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Otwarcie Agronomówki
W sobotê 5 wrzeœnia dokonano d³ugo oczekiwanego otwarcia

pomieszczeñ w tzw. Agronomówce przy ul. Wapienickiej. Jest

to czêœæ budynku. Jest to budynek nale¿¹cy od wielu lat do

Urzêdu Gminy Jaworze, gdzie dotychczas dzia³alnoœæ prowa-

dzi³a pracownia plastyczna i ekologiczna dla dzieci funkcjo-

nuj¹ca w ramach Oœrodka Promocji Gminy Jaworze.

Jak wiadomo wszystkim dzia³aj¹ce w Jaworzu od wielu lat

organizacje pozarz¹dowe, aby realizowaæ swoje cele statuto-

we korzysta³y dotychczas z goœcinnoœci OSP, Urzêdu Gminy

Jaworze czy te¿ szkó³ wynajmuj¹c sale, gdzie mog³y zorgani-

zowaæ spotkania. Od dnia 5 wrzeœnia nie bêdzie ju¿ to ko-

nieczne, bowiem otwarte pomieszczenia bêd¹ przeznaczone

w³aœnie dla tych organizacji pozarz¹dowych, a tak¿e prê¿nie

rozwijaj¹cej siê orkiestry Glorieta.

Wójt obieca³ i po raz kolejny dotrzyma³ obietnicy, dziêki cze-

mu 5 wrzeœnia wszyscy mogliœmy byæ œwiadkami otwarcia

odremontowanych pomieszczeñ, które jeszcze nie tak dawno

by³y zaniedbane i niewykorzystane. Piwnice dawnej Agrono-

mówki dotychczas by³y bardzo zawilgocone, a dodatkowo sta-

nowi³y sk³adowisko wielu ca³kowicie niepotrzebnych przedmio-

tów i odpadów. Dzisiaj pomieszczenia te zupe³nie nie przypo-

minaj¹ piwnic sprzed lat, lecz s¹ odremontowanymi przestron-

nymi salami, pachn¹cymi œwie¿oœci¹ i nowoœci¹,

z zapleczem kuchennym i sanitarnym, w których bêd¹ mogli

spotykaæ siê cz³onkowie stowarzyszeñ i organizacji pozarz¹-

dowych. Sale te bêd¹ równie¿ wykorzystane w celu prowa-

dzenia szkoleñ, na co potwierdzenie mogliœmy znaleŸæ w s³o-

wach Wójta Zdzis³awa Byloka – „w nied³ugim czasie miejsce

to zostanie doposa¿one stanowiskami komputerowymi”

W uroczystym otwarciu Agronomówki uczestniczyli wójt Zdzi-

s³aw Bylok wraz ze swym zastêpc¹ Rados³awem G. Osta³kie-

wiczem, przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka wraz z

radnymi, Kierownik Delegatury Urzêdu Marsza³kowskiego

Rudolf Galocz, a tak¿e cz³onkinie Kó³ Wiejskich wraz ze swo-

imi przewodnicz¹cymi Danut¹ Mynarsk¹ i Irena Mikler, a tak-

¿e przewodnicz¹ca Ko³a Emerytów i Rencistów – Krystyna

Plaza- Popielas.

W s³owach powitania zastêpca wójta Rados³aw G. Osta³kie-

wicz powiedzia³, i¿ sale oddane do u¿ytku maj¹ s³u¿yæ organi-

zacjom i stowarzyszeniom oraz wszystkim mieszkañcom na-

szej miejscowoœci. W tym wypadku jak stwierdzi³ Rados³aw

G. Osta³kiewicz to Gmina zrobi³a cos dla Unii Europejskiej, a

nie odwrotnie. Aby mog³y byæ realizowane unijne programy, w

tym tak¿e szkolenia by³y potrzebne pomieszczenia na zorga-

Pierwszy dzieñ do¿ynek- sobota 5 wrzeœnia.
Pierwszy dzieñ XXIII Jaworzañskiego Wrzeœnia up³yn¹³ pod

znakiem zmagañ sportowych, zarówno na boiskach, jak i

przed amfiteatrem w zawodach Strong Drwali. To równie¿

oficjalne oddanie do u¿ytku pomieszczeñ dawnej agrono-

mówki. Jednak ten dzieñ to tak¿e uczta duchowa dla mi³o-

œników dobrej muzyki. Orkiestra Dêta Glorieta jak mo¿na

by³o siê o tym wielokrotnie przekonaæ potrafi profesjonal-

nie zagraæ wszystko, od klasyki po muzykê wspó³czesn¹.

