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Z PRAC RADY GMINY

TO JU¯ TRADYCJA czy³o oko³o 180 osób. Tradycyjnie obiektami zainteresowania
m³odych artystów by³y miejscowe obiekty w tym koœcio³y, stare
zabudowania oraz przepiêkne podgórskie widoki.
Miêdzynarodowe Jury z³o¿one z opiekunów grup mia³o bardzo
trudne zadanie wy³onienia zwyciêzców i wskazania wyró¿nio-
nych. I tak w grupie m³odzie¿y gimnazjalnej drugie miejsce zajê-
³a Nicol Tosatti z II klasy Gimnazjum a z grupy 6 klasy ze Szko-
³y Podstawowej drugie miejsce zajê³a Joanna Czarnecka a trze-
cie zajê³a Anna Skuza. Jeszcze raz gratulujemy zwyciêzcom.
W³adze naszej Gminy reprezentowane by³y przez zastêpcê
przewodnicz¹cego Rady Gminy Zbigniewa Putka oraz prze-
wodnicz¹c¹ komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady
Gminy Krystynê Szczypkê. Oœrodek Promocji Gminy Ja-
worze – wspó³organizatora imprezy – reprezentowa³ Leszek
Baron. OPG Jaworze

ZBIÓRKA ZU¯YTEGO SPRZÊTU AGD I RTV
W dniu 16 lipca 2008r. na terenie Gminy Jaworze odbêdzie
siê bezp³atna zbiórka zu¿ytego sprzêtu elektronicznego
i elektrycznego.
Zbiórka odbêdzie siê na parkingu przy ul. Wapienickiej powy¿ej
Amfiteatru w godzinach od 8.00 do 15.00, gdzie podstawiony
bêdzie samochód odbieraj¹cy odpady firmy „ELEKTROZ£OM”.
W ramach zbiórki odbierane bêd¹ m.in.:
- lodówki, zamra¿alki;
- telewizory, radia;
- komputery;
- sprzêt AGD (kuchenki, zmywarki, pralki);
- kuchenki mikrofalowe;
- odkurzacze;
- drobny sprzêt AGD (czajnik, suszarki, ¿elazka)  i inne.
Zebrany sprzêt zostanie poddany procesom przetwarzania
i recyklingu w Zak³adzie Przetwarzania i Odzysku Odpadów
Elektronicznych „ELEKTROZ£OM”.
Jednoczeœnie uprasza siê mieszkañców o dostarczenie w/w
odpadów wy³¹cznie do
miejsca i w godzinach podanych wy¿ej.

OŒRODEK PROMOCJI GMINY JAWORZE
informuje Szanownych Czytelników ¿e w „Galerii na Zdrojowej pla-
nowany jest cykl wystaw tematycznych oraz spotkañ z ciekawy-
mi ludŸmi. Cykl rozpoczyna³ bêdzie siê 15 a koñczy³ 20 ka¿dego
dnia miesi¹ca. Prosimy o uwa¿ne œledzenie informacji zamiesz-
czanych w „Echu Jaworza”, bêd¹ tam podawane dok³adne termi-
ny i godziny oraz tematyka wystaw i spotkañ. W miesi¹cu czerw-
cu od 15-20 w godzinach od 12.00-17.00 wyeksponowane bêd¹
archiwalne tablice historyczno-okolicznoœciowo-informacyjne
o Jaworzu wykonane przez Pani¹ Jadwigê Roik i Pana Jana Knie-
¿yka.  Serdecznie zapraszamy!                   Leszek Baron

Jak co roku od 2004 roku w maju w zaprzyjaŸnionej czeskiej
gminie Komorni Lhotka odby³ siê „Konkurs malowania plene-
rowego dla dzieci i m³odzie¿y”, w którym to nasza reprezen-
tacja Szko³y Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum zdobywa na-
grody i wyró¿nienia. Pierwsze organizowane konkursy by³y
mniej liczne, choæ odbywa³y siê w miêdzynarodowej obsa-
dzie dzieci z Czech, Polski i S³owacji. Od roku 2006 do kon-
kursu zaproszono dzieci z Zabrza ze szko³y o profilu pla-
stycznym co znacznie podnios³o poziom imprezy a tym sa-
mym osi¹gniêcie wyró¿nienia lub zdobycie nagrody sta³o siê
jeszcze trudniejsze.
W tym roku w konkursie, który odby³ siê 16 maja gminê repre-
zentowa³a 15 osobowa grupa z czego 5 osób z Gimnazjum
i 10 ze Szko³y Podstawowej. Ogólnie w konkursie uczestni-
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„PAGED MEBLE – formy doskona³e”
Wiceprezes Jacek Zdybel w zarz¹dzie „Paged meble”
odpowiada za sprzeda¿ oraz powi¹zania handlu z pro-
dukcj¹, a tak¿e za kontakty z mediami. 7 maja odby³o
siê spotkanie, na którym z Jackiem Zdybel rozmawia³
Wojciech Bertisch.
Przedsiêbiorstwo Paged Meble S.A. z Jasienicy w tym
roku zdoby³o LAUR LIŒCIA DÊBOWEGO za zwyciêstwo
w konkursie Przedsiêbiorca Roku 2007 w kategorii „Du¿y
Przedsiêbiorca”. Jakie s¹ plany przedsiêbiorstwa na
rok bie¿¹cy?
Wyró¿nienie nas bardzo cieszy. Jest zas³ug¹ nie tylko zak³adu
w Jasienicy ale i pozosta³ych naszych zak³adów w Jaworzu,
Buczkowicach, Sêdziszowie, W³oc³awku i Jarocinie. Waszych
Czytelników zapewne zainteresuj¹ plany dotycz¹ce zak³adów
lokalnych w Jaworzu, Jasienicy czy w Buczkowicach. Plany
musimy dostosowywaæ do sytuacji na rynku mebli, które pro-
dukujemy, szczególnie krzese³. Jest ona bardzo trudna. Nasze
wyroby g³ównie produkowaliœmy pod eksportowe zamówienia.
W sytuacji utrzymuj¹cej siê, od d³ugiego czasu, mocnej z³o-
tówki i spodku kursów walut, nasz eksport przynosi coraz gor-
sze efekty finansowe. Usi³owaliœmy i nadal staramy siê powiêk-
szaæ sprzeda¿ na rynku krajowym. Niestety konkurencja jest
bardzo du¿a, poniewa¿ popyt jest ni¿szy od poda¿y.
Na rynkach eksportowych nie wytrzymujemy konkurencji
producentów z Bu³garii, Rumunii i krajów azjatyckich, gdzie
si³a robocza jest tañsza ni¿, ju¿ teraz, w Polsce.
W sytuacji, kiedy ceny sprzeda¿y naszych wyrobów nie za-
pewniaj¹ poziomu op³acalnoœci produkcji musimy rezygnowaæ
ze sprzeda¿y. Rozwi¹zywanie problemów rentownoœci, w pew-
nym zakresie, jest mo¿liwe poprzez reorganizacje obni¿aj¹ce
koszty produkcji oraz zwiêkszanie wydajnoœci pracy przy
zachowaniu bardzo wysokiej jakoœci wyrobów. Dlatego w tym
roku planujemy reorganizacjê polegaj¹c¹ g³ównie na koncen-
tracji produkcji i wykonywanie jej w jednym zak³adzie a nie

w trzech. W konsekwencji uleg³ likwidacji zak³ad w Buczkowi-
cach, a do koñca roku nast¹pi likwidacja zak³adu w Jaworzu.
Tendencje w produkcji tego typu mebli jak nasze na œwiecie
s¹ takie, ¿e du¿e fabryki kooperuj¹ w du¿ej czêœci elementów
z dostawcami zewnêtrznymi bêd¹cymi ma³ymi firmami. Oni
maj¹ ni¿sze koszty produkcji ni¿ w du¿ych fabrykach. My te¿
usi³ujemy przyj¹æ takie rozwi¹zania. W Buczkowicach by³ in-
westor zainteresowany przejêciem zak³adu i kooperowaniem
z nami, ale za³oga nie wyrazi³a chêci podjêcia u niego pracy.
W Jaworzu te¿ staramy siê znaleŸæ chêtnych do przejêcia
zak³adu w celu produkowania elementów pod nasze potrzeby,
ale na razie bez efektu. Musieliœmy wiêc przyst¹piæ do prze-
noszenia produkcji do zak³adu w Jasienicy i przygotowania
obiektu do wystawienia go na sprzeda¿.
A co na to za³oga, Zwi¹zki zawodowe?
Za³oga jest poinformowana, a ze zwi¹zkami zawodowymi
uzgodniliœmy proces i warunki zwolnieñ grupowych zgodnie
z przepisami. Zwolnienia grupowe we wszystkich naszych za-
k³adach obejmuj¹ 250 osób przy zatrudnieniu 700. W zak³a-
dzie w Jaworzu do zwolnienia przewidujemy ok. 30 % za³ogi.
Wydaje nam siê, ¿e spo³eczny aspekt tych zwolnieñ w obec-
nej sytuacji na rynku pracy nie bêdzie szczególnie ciê¿ki.
Czy w³adze gminy by³y w ogóle informowane o pla-
nach Zarz¹du dotycz¹cych likwidacji zak³adów, czy by³y
na ten temat jakieœ rozmowy, uzgodnienia?
Nie wiem. Tym zajmuje siê prezes Zarz¹du, ja odpowiadam
za handel i powi¹zania z produkcj¹.
Dziêkujê za rozmowê
P.S.
Niestety w „Paged Meble” w siedzibie zarz¹du w Jasienicy sekreta-
riat ma zakaz ³¹czenia rozmów przedstawicieli mediów z Preze-
sem Zarz¹du. Nie uzyska³em wiêc odpowiedzi na ostatnie pytanie.
Wójt Gminy Jaworze Zdzis³aw Bylok przekaza³ nam in-
formacjê, ¿e Paged Meble nie poinformowa³ ani nie roz-
mawia³ z w³adzami samorz¹dowymi gminy na ten temat.

ECHO DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ

Str. 3, 4, 5, 6NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯

STRAJK
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego potrafi³ zjednoczyæ si³y
zwi¹zkowców i nie nale¿¹cych do zwi¹zku, a stanowi¹cych
znacznie wiêksz¹ czêœæ pracowników oœwiaty i og³osi³ strajk.
27. maja br. po raz pierwszy dosz³o do wydarzenia, o szcze-
gólnej wymowie spo³ecznej, do ca³odniowego strajku pracow-
ników oœwiaty. Postulaty strajkuj¹cych dotyczy³y nie tylko
zmiany upokarzaj¹cych warunków p³acowych, ale w³aœnie
one s¹ najbardziej zrozumia³e dla ca³ego spo³eczeñstwa. Tak

wynika z wielu sonda¿y i publikacji. W Jaworzu poprzez obo-
wi¹zkowe referenda decyzje o przyst¹pieniu do strajku pod-
jê³y: Szko³a Podstawowa nr 1 oraz oba Przedszkola. W tym
dniu w efekcie porozumienia z rodzicami dzieci pozosta³y w
domu. W Gimnazjum nr 1 pracownicy pomimo przeg³osowa-
nia /54%/ przyst¹pienia do strajku, ostatecznie uznali, ¿e ta
forma protestu jest zbyt uci¹¿liwa dla rodziców i prowadzili
w tym dniu normalne zajêcia. W Gimnazjum i Szkole pod-
stawowej w MOW zajêcia odbywa³y siê normalnie.       red
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Przelot z Shannon do Krakowa przebieg³ bez ¿adnej niespo-
dzianek i ju¿ po po³udniu w sobotê znaleŸliœmy siê w naszych
rodzinnych domach. Po tych wszystkich spotkaniach okazuje
siê, ¿e warto by³o przyst¹piæ do tego projektu. Jest to projekt
Comenius - Uczenie siê przez ca³e ¿ycie. Na realizacjê projek-
tu mo¿na zdobyæ fundusze unijne poprzez Agencjê Narodow¹
w Warszawie. Realizacja tego projektu wymaga wspó³pracy co
najmniej trzech szkó³ z trzech ró¿nych pañstw Unii Europej-
skiej. My wspó³pracujemy ze szko³¹ w Hoorn w Holandii oraz
ze szko³¹ w Lisdoonvarnie w Irlandii. Odbyliœmy ju¿ dwa spo-
tkania robocze nad za³o¿eniami projektu, a czekaj¹ nas jesz-
cze dwa. Uwieñczeniem bêdzie spotkanie podsumowuj¹ce
w Holandii. Podczas tych spotkañ m³odzie¿ szkolna ma oka-
zjê nawi¹zaæ kontakt z uczniami innych pañstw, kszta³ciæ umie-
jêtnoœci pos³ugiwania siê jêzykiem angielskim i niemieckim,
rozwijaæ zainteresowania przyrod¹ polsk¹ i innych pañstw. Szko-
da tylko, ¿e rozliczenie finansowe tego projektu w naszym pañ-
stwie jest tak skomplikowane, czego nie ma w Holandii
i w Irlandii. Uproszczenie tego spowodowa³oby, ¿e chêtniej przy-
stêpowalibyœmy do innych unijnych projektów.

