasad higieny żywności należy przestrzegać w domu,
żeby zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie.
EUChooseSafeFood to efekt wspólnej kampanii EFSA i GIS dotyczącej
bezpieczeństwa żywności.
– Kampania Europejskiego Urzędu ds.
Bezpieczeństwa Żywności EFSA ,,Wybieraj Bezpieczną Żywność” prowadzona
jest przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie po raz drugi. Akcja skierowana jest do grupy odbiorców
w wieku od 25 do 45 lat, którzy nie są
specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodych
rodziców – mówi Justyna Więcławek
z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie.
Celem kampanii jest pomoc konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji. – Mamy nadzieję, że
kampania prowadzona w naszym mieście zwiększy świadomość konsumentów

oraz umożliwi dostęp do praktycznej
wiedzy, przydatnej podczas kupowania
i spożywania żywności - od pomocy przy
czytaniu etykiet i informacji na temat
substancji dodatkowych, do wskazówek
na temat przygotowania i przechowywania produktów spożywczych tak, aby
były bezpieczne dla naszego zdrowia
– dodaje pani Justyna. W tym roku
w programie poruszany jest szereg
nowych, interesujących tematów takich jak suplementy diety, alergeny
czy nowa żywność.
Korzystając ze strony internetowej, dowiemy się także, że pomiędzy
sformułowaniami „Najlepiej spożyć
przed” i „Należy spożyć do" jest różnica, i to ogromna. „Należy spożyć
do" dotyczy bezpieczeństwa żywności,
a „Najlepiej spożyć przed" odnosi się
do jakości żywności. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej każda opakowana żywność powinna zawierać
takie informacje na etykiecie.
– Dzięki informacjom pozyskiwanym
w trakcie kampanii, konsumenci zyskują
pewność podczas dokonywania zdrowych wyborów. To ważna inicjatywa,
która zwiększa zaufanie konsumentów
do unijnego systemu bezpieczeństwa
żywności, opartego na podstawach naukowych – mówi Krzysztof Saczka,
Główny Inspektor Sanitarny.
Natalia Czeleń

Szczepią
przeciw grypie

Jakiej szczoteczki do zębów
najlepiej używać?
My dentyści najczęściej mówimy,
że dobra szczotka to ta regularnie
używana. Rynek proponuje nam
mnóstwo rozwiązań w tym zakresie. Zarówno szczoteczki manualne,
elektryczne, jak i soniczne sprawdzają się dobrze. Po prostu używajmy
ich systematycznie i poprawnie. Te
elektryczne i soniczne mogą dobrze
spełniać swą funkcję np. u starszych
dzieci, które często nie doczyszczają
zębów. Młodzi ludzie najczęściej lubią
elektroniczne gadżety, więc być może
będzie to dla nich większa motywacja
do regularnej higieny jamy ustnej. Nie
dajmy się jednak zwieść, że kolorowa
soniczna szczoteczka to gwarancja
zdrowych zębów. Zwykła manualna
w zupełności wystarczy. Warto jednak wybierać te średnio miękkie, tak
by nie narażać dziąseł na niepotrzebne podrażnienia. W przypadku dzieci
zwróciłbym też uwagę, by szczotki
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Lek. stom. Tadeusz Karp zachęca do regularnego dbania o higienę jamy
ustnej | fot. Archiwum prywatne

były odpowiednie do wieku, czyli
nie kupujemy maluchom szczoteczek
zbyt dużych, bo mała buzia wymaga
mniejszej szczoteczki. Pamiętajmy też,
że dzieci wymagają pomocy rodzica
przy codziennym szczotkowaniu do
minimum 8 roku życia.
Jaka pasta do zębów będzie
skuteczna?
Przy wyborze pasty zwróciłbym
uwagę na to, by sięgać po te z fluorem. Wielu pacjentów pyta mnie
o pasty ekologiczne czy te dla zębów
z nadwrażliwością, obawiając się
właśnie fluoru. Po pierwsze, fluor

bardzo dobrze robi naszym zębom,
chroniąc je przed próchnicą. Potwierdzają to liczne badania. Po drugie,
jego zawartość w paście jest zupełnie
bezpieczna. Jeśli mamy wątpliwości
co do wyboru pasty, warto skonsultować się z dentystą, który po badaniu
doradzi najodpowiedniejszą.
Codzienną higienę jamy ustnej uzupełniłbym o płukanki do ust, zwłaszcza w sytuacji, gdy z jakichś powodów
nie możemy po posiłku wyszczotkować zębów.
Dziękuję za rozmowę.
Natalia Czeleń

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach przypomina o możliwości zaszczepienia się
przeciw grypie. Wskazuje przy tym,
kto może liczyć na pełną refundację,
a kto będzie musiał za szczepionkę
zapłacić. Szczepienia wykonywane są
nie tylko w placówkach medycznych,
ale także w niektórych aptekach.
Na pełną refundację szczepionki
liczyć mogą seniorzy w wieku 75+
oraz kobiety w ciąży. Z kolei osoby
w wieku 66+, dzieci po ukończeniu
6 miesiąca, a przed ukończeniem 18
lat i osoby w wieku 18-65 lat z dodatkowymi chorobami otrzymają 50
proc. refundacji. Pozostałe grupy zaszczepić się będą mogły, płacąc pełną
kwotę za preparat.
Szczepienia dzieci i dorosłych będą
wykonywane w podmiotach leczniczych. Dodatkowo, dorośli będą
mogli się zaszczepić również w ogólnodostępnych aptekach. Wykonanie szczepienia będzie odnotowane
w elektronicznej Karcie Szczepień.
Szczepienia wykonuje się we
wszystkich jaworznickich przychodniach należących do Zespołu Lecz-

nictwa Otwartego (za wyjątkiem Leopoldu). Realizowane są one także
m.in. w Centrum Medycyny Rodzinnej Medicus na Podłężu oraz w Centrum Promocji Zdrowia przy ul. Paderewskiego 43. Najpierw zgłosić się
jednak trzeba do lekarza pierwszego
kontaktu po receptę.
Sczepieniu, zakupionym przez siebie preparatem, można natomiast
poddać się w Pro Familia Med
w Szczakowej i w MarMedicam Centrum Medyczne na Długoszynie.
Przeciwko grypie zaszczepić się
można także w kilku jaworznickich
aptekach. Taką możliwość daje m.in.
Apteka przy ul. Pocztowej 13. Szczepienia wykonywane są tu w poniedziałki, środy i piątki w godzinach
popołudniowych, a rano we wtorki
i czwartki. – Trzeba mieć ze sobą ważne
skierowanie, a także wykupić szczepionkę u nas lub w innej aptece – opowiada Małgorzata Glimos, kierownik
apteki przy ul. Pocztowej.
Szczepienia wykonują także pracownicy apteki Max Medicum mieszczącej się przy al. Tysiąclecia 85
na Osiedlu Stałym.
NC
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Będzie węgiel
dla jaworznian
Dobre wiadomości dla mieszkańców Jaworzna. Po rozmowach z prezydentem miasta, TAURON Wydobycie zabezpieczy sprzedaż węgla dla
jaworznian.
W trosce o bezpieczeństwo cieplne
mieszkańców, w związku z inicjatywą
radnych Rady Miejskiej w Jaworznie,
Paweł Silbert, prezydent miasta wraz
z przewodniczącymi klubów radnych
spotkał się z Jackiem Pytlem, prezesem TAURON Wydobycie S.A. Podczas spotkania przedyskutowano
wszelkie możliwości wypracowania
rozwiązań i zapewnienia mieszkańcom Jaworzna zakupu węgla.
W trakcie rozmów przedstawiciele spółki TAURON Wydobycie S.A.
poinformowali, że od września 2022
roku wznowione zostało wydobycie
i produkcja węgla w ZG Sobieski,
która osiągnęła obecnie maksymalną
wielkość. Taka sytuacja potrwa aż do
marca 2023 roku, co jednoznacznie
stawia gminę Jaworzno i jej mieszkańców w dobrej sytuacji, jeśli chodzi
o możliwość zaopatrzenia w węgiel
na własne potrzeby grzewcze.
Jak informuje Prezes TAURON Wydobycie S.A., w ciągłej sprzedaży są
dostępne wszystkie rodzaje sorty-

TAURON Wydobycie zabezpieczy
węgiel dla jaworznian | fot. Materiały TAURON Wydobycie

mentów grubych (kostka, kostka II
i orzech) oraz średnich. Jedynym
sortymentem, w którym występują
pewne ograniczenia w dostępności,
są ekogroszki. Jednak paliwem, które może być traktowane zamiennie
i wykorzystywane również w kotłach
automatycznych jest sortyment Jaret
(groszek II), dostępny w większych
ilościach. Oferowany przez spółkę
TAURON Wydobycie S.A. węgiel
sprzedawany jest w konkurencyjnej

w stosunku do węgla importowanego cenie.
Proces sprzedaży węgla w TAURON Wydobycie odbywa się na podstawie zasad rezerwacji i zakupu
węgla w Punktach Obsługi Klienta
(w Jaworznie z ZG Sobieski), które są
umieszczone w punktach sprzedaży
oraz na stronie internetowej spółki
www.tauron-wydobycie.pl.
W zakresie przystąpienia do sprzedaży węgla w ramach przyjętej przez
Sejm RP ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa, a także biorąc pod uwagę
szczególny charakter miasta Jaworzna, czyli funkcjonowanie na jego terenie kopalni, pozostawienie kwestii
sprzedaży po stronie spółki wydaje
się być najlepszym rozwiązaniem dla
mieszkańców, wypracowanym przez
władze spółki i prezydenta Jaworzna.
W zakresie zapotrzebowania jaworznickich jednostek samorządowych i oświatowych, jak i wszelkich
doraźnych, interwencyjnych potrzeb,
np. podopiecznych MOPS – spółka
TAURON Wydobycie S.A. realizuje sprzedaż węgla zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i przyjętym
harmonogramem.
RED
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Uczą, jak mądrze
wspierać dzieci
i młodzież
Poradnia Psychologiczna dla
Dzieci i Młodzieży „Azymut” przypomina o zbliżających się terminach ostatnich w tym roku bezpłatnych webinarów. Specjaliści
zachęcają do zapisów.
– W porównaniu z ubiegłorocznym cyklem, w tym roku odnotowaliśmy trochę mniejsze zainteresowanie spotkaniami ze specjalistami
w formule online. Szkoda, bo poruszają one bardzo ważne problemy
i zagadnienia. Zachęcamy do wysłuchania ostatnich w tym roku webinarów – mówi Michalina Macek,
p.o. kierownika Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
„Azymut”.
Najbliższe takie spotkanie online
odbędzie się w środę, 9 listopada,
o godz. 17 i dotyczyć będzie problemu uzależnień współczesnej
młodzieży.
Ostatni w tym roku webinar
odbędzie się natomiast w środę
16 listopada, o godz. 17. Tym
razem tematem przewodnim bę-

dzie „Autoagresja - uzależnienie
od bólu czy potrzeba autonomii
i kontroli?”.
Realizowany przez poradnię cykl
darmowych webinarów skierowany jest do rodziców i pedagogów.
Specjaliści podpowiadają, jak mądrze wspierać dzieci i młodzież
w ich trudnościach i problemach.
W czasie spotkań online poruszone są różnorodne zagadnienia od
uzależnienia, autoagresji, przemocy rówieśniczej po dysforie i niezgodność płciową.
Zgłoszenia na webinaria w formule online przyjmowane są drogą mailową. Zapisać się można,
wysyłając maila na adres: azymut@zlo.jaw.pl. Można to zrobić również telefonicznie pod
numerami 517 090 411 lub 698
202 101.
Szkolenia prowadzone będą
przez internet na platformie Clickmeeting. Liczba miejsc na wykłady
nie jest ograniczona.
Natalia Czeleń

Почала діяти програма допомоги для біженців
У межах такої допомоги біженці з
України можуть отримати 710 чи 610
злотих.
Фонд «Q» та Міжнародна організація з
міграції розпочали другий етап програми
фінансової допомоги для українських
біженців. Тепер заявку можна подати
у Новій Дембі, Жешуві, Кракові та
Катовіце, діють також пункти реєстрації
в Сяноку та Сандомирі та мобільний
офіс, який їздитиме до деяких менших
міст Підкарпатського, Малопольського,
Свєнтокшиського і Шльонського
(Сілезького) воєводств. Про це інформує
портал ukrayina.pl.
Мета програми – допомогти українським
біженцям частково покрити витрати на
харчування, лікування, освіту та інші
необхідні потреби, ідеться на сайті
програми.