Glorieta koncertowa³a w tym dniu m.in. przed Agronomówk¹

oraz na scenie amfiteatru. Po niej wyst¹pi³a orkiestra dêta

z Domu Kultury ze Skoczowa. Na sam wieczór organizato-

rzy zostawili wystêpy aktorów z Teatru Polskiego w Biel-

sku-Bia³ej. Tu równie¿ ka¿dy bez wzglêdu na wiek móg³

znaleŸæ coœ dla siebie. Jednak zmienna aura wielu znie-

chêci³a do przyjœcia na amfiteatr, st¹d te¿ mo¿na rzec, i¿

frekwencja nie by³a najgorsza ale…. Có¿ na marginesie

mo¿na rzec, i¿ byli i tacy - na szczêœcie spoza naszej gmi-

ny, którzy swój „alternatywny program” realizowali dla sa-

mych siebie w otaczaj¹cym amfiteatr lasku.                   pf

W imieniu w³asnym  i  Urzêdu Gminy Jaworze

pragnê serdecznie podziêkowaæ z organizacjê

i udzia³ w XXIII Jaworzañskim Wrzeœniu.

Szczególne s³owa uznania kierujê pod adresem

Gospodarzy Do¿ynek, Rady Gminy Jaworze, Rolników, 

stowarzyszeñ i organizacji, Koœcio³ów, jednym s³owem -

wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê

do zorganizowania naszych do¿ynek oraz uœwietnienia

ich tradycyjnym korowodem

Zdzis³aw Bylok

Wójt Gminy Jaworze

Orkiestra Dêta ze Skoczowa
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nizowane szkolenia, st¹d koszty remontu pomieszczeñ przy-

ziemia dawnej agronomówki zosta³y w ca³oœci poniesione przez

Gminê Jaworze. „Tu nie bêdzie Urzêdu Gminy, tu macie byæ

Wy, czyli Jaworznie skupieni w organizacjach i stowarzysze-

niach, ten obiekt jest przede wszystkim dla Was...” – powie-

dzia³ R.G. Osta³kiewicz. W dalszej czêœci Wójt Zdzis³aw By-

lok uzupe³ni³ i doda³ „dla Was jako gospodarzy, choæ pod nasz¹,

tj. Urzêdu Gminy jaworze kuratel¹”

W najbli¿szym czasie w salach tych odbywaæ siê bêdzie kurs

kulinarny zorganizowany w ramach Europejskiego Funduszu

Spo³ecznego, Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Kurs

kulinarny jest jednym z dwóch szkoleñ realizowanego projek-

tu pn. „Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej”. Koordy-

natorem projektu jest Barbara Galocz-Siwiecka, która zapre-

zentowa³a wstêpne wyniki realizacji projektu, g³ównie trwaj¹-

cego od 20 lipca br. szkolenia rêkodzie³a i sztuki ludowej. Za-

znaczy³a, ¿e efekty szkolenia przeros³y oczekiwania samych

osób prowadz¹cych szkolenie.

Na zajêcia zapisa³y siê osoby posiadaj¹ce autentyczny talent

w dziedzinie sztuki rêkodzielniczej. Dowodem na to s¹ licznie

wystawione prace uczestników szkolenia – rêcznie tkane ha-

ftowane serwetki, obrusy, ozdoby, kwiaty, obrazki itp. Szerzej

temat haftów omówi³a Danuta Korecka – jedna z wyk³adow-

ców prowadz¹cych wspomniane szkolenie.