       Janina Holeksa
     Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Jaworzu

ZDOBYLIŒMY IRLANDIÊ
ZDJÊCIA na str. 10
Irlandia to piêkny wyspiarski kraj oddalony od Polski tysi¹ce
kilometrów. Czêsto mówi siê, ¿e to jest zielona wyspa, któr¹
okala Ocean Atlantycki. I w³aœnie do tego kraju polecieliœmy
13 maja w grupie licz¹cej dwunastu uczniów i trzech opieku-
nów. Na miejscu czyli w Lisdoonvarnie byliœmy w tym samym
dniu. Razem z nami dotar³a tam grupa holenderska z zaprzy-
jaŸnionej szko³y w Hoorn. Powitano nas serdecznie i ciep³o
oraz przedstawiono program pobytu. A pobyt by³ bardzo owocny
i dobrze zorganizowany. Rozpoczêliœmy od „kucharzenia”
w szkolnej kuchni, w której ka¿dy kraj przygotowa³ narodowy
posi³ek. Wielk¹ rewelacj¹ okaza³ siê polski ¿urek ugotowany
przez nas. Gospodarze tak siê nim zajadali, ¿e nawet dwa
kilkunastolitrowe garnki z ¿urkiem nie wystarczy³y.
Po tym obfitym posi³ku udaliœmy siê do wyznaczonych kwa-
ter, uczniowie do domów rodzinnych, a opiekunowie do hote-
liku. Nastêpnie dni przebieg³y w atmosferze du¿ego wysi³ku
tak fizycznego, jak i pe³nego emocji. Na drugi dzieñ zwiedzi-
liœmy jaskiniê Doolin, w której mieœci siê drugi pod wzglê-
dem wielkoœci na œwiecie stalaktyt oraz inne twory geolo-
giczne. Potem pojechaliœmy nad Ocean Atlantycki i zachwy-
caliœmy siê najwiêksz¹ atrakcj¹ turystyczn¹ tego kraju, czyli
„Moherowymi Klifami” Takie ukszta³towanie wybrze¿a mo¿e
zachwyciæ nawet najwiêkszego malkontenta. W trzecim dniu
pobytu pracowaliœmy nad projektem Euro Plants in Our Li-
ves. Wszystkie narodowoœci zebra³y siê w kilka grup: polsk¹,
holendersk¹, irlandzk¹. Ka¿da z tych grup pracowa³a nad
elementami projektu dotycz¹cymi warunków klimatycznych,
w jakich wegetuj¹ wybrane przez nas roœliny. Wyniki pracy
by³y przedstawione w postaci prezentacji przez ka¿d¹ gru-
pê. Równie¿ nakreœlono zadania na najbli¿sz¹ przysz³oœæ.
Przekazano, ¿e po powrocie do kraju nale¿y opisaæ wystê-
powanie i wegetacjê rdestowca ostrokoñczystego oraz do-
koñczyæ prezentacjê na temat roœlin inwazyjnych rosn¹cych
na terenie Jaworza i jego najbli¿szej okolicy. Wyniki tych
prac bêd¹ omawiane na nastêpnym spotkaniu, które  odbê-
dzie siê w paŸdzierniku w Gimnazjum w Jaworzu.
W czwartym dniu pobytu zorganizowano dla nas piesz¹ wy-
cieczkê wzd³u¿ Oceanu Atlantyckiego po okolicznych górach i
pagórkach. Wyprawa dwudziestokilometrowa zmêczy³a nas
bardzo. Po powrocie nie czuliœmy w³asnych nóg. Id¹c wzd³u¿
wybrze¿a podziwialiœmy piêkno okolicznego krajobrazu, jak
równie¿ obserwowaliœmy faunê i florê najbli¿szej okolicy. Oka-
za³o siê, ¿e wiele roœlin napotkanych tam, roœnie równie¿
u nas. W po³owie trasy gospodarze zorganizowali dla nas pik-
nik, który na tyle nas wzmocni³, ¿e mogliœmy pokonaæ dalsz¹
czêœæ trasy. Nazajutrz musieliœmy wyruszyæ w drogê powrotn¹.

Z ̄ YCIA GIMNAZJUM

Z ̄ YCIA MOW

Miesi¹c rozpoczêliœmy polsko – czesko – s³owack¹ majówk¹,
podczas której ch³opcy z MOW wyst¹pili w jaworzañskim
amfiteatrze z recitalem przygotowanym pod kierunkiem Zbi-
gniewa Huberta. Maj zaowocowa³ wynikami konkursów,
w których wychowankowie MOW brali udzia³ w poprzednich
miesi¹cach. W Miêdzynarodowym Konkursie Matematycz-
nym KANGUR najwy¿sz¹ lokatê w szkole z liczb¹ 85,25
punktów i 127. miejsce wœród 1200 uczestników zdoby³ Ra-
dos³aw Wiktorowicz, uczeñ klasy III gimnazjum startuj¹cy
w kategorii „Kadet”. Otrzymaliœmy te¿ wyniki Ogólnopolskiego
Konkursu Jêzyka Angielskiego FOX. Naszym uczniom przy-
pad³o 5 nagród: w kategorii Bunnies  7. lokatê z wynikiem
bardzo dobrym i nagrod¹ I stopnia uzyska³ Janek Pyka
z klasy VI; w tej kategorii bardzo dobre wyniki mieli równie¿
Daniel Celej (12. lokata z nagrod¹ II stopnia) oraz Krzysiek
Sztykiel (20. miejsce z nagrod¹ II stopnia).  W kategorii Ducks
wynik dobry uzyskali Pawe³ Nalepa (nagroda III stopnia)
oraz Pawe³ Michalak. W maju zosta³a równie¿ rozstrzy-
gniêta XV edycja Miêdzynarodowego Konkursu Plastyczne-
go „Mieszkam w Beskidach”, który zorganizowa³ Gminny
Oœrodek Kultury w Œwinnej. Laureaci zostali zaproszeni do
bielskiego KINOPLEXU, gdzie po wrêczeniu nagród odby³a
siê projekcja filmu. Wœród nagrodzonych 1100 osób (wszyst-
kich prac nades³ano 7000), znaleŸli siê: Marek Król z klasy
III gimnazjum – III miejsce w kategorii „Rysunek” (opiekun -
Jadwiga Kruczek) oraz uczniowie klasy VI szko³y podsta-
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wowej – Micha³ Szalonka, Mariusz Dziemba³a, Pawe³ Ruda
w kategorii „Poezja” (opiekun – Barbara Jurkiewicz). Nie za-
brak³o równie¿ emocji sportowych; nagrod¹ za wysi³ek i zaanga-
¿owanie by³y zas³u¿one laury. 16 maja nasza reprezentacja po-
jecha³a a¿ do W³oc³awka na XXVI Dru¿ynowe Mistrzostwa Pol-
ski w Sztafetowych Biegach Prze³ajowych dla wychowanków
M³odzie¿owych Oœrodków Wychowawczych. Zawody odby³y siê
na terenach leœnych wokó³ Jeziora Czarnego we W³oc³awku. Przy
sprzyjaj¹cej aurze nasza czteroosobowa dru¿yna wywalczy³a
V miejsce wœród 11 zespo³ów.  We wtorek 27 maja odby³ siê
w Bielsku – Bia³ej Turniej Pi³ki No¿nej Placówek Opiekuñczo –
Wychowawczych im. Miros³awa Szeligi. Dru¿yna MOW Jawo-
rze pod kierunkiem Rafa³a Stronczyñskiego w sk³adzie: R.
Gajek, J. Chruœlicki, P. Bogus, M. Wadas, A. Rolnicki, M.
Paw³owski, P. G³owacki  po raz trzeci z rzêdu zdoby³a I miej-
sce. To nie jedyny turniej pi³ki no¿nej – równie¿ miêdzy klasami
rozegra³a siê walka o podium i mistrzostwo szko³y w zorganizo-
wanych przez Aleksandra Machnika „Minimistrzostwach  Eu-

ropy”. Ca³y miesi¹c trwa³y rozgrywki, w fina³owym meczu roze-
granym 29 maja star³a siê klasa II z III. Zwyciêstwo przypad³o
naszym tegorocznym absolwentom. Miejsce III zdoby³a klasa VI
szko³y podstawowej. Najlepszym strzelcem (15 bramek) zosta³
okrzykniêty Jaros³aw Chruœlicki (na co dzieñ zawodnik „Czar-
nych Jaworze”), najlepszym bramkarzem natomiast Daniel Ce-
lej. Tego dnia sportowych wra¿eñ by³o wiêcej, bowiem ch³opcy
z MOW wraz z opiekunem Rafa³em Stronczyñskim pojechali
na XIV Miting Lekkoatletyczny w Bielsku – Bia³ej. Na stadionie
w Wapienicy podium wywalczyli: Kuba Pi¹tkowski w biegu na
100m - I miejsce; na dystansie 800 metrów Marek Klimek II
miejsce i Micha³ Szalonka III miejsce; w biegu na 1500 m II czas
mia³ Jarek Chruœlicki, natomiast na dystansie 2000 m pokona³
rywali, co pozwoli³o mu uzyskaæ drug¹ lokatê. Równie¿ drugie
miejsce zajê³a nasza sztafeta (M. Kunka, K. Sztykiel, K. Pi¹t-
kowski i P. Piasecki) na dystansie 4x100m. Wszystkim za-
wodnikom nale¿y pogratulowaæ zapa³u, zaanga¿owania i sporto-
wej pasji.  Aleksandra Szeliga

KU•NIA TALENTÓW   ZDJECIE na str. 10
Koñcz¹cy siê rok szkolny sprzyja podsumowaniom pracy
dydaktyczno-wychowawczej. Naszym uczniom i nauczycie-
lom dostarczy³ on wielu powodów do radoœci za spraw¹ suk-
cesów w dziedzinie naukowej, religijnej, artystycznej i spor-
towej. Miêdzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR
przyniós³ wyró¿nienia dla Kamila Studenckiego (kl.3c), Da-
miana Kluzy (kl.3c), Xymeny Kantor (kl.3b), Pauliny Foryœ
(kl.4b), Natalii Myœliwskiej (kl.4c), Sergiusza Œwierczka
(kl.4c), Marceliny Gr¹bkowskiej (kl.5b), Kacpra Sucho-
nia (kl.5b), Piotra Pietrzyka (kl.6b), Piotra Czajkowskie-
go (kl.6c), Paw³a Panka (kl.6d), Anny Skuzy (kl.6a) i Mi-
cha³a Wiatrowskiego (kl.6c). Do fina³u Miêdzynarodowego
Ekumenicznego Konkursu Biblijnego Jonasz zakwalifikowa³
siê natomiast Pawe³ Balon (kl.6b). W Ogólnopolskim Kon-
kursie Jêzyka Angielskiego FOX nagrody trzeciego stopnia
otrzymali Anna Balon (kl.4a), Kacper Suchoñ (kl.5b) i Ju-
liusz Szatan (kl.5b). Zespó³ instrumentalny Sinfonietta zwy-
ciê¿y³ w IX Powiatowych Spotkaniach Amatorskich Grup Ar-
tystycznych Saga 2008 w Bielsku-Bia³ej, a Zespó³ piosenki
i ruchu Jaworowa Gromada wywalczy³ tam III miejsce. Sinfo-
nietta znalaz³a siê te¿ w gronie laureatów XXXIII Wojewódz-
kiego Przegl¹du Szkolnych Zespo³ów Artystycznych w Czê-
stochowie. Szkolny Teatr Graffiti wywalczy³ Grand Prix w IX
Przegl¹dzie Miniatur Teatralnych w Buczkowicach. Anna
Skuza (kl.6a) otrzyma³a wyró¿nienie w Powiatowym Kon-
kursie Recytatorskim S³oñce, s³once i ¿ycie…, a Marta Bi-
liñska (kl.6c) II miejsce w Gminnym Konkursie Recytator-
skim Wiosna pe³na jest poezji. W Miêdzygminnym Konkur-
sie Ortograficznym wyró¿niono Klaudiê Rak (kl.3c). Do VI