Хто може взяти участь у
програмі
Під час другого етапу програми
фінансової допомоги до участі
запрошують мешканців Підкарпатського,
Малопольського, Свєнтокшиського і
Шльонського воєводств. Подати заявку
можна до 15 грудня 2022 року.
Претендувати на отримання допомоги
можуть такі категорії осіб:
– пенсіонери віком 50+;
– особи з інвалідністю та їхні опікуни;
– матері з однією і більше дитиною

(максимум 5 осіб).
Фінансова допомога становить 710
злотих на місяць на першого члена сім’ї
і по 610 злотих на кожного наступного
(максимум – 5 осіб). Допомога надається
на 3 місяці, уся сума виплачується
одноразово.

допомогу, потрібно звернутися до одного
з офісів проекту або мобільного офісу,
заповнити анкету та зареєструватись у
програмі.
Реєстрація відбувається за попереднім
записом по телефону або за допомогою
електронної пошти.

Ті, хто має закордонний паспорт, можуть
отримати кошти через MoneyGram або на
банківський рахунок; а ті, хто має лише
внутрішній український паспорт – лише
на банківський рахунок.

Контакти програми у
польських містах

Які документи потрібні для
участі у програмі
Для подачі заявки на допомогу треба
підготувати такі документи усіх учасників:
документ, що посвідчує особу:
закордонний паспорт;
український внутрішній паспорт старого
зразка (книжка);
внутрішній паспорт нового зразка (ID
картка);
свідоцтво про народження.
PESEL.
документи про інвалідність, якщо такі є.
Також організатори попросять номер
банківського рахунку IBAN і код SWIFT
(BIC) банку, якщо рахунок у польському
банку (якщо документ, що посвідчує особу,
не є закордонним паспортом, то рахунок
у польському банку є обов’язковим);
польський номер телефону. Щоб отримати

Жешув – алея Тадеуша Рейтана 53, 35326, офіс Еко Тех Лаб (Eko Tech Lab), Фулл
Маркет, перший поверх, приміщення 47.
T: (+48) 886 977 526, rzeszow@fundacjaq.
pl, понеділок-п’ятниця з 10:00 до 18:00.
Нова Демба – вул. Яна Павла II 4, офіс та
коворкінг Фонду Q, T: (+48) 886 977 529,
nowadeba@fundacjaq.pl, понеділокп’ятниця з 10:00 до 18:00.
Краків – головний залізничний вокзал
Кракова, вул. Павія, 5-А, місце 40, 31-154,
T: (+48) 886 977 553. krakow@fundacjaq.
pl, понеділок-п’ятниця з 10:00 до 18:00.
Катовіце – мн. Maria i Lecha Kaczyńskich
2, кв. 29, 40-097,
T: (+48) 692 823 960, katowice@fundacjaq.pl, понеділок-п’ятниця з 10:00 до
18:00.
Сандомир – вул. Стефана Окжеї 5, 27600, Т: (+48) 886 977 583, nowadeba@
fundacjaq.pl.,
Сянок – інтернет-офіс, що дозволяє
реєструватися он-лайн за допомогою
консультантів T: (+48) 886 977 530, sa-

nok@fundacjaq.pl
Мобільний офіс – T: (+48) 886 977 583,
biuro@fundacjaq.pl.
– Реєстрація в проєкті фінансової
допомоги відбувається за попереднім
записом на конкретну годину телефоном
або електронною поштою, – пояснили на
сторінці Fundacja Q - Ukrainie у Facebook.

Де шукати допомогу та
інформацію, якщо живете в
Явожному
Для пошуку інформації щодо послуг,
місць тощо біженці (або поляки) створили
групи з корисними даними. Тож наведу
кілька, які можуть стати вам у нагоді (всі
вони у мережі Facebook):
Jaworzno - pomoc dla Ukrainy – тут люди
пропонують допомогу, речі, роботу чи
послуги. Часто речі просто віддають.
Jaworznicka Śmieciarka – група, у якій
віддають непотрібне задарма чи за якусь
дрібничку.
Українці в Явожно | Сосновец | Ukraińcy w Jaworzno | Sosnowiec |Mysłowice та
Українці в Катовіцах / Ukraińcy w Katowicach – також групи для спілкування та
обміну інформацією, пошуку
працівників тощо.
Ніна Король,
журналістка з
України, котра
живе в Явожно.
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Jaworznianie Bartosz Jarzynka i Joanna Staroń wrócili niedawno z pasjonującej podróży po Islandii. Rozmawiamy z nimi na temat wrażeń i tego, co udało
się im tam zobaczyć.

To podróż jest celem

Długo zajęło wam przygotowanie planu podróży?

nię i saunę. Można tam wygrzewać się
w ciepłej wodzie i podziwiać przy tym
zorzę polarną. W każdym odwiedzonym przez nas hostelu była też dostępna kuchnia. Wraz ze współlokatorami
przygotowywaliśmy wspólne kolacje
i wymienialiśmy się swoimi wrażeniami
z kolejnych dni pobytu.

Bartosz: Chcieliśmy poznać to miejsce i stworzyć nowe wspomnienia. Wiedzieliśmy wcześniej, co chcielibyśmy zobaczyć, ale nie planowaliśmy dokładnie
całej wyprawy. Uważamy, że podróże
stają się ciekawsze, gdy podejdziemy
do nich jak do pirackiej mapy. Ciekawe miejsca są dla nas takimi skarbami.
Owszem, można trasę pomiędzy nimi
w pewien sposób zaplanować, jednak
czasami lepiej poddać się fali. W ten
sposób podróż staje się celem samym
w sobie.

Czyli udało wam się poznać ciekawych ludzi?
Joanna: Na wyjazd pojechaliśmy
wraz z Grupą Podróżniczą UK, którą
gorąco polecamy. Sama forma wyjazdu w grupie nieznajomych, poznanych
przez internet, i bez rozbudowanego planu, utwierdziła nas w przekonaniu, że
takie wyjazdy przyciągają tylko otwartych, głodnych przygód ludzi z pasją.
Bartosz: Mieszkańców krajów skandynawskich łączy ogromna więź. Wszyscy traktują się tak, jakby byli rodziną.
Ludzie północy są ułożeni, spokojni.
W porównaniu do nas są o wiele mniej
ekspresyjni, a bardziej powściągliwi.
Jednocześnie mają otwarte głowy i nie
myślą szablonowo, nie podążają też
utartymi ścieżkami - nie boją się nowości i postępu. Warto wspomnieć, że
praktycznie w każdej budce, sklepie, na
stacji paliw czy restauracji mówi się po
polsku. Kasy w lokalnym markecie, Bónusie, mają wgrany język polski.

Dlaczego północ, Islandia, a nie
kuszące ciepłe kraje i hotele
z plażami i basenami?
Bartosz: Zakochaliśmy się w północy zaraz po tym, jak odwiedziliśmy
Bornholm. Przejechaliśmy już wzdłuż
całą Norwegię, Finlandię. Odwiedziliśmy
też kilkukrotnie Szwecję i oczywiście
Danię. Oczarowała nas tam piękna,
dzika i surowa natura, światło, które
pada całkowicie pod innym kątem. Islandia była oczywistym rozwinięciem
naszej drogi na północ.
Kiedy wyruszyliście i ile trwała
cała podróż?
Joanna: Wyruszyliśmy 12 października samolotem z Katowic i wraz z nieznajomymi, których poznaliśmy dopiero
późnym wieczorem na lotnisku w Keflavík’u, wyruszyliśmy we wspólną drogę.
Nie mieliśmy konkretnego planu – zwiedzanie było zależne od pogody, która
wyjątkowo nam dopisała, oraz od naszej
werwy. Wróciliśmy 20 października.
Co udało się wam zobaczyć?
Bartosz: Miasto Reykjavik, a także
wiele wodospadów. Wodospad Seljalandsfoss mogliśmy podziwiać zarówno z frontu, jak i zza zasłony wodnej.
Byliśmy też nad wodospadem Gullfoss,
czyli złoty wodospad. Bardzo tam wiał
wiatr. Zobaczyliśmy też wodospad
Skogafoss obok najbardziej fotogenicznej góry na Islandii – Kirkjufell.
Podziwialiśmy również gorące źródła oraz gorącą rzekę na wulkanie,
w której się grzaliśmy po wieczornym
trekkingu. Na naszej mapie podróży
odhaczyliśmy też gejzer „Geysir”, od
którego nazwy pochodzi właśnie słowo
„gejzer”, czarną plażę oraz wrak samolotu „Dakota”. Wymienić możemy
też zapierające dech w piersiach klify
Arnarstapi, cudowną lagunę Jökulsárlón, pełną gór lodowych i znajdującą
się nieopodal diamentową plażę. Zobaczyliśmy jeszcze słynny wulkan Eyjafjallajökull, którego erupcja w 2010
roku sparaliżowała transport lotniczy
w Europie, a także styk płyt tektonicznych: północnoamerykańskiej i euroazjatyckiej. Na koniec odwiedziliśmy
geotermalne spa - Blue Lagoon.

Jaworznianie w czasie kilkudniowej podróży wielokrotnie mieli okazję
zobaczyć zorzę polarną | fot.Archiwum prywatne

Jakie wrażenie zrobiła na was
Islandia?

W jakich warunkach przyszło
nocowaliście?

Bartosz: Kiedy do niej dotarliśmy, nie
widzieliśmy nic poza deszczem i ciemnością. Było już późno. Dopiero rano
zobaczyliśmy rozległy teren, na którym
wypasały się islandzkie konie. Zobaczyliśmy też pasmo górskie Thórsmörk, którego nazwa wywodzi się od nordyckiego
boga Thora. Od tego momentu wszystko
nas zachwycało.