Czym zajmuj¹ siê g³ównie uczestnicy szkolenia rêkodzie³a i

sztuki ludowej ? Przede wszystkim poznaj¹ oni dwa rodzaje

haftów jakie wystêpowa³y na terenie Œl¹ska Cieszyñskiego tj.

haftu cieszyñskiego i istebniañskiego. Danuta Korecka zapre-

zentowa³a haft na przyk³adzie stroju cieszyñskiego wskazuj¹c

czym ró¿ni³y siê hafty na strojach kobiecych i mêskich. Haftu

cieszyñskiego podczas szkolenia uczy³a Wanda Seruga. Z

kolei Danucie Koreckiej szczególnie bliski jest haft istebniañ-

ski. Jak mówi³a „jest to haft, który ginie, a który by³ obecny w

Trójwsi czyli Istebnej, Koniakowie i Jaworzynce niezmiennie

od XV wieku”. To jest jedyny haft w ca³ej Europie , gdzie haftu-

je siê t³o, a motyw pozostaje bia³y, czyli zupe³nie inaczej ni¿

we wszystkich innych haftach. Jest to haft jednokolorowy. Do

dnia dzisiejszego góralki z tzw. Trójwsi nosz¹ swoje stroje

wykonane tym w³aœnie haftem. Ten haft równie¿ odznacza

strój mêski. Mêskie koszule s¹ bardziej zahaftowane, ka¿dy

mêski strój mia³ swój rodowy haftowany „znaczek” – swego

rodzaju herb rodowy naszywany na koszulê.

Jak podkreœli³a Danuta Korecka – kurs ten jest wyj¹tkowo cenn¹

inicjatyw¹. „Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej” to ofi-

cjalny tytu³ kursu, jednak ma on tak¿e podtekst - kulturowy, bo

dziêki niemu uda siê podtrzymaæ nasze dziedzictwo kulturowe

i przekazaæ bezcenn¹ tradycjê kolejnym m³odszym pokoleniom.

W przypadku haftu istebniañskiego - jest to dziedzictwo nasze

polskie, ale wyj¹tkowe w skali europejskiej! Osoby koñcz¹ce

ten kurs byæ mo¿e nie bêd¹ z tego tytu³u zarabia³y, ale bêd¹

mog³y pomóc sobie a tak¿e swoim rodzinom wykonuj¹c jako

prezent takie czy inne dzie³o, chocia¿by z tych tutaj prezento-

wanych, a wiêc np. nietuzinkow¹ zak³adkê do ksi¹¿ki, ozdobê

choinkow¹, któr¹ na pró¿no szukaæ na promocjach hipermar-

ketów, rêcznie haftowane ozdoby. Pozwoli to zaoszczêdziæ pie-

ni¹dze wydawane nieraz na prezenty „made in...” które nijak

maj¹ siê do naszego dziedzictwa kultury materialnej. Te rêcz-

nie haftowane ozdoby, czêœci stroju, obrusy stanowi³y i winny

stanowiæ ozdobê naszych domów, niegdyœ równie¿ i naszych

koœcio³ów. Sami powinnyœmy doceniæ skarby naszej kultury ma-

terialnej zanim zrobi¹ to za nas chocia¿by s¹siedzi zza Odry...

Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e sale zosta³y wyposa¿one w so-

lidne sto³y i biurka oraz krzes³a, które zosta³y ufundowane przez

Salon Meblowy „Agata”, natomiast p³ytki pod³ogowe i œcienne

zosta³y ufundowane przez Ceramikê Pilch z Jasienicy. Za

udzielon¹ pomoc i wsparcie rzeczowe w przygotowaniu po-

mieszczeñ serdecznie dziêkujemy.

Przygotowa³a: Barbara Galocz-Siwiecka
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W sobotnie popo³udnie 5 wrzeœnia na terenie amfiteatru

odby³a siê druga edycja Miêdzynarodowych Zawodów

Strong Drwal 2009. Uczestniczy³y tu dru¿yny z Jaworza:

OSP i OSP1, oraz UG Jaworze, tak¿e dru¿yny z Czech,

S³owacji oraz dru¿yna samorz¹dowców z Jaszszentandras

(Wêgry). Podczas zawodów rywalizowano w nastêpuj¹cych

dyscyplinach: ciêcie bala pi³¹ rêczn¹, ciêcie bala pi³¹ me-

chaniczn¹, rozdrobnienie kloca drewna na cztery czêœci,

ciêcie bala le¿¹cego na desce tak, aby nie postawiæ œladu

na samej desce.