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla
Szkolnych Klubów Europejskich zakwalifikowali siê Aleksan-
der Grzymek (kl.6c) i Szymon Pustelnik (kl.5a). W Kon-
kursie Plastycznym Ksi¹¿nicy Beskidzkiej Cudze chwalicie,
swego nie znacie Iwona Michalska (kl.5a) zdoby³a III miej-
sce, a Filip Nowak (kl.5c) wyró¿nienie. Gminny Konkurs
Fotograficzny Moja ojczyzna przyniós³ wyró¿nienia dla Mi-
cha³a Zontka (kl.6c), Magdy Gañczarczyk (kl.5a), Moniki
Bisok (kl.6c) i Filipa Nowaka (kl.5c). Sportowe dru¿yny
ch³opców wywalczy³y I miejsca w Powiatowym Czwórboju
Lekkoatletycznym i Mini Koszykówce oraz II miejsce w Mini
Pi³ce Siatkowej. Dru¿yny dziewcz¹t zajê³y IV miejsca w Po-
wiatowym Czwórboju Lekkoatletycznym i Sztafetowych Bie-
gach Prze³ajowych oraz III miejsce w Mini Pi³ce Siatkowej.
WIERSZE GWAR¥ HAFTOWANE
Po raz kolejny w Szkole Podstawowej  mia³o miejsce nieco-
dzienne wydarzenie. Dnia 6 maja 2008 zawitaliœmy w nasze
progi znanego folklorystê, mi³oœnika gwary Œl¹ska Cieszyñ-
skiego –  Jana Chmiela, który przewodniczy³ jury Szkolne-
go Konkursu „Mówimy gwar¹”. Pozostali cz³onkowie Komisji
Oceniaj¹cej to: przedstawiciel Towarzystwa Mi³oœników Ja-
worza – Tomasz Wróbel i nauczycielka SP –  Ema Kukla;
ca³oœæ prowadzi³a Marzena Grygierczyk.
Tematem przewodnim tegorocznego Konkursu by³y utwory
pana Jana Chmiela z tomu „Wiersze gwar¹ haftowane”.
W przerwie obrad jury, honorowy goœæ- Jan Chmiel - z wiel-
kim zaanga¿owaniem opowiada³ uczestnikom anegdoty z daw-
nych lat, po czym zosta³ odczytany werdykt jurorów.
Oto wyniki: (kategoria klas I-III)
I miejsce: Izabela Kurcjus ex aequo Norbert Zipser, II miej-
sce: Joanna Greñ ex aequo Micha³ Pasterny, III miejsce:
Zuzanna Czader
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Wyró¿nienia: Monika Ryrych, Katarzyna Macura, Marta
Bula. Kategoria klas IV-VI:
I miejsce: Natalia Kulpa, II miejsce: Paulina Foryœ, III miej-
sce: Pawe³ Mojeœcik
Wszystkim zwyciêzcom gratulujemy. Cieszy fakt, ¿e do
konkursu zg³osi³o siê wielu uczniów, co œwiadczy o potrze-
bie organizowania tego typu rywalizacji.
PAMIÊTAJCIE O OGRODACH, PRZECIE¯ STAMT¥D PRZY-
SZLIŒCIE…
22 kwietnia na ca³ej planecie maj¹ miejsce ró¿norodne akcje
zachêcaj¹ce do ¿ycia w zgodzie z Natur¹. W SP nr 1 nawi¹za-
niem do miêdzynarodowego Dnia Ziemi by³o spotkanie klas szó-
stych z cz³onkami Klubu Gaja i posadzenie przed szko³¹ sym-
bolicznego drzewka. Wszyscy uczniowie mieli natomiast przy-
jemnoœæ obejrzeæ wystêpy przedszkolaków, którzy odwiedzili nas
z przedstawieniem pt. Na ratunek lasom. M³odzi aktorzy, prze-
brani za leœne zwierzêta i kwiatki, zwrócili uwagê na dewastacjê
terenów leœnych i odczytali petycjê z proœb¹ o poszanowanie
przyrody. W tym dniu Dorota Krzykowska zainicjowa³a te¿ ogól-
nopolsk¹ akcjê Ekoszko³y dotycz¹c¹ zbiórki bezu¿ytecznych
kartrid¿y, tonerów i telefonów komórkowych. Zosta³ rozstrzygniê-
ty równie¿ konkurs fotograficzny pod has³em Przyroda naszym
skarbem, organizowany przez pani¹ Miros³awê Hawe³ek. Pierw-
sze miejsce zaj¹³ w nim Filip Nowak z klasy 5c, drugie Marta
Biliñska z kl. 6c i trzecie Magda Gañczarczyk z kl. 5a.
HOW DO YOU DO?
Dobieg³ koñca Ogólnopolski Konkurs Jêzyka Angielskiego FOX
pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Ja-
gielloñskiego w Krakowie. Regionalne Stowarzyszenie Oœwia-
towe Kaganek w Bielsku-Bia³ej poinformowa³o szko³ê, ¿e troje
naszych uczestników zdoby³o w nim nagrody trzeciego stop-
nia- Anna Balon z klasy 4a (9 lokata na 435 startuj¹cych

w regionie bielskim w kategorii Kittens), Kacper Suchoñ
z kl.5b (24 lokata na 709 uczestników w kategorii Bunnies),
Juliusz Szatan z kl.5b (27 lokata).  Gratulujemy!
KONSTYTUCJA 3 MAJA – 217 ROCZNICA
Taki temat pojawi³ siê na szkolnej tablicy umieszczonej tym
razem na scenie SP nr 1. W tle widnia³ Zamek Królewski
i bia³o-czerwone proporce z piastowskim Or³em, autorstwa na-
szej plastyczki - Jolanty Gabryœ. Lekcjê historii przygotowa³a
klasa 6a pod opiek¹ Ma³gorzaty Cholewik, a w roli uczniów
znaleŸli siê wszyscy widzowie. O trzeciomajowych wydarze-
niach opowiada³a ze sceny nauczycielka, kronikarz i sam król
Stanis³aw August Poniatowski. Przypominali oni s³uchaczom,
co kryje siê pod s³owem liberum veto, konfederacja, reforma,
konstytucja. Na zakoñczenie ostatni w³adca Polski zaapelowa³
do zebranych o szacunek dla ojczyzny, rodziców i nauczycieli.
WYCHOWUJE SIÊ SIEBIE W PRACY Z DRUGIM I DLA
DRUGICH  ZDJÊCIE na str. 10
19 maja, pod tablic¹ pamiêci Marii D¹browskiej, odbywa³a
siê uroczysta akademia. Mija³a 43 rocznica œmierci Patronki
Szko³y. Z tej okazji klasa 5b pod kierunkiem Tomasz Zdun-
ka przygotowa³a multimedialna prezentacjê poœwiecon¹ ¿yciu
i twórczoœci autorki Uœmiechu dzieciñstwa. Z³o¿y³y siê na
ni¹ zdjêcia miejsc bliskich sercu pisarki (Russów, Kalisz,
Jaworze, Lozanna, Warszawa), osobiste pami¹tki (fotografie
rodziców, rodzeñstwa i przyjació³) oraz muzyka filmowa Nocy
i dni. Po apelu odby³y siê powszechne wybory do Samorz¹-
du Uczniowskiego. Spoœród 10 kandydatów z klas czwar-
tych i pi¹tych wybrano nowy czteroosobowy komitet. Prze-
wodnicz¹cym na rok szkolny 2008/2009 zosta³ Bartosz Bula
z klasy 5d, jego zastêpc¹ - Dawid Pasterny z kl.5c, cz³on-
kami zarz¹du- Kacper Suchoñ z kl.5b i Kamil Legut
z kl.4b.  polonista Tomasz Zdunek

Z ¯YCIA PRZEDSZKOLI

LIST RODZICA
W tym roku moje dzieci, przedszkolaki z Publicznego Przed-
szkola nr 2, zaprosi³y mnie na uroczystoœæ z okazji Dnia Matki
i Ojca do Gimnazjum w Jaworzu Œrednim. W dniu 29 maja 2008
o godzinie 15.30 wraz z pozosta³ymi rodzicami z niecierpliwo-
œci¹ czeka³am na wystêpy przygotowane przez moje pociechy.
Pierwsze wyst¹pi³y maluszki, co mia³o szczególne znaczenie,
poniewa¿ dla wielu z nich by³ to pierwszy wystêp przed tak liczn¹
publicznoœci¹. W piêknej i kolorowej scenerii zaprezentowa³y swoje
wierszyki, piosenki, a nawet uk³ad taneczny przygotowany przez
pani¹ z rytmiki. Teksty wymawiane z wielkim zaanga¿owaniem
i radoœci¹ sprawi³y, i¿ w niejednym oku zakrêci³a siê ³za.
Grupa œredniaków pod kierunkiem pani Reni i Ma³gosi  po-
kaza³a siê jako artyœci s³owa i piosenki. Wspaniale recyto-
wali wiersze, œpiewali  i tañczyli.

Na zakoñczenie na scenê wysz³y starszaki, które w wiêkszo-
œci koñcz¹ w tym roku swoj¹ naukê w przedszkolu. Cztery lata
minê³y szybko, a efekty pracy z naszymi pociechami dziœ by³y
szczególnie widoczne. Jak w kalejdoskopie minê³y mi przed
oczami wystêpy z poprzednich lat mojego syna. Dziœ ju¿ ostat-
ni raz wyst¹pi³ ze swoj¹ grup¹ jako przedszkolak. Przedstawili
wspania³y repertuar s³owno- muzyczny przygotowany przez
pani¹ Tereniê i Czesiê, który pokaza³, i¿ stali siê bardziej doj-
rzali i pewni siebie. Czu³am radoœæ i dumê, za co jestem wdziêcz-
na paniom, które na co dzieñ zajmuj¹ siê edukacj¹ moich dzie-
ci. Po cudownie wykonanej aran¿acji tanecznej dwóch utwo-
rów muzycznych pani Agata M., prowadz¹ca rytmikê w Pu-
blicznym Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2, przyzna³a, i¿ gru-
pa ta jest najbardziej utalentowan¹ w Jej dotychczasowej pra-
cy. £zy szczêœcia pojawi³y siê w moich oczach i by³ to naj-
wspanialszy prezent jaki mog³am otrzymaæ na Dzieñ Matki.

    Mama Wiktorii i Jakuba
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KATOLICKA UROCZYSTOŒÆ  NAJŒWIÊT-
SZEGO  CIA£A  I KRWI CHRYSTUSA
„Jezus powiedzia³ do ¯ydów:  ja jestem chlebem  ¿ywym,
który zst¹pi³ z nieba.
Jeœli kto spo¿ywa ten chleb, bêdzie ¿y³ na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest moje Cia³o za ¿ycie œwiata[…]
Kto spo¿ywa moje Cia³o i pije moj¹ Krew ma ¿ycie wieczne,
a ja g wskrzeszê  w dniu ostatecznym…”

   Ewangelia Jana 6, 51-58

z Najœwiêtszym Sakramentem, w której
t³umnie uczestnicz¹   wierni koœcio³a ka-
tolickiego. Uroczysta Msza œw z regu³y
odbywa siê na terenie  amfiteatru. W tym
roku ze wzglêdu na nie sprzyjaj¹ce wa-
runki atmosferyczne, uroczystoœæ Bo¿e-
go Cia³a rozpoczê³a siê w koœciele o go-
dzinie 8.30 Msz¹ œw sprawowan¹ przez
ks Adama Gramatykê i ks. Klaudiu-
sza Dzikiego.  „B¹dŸmy uczniami Chrystusa” - to has³o progra-
mu duszpasterskiego Koœcio³a w Polsce na nowy rok duszpaster-
ski. Ma ono uœwiadamiaæ na nowo wiernym, ¿e najpierw trzeba
siê staæ uczniem Jezusa, by nastêpnie byæ Jego aposto³em. Temu
has³u  odpowiada³y te¿ kolejne 4 o³tarze. Pierwszy o³tarz usytu-
owany by³ przed budynkiem Sióstr S³u¿ebniczek NMP – jego mot-
tem by³o has³o „Uczcie siê ode Mnie – ¿yjcie Ewangeli¹”. Drugi
o³tarz by³ ustawiony przy zbiegu ulic Po³udniowej i Wapienickiej –
postawiony przez Radê Parafialn¹ i okolicznych mieszkañców.
Tematem tego o³tarza by³y s³owa; „B¹dŸcie mi³osierni jak Ja je-
stem”. Kolejny – trzeci o³tarz sta³ na terenie amfiteatru, jemu towa-
rzyszy³y s³owa; „Umacniajcie siê Eucharysti¹”. Ten o³tarz postawi-
li stra¿acy i Akcja Katolicka. Ostatni czwarty o³tarz postawiony
przez  m³odzie¿ tu¿ obok koœcio³a nawi¹zywa³ do s³ów: „IdŸcie na
ca³y œwiat i nauczajcie”. Koñcz¹c tegoroczn¹ procesjê ks. A.Gra-
matyka podziêkowa³ wszystkim za udzia³ i pomoc w organizacji
tegorocznych uroczystoœci Bo¿ego Cia³a. Szczególne s³owa po-
dziêkowania skierowa³ wobec Wiktora Gl¹dysa, który corocznie
wykonuje  ilustracje do wszystkich czterech o³tarzy, Policji za za-
bezpieczenie trasy, Urzêdowi Gminy Jaworze za udostêpnienie
amfiteatru.       pf
PIERWSZA ŒW KOMUNIA  I KONFIRMA-
CJA W JAWORZU
Miesi¹c maj to tradycyjnie okres gdy katolickie dzieci przy-
stêpuj¹ do swej pierwszej w ¿yciu Œwiêtej Komunii przyjmu-
j¹c po raz pierwszy ten Sakrament. W tym roku w parafii pw.
Opatrznoœci Bo¿ej do I Komunii Œwiêtej przyst¹pi³o 34. dzie-
ci, a do wczesnej Komunii Œwiêtej 3. dzieci. Uroczystoœæ mia³a
miejsce 11 maja. Z kolei do ewangelickiej konfirmacji przyst¹-
pi³o 34. dzieci z terenu ca³ej parafii. Konfirmacja w koœciele
ewangelickim stanowi potwierdzenie przez m³odego cz³owie-
ka wyznania wiary z³o¿onego na chrzcie œw  przez jego rodzi-
ców i równie¿ jest zwi¹zana z przyst¹pieniem przez m³odego
cz³owieka pierwszy raz do Komunii Œwiêtej (pod dwiema po-
staciami). W koœciele  ewangelickim uroczystoœæ konfirmacji
jest poprzedzona egzaminem konfirmantów odbywaj¹cym siê
w œwiêto Wniebowst¹pienia Pañskiego. Konfirmacja w Jawo-
rzu mia³a miejsce w niedzielê 4 maja.      red