Joanna: Spaliśmy w hostelach, a muszę przyznać, że w Islandii prezentują
one bardzo wysoki poziom. Nie przeszkadzało nam spanie w jednym pomieszczeniu wraz z innymi, obcymi,
podróżnikami. Wręcz przeciwnie, świetnie spędziliśmy z nimi czas na długich,
wieczornych dyskusjach. Bardzo podobało nam się w hostelu „Midgard”.
To świetna baza wypadowa. Hostel
wyposażony jest w ogólnodostępną ba-

Co robiło największe wrażenie?

Jakie dominują tam smaki? Czy
islandzka kuchnia zbliżona jest
do naszej?
Joanna: Islandzka kuchnia różni
się od polskiej. Tym, co odróżnia ją
od naszej są glony, baranina, suszone
ryby czy czarna sól z lawy wulkanicznej. Próbowaliśmy baraniny, słynnych
islandzkich skyrów, suszonych glonów
i suszonego dorsza - Harðfiskur.
Pomidory i ogórki nie smakują tak
dobrze jak nasze, ale można je zbierać
przez cały rok. W Islandii hoduje się je
w doświetlanych szklarniach. Zaradność
Islandczyków w produkcji rolnej jest
godna pochwały. Wydajność jednego
plantatora wynosi ponad 90 kg na metr

kwadratowy! Dodatkowo szklarnie są
ogrzewane geotermalnie, czyli ekologicznie i tanio.
Czy taka wyprawa to duży koszt?
Joanna: Podobne wyjazdy z biur turystycznych wahają się w granicach od
ok. 5 do 10 tys. zł. Podstawowy koszt tj.
hostele, wynajem samochodu i paliwo
itd. to koszt ok. 3 tys. zł. Do tego doliczyć
trzeba kilkaset złotych na wyżywienie,
bilety lotnicze oraz ubezpieczenie.
Wrócicie jeszcze na Islandię?
Joanna: Postaramy się, ale najpierw
musimy odwiedzić jeszcze kilka innych
miejsc, które mamy od dawna w planach.
Czy wszystkie wasze podróże
odbywały się tylko na północ
kuli ziemskiej?
Bartosz: Zanim się poznaliśmy, jeździliśmy w popularne miejsca, takie jak:
Włochy, Chorwacja, Turcja, Grecja itd.
Natomiast wspólnie odwiedziliśmy: Czechy, Austrię, Słowację, Niemcy i Danię.
Byliśmy też razem w Norwegii, gdzie
udało nam się przekroczyć koło podbiegunowe, a także w Finlandii, gdzie
odwiedziliśmy wioskę Świętego Mikołaja
i próbowaliśmy zupy z renifera. Teraz do
naszej listy dopisaliśmy Islandię.
Joanna: Od 2021 roku prowadzimy profil na Instagramie „world.wide.
where”. Udostępniamy tam wybrane
zdjęcia z naszych wyjazdów. Przy okazji
zachęcamy do zaobserwowania!
Jaki będzie wasz kolejny cel?
Bartosz: Myślę, że będą to Wyspy
Owcze, być może Svalbard. Planujemy też wyprawę do wysp Ålandzkich
i Grenlandii. Kolejność oczywiście może
ulec zmianie. Może wybierzemy się też
w cieplejsze kraje lub do Stanów Zjednoczonych.
Dziękuję za rozmowę.

Joanna: Zorze polarne, które zobaczyliśmy podczas tygodniowego wyjazdu
aż 5 razy! Poza tym bardzo podobało
nam się też w Zatoce Jökulsárlón na terenie parku narodowego Vatnajökull.
Wiele osób może kojarzyć to miejsce,
chociażby z takich filmów, jak „Batman:
Początek” czy „Tomb Rider”. Warto też
wspomnieć o plaży Reynisfjara, która
zaliczana jest do dziesięciu najpiękniejszych plaż świata, a także o wodospadzie Gullfoss. Dojście do niego wiązało
się ze zjazdem po zlodowaciałej ścieżce.
Wrażenie zrobił też na nas wodospad
Skogafoss
A co podobało się wam najmniej?
Bartosz: Wysokie ceny i wszechobecny zapach siarki.

Północ całkowicie oczarowała podróżników z Jaworzna | fot.Archiwum prywatne

Natalia Czeleń
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Drewniane obiekty kopalni Jan Kanty
| fot. Materiały Muzeum Miasta Jaworzna

LUDZIE, SPRAWY, WYDARZENIA

Szyb Kościuszko
| fot. Materiały Muzeum Miasta Jaworzna
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Załoga kopalni Leopold
| fot. Materiały Muzeum Miasta Jaworzna

Górnictwo królowało od wieków

Pamiątkowe zdjęcie, na którym widać imprezę na parkingu przed Halą
Widowiskowo-Sportową, a w tle, po
drugiej stronie ulicy Grunwaldzkiej,
szyb Kościuszko, zostało zrobione
w 1995 roku. Tak kiedyś wyglądał
krajobraz centrum naszego miasta.
Górujące nad Jaworznem obiekty
kopalni to już wspomnienie. Wciąż
istnieją jednak szyby innych zakładów górniczych.

Szczakowski epizod,
jaworznickie początki
Jaworzno jest związane z górnictwem już od wielu wieków. Skarby
jaworznickiej ziemi, galena i galman,
były wydobywane już w średniowieczu. Eksploatacja węgla kamiennego
rozpoczęła się natomiast kilka wieków później. Pierwsza kopalnia na
polskich ziemiach powstała przecież
w Szczakowej z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego.
W 1765 roku król zatrudnił zagranicznych górników, którzy mieli szukać
mineralnych pokładów i wydobywać
skarby polskiej ziemi. W 1766 r. znaleźli węgiel właśnie pod Szczakową.
Zakład prosperował do września 1767
roku. Ruch ustał z powodu braku
rynków zbytu. W 1790 roku kopalnia wznowiła wydobycie, a urobek
miał posłużyć w budowanej fabryce
broni w Kozienicach. Ale rok później
dyrektor kozienickiej rusznikarni zrezygnował z czarnego złota ze Szczakowej, bo miało ono za dużo siarki.
Zakład został zlikwidowany.
W tym samym czasie górnictwo
miało swoje początki w sąsiednim Jaworznie. Kopalnię założył dzierżawiący jaworznickie ziemie Franciszek
Kownacki, a jego kontynuatorem
był Aleksander Romiszowski. Po
rozbiorach, jaworznicki zakład górniczy, przejęty od Romiszowskiego,
stał się częścią austriackiego skarbu

państwa. Kilka lat później kopalnia
zyskała swoją pierwszą nazwę - Fryderyk August (późniejsza kopalnia
Piłsudski).
Były też prywatne zakłady, nie tylko w samym Jaworznie, ale np. też
w Dąbrowie, gdzie powstała kopalnia
Fortuna I, którą zbudował Abraham
Wanderschild, i Fortuna II, należąca
do Ignacego Potockiego. Powstała
też trzecia, z inicjatywy Fryderyki
Ludwiki Westenholz. Kopalnia była
też w Niedzieliskach, a jej założycielem był Piotr Steinkeller.
W okresie Autonomii Galicyjskiej
austriacki Skarb Państwa sprzedał
jaworznickie rządowe zakłady przemysłowe. W 1871 roku odkupiła je
wiedeńska spółka pn. Jaworznickie
Gwarectwo Węgla Kamiennego, stworzona przez Gutmannów, Schoellerów, Springerów i Todesców. Fryderyk August został zmodernizowany.
Nowi właściciele pogłębili i unowocześnili trzy szyby pn. Paulina, Helena i Karol.
Powstała też druga kopalnia – Jacek Rudolf, która po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości zmieniła nazwę
na Kościuszko. To właśnie szyby tego
zakładu, jeszcze do końca XX wieku,
były charakterystycznym punktem
centrum Jaworzna. Zakład znajdował
się tam, gdzie dziś są planty i galeria Galena.
Jacek Rudolf został uruchomiony
w 1882 roku. 16 lat później powstała
na jego terenie również zakładowa
elektrownia.
Dekadę wcześniej, na skraju Jelenia, została założona natomiast inna
kopalnia. Jej właścicielami była rodzina Domsów. Początkowo zakład
nosił nazwę Robert (później został
przemianowany na Sobieski). Najpierw, z inicjatywy Roberta Domsa
seniora, funkcjonował w latach 18731875. Ponownie został uruchomiony
przez jego syna Roberta Wilhelma.

W 1896 roku junior oddał zakład na
10 lat w dzierżawę Juliuszowi Przeworskiemu. Od jego imienia wzięła
się nazwa nowego szybu głębinowego. Szybowi wentylacyjnemu nadano
miano Zofia.
W 1905 roku Robert Wilhelm Doms
sprzedał kopalnię zagranicznej spółce Societe Anonyme Miniere et Industrielle. Nowi właściciele zmienili jej nazwę na Sobieski. Kopalnia
została zmodernizowana, a jej szyb
pogłębiony.

Wielkie awarie
Początek XX wieku był natomiast
tragiczny dla konkurencji.
– 4 sierpnia 1902 roku w kotłowni
kopalni Jacek Rudolf nastąpiła eksplozja kotłów, skutkiem tego zatrzymano
ruch, aż do czasu wybudowania nowej
kotłowni. Robotników przesunięto do
pracy w kopalni Fryderyk August – opowiada Maria Leś-Runicka, autorka
książek o historii Jaworzna. – Zanim
usunięto skutki powyższej awarii, w czasie wigilijnej nocy, z 24 na 25 grudnia
tego samego roku, wybuchł pożar na
powierzchni kopalni Fryderyk August.
Zniszczeniu uległa sortownia oraz budynki szybów Helena i Paulina. Najpoważniejszym skutkiem tego pożaru było
uszkodzenie przewodów pary, zasilających zespół pomp odwadniających,
ustawionych na poziomie 160 m. Były
to główne pompy odwadniające kopalnię Fryderyk August, skutkiem czego
zatrzymany został również ruch na tej
kopalni. Sytuacja była bardzo poważna,
ponieważ oba zakłady były nieczynne,
około 2 tys. osób pozostało bez pracy
– podkreśla.
Sprawną akcję ratunkową prowadził kierownik ruchu inż. Hugo Kowarzyk. – Przy usuwaniu skutków
katastrofy nie ograniczono się do odtworzenia stanu sprzed wypadków. Infrastruktura naziemna kopalni Fryderyk

August została zbudowana praktycznie
od nowa, z wyeliminowaniem zabudowy drewnianej. Kopalnię zaopatrzono
w odpowiednią ilość pomp odwadniających, po raz pierwszy wprowadzono
obowiązek utrzymywania stałej rezerwy
tych urządzeń – opisuje historyczka.
– Zbudowano również nowoczesną sortownię oraz tzw. centralę elektryczną,
która pozwoliła na rozpoczęcie elektryfikacji kopalni oraz miejskiej infrastruktury Jaworzna. Poczynione wysiłki modernizacyjne oraz inwestycje
spowodowały zwiększenie wydobycia
węgla. W szybkim tempie jaworznickie kopalnie osiągnęły poziom lidera,
w okresie trzydziestolecia (1875-1905)
większość wydobytego węgla w Zagłębiu Krakowskim pochodziła z kopalń
Jaworznickiego Gwarectwa – zaznacza.

W niepodległej Polsce
Po 1918 roku doszło do zmiany
właścicieli zakładów w Jaworznie.
Zakład, założony przez Domsów, nabyła w 1923 roku spółka filialna firmy
Giesche z Katowic. Trzy lata później
pakiet kontrolny akcji odkupili Amerykanie z grupy Harrimana i „Anaconda Cooper Mining CO”.
Właściciela zmieniły też Fryderyk
August i Jacek Rudolf. Kupiła je spółka pn. Komunalne Kopalnie Węgla
SA, której pomysłodawcą był Jan
Kanty Steczkowski. Właśnie wtedy
Fryderyk August został przemianowany na Józefa Piłsudskiego, a Jacek
Rudolf „ustąpił miejsca” Tadeuszowi
Kościuszce.
Dwudziestolecie międzywojenne
nie było jednak czasem górniczego
prosperity w Jaworznie. Problemy
powodował kryzys gospodarczy na
świecie. Trudno było sprzedać węgiel. Zwalniani byli górnicy. Pensje
pracujących nie były zadowalające.
Zakłady wstrzymywały wydobycie.
Dochodziło do strajków.

Lata międzywojnia to też czas powstania kolejnych jaworznickich kopalń – powstały te pn. Jan Kanty,
Leopold, Szczotki i Niedzieliska (trzy
ostatnie działały krótko). Jan Kanty
zyskała nazwę na cześć Jana Kantego
Steczkowskiego. Kopalnia, z drewnianym nadszybiem (właścicieli nie
było bowiem stać na inny budulec
niż drewno) powstała w 1920 roku,
a wydobycie ruszyło w roku 1921.
Główny szyb kopalni, Artur, obsługiwał złoża Niedzieliska I i Niedzieliska
II. Zakładano, że węgla wystarczy
tylko na 20 lat.
W 1925 roku do zakładu przyłączono kopalnię Leopold. Po II wojnie
światowej Jan Kanty został połączony
z kopalniami Kościuszko i Piłsudski.
W ten sposób powstał zakład górniczy
pod nazwą Jaworzno. Taki stan rzeczy utrzymał się do roku 1954. W tym
okresie zmieniono też nazwę Jana
Kantego na Komunę Paryską. Miano to funkcjonowało do 1989 roku.
W 1973 powstał szyb pn. Witold.
W latach 90. zakład zaczął podupadać. Likwidacja kopalni rozpoczęła
się w 1994 roku, a zakończyła w roku
2002. Wydobycie wstrzymano 31
lipca 2000. W ostatnim czasie z krajobrazu Jaworzna zniknęła też wieża
szybu Witold II. Stało się to na zlecenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
W tamtym miejscu pozostał jedynie
szyb Witold I.
Z jaworznickiej mapy zniknęły też
zabudowania Kościuszki w Centrum.
Wydobycie ustało tam w latach
90. XX wieku. Decyzja o likwidacji
zapadła w 1993 roku. Szyb zasypano.
Wieże kopalni zniknęły na przełomie
1997 i 1998 roku.
W Jaworznie funkcjonują jeszcze
dwa szyby – Piłsudski i Sobieski. Oba
są częścią Zakładu Górniczego Sobieski. Powstaje też, w Byczynie, nowy
szyb Grzegorz.
Anna Zielonka-Hałczyńska
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Jaworznianie z nagrodami

Jaworznianie przywieźli kilka pucharów z mistrzostw Słowacji w bodypaintingu i facepaintingu.
Zmagania odbyły się
pod koniec października
w Bratysławie. Wydarzeniu towarzyszyły także
inne konkurencje, w których jaworznianie świetnie wypadli.
– W tych mistrzostwach startuję już
od kilku lat i wygrywałem je trzy lata
z rzędu. Niestety, tym razem nie zdążyłem się przygotować do mistrzostw, więc
projekt wymyślałem w trakcie malowania – zdradza Marian Folga.
Artysta zwyciężył w kategorii facepainting. Jego modelką była Alexandra Blanarikova, a jej twarz zdobiły malunki ukazujące czasy zarazy,
1361-1528, jaka panowała w Wenecji. – Chciałem pokazać to drugie oblicze
Wenecji, która w tamtych czasach nazywana była miastem śmierci, miastem
brudnym. Poprzez malunki nawiązałem
do legend i książki Tomasza Manna
„Śmierć w Wenecji", tworząc przy tym
własną historię o diable, śmierci i miłości – opowiada Marian Folga.
Mistrz z Jaworzna zdobył także
pierwsze miejsce w swojej kategorii
bodypainting, a partnerowała mu
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Marian Folga i Aleksandra Widzisz zachwycili jury swoją wizją i zdolnościami artystycznymi | fot. Materiały prywatne

modelka Veronika Wewe Vonyiková. Tematem przewodnim były
renesans i odrodzenie. – Przedstawiłem swojego ulubionego artystę z tego
okresu, Leonardo Da Vinci. W ciągu
6 godzin musiałem wykonać malunek
na modelce, nawiązując do dzieł i życia artysty. Pamiętałem przy tym, że
był on leworęczny, podobnie jak ja –
wspomina artysta.

Na podium znalazła się także podopieczna Mariana Folgi, Aleksandra
Widzisz. Młoda jaworznianka zajęła
trzecie miejsce w kategorii facepainting, który wykonała na modelce, Wiktorii Sojce. Temat jej pracy nawiązywał do włoskiego miasta
zbudowanego na wodzie i słynącego
z mostów, czyli do Wenecji. – Moja
praca odwoływała się do konkretnej

historii, natomiast prace konkurentów
były wzorowane na maskach weneckich.
Zależało mi, aby praca była wykonana starannie, z zachowaniem symetrii,
zgodnie z wcześniej przygotowanym
projektem. Starałam się zobrazować
Most Westchnień w Wenecji i jego historię – opowiada Ola.
Jaworznianka chciała jednocześnie
podkreślić piękno Wenecji uwidocznione w wielu barwach na twarzy
oraz wizerunku miasta nocą, które
zdobiło czoło modelki.
W tym samym czasie i tym samym miejscu rozgrywały się jeszcze inne konkurencje. Tytuły The
Best Coach Bratysława 2022 oraz
The Best Team Leader Bratysława
2022 wywalczyła sobie jaworznicka
stylistka paznokci - Monika Szlósarczyk. Jaworznianka na co dzień
nie tylko zajmuje się stylizacją m.in.
paznokci, ale i szkoli adeptów stylizacji, a także podnosi kwalifikacje osób pracujących już w branży.
W Bratysławie pani Monika została
wyróżniona jako jedyna spośród
wszystkich sędziów. – Jestem bardzo
szczęśliwa, że po wielu międzynarodowych zwycięstwach w kategorii stylistki, przyszedł także czas na zwycięstwa
jako trener, sędzia oraz coach. To
dla mnie bardzo ważne wyróżnienia
– opowiada Monika Szlósarczyk.
To jednak nie koniec sukcesów jaworznian. Niedawno premierę miał
kolejny sezon popularnego serialu
„Barbarzyńcy” niemieckiej produkcji

Netflixa. Charakteryzacje do drugiego sezonu serialu wykonywał Marian
Folga wraz z Weroniką Brandys,
Elizą Sosnowską, Tatianą Sysak,
Natalią Młynarz, Wiktorią Sojką,
Wiktorią Wędzichą i Anną Lorenc.
– Na plan zostałem zaproszony przez
znajomą z branży, Klaudynę Góralską –
mówi Marian Folga. Dla niego praca
na planach filmowych to prawdziwa
przyjemność. Zaznacza jednak, że
woli rozwijać się mimo to w innych
dziedzinach sztuki. – Kiedyś jeździłem na każdy plan filmowy, na który
zostałem zaproszony. Teraz nie zawsze
tak jest. Praca na planie do łatwych nie
należy, bo pracuje się pod presją czasu
– tłumaczy artysta.
„Barbarzyńcy” to opowieść o walce
plemion germańskich z Rzymianami.
Sześć odcinków nowego sezonu powstawało pod Krakowem w Alwernii.
Tam też pracowała ekipa z Jaworzna.
– Zwykle nasza praca rozpoczynała
się około 4.30. Na planie było bardzo
dużo charakteryzatorów. Ekipa była
międzynarodowa. My byliśmy odpowiedzialni za charakteryzację barbarzyńców. Praca polegała m.in. na
patynowaniu serialowych bohaterów.
Działaliśmy pod presją czasu, czasem
na wymalowanie jednej osoby mieliśmy
tylko od 10 do 15 minut – opowiada
Marian Folga.
W „Barbarzyńcach”, jako statysta,
wystąpił też inny jaworznianin, Michał Kudaj.
Natalia Czeleń

REKLAMA

Vołosi & Orkiestra Kameralna Archetti
Drodzy melomani, zapraszamy na wyjątkowy koncert, który odbędzie się
4 grudnia o godzinie 18:00 w sali koncertowej Młodzieżowego Domu Kultury
im. Jaworzniaków. Wydarzenie to wyjątkowe, ponieważ na jednej scenie wystąpi doskonale Państwu znana Orkiestra Kameralna Archetti oraz energetyczna
formacja łącząca tradycję, folklor, nowoczesność i jazz – zespół VOŁOSI. To
połączenie energii na pewno przyniesie wiele niezapomnianych muzycznych
wrażeń! Koncert zza dyrygenckiego pulpitu poprowadzi Mieczysław Unger.

Warsztaty z Tomaszem Majerem
Zapraszamy na wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju warsztaty teatralno - kabaretowe! 6 godzin scenicznego szaleństwa! A zadba o to sam Tomasz Majer!
Tomasz Majer - od czasów studenckich związany z zielonogórskim środowiskiem
kabaretowym, klubem Gęba i wytwórnią ﬁlmów A'yoy. Współtworzył kabarety:
Miłe twarze i Pseudomin. Występował w kabaretach: „Bez żyły Wałbrzych" i „Ek".
Podczas przepustek z wojska biegał po Zielonej Górze przebrany za kobietę

Zapraszamy do Klubu Relax

w trakcie kręcenia ﬁlmu dr Jackyl i Mr Hyde wg wytwórni A'Yoy.
Pracował z młodzieżą prowadząc zajęcia kabaretowe i teatralne
w domach kultury w Krośnie Odrzańskim, Piasecznie, Grójcu
i Warszawie. Przez kilka lat związany był z Ośrodkiem Działań Artystycznych „Dorożkarnia" w Warszawie. Od 2003 roku występuje
w kabarecie Hrabi. Miłośnik dobrej zupy pomidorowej i szarlotki.