Œwiêto Bo¿ego Cia³a wprowadzono do kalendarza liturgicznego
w XIII wieku. Bezpoœredni¹ przyczyn¹ ustanowienia œwiêta by³y
objawienia b³ogos³awionej Julianny (1193 – 1258), przeoryszy au-
gustianek z klasztoru Mont Cornillon, nieopodal Liege (obecnie
miasto w Belgii). Pod wp³ywem tych objawieñ biskup Robert usta-
nowi³ w 1246 r. takie œwiêto dla diecezji w Lige. W nastêpnych
latach œwiêto zdobywa³o popularnoœæ w s¹siednich diecezjach.
W 1261 r. kolejnym papie¿em (pod imieniem Urban IV) zosta³ bi-
skup Verdun Jacques Pantaleon. W po³owie XIII w. by³ on archidia-
konem katedry w Liege. W 1264 r. wprowadzi³ nowe œwiêto jako
festum Corporis Christi (œwiêto Bo¿ego Cia³a) w ca³ym Koœciele.
Wkrótce œwiêtu zaczê³y towarzyszyæ uroczyste procesje. Praw-
dopodobnie najpierw odbywa³y siê one w latach 1265-1275 w Ko-
lonii (Niemcy), a w XV w. w ca³ych Niemczech, Anglii, Francji,
Polsce i pó³nocnych W³oszech. W Polsce po raz pierwszy Bo¿e
Cia³o œwiêtowano w 1320 r. w diecezji krakowskiej, na polecenie
biskupa Nankera. W 1391 r. papie¿ Bonifacy IX nakaza³ obchodziæ
Bo¿e Cia³o wszêdzie, gdzie dot¹d tego nie czyniono. Uroczystoœæ
Bo¿ego Cia³a przypada w pierwszy czwartek po niedzieli Trójcy
Przenajœwiêtszej. Nale¿y do jednej z dziesiêciu najwa¿niejszych
uroczystoœci Koœcio³a katolickiego Wierni udaj¹ siê na Euchary-
stiê, aby oddaæ ho³d Chrystusowi w sposób oficjalny, publiczny.
Dzieñ ten jest dla wielu katolików  okazj¹ do osobistego wyznania
wiary  poprzez uczestnictwo w procesji z Chrystusem Euchary-
stycznym , niesionym uroczyœcie po naszych ulicach , wœród
modlitw i  œpiewu pieœni eucharystycznych. Równie¿ w Jaworzu
ka¿dego roku z koœcio³a pw Opatrznoœci  Bo¿ej wyrusza procesja

2 ZDJÊCIA str 10
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AMATORZY CUDZEJ W£ASNOŒCI W PAR-
KU ZDROJOWYM
Sprzyjaj¹ca pogoda od wczesnej wiosny pozwoli³a na realizo-
wanie kolejnych inwestycji w centrum Jaworza jak i na obrze-
¿ach gminy. Najbardziej widoczne zmiany zachodz¹ w sa-
mym centrum Jaworza, a to za spraw¹ realizowanej inwesty-
cji budowlanej naprzeciw firmy Berndorf, inwestycji zwi¹za-
nych z renowacj¹ Parku Pa³acowego na terenie MOW, ale
i popraw¹ estetyki parku wokó³ pomnika poleg³ych ̄ o³nierzy
Armii Czerwonej oraz w samym Parku Zdrojowym. Prace zwi¹-
zane z popraw¹ estetyki Parku trwaj¹ od 2006 roku. Dziêki
staraniom Urzêdu Gminy Jaworze i dotacjom z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach uda³o siê zrealizowaæ wiele przedsiêwziêæ. Oto
niektóre z nich. W ramach prac wykonanych w okresie od
01.08.2006r. do 30.04.2008r. na terenie parku wykarczowano
180 m2 zdeformowanych krzewów, przeprowadzono ciêcia
odm³adzaj¹ce 160 szt. krzewów ozdobnych, uzupe³niona zo-
sta³a zieleñ przez dosadzenia 1239 szt. liœciastych i iglastych
drzew i krzewów ozdobnych, 2738 szt. krzewów w formie ¿ywo-
p³otów i szpalerów formowanych, 1930 szt. bylin i 1080 szt.
ró¿. Ponadto poddano renowacji 1,1 ha trawników. Wzbogaci-
³o to florê parkow¹ o zieleñ nisk¹, kwitn¹ce krzewy ozdobne,
rabaty bylinowe i ró¿anki. Renowacja trawników zahamowa³a
rozprzestrzenianie siê chwastów. Powierzchnie obsadzone
drzewami, krzewami, bylinami i ró¿ami zosta³y ob³o¿one kor¹
w celu zapobie¿eniu zachwaszczeniu nowych nasadzeñ. Prze-
prowadzone prace pielêgnacyjne poprawi³y stan zdrowotny
drzew, zlikwidowa³y ogniska chorób grzybowych i szkodni-
ków, uczytelni³y uk³ad kompozycyjny, poprawi³y estetykê za-
bytkowego zespo³u pa³acowo-parkowego oraz zlikwidowa³y
zagro¿enie jakie stwarza³y drzewa dla otoczenia. Prace wy-
konane zosta³y pod nadzorem osoby posiadaj¹cej kwalifika-
cje do nadzorowania prac na terenie obiektów zabytkowych.
Koszt powy¿szego zadania wyniós³ 191.584,28 z³ w tym do-
tacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach wynios³a 134.827,00 z³.
Niestety nowe sadzonki na pocz¹tku maja br. sta³y siê ³upem
amatorów  „bezp³atnego” upiêkszania w³asnych ogródków,

a mo¿e sprzeda¿y nielegalnie zdobytych sadzonek nieœwia-
domym ich pochodzenia odbiorcom. Tak czy inaczej straty
z tytu³u kradzie¿y sadzonek zosta³y oszacowane na 20 ty-
siêcy z³otych. Park trzeba by³o obsadziæ od nowa. Zdajemy
sobie sprawê, ¿e najprawdopodobniej amatorzy cudzej w³a-
snoœci nie przejm¹ siê naszym oburzeniem. Odwo³ujemy siê
do sumieñ nas wszystkich, aby wspólnego gminnego mie-
nia nie traktowaæ jako „niczyje”. To nasze wspólne dobro.
Coraz wiêcej, nie tylko pacjentów BZLR, turystów, wczaso-
wiczów ale i samych mieszkañców korzysta z uroków coraz
³adniejszego Parku Zdrojowego. Tak wiêc nie pozostawajmy
obojêtni na akty wandalizmu czy kradzie¿y. Aby w przysz³o-
œci zapobiec tego typu zdarzeniom, na zlecenie Urzêdu
Gminy Jaworze na terenie Parku Zdrojowego zostanie  zain-
stalowany monitoring co przyczyni siê do poprawy bezpie-
czeñstwa w tym rejonie ale i powinno zniechêciæ kogokol-
wiek do ³amania prawa.        pf

GLORIETA  NATCHNIENIEM  AMORA
W tym numerze Echa piszemy o kradzie¿ach kwiatów.  Byæ
mo¿e teraz w modzie s¹ oœwiadczyny rabatowymi kwiatami

i krzewami (?). Mo¿na tak s¹dziæ wi-
dz¹c jak  „mi³oœæ” niektórym mocno
doskwiera. Maj jest uwa¿any za mie-
si¹c gdy gor¹ce uczucia miêdzyludz-
kie szczególnie budz¹ siê po zimowym
uœpieniu. Widaæ to chocia¿by po „twór-
czoœci mi³osnej” pozostawionej przez
nieznanych z nazwiska „ofiar Amora”
na filarach Gloriety oraz ³awkach wokó³
niej. Na jednej jest nawet data.  Z lek-
tury innych napisów dowiadujemy siê,

¿e w pewnym panu kochaj¹ siê a¿ dwie dziewczyny o ró¿-
nych imieniach. Gratulujemy! Tylko czy zabytkowe wzgórze
z Gloriet¹ jest rzeczywiœcie odpowiednim miejscem do po-
zostawiania takich wyznañ ?  Szanujemy gor¹ce i namiêtne
uczucia, tylko trudno zrozumieæ dlaczego znów gminne pie-
ni¹dze trzeba bêdzie przeznaczaæ na renowacjê miejsc, które
jeszcze przez wiele lat powinny s³u¿yæ mieszkañcom i tury-
stom bez koniecznoœci remontu?        pf

Franciszek Karol Szpok
W krêgu naszego folkloru

JAWORZAÑSKIE  GAWÊDZIARSTWO
Niezwykle ciekawym zjawiskiem kulturowym jest folklor
z jego wszystkim przebogatymi odmianami. Jest ono ogól-
noludzkie i siêga swymi korzeniami do kolebki ludzkoœci.
Jedna z jego form, szczególnie wa¿k¹ na swe edukacyjne
znaczenie, jest gawêdziarstwo, w jego najszerszym rozu-

NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE str. 8, 9, 12

mieniu, które szczególnie popularne by³o i jest dot¹d wœród
mieszkañców wsi, wszystkich czasów i kontynentów. Jeœli
chodzi o Polskê, to szczególnie ¿ywotne s¹ tradycje jego
kultywowania w regionach górskich, a wiêc równie¿ beskidz-
kim – na Œl¹sku Cieszyñskim oraz ¯ywiecczyŸnie. Gawê-
dziarstwo ludowe, myœlê o jego autentycznym, a nie stylizo-
wanym kszta³cie, by³o do niedawna integralnym atrybutem
¿ycia wiejskiego. Niestety w miarê naporu wspó³czesnej
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cywilizacji, nios¹cej silne pr¹dy emancypacji ch³opstwa, stop-
niowo jest wypierane przez nowinki kulturalne i nowoczesne
media. Genezê i podstawê gawêdziarstwa stanowi¹ najczê-
œciej opowieœci o: z³ych si³ach nadprzyrodzonych, jak cza-
rownice, diab³y, strachy, utopce, strzygi itp., które czyhaj¹
na ludzi i wabi¹ ich na manowce, o dziwnych i œmiesznych
przygodach, zdarzeniach i przywarach ludzkich, a tak¿e ich
przeró¿nych ciê¿obach i niedolach, które godne s¹ przeka-
zania, oœmieszenia i napiêtnowania. Gawêdziarstwo „upra-
wiali” zazwyczaj leciwi gazdoszkowie, co jest zupe³nie oczy-
wiste, natomiast dziatwa ws³uchiwa³a siê chciwie i prze¿y-
wa³a te przedziwne bery i bojki, w których miesza³a siê fikcja
z prawd¹, ¿art ze smutkiem, przestroga z upomnieniem, przy
czym wszystkie z regu³y mia³y jakiœ finalny mora³.
Z up³ywem czasu i pokoleñ narasta³y nowe warstwy i w¹tki
opowieœci ludowych, czyli gawêd. By³y one stale przetwa-
rzane i choæ, jak to bywa³o „hañ downiyj”, nie spisywano ich,
to jednak przekazywano je z ojca na syna i wnuka. Tak wiêc
opiera³y siê zag³adzie i ostawa³y, niczym te wspania³e, strze-
laj¹ce w niebo smreki beskidzkie, które stawiaj¹ czo³o hal-
nym wichurom i œnie¿nym zawieruchom.
Najczêœciej w d³ugie zimowe wieczory, gdy roboty w gospo-
darstwach by³o mniej, gdy cisza zalega³a góralskie cha³upy,
opatulone ogromnymi czapami œniegu, w których odbywa³y
siê gromadne „szkubaczki” pierza, wartko krêci³y siê ko³o-
wrotki, a spod szyde³ek wype³za³y cudowne koronki, gdy
w du¿ych chatach schodzi³a siê wiêksza iloœæ starych i m³o-
dych „goroli”, ci pierwsi rozpoczynali swe pogodki, które
z rozdziawionymi gêbami i wyba³uszonymi oczêtami s³ucha³y
dzieciska, a podziwiali nawet doroœli. Gawêdy przeplatano
nastrojowymi ludowymi pieœniczkami, które by³y domen¹
¿eñskiej cz¹stki spotkañ. By³ przy tym i odpowiedni poczê-
stunek, nie rzadkie by³y te¿ zaloty, które nieraz koñczy³y siê
ma³¿eñstwem.
Na pogórzu beskidzkim tego rodzaju nastrojowe spotkania
wieczorne odesz³y, z obiektywnych wzglêdów, w ca³kowit¹
niepamiêæ. Sta³y siê natomiast modne ogniska, po³¹czone
z pieczeniem barana, koŸlêcia, czy kie³basy, Gdy przy ta-
kiej okazji pojawi siê gawêdziarz, to staje siê on od razu
centraln¹ postaci¹ zebranych, którzy dopraszaj¹ siê u niego
coraz to nowych opowieœci. Ja bra³em udzia³ w takich ogni-
skach na M³yñskiej Kêpie w Jaworzu i s³ucha³em z zapar-
tym tchem snuj¹cych siê wartko pogwarek doskona³ego ga-
wêdziarza i znawcy jaworzañskiego folkloru - Józefa  Kobie-
li, którego utwory zamieœci³y ró¿ne wydawnictwa, jak choæ-
by „ Kalendarz Beskidzki”.
A teraz przytoczê arcyzabawn¹ i pouczaj¹c¹ gawêdê pt.
„Raubszyk Jónek przed s¹dym”, publikowan¹ przed laty
w „Gazecie Skoczowskiej”, któr¹ opowiedzia³ mi swego czasu
inny œwietny nasz regionalista – Karol Jaworski. Oto jej treœæ:

„Tó¿  podziwejcie sie, moji mili, jako siê schodzi teryndy
z grónia, to hañ na up³azie je polana, na kierej je gospodarka
gorolsko. S³yszeæ, jako tam rycz¹ krowy i becz¹ barany. Zaœ
hañ daleko widzieæ mo¿ecie koœció³ek, aji tu s³yszeæ jako
dzwoni¹ na Anio³ Pañski.Jesi pójdymy dali, kole tego koœcio³a
uwidzymy piekny dóm z obejœcim gospodarskim. Kiesi ¿yli
tukej dwaj ch³apcy – jedyn hañ na gróniu, by³o mu na miano
Jónek, drugi wedle koœcio³a, tyn by³ Jura. Pospo³u paœli krowy
pod lasym., aji do szko³y chodzowali razym. Jura siê dobrze
uczy³, ku krowóm zawdy bro³ ksi¹¿ke; kamrat, Jónek, góni³
po lesie. Jako kluk ju¿ nastawio³ ³yka na zaj¹ce, podgl¹do³,
kaj ³ojciec chowie flinte. Jura posze³ do gimnzyje w Cieszynie,
a potym wybro³ siê do szkó³ we Wiedniu. £ojcowie chcieli
¿eby zosto³ farorzym, ³on gardelnie chcio³ byæ halwokatym
i tak siê te¿ sta³o. Przesiedzio³ w tym Wiydniu wiela roków,
a potym naroz przysze³ do s¹du w Cieszynie.  Jónek spod
grónia pochowa³ ojca i sóm zosto³ gazdóm. Ju¿ se teraz cho-
dzowo³ z flint¹ i strzylo³ sarnioki. Cosi sprzedo³ do hoteli
w Biylsku abo w Cieszynie, reszte zjedli doma. Wszyscy gojni
i feszter wachowali na Jónka, jako se ciêgiym chodzi³ po la-
sach, nale ¿odyn go nie chyci³. Flinte chowo³ w jakimœ zacza-
rowanym miejscu. Feszter ze z³oœci podo³ go do s¹du.
Jónek dosto³ jakisi pismo, ale nie wiedzia³ co to je za kartka.
Dziepro rechtór mu wyt³ómaczy³, ¿e sie mo zg³osiæ do s¹du
w Cieszynie, rano ³o dziesi¹tej godzinie piyrszego moja. Tó¿ siê
wczas rano wybro³ do tego s¹du. W Skoczowie siê jeszcze sta-
wi³ na torg, dowiedzieæ siê jako stoji ³obili, po wiela s¹ cycoki
i latoœni mierloki. Potym se wloz na piwo do Schramka na rynku
i dziepro sze³ ku Cieszynu. Cieszyn to je wielki miasto, ale jakosi
sie dopyto³ ³o tyn s¹d. Jak go ju¿ nasze³, chodzi³ haw a tam po
d³ógucnej siyni, kurzy³ fajke i rozmyœlo³, do kierych dŸwiyrzi by
wlyŸ. Nale mu siê podarzi³o, bo ³oto nawin¹³ sie jakisi urzêdnik,
kiery sie isto zmiarkowa³,¿e to je tyn gorol na kierego ju¿ dwie
godziny czakajóm i zakludzi³ go do sali rozpraw. Tam siedzia³o
kupe tych panów, a urzêdnik prawi do Jónka:
Zgoœcie te fajke, gazdo! Tó¿ Jónek pos³usznie zgasi³ fajke
i schowa³ j¹ do kapsy, nale jako kurzok, wyplu³ siê na deliny.
Stany³, kaj mu kozali, zaroz pozdrzy³ ku tymu sto³u, przed
kierym sto³ i co widzi – za sto³ym siedzi w takich plentach,
jako baji ³oto farorz, jego kamrat, Jura. Uzno³, ¿e isto Jura tu
je tym sêdzióm. Sêdzia te¿ siê na niego podziwo³, kapke sie
zakrzypo³, ale potym s³usznym g³osym pyto:
- Czymu ³oskar¿óny spóŸni³ siê dwie godziny na rozprawe?
Jónek mu siê przyzdrzy³ i prawi po swojimu, z gorolskim ak-
cyntym: Jura, to ty nie wiysz, ¿e w gróniu ni mómy zygorów?
Po sali przesze³ œmiych, nale zaroz sekretorz sturzy³ Jónka
i prawi mu:
- SiedŸcie cicho! – Tó¿ ch³op siê wiêcyj nie ³odezwo³. Potym siê
sêdzia pyto³ fesztera, co mo prociw niymu. Tyn mu tuplowo³,

cd. na str. 12
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STRA¯ACKA PARADA
ZDJÊCIA STR. 10, 11
W dniu 4 maja w Dniu Œwiêtego Floriana w koœciele katolickim
w Jaworzu odby³a siê okolicznoœciowa modlitwa w intencji stra-
¿aków. W tym roku w obchody Dnia Stra¿aka wprowadzono nowy
obyczaj. 11 maja br. po raz pierwszy nabo¿eñstwo dziêkczynne
odprawiono w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim w Jaworzu.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê o godzinie 9.30 Sprzed budynku
OSP Poczet Sztandarowy, orkiestra stra¿acka z OSP Jasieni-
ca, zgromadzeni stra¿acy i Panie, w strojach regionalnych
z grona przyjació³ stroju œl¹skiego, wyruszyli z³o¿yæ wi¹zanki
kwiatów na cmentarzu katolickim, a nastêpnie na cmentarzu
ewangelickim oddaj¹c ho³d zmar³ym i poleg³ym druhom. By³o to
okazj¹ do wspania³ej parady stra¿ackiej w centrum Jaworza.
O godzinie 10.00 rozpoczê³o siê uroczyste nabo¿eñstwo z oka-
zji dnia ich patrona, ale i 135 rocznicy OSP w Jaworzu. Ks. W³a-
dys³aw Wantulok w wyg³oszonym kazaniu wielokrotnie pod-
kreœla³ ofiarnoœæ s³u¿by stra¿aków, ale i zaszczyt noszenia tych
okaza³ych mundurów. Po nabo¿eñstwie uformowa³a siê kolum-
na marszowa, która przesz³a pod budynek OSP. Tam odprowa-
dzono Sztandar, a Komendant Czes³aw Malchar zaprosi³
wszystkich na spotkanie i poczêstunek. Przywita³ goœci: Jana
Cholewê prezes zarz¹du powiatowego OSP RP w Bielsku -
Bia³ej, Zdzis³awa Byloka prezesa zarz¹du gminnego OSP,
W³adys³awa Wantuloka proboszcza parafii Ewangelicko – Au-
gsburskiej, oraz wyg³osi³ krótkie okolicznoœciowe przemówienie.
Wspomnia³ o 700. tysiêcznej armii ochotników zrzeszonych

w 17. tysi¹cach OSP w Polsce  Z okazji Dnia Stra¿aka z³o¿y³
wszystkim druhnom i druhom serdeczne gratulacja za ofiarn¹ s³u¿bê
dla spo³eczeñstwa. Nastêpnie Z. Bylok i Cz. Malchar wrêczyli
Br¹zowe Medale za zas³ugi dla po¿arnictwa druhom: Romanowi
Pomper, Janowi Zoñ, Januszowi Niemiec, Jerzemu Kurcjus.
Odznakê Wzorowy Stra¿ak wrêczono Adamowi £aciok. Goœcie
w ciep³ych s³owach dziêkowali za s³u¿bê i ¿yczyli zdrowia oraz
dalszej wytrwa³oœci w tej ciê¿kiej s³u¿bie. Szczególne wra¿enie
na zebranych zrobi³ najstarszy druh Józef Tymon, który z okazji
Dnia Stra¿aka i ich 135. jubileuszu wrêczy³ na rêce prezesów
Z. Byloka i Cz. Malchara ufundowany przez siebie piêkny puchar.

POCZ¥TKI OSP W JAWORZU
Na Œl¹sku Cieszyñskim pierwsze ochotnicze stra¿e po¿ar-
ne powsta³y miêdzy innymi w  Bielsku w 1863 roku, w Cie-
szynie w 1870 roku, w Skoczowie w 1872 roku..W 1873 roku
dziêki staraniom takich ludzi jak; dzier¿awca dworu Jan Ci-
chy, zarz¹dca hrabiowskiego maj¹tku Edward Kwisda i kie-
rownika szko³y Paw³a Kozie³a za³o¿ono  ochotnicz¹ stra¿
po¿arn¹ w Jaworzu. By³a to pierwsza OSP na wsi Œl¹ska
Cieszyñskiego. Prezesem OSP zosta³ Jan Cichy, komen-
dantem Pawe³ Kozie³.  G³ównym celem powo³anej stra¿y
by³a ochrona zabudowañ dworskich, a tak¿e zagród ch³op-
skich – g³ównie zbudowanych z drewna. Cz³onkami OSP
byli g³ównie  pracownicy dworscy ale i nie brakowa³o gospo-
darzy. Najwiêkszym problemem by³o skromne wyposa¿enie
OSP i brak statutu, co by³o g³ówn¹ przeszkod¹ w zarejestro-
waniu jaworzañskiej jednostki OSP w Zwi¹zku Krajowym Po-

PLANY I DOKONANIA ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
I ZESPO£ÓW ARTYSTYCZNYCH       Str. 12, 13, 14, 15

¿e go moc razy widzio³ chodziæ z flintóm po lesie i s³yszo³
strzylani. Sêdzia siê pyto:
- A chyciliœcie go z t¹ flint¹, abo jak strzylo³, a mo¿e mio³ co
ustrzelónego?
- Nó, ni – prawi mu na to feszter.
Aji gojni nic nie umieli powiedzieæ prociw niemu, tó¿ s¹d
posze³ na narade i hneda przyszli spadki. Stanyli wszyscy
i sêdzia czyto wyrok:
- Z braku dowodu rzeczowego, ³oskar¿ony zostaje skazany
na dwa miesi¹ce w zawieszyniu.
Kie ju¿ wyszli i Jónek w siyni rozwo¿o³ wszystko, co siê
sta³o, przysze³ ku niemu tyn sóm urzêdnik i prawi, co Mo
zaroz iœæ do kancnaryje do sêdzigo. Co by³o robiæ, posze³.
Wloz, kaj mu kozo³, a Jura na niego:
- Na ty gorolu ³aciaty, czy tela nie wiysz, ¿e jak siê spotku-
my na dziedzinie, to my sóm kamracio, ale tukej w s¹dzie
nimosz mi robiæ gañby?!
Jónek mu na to: - Nale, dyæ siê nie bocz, jo nie wiedzi³. Dyæ
wiysz, ¿ech siê chowo³ na gróniu, w lesie, jako siê móm

znaæ na tych pañskich ³obyczajach. A tu w s¹dzie te¿ ¿ech
je piyrszy roz.  Jura siê te¿ jyny tak gniywo³ naswol. Roze-
œmia³ siê, do³ Jónkowi cygaro i prawi mu:
- £oto se zakurz co lepszego i idŸ ku cha³pie. Jo przyjadym
na drugom niedziele, na ³odpust, narychtuj mi tam szumne-
go sarnioka!...
I na drugom niedziele by³ sarniok dlo Jury. Wszyscy byli
radzi, zwierzyny by³o moc, dlo wszystkich styk³o, gor na
³odpust w dziedzinie. Jónek raubszykowo³ do œmierci, ale
kaj sie podzio³a jego flinta, to ¿odyn nie wiy” .

*  *  *
W „hañdowniejszych” czasach w Jaworzu spotkaæ mo¿na
by³o takich „³opowiadoczy”, którzy stanowili podporê tutej-
szej kultury ludowej. Przypominam sobie takowych jeszcze
z lat przedwojennych reprezentuj¹cych choæby rody – Dud-
ków, Kuklów, Urbasiów, Steklów, Cholewików, Ruckich, Da-
widów, Raszków, Czadrów, Gruszczyków…Przekazywali oni
m³odzie¿y przeró¿ne bery i bojki, ciekawe i pouczaj¹ce. Ale
minê³y one bezpowrotnie.                  Franciszek K. Szpok
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¿arników  w Austrii. Tak wiêc OSP boryka³a siê z powa¿nymi
trudnoœciami finansowymi, ale i organizacyjnymi. Po kilku
latach dzia³alnoœci jaworzañska OSP zaczê³a chyliæ siê ku
upadkowi, a w koñcu zaprzesta³a swej dzia³alnoœci.
Jednak samo ¿ycie pokaza³o jak wa¿ne jest istnienie i spraw-
ne funkcjonowanie stra¿y po¿arnej. W 1898 roku dosz³o do
odrodzenia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Wówczas g³ówny-
mi inicjatorami reaktywowania OSP byli m.in. Pawe³ Binek,
Jan Ma³ysz, Pawe³ Dawid, Andrzej Ryrych, Pawe³ Ada-
miec, Jan Stenka i Berthold  Simachowicz. W dniu
2 grudnia 1898 roku w zebraniu organizacyjnym OSP   uczest-
niczy³o 67 mieszkañców gminy. Zebranie odby³o siê w Sali
restauracyjnej na tzw Szlaurówce (dzisiejsza siedziba firmy
Berndorf). Prezesem reaktywowanej jednostki OSP zosta³
wówczas Andrzej Ryrych, który funkcjê tê pe³ni³ do 1924
roku. Du¿¹ role w odrodzonej OSP odegra³ ówczesny na-
czelnik gminy Pawe³ Binek. Jednostka uchwali³a statut, któ-
ry zosta³ zatwierdzony przez w³adze austriackie, co by³o
podstaw¹ do przyjêcia do Krajowego Zwi¹zku Po¿arników.
Zagospodarowano sprzêt po poprzedniej OSP, dokonano jego
modernizacji- w tym równie¿ rêcznej czteroko³owej sikawki,
która przez wiele lat s³u¿y³a jaworzañskim stra¿akom. Trze-
ba pamiêtaæ, ¿e bra³a ona „udzia³” w budowie Domu Stra¿a-
ka w latach 1963-1967, gdzie wykorzystywano j¹ do dostar-
czania wody na budowê. Zarz¹d OSP w 1898 roku zakupi³
sprzêt gaœniczy, wê¿e i umundurowanie za ogólna kwotê 2730
koron.
Jednak ze wzglêdu na brak swojej siedziby, sprzêt gaœniczy
by³ przechowywany w miarê mo¿liwoœci u kilku cz³onków
OSP. W 1906 roku stra¿acy postanowili wybudowaæ maleñk¹
remizê stra¿ack¹.
Hrabia  Larisch – Monnich przekaza³ na ten cel nieodp³at-
nie ma³¹ parcelê po³o¿on¹   pomiêdzy tzw. Szlaurówk¹
a dzisiejszym Ronaldem. Stra¿nica s³u¿y³a OSP od czasu
wybudowania dzisiejszego Domu Stra¿aka. Potem mieœci³y
siê tam gara¿e. Pod koniec lat 60-tych XX wieku stra¿nica
zosta³a rozebrana. Liczba druhów w okresie miêdzywojen-
nym wynosi³a oko³o 55 osób. W 1924 roku wybudowano drug¹
stra¿nicê – jednostanowiskow¹ w Jaworzu Œrednim na par-
celi ofiarowanej przez Paw³a Hajduka. W 1930 roku wybu-
dowano trzeci¹ stra¿nicê – tym razem w  Jaworzu Górnym
na gruncie rolnika Józefa Kisia³y. Stra¿acy jaworzañscy wie-
lokrotnie uczestniczyli w gaszeniu po¿arów. W 1910 roku
w akcji gaszenia po¿aru zginê³o 5 druhów. Wielkie po¿ary
mia³y miejsce w roku 1925 i 1928  w zabudowaniach dwor-
skich. Do akcji gaszenia po¿arów œci¹gano wówczas ze-
spo³y z  Wapienicy, Jasienicy i Bielska. Ponadto na co dzieñ
stra¿acy brali udzia³ w gaszeniu po¿arów mniejszych zabu-
dowañ gospodarskich.  Ale nie tylko na tym polega³a dzia³al-
noœæ OSP.  W okresie miêdzywojennym przynale¿noœæ do