Zenek Kupatasa przyjeżdża z zespołem do Jaworzna! Przygotujcie
się na koncertowy przekrój twórczości Zenka, pełny, elektryczny,
półtoragodzinny koncert, do zO! Zagrają również De Łindows
i Stacja B.

Koszt dwudniowych warsztatów (26-27.11.2022, godz. 11.0014.00) to 149 zł. Zapraszamy do zapisów tel. 32 762 91 42. w. 11.

Bilety przedsprzedaż - 40zł (https://goout.net/pl/bilety/zenek-kupatasa/uhop/). Bilety na bramce - 50zł.
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Ocalić od zapomnienia
Muzeum Miasta Jaworzna i dwie ciężkowickie grupy chcą zorganizować wystawę i wydać
książkę o historii Ciężkowic. Dlatego zapraszają
do współpracy mieszkańców dzielnicy i wszystkie osoby, z nią związane. Poszukiwane są różne pamiątki, a szczególnie archiwalne zdjęcia.
– Zebrany materiał posłuży do przygotowania
muzealnej wystawy i do wydania albumu z fotografiami. Darczyńcy zostaną wymienieni w przypisach. Z kolei pamiątki i oryginały zdjęć zostaną
im zwrócone – wyjaśnia Przemysław Dudzik,
dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna.
Z MMJ współpracują w realizacji tego przedsięwzięcia członkowie Stowarzyszenia „Mieszkańcy dla Ciężkowic” i osoby, które prowadzą
na Facebooku profil pn. „Ciężkowice z historią”.
Na tym profilu można znaleźć wiele fotografii, związanych z Ciężkowicami, i historii, które
wydarzyły się w tej części Jaworzna.
Informacje, publikowane na Fb, to m.in. pokłosie projektu „Wczoraj i dziś Ciężkowic - ocalić
od zapomnienia”, w ramach którego członkowie
grupy zgromadzili sporo informacji i zdjęć od
lokalnej społeczności, spisywali wspomnienia
najstarszych ciężkowiczan, organizowali spotkania z mieszkańcami. Grupa nawiązała też
współpracę ze stowarzyszeniem „Mieszkańcy
dla Ciężkowic”. Swoimi zdobyczami postanowiła podzielić się w internecie.
Ciężkowice mają długą historię. Pierwsza znana historykom wzmianka o tej osadzie pochodzi
z 1238 roku, gdy biskup Wisław z Kościelca

Młodzież z Ciężkowic. Zdjęcie zostało podpisane "u Wojtecka pod stodołą" | fot. Ze
zbiorów Ciężkowice z historią

nadał przywilej benedyktynkom ze Staniątek,
w którym zwalniał z dziesięciny kościelnej należące do nich wsie. W tym dokumencie wymienione zostały Jaworzno, Długoszyn i właśnie Ciężkowice.
Kolejna wzmianka jest datowana na 1242 rok,
gdy siostry zamieniły się ziemiami z biskupem
krakowskim Prandotą. Z kolei z tzw. falsyfikatów staniąteckich z 5 sierpnia 1243 roku można dowiedzieć się m.in., że leżące w kasztelanii
chrzanowskiej Ciężkowice obfitowały w ołów,
żelazo, miedź, srebro i złoto.

Według badaczy historii nazwa wsi nie pochodzi od słowa „ciężki”. Miał tu natomiast
mieszkać niejaki Cieszek, kopacz srebra i sługa księcia opolskiego Mieszka Plątonogiego.
Pierwotne miano Ciężkowic brzmiało więc
Cieszkowice.
Przez wieki była to odrębna miejscowość.
W granicach naszego miasta znalazła się 1 stycznia 1973 roku.
Więcej informacji o planowanych przedsięwzięciach, wystawie i albumie, można uzyskać
pod numerem telefonu 32 618 19 53 lub mejlowo ciezkowicezhistoria@gmail.com. Na ten
mejl można także przesłać zdjęcia i informacje
historyczne. Można też skontaktować się z radnym Mirosławem Pieczarą, który prezesuje
Stowarzyszeniu „Mieszkańcy dla Ciężkowic”.
Dyżury radnego odbywają się w drugą i czwartą
środę miesiąca w godz. 17– 18 w remizie ciężkowickiej OSP.
Wystawa i album o Ciężkowicach to kolejna
inicjatywa, związana z opisaniem historii jaworznickich dzielnic. Podobne przedsięwzięcia
miały już miejsce w Długoszynie, Jeziorkach,
Byczynie i Szczakowej.
Książkę o historii Długoszyna i album zdjęć tej
części miasta stworzył jaworznianin Jarosław
Sawiak, który materiały zbierał razem z byłym
radnym Jerzym Nieużyłą. W publikacjach
znajduje się opis dziejów, wiele archiwalnych
fotografii, skany dokumentów. Wydaniem tych
pozycji zajęło się Muzeum Miasta Jaworzna.

Kolejną publikacją jest ta pt. „Szczakowa na
starej pocztówce i fotografii”. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum Miasta Jaworzna i od
mieszkańców. Najstarsze zostały zrobione na
przełomie XIX i XX wieku. Album przygotowali muzealnicy i członkowie szczakowskiego
koła Towarzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna.
Obecnie oba te podmioty współpracują nad
wydaniem monografii o historii Szczakowej,
której autorem jest Adolf Tatarczuch.
Swoje publikacje, i to niejedną, o historii
dzielnicy mają też byczynianie. Pomysłodawczyniami ich wydania były w głównej mierze
Anna Gontarz i Maria Leś-Runicka z byczyńskiego koła TPMJ. Pierwszy album nosi tytuł
„Byczyna na starej fotografii” i ukazuje historię
sprzed 1939 roku. Drugi tom dotyczy okresu
1939-1977. Koło wydało też m.in. publikacje pt.
„Byczyna – dokumenty, mapy, wspomnienia”,
„Byczyna w czasie zaborów i Wielkiej Wojny”
i „Byczyna - archiwum szkolne 1837-1945”.
Byczynianie chcą też wydać trzecią część albumu „Byczyna na starej fotografii” nt. czasów
współczesnych.
Jest też książka o historii Jeziorek, którą napisali i wydali własnym sumptem mieszkańcy
tej dzielnicy, Grażyna i Jerzy Gutowie. Opisali
dzieje tej części Jaworzna od okresu staropolskiego do 2018 roku. Publikacja została wydana
w 2019 roku. Jej autorzy prowadzą też stronę
internetową www.historiajeziorek.pl.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Twilight Inscription

Nowy wymiar „wykreślanek”
Do gry Twilight Imperium już dawno
przylepiono łatkę monumentalnej gry
planszowej, której rozgrywka trwa kilka,
a niekiedy nawet kilkanaście godzin.
Tytuł ten zalicza się do dość skomplikowanych, toteż jego targetem są bardzo
zaawansowani gracze. Samo pudło,
niemieszczące się nieraz na żadnej
półce, potrafi wprawić w osłupienie, a przyśpieszający rozłożenie
insert ceną przewyższa niejedną grę
z „wyższej półki”. Nic więc dziwnego,
że w momencie, gdy gdańskie wydawnictwo Rebel zapowiedziało ukazanie
się na polskim rynku tytułu Twilight
Inscription o mechanice roll-and-write, czyli tzw. „wykreślanka”,
społeczność planszówkowa miała
mieszane odczucia. Jak zatem prezentuje się mniejszy i szybszy tytuł
z tego uniwersum?
Jeszcze nie było mi dane zagrać w Twilight Imperium, więc do
rozgrywki w Inscription podchodziłem bez uprzedzeń i wygórowanych oczekiwań, byłem wręcz ciekaw, jak może wyglądać „wykreślanka” zaprojektowana na podstawie tak zaawansowanej gry.
Pierwszy plus – gra mieści mi się w kallaxie. Po otwarciu wieczka
ukazuje się coś takiego jak „szybki start” zapisany na sześciu stronach, a dopiero potem właściwa instrukcja. W moim przypadku
był to strzał w dziesiątkę – przestudiowanie „szybkiego startu”
nie tylko znacznie ułatwiło zorientowanie się w zamieszczonych
elementach i pozwoliło zrozumieć, jak będą wyglądały poszczególne rundy, ale przede wszystkim sprawiło, że sama instrukcja
była dużo czytelniejsza i łatwiejsza w przyswojeniu. Oprócz tego
w pudełku znajdują się pięknie wyglądające kości o większych niż
standardowe rozmiarach, osiem pomarańczowych pisaków, karty
oraz główny trzon gry – arkusze. Same arkusze były dla mnie kolejnym plusem w grze. Wydawca zadbał o nie, powlekając je folią.
Dzięki temu za pomocą ręcznika papierowego można starannie

zetrzeć wszystkie naniesione zmiany. Jest to
o tyle dobre rozwiązanie, że w wielu grach tego typu znajdujemy
bloczek, który kiedyś może się skończyć i zwykle trzeba kserować karty na zapas – chociaż z doświadczenia wiem, że bloczki
zwykle się nie kończą przez najbliższe kilka lat od zakupienia gry.
Po zapoznaniu się ze wszystkimi elementami i przygotowaniu
gry do rozgrywki, pora rozpocząć epicką przygodę, kierując jedną
z 24 dostępnych w grze ras. Poza asymetryczną kartą rasy gracze
mają do dyspozycji cztery arkusze: nawigacji, ekspansji, przemysłu
i wojskowości. Arkusze są dwustronne – strona B jest identyczna
dla wszystkich graczy, natomiast strona A będzie indywidualna dla
każdego. Dodając do tego asymetryczne zdolności każdej z rasy
i losowe karty zadań, tytuł znacznie zyskuje na regrywalności.
Wbrew przeświadczeniu, rozpoczynając rozgrywkę w Twilight Inscription, to nie zasady będą stanowiły problem, a mnogość wyboru, przed jakim zostają postawieni gracze. Kiedy już
zapoznamy się z każdym arkuszem i dostępnymi w ramach jego
aktywacji akcjami, to pozostaje jedynie stosować się do poleceń
na kartach wydarzeń oraz wyników na kościach. Przebieg rundy