OSP stanowi³a swego rodzaju nobilitacjê, a stra¿acy cie-
szyli siê du¿ym szacunkiem spo³ecznym. Stra¿acy nie tyl-
ko nieœli pomoc w czasie po¿arów, ale samodzielnie starali
siê o zdobycie funduszy na modernizacjê sprzêtu. Zwycza-
jem sta³o siê w owych czasach organizowanie festynów, zabaw
i bali (z w³asn¹ orkiestr¹ dêt¹), z których dochód przezna-
czony by³ na szczytne cele. Mieszkañcy Jaworza chêtnie
uczestniczyli w tego typu zabawach uwa¿aj¹c to wrêcz za
swój obowi¹zek. Ta wspólna dzia³alnoœæ  spo³eczeñstwa ze
stra¿akami pozwoli³a zebraæ kwotê 32898 z³, za któr¹ kupio-
no  dwie sikawki motorowe, dwa wozy rekwizytowe, wê¿e,
³¹czniki, drabinê, mundury, he³my. II wojna œwiatowa przy-
nios³a OSP ogromne straty. Okupant zarekwirowa³ sprzêt na
w³asne potrzeby, dzia³alnoœæ spo³ecznikowska zamar³a,
a dzia³ania frontowe 1945 roku dope³ni³y reszty zniszczeñ.
Po wyzwoleniu przyst¹piono do gromadzenia i naprawiania
tego sprzêtu, który nadawa³ siê do u¿ytku. G³ównym inspira-
torem ¿ycia OSP w Jaworzu w okresie powojennym by³ Se-
bastian Pindór, który ju¿ w 1945 roku zosta³ mianowany
przez Komendanta Powiatowego Stra¿y  Po¿arnych – Ko-
mendantem OSP w Jaworzu. Dziêki staraniom m.in. Seba-
stiana Pindóra, Antoniego Gawêdy i Stefana Brandysa
oraz wielu innych druhów  naprawiono czteroko³ow¹ sikawkê
i umieszczono j¹ w stra¿nicy w Jaworzu Dolnym. Bracia
Klimowie z Jaworza Œredniego przekazali OSP przecho-
wywan¹ przez ojca podczas okupacji motopompê. Stra¿acy
za wszelk¹ cenê starali siê zdobyæ fundusze na swoj¹ dzia-
³alnoœæ-  organizowano wiêc zbiórki uliczne, pierwszy festyn
na wolnym powietrzu  26 sierpnia 1945 roku, bal stra¿acki
w karnawale. Do kasy OSP wp³ynê³o kilka tysiêcy z³otych.
W  dniu 11 lipca 1948 roku z okazji 75-lecia OSP w Jaworzu
wrêczono stra¿akom sztandar ufundowany przez spo³eczeñ-
stwo Jaworza.  Sztandar ten s³u¿y jednostce po dzieñ dzi-
siejszy. Trzeba dodaæ, ¿e projekt emblematów na sztanda-
rze namalowa³a pani Stefania – ¿ona Henryka Peringera
(stra¿aka), symbole stra¿ackie zdobi¹ce zakoñczenie drzew-
ca wykonali druhowie Gabriel Rusin z Jaworza Na³ê¿a i Ste-
fan Brandys - wówczas mieszkaniec Jaworza Œredniego.
Ca³oœci¹ prac zwi¹zanych ze zdobyciem potrzebnych z³o-
tych nici i wykonaniem haftu kierowa³ druh Sebastian Pin-
dór. Natomiast drzewce lipowe na  dr¹¿ek do sztandaru
i tarczê na gwoŸdzie  ofiarowa³ mieszkaniec Jaworza Œred-
niego Jan Krehut. Wraz z rozwojem wsi, rodzi³a siê potrze-
ba wybudowania nowej remizy. Pomys³ ten popiera³ ówcze-
sny przewodnicz¹cy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodo-
wej Józef Kobiela i Przewodnicz¹cy Powiatu Antoni Ko-
biela. Budowa nowego  Domu Stra¿aka prowadzona by³a w
latach 1962 -1967. Koszt budowy wyniós³ 1mln 950 tys. z³,
w tym subwencja pañstwowa wynosi³a 907 tys. z³, natomiast
stra¿acy w czynie spo³ecznym przepracowali oko³o 6 tys.
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godzin, co w przeliczeniu na wartoœæ pieniê¿n¹ daje oko³o
1 mln 43 tys. z³. Kolejne wa¿ne daty w dzia³alnoœci OSP
Jaworze to m.in.; rok 1950 i zakup motopompy „Ilo”, samo-
chodu terenowego marki „Krupp”, który przystosowano do
potrzeb bojowych. By³ to pocz¹tek eliminowania  konnych
wozów stra¿ackich w Jaworzu. W 1958 roku OSP Jaworze
wzbogaci³a siê o   samochód ciê¿arowy „Tatra”, w 1986 roku
OSP zyska³a samochód bojowy  „Star”. W 2006 roku OSP
otrzyma³a z Klundert z Holandii u¿ywany wóz bojowy.*
Najwa¿niejsi w OSP- to jednak ludzie, ich oddanie i po-
œwiêcenie. Trudno dziœ wyobraziæ sobie nasz¹ gminê bez

OSP. Wszystkie imprezy organizowane dla mieszkañców
Jaworza bez ich udzia³u nie mog³yby siê odbyæ. W czasie
ostatniej „Majówki” to oni pierwsi, bez braw i podziwu pu-
blicznoœci, rozpoczynali i koñczyli ka¿dy dzieñ. Na 2. Sa-
mochodowym Rajdzie Jaworza i Festynie „Na powitanie
wakacji” ich rola bêdzie nie do przecenienia. A póŸniej jesz-
cze Jaworzañski Wrzesieñ, Do¿ynki i wiele innych mniej-
szych okazji, których oni s¹ cichymi bohaterami.

      pf
* opracowano na podstawie „OSP JAWORZE 130 lat”- Jadwiga Roik,
Roman Lorek.Jaworze 2003

AKCJA KATOLICKA WCZORAJ
I CELE NA DZIŒ
Akcja Katolicka zosta³a reaktywowana w Jaworzu z inicjatywy
ks  Adama Gramatyki.  Spotkanie grupy inicjatywnej mia³o
miejsce w kwietniu 1996 roku. Na kolejnym spotkaniu wybrano
zarz¹d tymczasowy sk³adaj¹cy siê z czterech osób œwieckich
i ks proboszcza jako asystenta duchowego. Na kolejnych spo-
tkaniach z udzia³em ksiê¿y z diecezji powo³ano zespo³y pro-
gramowe. Efektem dzia³ania 13.-osobowego zespo³u Akcji Ka-
tolickiej by³o wydanie pierwszego numeru Gazetki Parafialnej
„Opatrznoœæ”, który ukaza³ siê 1 wrzeœnia 1996 roku.
Pocz¹tki Akcji Katolickiej w Koœciele siêgaj¹ pocz¹tku XX
wieku kiedy to w 1905 roku papie¿ Pius XI wyda³ encyklikê „Il
fermo  proposto”, w której zachêca³ wiernych do  dzia³ania w
Akcji Katolickiej. W Polsce Akcja Katolicka zosta³a utwo-
rzona w 1930 roku, a w 1937 roku liczy³a ju¿ 615 tysiêcy
cz³onków. Oprócz pog³êbiania ¿ycia religijnego prowadzi³a
dzia³alnoœæ charytatywn¹, turystyczn¹, kulturaln¹ i wycho-
wawcz¹. Akcja Katolicka zak³ada³a Uniwersytety Ludowe
i walczy³a o przestrzeganie zasad moralnych. W okresie II
wojny œwiatowej Niemcy zakazali dzia³alnoœci Akcji, tak¿e
po wojnie w³adze komunistyczne nie zezwoli³y na dzia³al-
noœæ Akcji Katolickiej. Dopiero w 1993 roku bêd¹cy z piel-
grzymk¹ w Polsce S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II zachêci³ roda-
ków do reaktywowania Akcji Katolickiej.
Cele jakie przyœwieca³y Akcji Katolickiej w chwili jej reakty-
wacji s¹ aktualne i dziœ:
– pog³êbianie wiary
– wspó³praca œwieckich z hierarchi¹ w prowadzeniu misji apo-
stolskiej Koœcio³a
– rozwój moralny, intelektualny i kulturalny narodu
– przenikanie ¿ycia spo³ecznego Ewangeli¹
– reagowanie na zagro¿enia wiary i moralnoœci
Akcja mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ oœwiatow¹, wydawnicz¹,
wychowawcz¹, dobroczynn¹, turystyczn¹ i gospodarcz¹.
Tekst w nr 3 „Opatrznoœci” z 1996 roku koñczy³ siê wówczas
wezwaniem; „jeœli chcesz dzia³aæ dla dobra Koœcio³a lokal-
nego i realizowaæ cele Akcji Katolickiej przyjdŸ na nasze

spotkania, które odbywaj¹ siê dwa razy w miesi¹cu zgodnie
z kalendarzem.” To zaproszenie jest równie¿ aktualne i dziœ.
Od tego momentu minê³o 12 lat. Niektóre z tych punktów
programowych dziœ nie tylko nie straci³y nic ze swej aktual-
noœci, ale wrêcz zyska³y jeszcze bardziej na swej aktualno-
œci. G³os œwieckich katolików w wielu kwestiach takich jak
obrona ¿ycia od poczêcia do naturalnej œmierci, obrona ro-
dziny i ma³¿eñstwa jako zwi¹zku kobiety i mê¿czyzny, re-
agowanie na zagro¿enia wiary i moralnoœci p³yn¹ce ze stro-
ny wielu mediów propaguj¹cych liberalizm i relatywizm
w kwestiach spo³ecznych, to tylko niektóre dziedziny wy-
magaj¹ce dziœ jeszcze donoœniejszego i wyrazistego g³osu
œwieckich katolików, którzy powinni stawaæ w obronie Ko-
œcio³a, Tradycji i Rodziny. Nie wystarczy w domowym zaci-
szu, prywatnie narzekaæ na zepsucie moralne i zdziczenie
obyczajów. W nr 4/1996 „Opatrznoœci” czytamy m.in.; Akcja
Katolicka powinna oceniaæ aktualn¹ sytuacjê spo³eczn¹,
szukaæ jej przyczyn wskazuj¹c na niemoralnoœæ i niedopusz-
czalnoœæ niektórych zachowañ i zjawisk. Powinna zwracaæ
szczególn¹ uwagê na przeszkody hamuj¹ce rozwój wspól-
noty chrzeœcijañskiej w naszym œrodowisku, takie jak plaga
alkoholizmu, przestêpczoœæ, bezrobocie, podwójna moral-
noœæ”.
Przed wojn¹ Akcja Katolicka w Jaworzu by³a prê¿n¹ kato-
lick¹ organizacj¹.  Doskonale oddaje to jeden z cytatów
z „Gwiazdki Cieszyñskiej” o pracy Akcji Katolickiej w Jawo-
rzu  (rok 1937) :”Urz¹dzono dwie akademie  ku czci Chrystu-
sa Króla, a drug¹ z okazji uroczystoœci papieskiej. Aktywnie
dzia³a m³odzie¿ urz¹dzaj¹c przedstawienia i imprezy. M³o-
dzie¿ np. wystawi³a sztukê „Dzwonek œw Jadwigi”, zaœ
3 maja urz¹dzono wieczór rodzicielski. Stowarzyszenie Ko-
biet zajmuje siê prac¹ charytatywn¹, na œwiêta Bo¿ego Na-
rodzenia urz¹dza coroczne gwiazdki dla biednych, zbiera
ubrania dla najbiedniejszych dzieci. Cz³onkowie Stowarzy-
szenia Mê¿ów pomagaj¹ wszystkim innym w organizowaniu
ich pracy. Wspomagaj¹ bezrobotnych. Miejscowa inteligen-
cja, której jest doœæ sporo, uchyla siê od wspó³pracy z Akcj¹
Katolick¹. Z inicjatywy Akcji Katolickiej posadzono pami¹t-
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kow¹ alejê lip w Parku pod domem parafialnym”.
Dzia³a³ tak¿e amatorski teatr i chór. Rozwija³o siê czytelnic-
two prasy katolickiej. Z kolei w wydanym na rok 1938 Kalen-
darzu Królowej Ró¿añca œw Parafii Jaworze o dzia³alnoœci
Akcji Katolickiej czytamy m.in.:
„Trzeba broniæ naszej rodziny przed zalewem pism wy-
wrotnych i plugawych. Potrzeba ludzi sprowadzaæ do sa-
kramentów œwiêtych. Musi byæ obrona wiary i obyczajów.
Musimy wyst¹piæ przeciw obrazie religii, broniæ praw Ko-
œcio³a, têpiæ Ÿród³a niemoralnoœci.[…] Zorganizowana m³o-
dzie¿ mêska pod kierownictwem Józefa Gutana, ambitne-
go m³odzieñca, jak równie¿ m³odzie¿ ¿eñska pod kierow-
nictwem  utalentowanej i duchem apostolskim owianej pre-
zeski Heleny K³aptoczównej, wykonuj¹ ruchliw¹ dzia³al-
noœæ urz¹dzaj¹c ró¿ne imprezy, przewa¿nie jednak przed-
stawienia  religijne i patriotyczne, przez co m³odzie¿  wy-
rabia siê na œwiat³ych  i inteligentnych obywateli…”
Owocna dzia³alnoœæ AK zosta³a przerwana w 1939 roku  Nie-
jako w miejsce Stowarzyszenia M³odzie¿y Katolickiej powsta³a
„Sodalicja Mariañska”, której dzia³aczami byli przedwojenni
cz³onkowie Akcji. Sodalicja urz¹dza³a przedstawienia, jase³-
ka, organizowa³a wycieczki, kontynuowa³a dzia³alnoœæ chóru
koœcielnego. W 1946 roku parafianie reaktywowali istniej¹c¹
przy parafii do 1939 roku Polsk¹ Kasê Spó³dzielcz¹, która
w koñcu sta³a siê Gminn¹ Kas¹ Spó³dzielcz¹, a nastêpnie po
reorganizacjach da³a pocz¹tek dzisiejszemu Bankowi Spó³-
dzielczemu.
Tyle krótkiej historii. Historii, która pozwala z pewn¹ dum¹
wspominaæ naszych przodków, dawnych dzia³aczy Akcji Ka-
tolickiej, a tak¿e „zwyk³ych” parafian. Zarz¹d Akcji Katolickiej
dzisiaj, ma nadziejê, ¿e uda siê zachêciæ jaworzan wyznania
katolickiego do w³¹czenia siê w pracê na rzecz parafii, a tym
samym Jaworza na wzór naszych poprzedników. Wiele dzia-
³añ Akcji Katolickiej ma charakter ponadparafialny i ponadwy-
znaniowy- ekumeniczny. W ramach statutowej dzia³alnoœci
POZAK jest miejsce dla nowych chêtnych do dzia³ania osób,
którym na sercu le¿y dobro naszego Jaworza, naszej parafii,
naszych dzieci i m³odzie¿y. Nowe inicjatywy  s¹ mile widzia-
ne. Patrz¹c na pracê i zaanga¿owanie naszych dziadków
i rodziców warto zastanowiæ siê czy dziœ my nie przyjmujemy
bardziej postawy asekuracyjnego wyczekiwania i spogl¹da-
nia na „innych”. To od nas samych zale¿y  wygl¹d naszego
podwórka. To od naszego œwiadectwa wiary- zaanga¿owanej
postawy w ¿ycie parafii i Jaworza  zale¿y tak¿e nasze ¿ycie w
tej „ma³ej ojczyŸnie”.                    POAK
P.S.
Historia Akcji Katolickiej jest dowodem na to, ¿e wspólnie,
razem, mo¿na czyniæ bardzo wiele dla dobra ca³ej spo³ecz-
noœci. Dzisiaj problemem jest pobudzenie aktywnoœci ludzi
by chcieli ³¹czyæ siê w imiê idei „ludzie ludziom”.      red