wygląda w następujący sposób: Mówca, czyli
gracz najbardziej rozeznany w zasadach i dbający o płynność rozgrywki, odczytuje treść
pierwszej karty wydarzeń. Karty te dzielimy
na strategiczne, rady, produkcyjne i wojenne.
W tych pierwszych zawsze będziemy wybierać jeden z arkuszy, na którym wprowadzimy zmiany w zależności od uzyskanych
symboli. Karty wydarzeń produkcyjnych
pozwalają przede wszystkim pozyskać
dobra handlowe, karty rady zainicjują
głosowanie za przyjęciem lub odrzuceniem projektów, natomiast karty wydarzeń wojennych rozpoczną rozpatrzenie
konfliktów pomiędzy sąsiadami. Kiedy
już rozpatrzona zostanie dana karta,
Mówca wykłada kolejną – cały proces
się powtarza, aż do momentu pojawienia się karty „Tron czeka na władcę”,
wtedy zostają podliczone punkty na każdym z arkuszy i gracz,
który uzyskał ich najwięcej, wygrywa grę.
Jak widać, rozgrywka w TI sprowadza się do skreślania i zakreślania symboli na arkuszach, nanoszenia wojennych jednostek i głosowania
w spotkaniach Rady Galaktycznej. Jak
wczesniej wspomniałem, nie miałem
wygórowanych oczekiwań co do TI i brałem go za bardziej rozbudowaną „wykreślankę”, niemniej gra w Inscription
była świetną zabawą i ostrą rozkminą,
zwłaszcza kwestia, który arkusz teraz
aktywować i na czym się skupić – ekspansji, produkcji czy może iść w militaryzm? Gra warta polecenia każdemu
fanowi mechaniki i nie tylko.
Artykuł powstał przy współpracy z wydawnictwem Rebel.
14+
120 min.
1-8
Radosław Kałuża | @harcmepel
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Wspomnieli
Jana Pawła II
W ciężkowickim klubie Miejskiego
Centrum Kultury i Sportu Wega powstała wystawa poświęcona Janowi
Pawłowi II.
Jej tematem przewodnim są słowa wypowiedzianego przez papieża: „Jeszcze będzie pięknie, mimo
wszystko. Tylko załóż wygodne
buty, bo masz do przejścia całe życie.” – Październik to miesiąc, kiedy
wiele razy przychodzi nam na myśl św.
Jan Paweł II – mówi Wanda Ciołczyk
instruktor z klubu Wega.
16 października, pod hasłem
„Blask prawdy”, obchodzono XXII
Dzień Papieski, w 34. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na
papieża. 22 października, Kościół
ponownie wspominał świętego Jana
Pawła II. Przed nami natomiast 4 listopada, dzień jego imienin. Dlatego
też w ciężkowickim klubie odbyły
się warsztaty poświęcone Janowi
Pawłowi II. W trakcie ich trwania

powstała ciekawa wystawa, która
przedstawia sylwetkę papieża i ważniejsze momenty z życia Honorowego Obywatela Jaworzna. – To dobry
moment, by przybliżyć młodemu pokoleniu sylwetkę wielkiego Polaka, by
pamięć o jego zasługach dla naszego
kraju i dla świata była wciąż żywa –
przekonuje Wanda Ciołczyk.
Uczestnicy spotkania wspólnie zaśpiewali „Barkę”, bo to właśnie była
jedna z ulubionych pieśni Karola
Wojtyły. Uczestnikom warsztatów
towarzyszyły różne refleksje. Na zajęciach omawiano najsłynniejsze cytaty
papieża. Powstały też jego portrety.
Jan Paweł II, a właściwie Karol Józef Wojtyła urodził się 18
maja 1920 r. w Wadowicach. 16
października 1978 r. został wybrany
na papieża. Zmarł natomiast 2 kwietnia 2005 w Watykanie. Jest honorowym obywatelem naszego miasta.
Natalia Czeleń
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Zapraszają na „Barkę”
Już po raz ósmy w Jaworznie odbędzie się festiwal Piosenki Chrześcijańskiej „Barka”. Uczestnicy tego
przeglądu zaśpiewają konkursowe
piosenki w piątek, 25 listopada, na
scenie Domu Kultury im. Zdzisława
Krudzielskiego w Szczakowej. Organizatorzy zachęcają do udziału w przeglądzie dzieci, młodzież i dorosłych
jaworznian.
– Zapraszamy serdecznie do udziału
w VIII Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Barka”, który od początku jest
dedykowany świętemu Janowi Pawłowi II. Jest on dla nas przewodnikiem
duchowym i ojcem. To właśnie w jego
homiliach i myślach możemy odnaleźć
prawdę życiową i otuchę w trudnych
chwilach. Chcemy serdecznie zaprosić
do udziału w festiwalu dzieci i młodzież
oraz dorosłych z placówek kulturalnych,
oświatowych i parafii – wylicza Agata
Stelmachów z Miejskiego Centrum
Kultury i Sportu w Jaworznie.
W tym roku hasłem przewodnim
festiwalu będą słowa „Bogatym nie
jest ten, kto posiada, ale ten kto daje”.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 18 listopada
| fot. Materiały MCKiS Jaworzno

Przesłuchania i gala wręczenia nagród
VIII Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Barka” odbędą się właśnie 25
listopada, w Domu Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego (ul. Jagiellońska 3).
Zgodnie z regulaminem, w festiwalu mogą rywalizować amatorskie

AU TO P R O M O C J A

zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne oraz soliści. Każdy uczestnik
festiwalu wykonuje jeden utwór muzyczny w języku polskim o tematyce
religijnej, którego czas nie przekroczy
5 minut. Po każdej kategorii wiekowej
jurorzy będą ogłaszać wyniki i wręczane będą nagrody. Nie obowiązuje
wpisowe, ale uczestnicy muszą zgłosić
swój udział organizatorom do piątku,
18 listopada. Trzeba to zrobić, wypełniając kartę zgłoszenia i wysyłając ją
drogą elektroniczną (domkultury@
mckis.jaworzno.pl) lub tradycyjnie
pocztą (ul. Jagiellońska 3, 43-600
Jaworzno). Warto się pospieszyć, bo
liczba uczestników jest ograniczona
i w przypadku dużego zainteresowania o zakwalifikowaniu do festiwalu
decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje na temat
ósmej edycji konkursu można uzyskać telefonicznie, pod numerem:
32 617 75 38 lub osobiście w Domu
Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego
w Szczakowej.
Grażyna Dębała

Wampiry
– straszne
czy romantyczne?
Wampiry rozpalają naszą wyobraźnię niemal od początku historii kina.
Budzą grozę, strach, ale również romantyczne uniesienia i cieszą się
niesłabnącą popularnością. Filmy
o wampirach realizowane są w konwencji kinowych gatunków: horrorów, komedii, a nawet romansów.
Wampiry w filmach są przedstawiane w różny sposób, nie tylko jako
niewzruszone, żądne krwi potwory.
Wiele produkcji pokazuje też ludzką
stronę ich natury oraz egzystencjalne
rozterki znane śmiertelnikom. Spotkamy więc opowieści o ludzkich
słabościach, żądzy władzy, niespełnieniu własnych ambicji czy miłości.
„Co robimy w ukryciu” to film
fabularny, zrealizowany w konwencji dokumentu. Opowiada historię trzech wampirów i ich życia

w Wellington, stolicy Nowej Zelandii. Grupa filmowców towarzyszy im podczas codziennych obowiązków, nocnych wyjść w miasto
i problemów, z którymi się borykają.
A wszystko to okraszone błyskotliwym humorem i dużą dozą ironii.
Ukazały się także cztery sezony serialu „Co robimy w ukryciu”. To
kontynuacja filmu z 2014, pokazująca życie trzech innych wampirów
w Nowym Jorku. Podobna konwencja, specyficzne poczucie humoru,
gra aktorów, mroczna scenografia
i kostiumy budują oryginalną atmosferę, równie zabawną, co długometrażowy pierwowzór. Jednak powiedzenie, że film i serial są zabawne,
jest dość zachowawcze. Oglądając
je kilkakrotnie, śmiałam się do łez.
Katarzyna Pokuta

Filmograﬁa

Blade - wieczny łowca, reż. Stephen Norrington, USA 1998
Blisko ciemności, reż. Kathryn Bigelow, USA 1987
Buﬀy postrach wampirów, reż. Fran Rubel Kuzui, USA 1992
Dracula, reż. Tod Browning / Karl Freund, USA 1931
Dracula, reż. Francis Ford Coppola, USA 1992
Dracula – wampiry bez zębów, reż. Mel Brooks, USA 1995
Martin, reż. George A. Romero USA 1978
Mroczne cienie, reż. Tim Burton, USA/Wielka Brytania/ Australia 2012
Nieustraszeni łowcy wampirów, też. Roman Polański, USA 1967
Nocne kły, reż. Adam Randall, USA 2021
Nosferatu - symfonia grozy, reż. F.W. Murnau, Niemcy 1922
Nosferatu wampir, reż. Werner Herzog, Francja RFN 1979
Od zmierzchu do świtu, reż. Roberto Rodriguez, USA 1996
Pozwól mi wejść, reż. Tomas Alfredson, Szwecja 2008
Pragnienie, reż. Chan-wook Park, Korea 2009
30 dni mroku, reż. David Slade, USA/Nowa Zelandia 2007
Wywiad z wampirem, reż. Neil Jordan, USA 1994
Zagadka nieśmiertelności, reż. Tony Scott, Wielka Brytania 1983
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Chłopaki mistrzami
To już pewne, że mistrzem 1. ligi Jaworznickiej Ligi Szóstek Salos zostanie drużyna Chłopaków z kościołów. Choć przed zespołami Salosu
jeszcze ostatnia kolejka rundy rewanżowej, to
Chłopaki zapewniły sobie tytuł, po wygranej
w minioną niedzielę z zespołem S.W.A, czyli

mistrzem poprzedniego sezonu JLS. – W meczu 17. kolejki dzięki zwycięstwu z poprzednim
mistrzem, S.W.A., Chłopaki z kościołów zapewnili
sobie pierwsze w ich historii mistrzostwo 1 ligi. Po
meczu kapitan S.W.A. przekazał przechodnią paterę kapitanowi Chłopaków – relacjonuje Marcin Sikorski, prezes
Salosu. Ostatnia, 18.
kolejka sezonu JLS odbędzie się w najbliższą
niedzielę, 6 listopada.
Mecze odbędą się w 1.
i 2. lidze.
Runda rewanżowa Jaworznickiej Ligi
Szóstek rozpoczęła się
4 września. W 1. lidze
zmaga się 9 zespołów,
w 2. jest ich 10.
Na JLS jednak nie koniec piłkarskich zmagań Salosu. Już tydzień
później, 13 listopada,
na orliku na Podłężu
odbędzie się puchar
ligi i mecz barażowy.
– W przerwie między
Chłopaki z kościołów z mistrzowskim trofeum | fot. PSS Salos Jaworzno meczami odbędzie się

też wręczenie nagród za sezon 2022. Dokładną
godzinę podamy po zgłoszeniach drużyn do pucharu ligi – podkreśla.
Jednocześnie informuje, że zaplanowany na
grudzień II Halowy Turniej ku pamięci Honorowego Prezesa Stowarzyszenia PSS Salos - Wenancjusza Plesa, odbędzie się jednak w niedzielę, 8 stycznia.
Bramkarz i społecznik z Jaworzna zmarł w listopadzie 2020 roku. Piłkarze ze stowarzyszenia
postanowili grać co roku turniej jego imienia.
Pierwszą edycję wygrał zespół Pulmon Negro.
Miejscem drugich zawodów będzie Hala Widowiskowo-Sportowa MCKiS w Centrum. Zapisy
do turnieju odbędą się w grudniu, podobnie
jak zapisy do ligi halowej, która potrwa do
końca marca.
W ramach Salosu zmagają się też darterzy.
Zakończyła się właśnie pierwsza runda Jaworznickiej Ligi Darta. Liderem 1. ligi jest Tobiasz
Fuczek. Tuż za nim plasuje się Marcin Błaszkiewicz, a na trzecim miejscu znajduje się Krystian Cebula. W 2. lidze prowadzi Zbigniew
Piputa. Drugi jest Grzegorz Golański, a na
trzecim miejscu plasuje się Michał Golański.
W 1. grupie 3. ligi na pozycji lidera znajduje
się Michał Cikała, w 2. grupie - Marek Kozakiewicz.
AZ-H
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Jeździeckie
zmagania
W niedzielę, 30 października, w Ośrodku Jeździeckim w Ciężkowicach odbyły się zawody dla
dzieci i młodzieży. Było mnóstwo dobrej zabawy, konkursów i sportowych emocji. Imprezie
towarzyszył halloweenowy klimat.
Dzieci musiały pokonać m.in. ścieżkę tatarską,
gdzie wymagane było samodzielne poruszanie
się w stepie i kłusie. – To konkurs na szybkość
i dokładność. Wszystkie przeszkody musiały zostać
właściwie pokonane – opowiada Olga Górkiewicz, instruktorka jazdy konnej.
Ścieżka tatarska składała się z dwóch części.
Pierwsza pokonywana była na koniu i trzeba
było wykonać woltę, przejechać przez drążki
i slalomem między pachołkami. W drugiej części
jeźdźcy do wykonania mieli m.in. rzut podkową.
W możliwie najkrótszym czasie i bez „zrzutek”
pokonać trzeba też było parkury treningowe na
wysokościach: 50/60 cm, 70/80 cm oraz 90 cm.
Na najmłodszych uczestników imprezy czekała
też świetna zabawa „Hobby Horse”.
– To dyscyplina, w której dzieci pokonują przeszkody z pluszowym koniem na kiju – mówi Olga
Górkiewicz z O. J. Ciężkowice.
Natalia Czeleń
AU TO P R O M O C J A

Ciężkowianka
teraz ostatnia
2:1 wygrała mecz ostatniej kolejki Szczakowianka Jaworzno z Dramą Zbrosławice. Zmagająca
się o mistrzostwo 4. ligi drużyna ze
Szczakowej w najbliższą sobotę, 5
listopada, zmierzy się na własnym
stadionie z Wartą Zawiercie. W wadowickiej okręgówce spośród jaworznickich zespołów wygrała tylko Victoria
1918. Jaworznianie pokonali LKS
Bobrek 1:0. Swoje pojedynki przegrały Zgoda Byczyna i Ciężkowianka Jaworzno. Byczynianie ulegli 1:4
Skawie Wadowice. Team z Ciężkowic
przegrał 2:3 z Babią Górą Sucha Beskidzka. Ciężkowiczanie znajdują się
obecnie na ostatnim miejscu ligowej
tabeli. W najbliższej kolejce Victoria
zagra ze Skawą Wadowice, Zgoda ze
Strażakiem Rajsko, a Ciężkowianka
z LKS-em Bobrek.
Grający w sosnowieckiej B klasie,
Górnik Jaworzno uległ w ostatnim
meczu Jedności Strzyżowice. Jaworznianie przegrali 1:3. W niedzielę, 6 listopada, zagrają z CKS-em II Czeladź.
Lider niepokonany
3:0 wygrali jaworzniccy siatkarze mecz z drużyną MKS-u Gamrat MOSiR Jasło.
W pierwszym secie zwyciężyli 25:20,
w drugim 27:25, a w trzecim 25:14.
To już piąte zwycięstwo drugoligowego MCKiS Jaworzno w tym sezonie. W sobotę, 5 listopada, Sokoły zagrają w Jaworznie z zespołem
Extrans Sędziszów. Mecz odbędzie
się w Hali Widowiskowo-Sportowej
przy ul. Grunwaldzkiej 80 o godz.
17. Wstęp wolny.

W ligowej tabeli jaworznicki team
jest liderem w swojej grupie i ma na
koncie 14 punktów.
Koszykarze na fali
Kolejne zwycięstwo
dopisali do swojego konta trzecioligowi koszykarze MCKiS
Jaworzno po ostatnim meczu. Przeciwnikami Sokołów była drużyna
MKKS-u Rybnik. Mecz zakończył się
wynikiem 103:64. Jaworznianie wygrali wszystkie kwarty – pierwszą
21:16, drugą 31:20, trzecią 29:20
i czwartą 22:8. Spotkanie z rybniczanami było pierwszym, który jaworzniccy koszykarze rozegrali w tym
sezonie na własnym parkiecie.
Jaworznianie
na podium
Wojownicy KS Sparta
Jaworzno znów pokazali, co potrafią,
w walkach IV Superpucharu Polskie
BJJ GI. Tomasz Bryniak wywalczył
srebro w kategorii open +94,3 kg
adult białe pasy. Mateusz Kasprzyk
zdobył z kolei brązowy medal w kategorii -88,3 białe pasy.
Walki na Superpucharze były traktowane przez jaworznickich zawodników jako sprawdzenie się przed
mistrzostwami Polski BJJ w Gnieźnie.
Weźmie w nich udział 15 wojowników Sparty. Trenujący w tym klubie
zawodnicy szykują się też na inne
sportowe imprezy: Ogólnopolską Ligę
Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu w Katowicach, mistrzostwa Europy ALMMA w Teresinie, mistrzostwa Polski
ju-jitsu sportowego w Katowicach,
Warszawską Grandę K1 i mistrzostwa
Śląska w Katowicach.
AZ-H
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Horror Masakrator
- bieg dla twardzieli
W sobotę, 29 października, w parku Gródek, zmierzyli
się miłośnicy ekstremalnych biegów z przeszkodami. Za
nimi czołganie się w piachu i błocie, strome podbiegi oraz
ścianki, liny i metalowe konstrukcje. Wszystkie te atrakcje i wielkie emocje zagwarantowała uczestnikom trzecia
edycja biegu Horror Masakrator.
Organizatorem sportowego wydarzenia było Music Sport
Events Mariusz Ziach. Uczestnicy mieli do wyboru dwie
trasy. Pierwsza liczyła około 9 km i 25 przeszkód. Druga
trasa tegorocznej edycji Horror Masakrator to 5 km dystans z 20 przeszkodami. Trasę Masakratora zabezpieczali
strażacy z OSP Osiedle Stałe.
Zawodnicy startowali w kategoriach Elite i Open. Była
także klasyfikacja Family, w której zmierzyły się drużyny
składające się z opiekuna powyżej 18 roku życia i dziecka powyżej 8 roku życia. – W tegorocznej edycji Horror
Masakrator wystartowało łącznie 350 zawodników – mówi
Mariusz Ziach. Biegacze startowali w 50-60 osobowych
grupach, tzw. falach, co 15 minut. Ponieważ bieg z przeszkodami potrwał do późnych godzin, większość zawodników mierzyła się nie tylko z trudnymi przeszkodami,
ale i własnymi lękami oraz ciemnością. Zaopatrzeni byli
tylko w czołówki, które oświetlały im drogę, na której
od czasu do czasu pojawiały się halloweenowe strachy
AU TO P R O M O C J A

i upiory. Zawodnicy nagradzani byli nie tylko za szybkie pokonywanie przeszkód, ale także za najlepszy strój.
– Udział w tym biegu był dla mnie świetną przygodą na
bardzo fajnym terenie. Nocny bieg zapewnił dodatkową dawkę wrażeń. Na pewno jeszcze tu wystartuję – mówi Michał
Piotrowicz z Sieradza.
Udział w wyzwaniu wzięli też jaworzniccy sportowcy,
w tym trener personalny, Przemysław Starzycki. – Ideą
Masakratora jest dobra zabawa i taka też była tym razem.
Wszyscy przed startem się świetnie bawili, a na trasie nawzajem straszyli. Masakrator to także wydarzenie rodzinne. Przed
wydarzeniem dla dorosłych biegały małe „duszki” – opowiada
Przemysław Starzycki.
Podczas sobotnich zawodów moc atrakcji czekała także
na dzieci. Dla nich przygotowano nieco prostsze wyzwania.
– Dla dzieci na blisko 1000 - metrowej trasie przygotowaliśmy 9 technicznych, terenowych oraz sprawnościowych przeszkód, a wśród nich znalazły się m.in.: low RIG, ninja ringi,
kołkownica, zasieki, równoważnia czy skoki z gumą na kostkach – wymienia Anna Płaczek z OCR&Ninja Kids Events.
W kategorii dziecięcej prawie każdy był wygrany, bo
pamiątkowe medale czekały na wszystkich zawodników.
Najlepsi otrzymali statuetki. W rywalizacji udział wzięła
prawie setka dzieci.
NC

Za nami 3. Turniej Bokserski Nadziei Olimpijskich młodzików i młodziczek im. Janusza Gortata.
W weekend, 29 i 30 października, zmierzyli się na
jaworznickim ringu adepci
pięściarstwa z wielu polskich klubów sportowych.
Byli też młodzi pięściarze
z Czech. Imprezę w Hali
Widowiskowo-Sportowej
zorganizowała Akademia
Boksu Roberta Gortata.
– To był trzeci z kolei zorganizowany
przez nas turniej i mamy nadzieję, że na
stałe wpisze się on w kalendarz ważniejszych wydarzeń sportowych w naszym
mieście – mówi Teresa Kondoszek,
prezes Stowarzyszenia Sportowego
Akademia Boksu.
Zainteresowanie jaworznickim turniejem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. W tym roku
zgłosiło się wielu młodych zawodników. W turnieju zmierzyli się bokserzy z roczników 2008 i 2009. W czasie weekendu stoczono aż 44 walki,
a udział w zmaganiach wzięło w sumie prawie 90 zawodników. – Nie
spodziewaliśmy się, że odzew będzie
tak duży. Mieliśmy zawodników z całej Polski – opowiada Robert Gortat,
wiceprezes stowarzyszenia i trener.
Rywalizacja była mocno wyrównana. Dla niektórych pięściarzy występ
w Jaworznie to debiut na profesjo-

Bokserskie zmagania młodzików i młodzicze

nalnym ringu. – Tego typu imprezy
dają zawodnikom możliwość obycia
się z profesjonalnym ringiem, sprawdzenia, nad czym jeszcze trzeba popracować, co zmienić. Dla niektórych to
też okazja do debiutu – mówi Teresa
Kondoszek.
W sobotę rywalizowano w ramach
walk półfinałowych. Świetnie spisali
się tutaj zawodnicy Akademii Boksu
Roberta Gortata Jaworzno. Jakub
Wawszczyk wygrał przed czasem

Podopieczni Roberta Gortata świetnie się spisali w tegorocznym turnieju Nadziei
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Młodzi bokserzy
skrzyżowali rękawice

ek trwały dwa dni | fot. Andrzej Pokuta

z zawodnikiem UKS Gimnasion Boguchwała. Bardzo dobrze się zaprezentowała Aleksandra Lipniak w towarzyskiej walce z zawodniczką Gardy
Gierałtowice. Gabriela Wawszczyk
zwyciężyła w starciu z zawodniczką
z Koszalina. Zuzanna Kołoczek wygrała jednogłośnie na punkty z zawodniczką Gardy Gierłltowice.
W niedzielę z kolei odbył się finał
turnieju. Rozpoczęła go pokazowa
walka zawodników z niepełnospraw-