SIÊGNIJ PO ZDROWIE
Pod takim w³aœnie has³em dzia³a jaworzañski Koœció³ Ad-
wentystów Dnia Siódmego.
Jesteœmy wspólnot¹, która du¿o uwagi poœwiêca zasadom
zdrowego ¿ycia w XXI wieku, poprzez propagowanie jej
w aspektach: umys³owym, fizycznym i duchowym. Uwa¿a-
my bowiem, ¿e zdrowie jest naszym najcenniejszym skar-
bem, a najm¹drzejsza inwestycja to zdrowy styl ¿ycia!

Jako propagatorzy zdrowia ca³kowicie odrzucamy spo¿ywanie
alkoholu oraz napojów kofeinowych, palenie tytoniu, za¿ywanie
narkotyków. Dobre dla zdrowia jest wstrzymywanie siê od je-
dzenia miêsa i przejœcie na dietê wegetariañsk¹, która jest jedn¹
z najbardziej sprzyjaj¹cych dla organizmu cz³owieka. Pod pa-
tronatem bielskiego Klubu Zdrowia mieliœmy przyjemnoœæ ju¿
po raz drugi braæ udzia³ w jaworzañskich imprezach kultural-
nych. Pierwszy raz w ubieg³ym roku podczas Do¿ynek oraz w
roku bie¿¹cym podczas trwania Jaworzañskiej Majówki. 4 maj¹
wystawiliœmy swoje stoisko. Mo¿na by³o zaopatrzyæ siê
u w fachow¹ literaturê o tematyce kulinarnej, ale równie¿ sko-
rzystaæ z degustacji potraw wegetariañskich, otrzymaæ bez-
p³atne przepisy, oraz zasiêgn¹æ porad fachowców z zakresu
medycyny, gdy¿ wspó³pracuj¹ z nami lekarze.
Ponadto organizujemy bezp³atne kursy Korespondencyjnej Szko³y
Lepszego ̄ ycia. Tematyka jest bardzo urozmaicona, od „Siêgnij po
zdrowie”, do „Stres - szansa czy zagro¿enie”? Naszym g³ównym
celem jest pokazanie ludziom i uœwiadomienie im, ¿e lepiej jest zapo-
biegaæ ni¿ leczyæ! Pomimo niezwyk³ego rozwoju nauk medycznych
i farmaceutycznych, zachorowalnoœæ na tzw. wspó³czesne choroby
cywilizacyjne (choroby uk³adu kr¹¿enia, nowotwory itp.) roœnie w za-
straszaj¹cym tempie, nie wspominaj¹c ju¿ o kosztach leczenia.
Nowy styl ¿ycia, który propaguje Koœció³ Adwentystów Dnia
Siódmego zosta³ zweryfikowany i potwierdzony przez wspó³-
czesne badania naukowe. Stosuj¹c go, wydasz mniej pieniê-
dzy na leczenie, mniej czasu spêdzisz w szpitalach czy oœrod-
kach zdrowia, mniej bêdziesz prze¿ywa³ stresów i niepokojów
zwi¹zanych z niedomaganiami s³u¿by zdrowia! Na kolejnych
jaworzañskich imprezach równie¿ nas nie zabraknie. Natomiast
wszystkich zapraszamy do naszego stoiska w dniu 15.06. br.
od godz. 13 do 18 na osiedle S³oneczne w Bielsku-Bia³ej.

        Kamila Stekla
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KOMENDANT POLICJI RADZI

SPALANIE ODPADÓW,
CZY TO PROBLEM
JAWORZA ?
Policjanci z Komisariatu Policji
w Jasienicy z siedzib¹ w Jaworzu
coraz czêœciej odbieraj¹ sygna³y od
spo³eczeñstwa Jaworza o spalaniu

plastikowych butelek, reklamówek, foliowych worków i in-
nych sztucznych materia³ów. Spalanie to odbywa siê naj-
czêœciej w przydomowych ogródkach lub piecach. Najczê-
œciej jest to robione przy okazji domowych porz¹dków, gdy
okazuje siê, ¿e nie potrzebujemy ju¿ plastikowych zabawek,
reklamówek skrzêtnie chomikowanych po zakupach, plasti-
kowych butelek itp. Najprostszym lecz i najbardziej niem¹-
drym rozwi¹zaniem jest ich spalenie, mimo ¿e na terenie

NASI NIEZWYCZAJNI

LUDZIE LUDZIOM
Wies³aw Wiatrak jest jednym z tych, którzy z przekona-
niem realizuj¹ i szerz¹ ideê „ludzie ludziom” /Echo
Jaworza nr 193 – maj str. 12 – p. red./
Dlatego chêtnie do³¹czy³ on do grupy spo³eczników, którzy
wspomagali organizatorów w przygotowaniu tegorocznego
Rajdu i Festynu /21-22.06/ Zapowiadaliœmy, ¿e bêdziemy
o nich pisaæ. Siêgn¹³em wiec po almanach wydany przez
Politechnikê Krakowskiej. Oto co tam znalaz³em.
WIES£AW WIATRAK ABSOLWENT WYDZIA£U MECHA-
NICZNEGO
Urodzony 11 lipca 1933 roku w Krakowie, gdzie ukoñczy³ Szko-
³ê Powszechn¹, Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Tadeusza Koœciuszki. W latach 1951-1957 studiowa³ na Wy-
dziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W 1954 roku
zosta³ m³odszym asystentem Zak³adu Teorii Mechanizmów
i Rysunku Technicznego Politechniki Krakowskiej, w 1957 roku
konstruktor Zak³adów Metalowych w Nowej D¹bie, jako G³ów-
ny Konstruktor tego Zak³adu od 1961 roku - konstruowa³ silni-
ki motorowerowe, motocyklowe, ³odziowe, a wdro¿one do pro-
dukcji typy silników: S01-Z; S-38; Wiatr-2/W-2/, produkowane
s¹ wielkoseryjnie do lat osiemdziesi¹tych.
Od 1972 roku kierownik Zak³adu Konstrukcji Rozwojowych
OBR-FSM w Bielsku — Bia³ej, gdzie prowadzi³ prace kon-
strukcyjno- rozwojowe m.in. konstrukcje, wdro¿enie do pro-
dukcji towarowo-osobowej „Syreny-Bosto", pochodnych in-
walidzkich Polskiego Fiata 126p oraz modyfikacje Fiata -

126; ,,Long" (wyd³u¿ony) ,,Bombel" (towarowy) „Combi".
W latach 1980-1981 zaprojektowa³ konstrukcjê jednobry³o-
wego, aerodynamicznego kszta³tu; jest protoplast¹ kszta³tu
samochodów XXI wieku.
Przewodnicz¹cy Sekcji Woj. Silników Spalinowych S1MP
w Rzeszo-wie w latach 1962-1970, cz³onek Zarz¹du G³ów-
nego SIMP- Sekcja Sa-mochodowa w latach 1975-1979.
Wyk³ada³ w latach 1983-1999 na Politechnice £ódzkiej, filia
w Biel-sku- Bia³ej. Propagator wiedzy technicznej m. in. poprzez
zorganizowanie Studenckiego Ko³a Naukowego Politechniki - Biel-
sko- Bia³a, 1992 rok. Prace naukowo-badawcze referowa³ na miê-
dzynarodowych konferencjach naukowych, m.in. FISITA- 80Ham-
burg, V1I-FIA-Estori³„Engi-ne"- Brno 1997, „Engine 99"- Hamburg.
Na Konferencji „KONES - 2001 "w Jastrzêbiej Górze zaprezentowa³
unikaln¹ metodê zgazowania wêgla na ekologiczne paliwo- wodór.
Zg³osi³ kilkanaœcie patentów krajowych i zagranicznych. Za
prace konstrukcyjne otrzyma³ nagrody: Naczelnej Organiza-
cji Technicznej, Ministra Przemys³u Maszynowego, Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi i inne. Uhonorowany przez American Biografie
Institut w Detroit, wpisem na Listê 2000- Intelektualistów XX
wieku- twórców techniki samochodowej.
P.S.
Pana Wies³awa warto poznaæ osobiœcie. Parê razem spê-
dzonych wieczorów, na rozmowach o ludziach „znanych
i lubianych” o motoryzacji i nartach, o studenckich i dzisiej-
szych czasach, wystarczy³o ¿eby polubiæ spêdzone z nim
„wieczorne Polaków rozmowy.”      wb