Olimpijskich | fot. Andrzej Pokuta

nościami. Sportowcy zmierzyli się na
wózkach inwalidzkich.
Finał 3. Turnieju Nadziei Olimpijskich im Janusza Gortata należał do
Gabrieli Wawszczyk, która wygrała
jednogłośnie na punkty z zawodniczką z Piły, a także do Jakuba Wawszczyka, który wygrał jednogłośnie
na punkty z zawodnikiem z Czech.
Kolejna zawodniczka z grupy Gortata, Zuzanna Kołoczek, przegrała
z zawodniczką Bombardiera Gdynia.
W czasie weekendowych zmagań
odbyło się też uroczyste nagrodze-

nie najzdolniejszych jaworznickich
pięściarzy. Puchar odebrała m.in.
Gabriela Wawszczyk, dla której ten
rok obfitował wprost w medale. Na
sierpniowych mistrzostwach w Turcji
Gabrysia wywalczyła brązowy medal, a jej brat Jakub awansował do
ćwierćfinału i zajął V miejsce. – Ten
rok był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę
zdobytych przez moich podopiecznych
medali. Mamy pięć złotych medali i jeden srebrny – opowiada Robert Gortat.
Turniej Bokserski Nadziei Olimpijskich młodzików i młodziczek

im. Janusza Gortata odbył się pod
honorowym patronatem Pawła
Silberta, prezydenta Jaworzna,
Dariusza Starzyckiego, wicemarszałka województwa śląskiego,
i Polskiego Związku Bokserskiego. – Ten turniej może wykreować
przyszłych wielkich sportowców i cieszę się, że dzieje się to właśnie w naszym mieście. Jest to okazja, by ci
młodzi ludzie, którzy trenują, mogli
się sprawdzić i pokazać, co potrafią. Turniej jest też formą nobilitacji
zawodników, zachętą do dalszych

sportowych zmagań – mówi wicemarszałek, Dariusz Starzycki.
Zawodników dopingowali m.in.
jaworzniccy radni: Teresa Kondoszek,
Dawid Domagalski, Mirosław Pieczara i Bernadeta Palka. Oni także
wręczali sportowcom nagrody. – Jaworznianie preferują zdrowy styl życia,
ruch na świeżym powietrzu, uprawiają sporty. W naszym mieście dużo się
dzieje. Mamy rajdy nordic walking,
rajdy rowerowe, biegi uliczne, regaty,
a od niedawna i dziecięce zmagania
piłkarskie. Do tego kalendarza ważnych wydarzeń sportowych wpisał się
także ten turniej bokserski. Jaworzno
po raz kolejny udowodniło, że to miasto
jest naprawdę aktywne – mówi Dawid
Domagalski.
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, jest sześciokrotnym mistrzem Polski w boksie amatorskim w kategorii półciężkiej. Ma
za sobą 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, a także prowadzi w Jaworznie akademię dla dzieci i młodzieży.
– Dziękujemy wszystkim trenerom za
przyjazd na nasz turniej. Poziom walk
był bardzo wysoki i widać z roku na
rok jak zawodnicy prezentują lepszy
poziom. Dziękuję wszystkim za pomoc
i wsparcie przy organizacji turnieju –
mówi Robert Gortat.
Natalia Czeleń

Wiktor Płecha

Dawid Górka

Amelia Wałęsa

Filip Karcz

Na turniej przyjechałem z Koszalina
z kilkoma kolegami z klubu. Wspólnie
reprezentowaliśmy Fight Club Koszalin.
Boks trenuję od około półtora roku.
Lubię ten sport, bo daje mi dużo satysfakcji, stale się rozwijam i uczę pod
okiem profesjonalistów. Bardzo dużo
czasu poświęciłem na przygotowanie
do tego turnieju. Trenowałem w zasadzie codziennie. To dla mnie ciekawe
doświadczenie i na pewno pozwoli mi
sprawdzić, nad czym jeszcze muszę
więcej popracować.

Podczas turnieju reprezentowałem
Fight Club Koszalin. Boks trenuję od
około siedmiu miesięcy, ale nie jest
to mój pierwszy kontakt ze sportem.
Wcześniej trenowałem taekwondo,
a ten sport także wymaga dobrej
kondycji. Boks jest sportem bardzo
wymagającym. Musimy być zdyscyplinowani i regularni w treningach.
Żeby osiągnąć efekty, trzeba trenować. Do tej pory brałem udział tylko
w sparingach, a w Jaworznie mam
okazję sprawdzić swoje siły.

Reprezentowałam klub Champion Włocławek. Mam 13 lat i boks trenuję od
prawie 2 lat u trenera Sławomira Musiałkiewicza. Jestem z tego powodu
bardzo dumna. Choć w boksie wciąż
przeważają chłopcy i mężczyźni, to
nie poddaję się i czerpię siłę z każdego
nowego doświadczenia. Sparingi z chłopakami wiele mnie nauczyły. Nabrałam
większej pewności siebie. Mam za sobą
pięć walk, z czego trzy wygrane. Kiedy
wchodzą do ringu, wszyscy mają okazję
zobaczyć efekty mojej ciężkiej pracy.

Reprezentowałem KS „Górnik” Sosnowiec, a boks trenuję od czterech lat.
W jaworznickim turnieju miałem okazję
wziąć udział już po raz drugi. W ubiegłym roku przegrałem tu walkę, ale tym
razem przyjechałem, by wygrać. Starannie się do tego przygotowywałem.
Tego typu turnieje czy gale dają nam
wiele możliwości. Mamy okazję stoczyć
walkę z zawodnikami z innych miast,
a to przekłada się na większe sportowe doświadczenie, kondycję i zyskanie
większej pewności siebie.

Zawodnicy zaprezentowali wysoki poziom i przygotowanie do walki | fot. Andrzej Pokuta
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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 40 (278): Ceny rosną bez
podlewania. Hasło dzisiejszej
krzyżówki oraz prawidłowo
wypełniony diagram sudoku
opublikujemy w kolejnym
wydaniu „Pulsu Jaworzna”.
Życzymy miłej lektury i przyjemnej zabawy.

Patroni
naszych
ulic

Poeta
i patriota

Ulica Teofila Lenartowicza znajduje się w Szczakowej, między ulicami Kilińskiego i Daszyńskiego. Nazwa
upamiętnia patriotę, poetę romantycznego, rzeźbiarza
i etnografa.
Teofil Lenartowicz herbu Pobóg urodził się 27 lutego
1822 w Warszawie. Był synem Karola, mistrza murarskiego i przedsiębiorcy budowy domów, uczestnika insurekcji kościuszkowskiej, i Marii
Kwasieborskiej herbu Cholewa.
Szybko stracił ojca, a matka wyszła
ponownie za mąż. Ojczym nadużywał alkoholu i sytuacja rodzinna
nie była z tego powodu dobra. Pijaństwo ojczyma wywarło wpływ
na małego Teofila. Jak poeta przyznał po latach, właśnie wtedy, gdy
jako dziecko szukał spokoju w pobliskim lesie, obudziło się w nim
zamiłowanie do poezji.
Lenartowicz studiował prawo,
a po studiach pracował w Sądzie Najwyższym. Sympatyzował z Cyganerią Warszawską oraz grupami „Entuzjastów” i „Entuzjastek”. Był także redaktorem akademickiego
„Dzwonu Literackiego" i pisał do „Biblioteki Warszawskiej”.
Przyjaźnił się z polskimi literatami i artystami. Wieloletnią,
ale burzliwą, ze względów ideowych, przyjaźń związał
z Cyprianem Kamilem Norwidem. Uczestniczył w podróży Oskara Kolberga po Galicji.
Działał w konspiracji, angażował się w powstańcze
ruchy. Przez to musiał wyemigrować. Najpierw mieszkał w Dreźnie, później w Paryżu, a następnie w Rzymie

i Florencji. Wykładał literaturę słowiańską, w tym polską,
na uniwersytecie w Bolonii.
Wziął ślub z malarką Zofią Szymanowską herbu Młodzian, z którą miał syna Jana. Zofia była przyrodnią siostrą Celiny Szymanowskiej, żony Adama Mickiewicza.
Żyjącą w ubóstwie rodzinę dotykały choroby, przez co
syn Lenartowiczów zmarł w dzieciństwie. Zofia wróciła do Wielkopolski i tam zmarła
w 1870 roku.
Patron jaworznickiej ulicy debiutował takimi wierszami jak „Kalina”
i „Galary”. Pisał utwory patriotyczne
i religijne, liryki i poematy historyczne. Do jego najpopularniejszych
tomików należą „Lirenka” i „Zachwycenie”. Mówił o sobie biedny
Mazurzyna lub lirnik mazowiecki.
Pasjonował się bowiem folklorem
Mazowsza i pisał o tym folklorze
liczne utwory. Do jego najbardziej
znanych dzieł należą, m.in. tomiki „Polska ziemia (w obrazkach)”, wspomniana „Lirenka”, „Nowa liernka”, poematy
„Mały światek”, „Gladiatorowie” czy „Bitwa racławicka”.
Jako rzeźbiarz, tworzył rzeźby portretowe i nagrobki.
Był członkiem honorowym Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk i Towarzystwa Muzeum Narodowego
Polskiego w Rapperswilu.
Teofil Lenartowicz zmarł 3 lutego 1893 roku we Florencji. Został pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce
w Krakowie.
Anna Zielonka-Hałczyńska

Przed nami tydzień kulinarnych
atrakcji. W poniedziałek, 7 listopada,
obchodzić będziemy Dzień Kotleta
Schabowego. Tymczasem dietetycy przekonują, że kotlety schabowe,
jakie zazwyczaj przygotowujemy
w domach, czyli takie smażone w głębokim tłuszczu, to produkty ciężkostrawne i wysokokaloryczne. Radzą,
by schab raczej zapiec z warzywami.
Wtedy będzie nie tylko smacznie,
ale również zdecydowanie zdrowiej.
Zwolennicy smażonych kotletów,
którzy jednak w poniedziałek świętować będą tradycyjnym schabowym
w panierce, będą mogli naprawić dietetyczne potknięcia już we wtorek, 8
listopada. Tego dnia kalendarz świąt
nietypowych przewiduje Europejski
Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Celem wtorkowego święta jest
oczywiście promowanie zdrowego jedzenia, ale też kształtowanie dobrych
nawyków żywieniowych, w tym na
przykład spożywania posiłków regularnie. Święto jest też okazją, by jasno mówić o zgubnych, dla naszego
zdrowia i kondycji, konsekwencjach
złej diety.
Grażyna Dębała

SUDOKU
Wpiszcie do diagramu brakujące cyfry tak, żeby w każdym
poziomym rzędzie i w pionowej kolumnie oraz w małym
kwadracie 3x3 kratki znalazły się wszystkie cyfry od 1 do
9. Każda z nich w rzędzie, kolumnie i małym kwadracie
może być wpisana tylko raz.

Rozwiązanie
z PJ 40 (278)