Jaworza s¹ specjalne pojemniki s³u¿¹ce do segregacji odpa-
dów. Mo¿liwe, ¿e czêœæ spo³eczeñstwa nie wie, i¿ za spala-
nie plastikowych odpadów grozi utrat¹ swojego zdrowia,
a tak¿e zdrowia najbli¿szych przez wdychanie zanieczysz-
czonego powietrza. Uwalniane zwi¹zki chemiczne zanie-
czyszczaj¹ tak¿e gleby, co powoduje, ¿e spo¿ywamy owo-
ce i warzywa zatrute spalonymi odpadami. Jednak¿e grozi
nam nie tylko utrata zdrowia, ale równie¿ odpowiedzialnoœæ
karna za pope³nione wykroczenie z art. 71 ustawy o odpa-
dach. Wymieniony przepis stanowi, i¿ za wykroczenie od-
powiada ka¿dy, kto wbrew zakazowi termicznie przekszta³-
ca odpady poza instalacjami i urz¹dzeniami do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, ten podlega karze grzywny do
5 000 z³otych lub karze aresztu do 30 dni. W 2008 roku
policjanci z Komisariatu Policji w Jasienicy z siedzib¹ w Ja-
worzu ukarali za to wykroczenie ju¿ 8 osób.      wk
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
JAK ZOSTAÆ MISTRZEM?
Z Lucjanem Soch¹, prezesem Klubu £uczniczego X-10,
Mistrzem Polski w strzelaniu w konkurencji ³uku blocz-
kowego – compund, rozmawia Wojciech Bertisch
W Internecie przeczyta³em:
„Siedziba Polskiego ³ucznictwa 3D znajduje siê w Ja-
worzu woj. Œl¹skie. Klub X 10 Jaworze jest General-
nym Przedstawicielem Polski i cz³onkiem EAA 3D i tym
samym instytucj¹ wydaj¹c¹ licencje i zg³aszaj¹c¹ za-
wodników do imprez miêdzynarodowych 3D.”
To dziêki Panu Jaworze sta³o siê stolic¹ ³ucznictwa te-
renowego 3D. Jak to siê zaczê³o? Kto, kiedy i czym
zainteresowa³ Pana ³ucznictwem?
O tym jak ³ucznictwo wci¹ga i jak ³atwo staje siê pasj¹, a co
najmniej hobby przekona³ siê Leszek Baron dyrektor OPGJ.
Niedawno da³ siê namówiæ na oddanie paru strza³ów. Leszek
Baron do m³odzików ju¿ nie nale¿y, ró¿ne sporty w ¿yciu upra-
wia³, a teraz ju¿ jest w naszym klubie, ma ³uk i co najwa¿niej-
sze oko. Idê o zak³ad, ¿e w ogromnej wiêkszoœci przypadków
te¿ tak to zadzia³a. Ja uprawia³em karate i wcale dobrze mi
sz³o. Ale jak tu nie zauroczyæ siê ³ucznictwem, kiedy w Jawo-
rzu ¿yj¹ ludzie s³awni w œwiecie z produkcji doskona³ego sprzê-
tu ³uczniczego. Ma³o, ich s³awa niesie siê i pozostanie tak
d³ugo jak d³ugo na ekranach kin bêd¹ widzowie zachwycaæ
siê filmami „Stara Baœñ” czy „Ogniem i Mieczem”. Jan Bisok
z synami Adamem i Romanem wykonali ca³y sprzêt i „wy-
prawkê” ³uczników dla tych filmów. Z Adamem znamy siê od
czasów szkolnych, a dzisiaj razem prowadzimy firmê „Cen-
trum £ucznicze” i Klub £uczniczy „X-10”
W Jaworzu ³ucznictwo jest te¿ zakorzenione poprzez wielo-
letni¹ aktywn¹ dzia³alnoœæ Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go X- Dziesi¹tka Komes. Moi dwaj synowie Kamil i Arek za-
czynali tam swoj¹ przygodê z ³ucznictwem. Mieli dziêki Ada-
mowi œwietny sprzêt i chyba te¿ talent. Robili szybko postê-
py i osi¹gali coraz lepsze wyniki. To spowodowa³o, ¿e zosta-
³em cz³onkiem zarz¹du klubu. UKS, chluba naszego Gimna-
zjum, wychowa³ wielu œwietnych zawodników, którzy osi¹-
gali najwy¿sze miejsca na podium, nawet mistrzostw Pol-
ski. Dwa lat temu z Adamem uznaliœmy, ¿e trzeba w Jawo-
rzu stworzyæ klub ³uczniczy. Chodzi³o o to ¿eby zawodnicy
wychodz¹cy w naturalny sposób z UKS i inni trenuj¹cy
³ucznictwo w tym okrêgu, mieli jak¹œ alternatywê, gdy¿ tyl-
ko ¿ywiecki klub stwarza³ mo¿liwoœci kontynuacji sportowej
kariery. To dopiero dwa lata mija a my mamy 30 zawodni-
ków, wiele medali i mistrzowskich tytu³ów g³ównie w ³ucznic-
twie terenowym 3D. Tomek Pomorski, Jarek Matoga,
Adam Bisok wraz ze mn¹ zostaliœmy w 2007 r. „Z³otym Te-
amem”. Jesteœmy najwiêkszym w Polsce klubem strzelaj¹-
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cych z ³uków typu campund. Liczymy siê ju¿ nawet w Europie
w konkurencji 3D. W terenie strzela siê do sylwetek zwierz¹t, a
ka¿da sylwetka jest ustawiona w innej odleg³oœci i innych wa-
runkach. To jest nawet trudniejsze ni¿ strzelanie do tarczy gdzie
s¹ sta³e odleg³oœci. W tym roku po raz pierwszy wystartowali-
œmy w Pucharze Europy w £ucznictwie Terenowym, W I run-
dzie w Austrii zdobyliœmy 4 z³ote medale, a II w Niemczech 3
z³ote i jeden srebrny. Mamy bardzo dobrych zawodników. Poza
„Z³otym Teamem” wyró¿niaj¹ siê Andrzej Krehut, Darek So-
cha i Piotr Kiser. Wszyscy wykazuj¹ wielkie zaanga¿owanie
w pracy Klubu.
Zdoby³ Pan ju¿ mistrzowskie szlify na miêdzynarodowych
zawodach. Jak zostaæ mistrzem w tej dyscyplinie sportu?
Chyba jak w ka¿dej. Trzeba to kochaæ i trenowaæ pod okiem do-
œwiadczonego instruktora, trenera. My uczyliœmy siê na pocz¹tku
od innych, g³ównie od Czechów i S³owaków, gdzie ten sport ma
tradycje i wielk¹ popularnoœæ. Ale uczyliœmy siê szybko. Dzisiaj
jesteœmy ju¿ dla nich partnerami. Jak z tego widaæ mistrzem mo¿-
na zostaæ szybko, ale mistrzem na pewno nie zostaje siê dopóki
w ogóle nie spróbuje siê i nie przekona jak piêkny jest to sport.
Pisaliœmy ju¿ o tym, ¿e ³ucznictwo terenowe 3D, mo¿e
byæ równie¿ wspania³¹ przygoda w plenerze. Na œwie-
cie roœnie popularnoœæ tej dyscypliny jako sposobu na
czynny wypoczynek i rekreacjê dla ca³ych rodzin. Je¿e-
li dobrze rozumiem to w tej dyscyplinie strzela siê do
sylwetek zwierz¹t. Jak chcecie popularyzowaæ ten sport
w Polsce w ogóle, a w szczególnoœci w Jaworzu?
W Polsce coraz wiêcej zainteresowania tym sportem prze-
jawiaj¹ media, poza tym, Polacy patrz¹ i obserwuj¹ nie tylko
trendy w ubiorach pañ i panów, ale równie¿ w uprawianych
sportach. Modne dzisiaj golf, krykiet, polo to drogie dyscy-
pliny sportu, a ³ucznictwo nie doœæ, ¿e jest równie modne to
nadto jest nieporównywalnie tañsze. No i ten ci¹g do natury,
w lasy, ska³ki czy jakieœ zamczyska.
Ale w Jaworzu mamy dodatkowe atuty. Mamy ju¿ rozmi³o-
wan¹ grupê ³uczników i coraz wiêcej chêtnych do takiej za-
bawy, przygody. Naszym zawodnikiem zosta³ „ostatni baca”
w Jaworzu, Roman Sikora wraz z 15. letni¹ córk¹ Ma³go-
si¹. Marzy nam siê stworzenie w Jaworzu Na³ê¿u, w rejonie
starej leœniczówki, „poligonu” dla amatorów ³ucznictwa tere-
nowego. My, póki co, na marzeniach nie pozostajemy.
Jak do tej pory sprzyja nam szczêœcie. Jak inaczej nazwaæ
choæby pomoc w organizowaniu imprez w plenerze udzielan¹
nam z ogromn¹ ¿yczliwoœci¹ przez Nadleœnictwo w Bielsku –
Bia³ej i osobiste zaanga¿owanie leœniczego Jacka Pilcha.
Na zakoñczenie jeszcze raz powiem - ³ucznictwo to piêkny
sport.
Dziêkujê za rozmowê.

zdjêcie str. 20
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Bezp³atne badania wad postaw cia³a u dzieci i m³odzie¿y,
zorganizowane 18. maja na zielonych terenach Villi Barba-

TURNIEJ SIATKÓWKI – SPORT TO ZDROWIE

NASI GÓR¥
W  dniach 23 -25 maja 2008 r. odby³y siê Mistrzostwa Polski
Kadetów Juniorów i M³odzie¿owców w Kick-Boxingu w for-
mule semi i light contact.
Zawody odby³y siê w Su³kowicach ko³o Krakowa. Startowa³o
ogólnie 574 zawodników W semi-contact w sobotê startowa³o
264 zawodników,  a w light-contact w niedzielê 310 zawodni-
ków. Zawodnicy klubu "Beskid-Dragon" zdobyli 8 medali.
Mistrzyni¹ Polski semi contact w kategorii - 42 kg kadet
zosta³a Sylwia Szymala

ra, cieszy³y siê wielkim powodzeniem. Do badania rodzice
zg³osili siê ponad 60. dzieci. Inicjatorami i organizatorami
tej akcji byli Gra¿yna i Aleksander Machnik, a badania prze-
prowadzi³ Specjalistyczny Oœrodek Korekcji Wad Postaw
ORTOMED – mgr T. Surmik w Centrum Zdrowia i Rehabili-
tacji Villa Barbara. A ¿e sport to zdrowie pokazali uczestni-
cy „Majówki z siatkówk¹”, któr¹ zorganizowali pañstwo
Machnikowie równolegle z badaniami dzieci. 3 dru¿yny: Villa
Barbara, ENI Bielsko – Bia³a i Panowie z Jaworza (nazwy
zespo³ów - red.), rozegra³y turniej. Œrednia waga i œrednia
wieku zawodników wskazywa³y na coœ wiêcej ni¿ nawet
starsz¹ m³odzie¿, a sprawnoœæ fizyczna i kondycja lepsza
ni¿ u niejednych znacznie m³odszych. W turnieju zwyciê-
¿yli Panowie z Jaworza /na zdjêciu/.

   Red

KS „CZRNI JAWORZE”
WYNIKI ROZEGRANYCH SPOTKAÑ – WIOSNA 2008.
Seniorzy – klasa B
Czarni –W³ókniarz B-B  2:4
Czarni – Iskra Rybarzowice 5:1
Czaniec II – Czarni 5:2
Czarni – Wilkowice II 7:5
Czarni – Zamek Grodziec Œl. 4:1
Strzelcy bramek: Zuziak(7), Artem(6),GwóŸdŸ(4),Czuj(2),Pa-
³ecki(1),radny Urbaœ(1!!!!!).

Juniorzy – klasa D
Groñ Bujaków- Czarni  3:2
Czarni – Miêdzyrzecze 3:1
Zamek Grodziec Œl. – Czarni 2:2
Czarni – So³a Kobiernice 0:2
Halny Kalna – Czarni 1:4
Czarni – Groñ Bujaków 2:1
Miêdzyrzecze – Czarni 2:5
Strzelcy bramek: Blok- 7, Chruœlicki- 4, Strzelczyk - 4, Król
-1, Pyrek - 1, Wehsoly - 1. Gratulujemy!      red

Mistrzyni¹ Polski light contact w kategorii -42 kg kadet tak-
¿e zosta³a Sylwia Szymala
Wicemistrzyni¹ Polski semi contact w kategorii -50 kg junior
Marta Jab³onska
Mistrzyni¹ Polski light contact w kategorii -50 kg kadet zo-
sta³a Kornelia Kieloch
Br¹zowe medale zdobyli:
Dawid Skulina s-c kat.-42 kg kadet
Kornelia Kieloch s-c kat. - 55 kg kadet
Paula Laszczak l-c kat. - 50 kg junior
Dawid Skulina l-c kat. - 42 kg kadet pt
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Agencja Us³ug Jêzykowych
Polok Krzysztof

43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698.
tel. (0-33) 817-25-68   e-mail: sworntran@interia.pl

tel. kom. (0-)602-574-561

poleca us³ugi w zakresie:
· t³umaczeñ przysiêg³ych (j. angielski) tekstów ogólnych
i specjalistycznych (w tym t³umaczeñ wszelkich doku-
mentów przed wyjazdem zarobkowym do Irlandii i Wlk.
Brytanii);
· indywidualnych lekcji jêzykowych;
· konsultacji metodyczno-jêzykowych;
· doradztwa merytorycznego podczas pisania prac na-
ukowych (licencjat, praca magisterska);

REDAKCJA:
Adres: Urz¹d Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze
tel. 033 8172 195, 033 8172 813, 033 8172 534, Fax 033 8172 871
e-mail: echo@jaworze.pl
Redaktor Naczelny - Wojciech Bertisch, zrzeszony w Polskim Zwi¹z-
ku Prasy Lokalnej
Redaktor - Piotr Filipkowski
Redakcja nie zwraca nades³anych tekstów oraz zastrzega sobie prawo
ich skracania i opracowania redakcyjnego.

Informujemy Szanownych Czytelników, Echo Jaworza dostêpne jest w wersji on-line na stronie Oœrodka Promocji Gminy
Jaworze www.opgj.pl/echojaworza.html oraz Urzêdu Gminy www.jaworze.pl

NOWO OTWARTY PUNKT SPRZEDA¯Y
OFERUJE:

okna PCV     parapety     ¿aluzje
rolety     bramy gara¿owe

. . .
. .

SKLEP CZYNNY:
pon. - pt. 9-17, sobota 9-13

Jasienica ul. Cieszyñska 276, w budynku Rometu
tel. 628 196 179, 033/ 815 35 19

Zapraszamy do nowo otwartego sklepu

WSZYSTKO PO 4 Z£ I NIE TYLKO

Jasienica, ul Cieszyñska 276 (w budynku ROLMETU)

SKLEP CZYNNY
pon. - pt. 9.00-17.00, sobota 9.00-13.00

za pominiêcie go, w majowym wydaniu
Echa Jaworze, w relacjach i fotorepor-
ta¿u z MAJÓWKI 2008. Jak dobre wra-
¿enie pozostawi³ po sobie ZR JASIE-
NICZANKA niech œwiadczy iloœæ osób
wytykaj¹cych redakcji to przeoczenie.
Jeszcze raz serdecznie przepraszamy
i czekamy na Was w Jaworzu.

Redakcja przeprasza   ZESPÓ£ REGIONALNY JASIENICZANKA
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