W tym wypadku ka¿da z dru¿yn mia³a swoich kibiców. Nasi

zawodnicy z Jaworza, w tym tak¿e z OSP Jaworze jak i

Urzêdu Gminy Jaworze nie tylko, ¿e nie przynieœli nam

wstydu to dodatkowo zajêli wysokie lokaty. Wbrew pozo-

rom nie by³o to ³atwe. W tym roku sêdziowie postanowili, i¿

wszystkie konkurencje bêd¹ rozgrywane przy u¿yciu tego

samego sprzêtu. Na koniec organizatorzy zafundowali po-

jedynek Wójt Zdzis³aw Bylok kontra burmistrz Jaszszen-

tandras Ferenc Banka.

Nagrody ufundowa³a firma Husquarna, UG Jaworze i OPG

Jaworze. A oto wyniki dru¿ynowej klasyfikacji:

I miejsce dru¿yna Maciejowski Jaworze

II miejsce dru¿yna UG Jaworze

III miejsce  dru¿yna OSP Jaworze II

IV miejsce  dru¿yna Tomala Team

V miejsce dru¿yna OSP Reka  z  Republiki Czeskiej

VI miejsce  dru¿yna Mikroregion Stonavka z S³owacji

VII miejsce dru¿yna OSP Jaworze I

VIII miejsce dru¿yna z Jaszszentandras z Wêgier

Wrêczenia nagród dokonali Wójt Zdzis³aw Bylok, Przewod-

nicz¹cy RG Jaworze Andrzej Œliwka wraz z wiceprzewod-

nicz¹cym RG Jaworze Zbigniewem Putkiem, przedstawi-

cielem Husquarny Kazimierzem Sczotk¹ oraz przedstawi-

cielem nadleœnictwa Bielsko Hubertem Kobarskim            pf

Druga Edycja Miêdzynarodowych Zawodów Strong Drwal 2009.

Drugi dzieñ do¿ynek - 6 wrzeœnia.

Najwa¿niejsze w nim: barwny korowód, nabo¿eñstwo ekume-

niczne po³¹czone z ceremonia³em do¿ynkowym Œl¹ska Cie-

szyñskiego w wykonaniu chóru ewangelickiego pod dyrekcj¹

Ruty Janik. PóŸniej obowi¹zkowo czêœæ artystyczna, której

klasê w tym roku zagwarantowa³y zespo³y: Starzy Przyjacie-

le, Zespó³ Regionalny Jaworze, Zespó³ „Gronie” z Wis³y oraz

dla zmiany klimatu wystêp m³odzie¿owego zespo³u rockowe-

go „Dirt”. W klimat lat 70-tych i 80-tych przeniós³ wszystkich

zebranych w jaworzañskim amfiteatrze zespó³ „Mama Mia”,

który znakomicie rozbawi³ publikê utworami popularnej nie-

gdyœ ABBY. Ca³oœæ zwieñczy³a zabawa taneczna. Korowód do¿ynkowy
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Równie¿ chêtnie by³y odwiedzane stoiska naszych twór-

ców ludowych, a tak¿e kramy, na których dobra wszelakie

prezentowali przedstawiciele organizacji i stowarzyszeñ oraz

placówek oœwiatowych i osoby prywatne.

„Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,

bo ³an dojrzewa, pachnie œwie¿ym chlebem-

niech ziemia nasza stanie siê o³tarzem,

a chleb komuni¹ dla spragnionych Ciebie”

Do¿ynki to dziêkczynienie za chleb, za owoce ziemi, za

trud rolniczy. Œwiêto plonów zatem nie mo¿e obyæ siê bez

nabo¿eñstwa dziêkczynnego - w przypadku Jaworza eku-

menicznego.

Na scenie amfiteatru ustawiono o³tarz, po lewej stronie boch-

ny chleba na stole i wieniec – symbole do¿ynkowego œwiê-

towania.

„Ziemia jest pe³na dóbr Twoich…” (Psalm 104,24), owo Bogu

dziêkowanie znane jest od czasów biblijnych, kiedy œwiêto

to nazywano Sokut. Podczas celebry potrz¹sano wówczas

czterema ga³¹zkami palmy, mirtu, wierzby i cytrusu  na czte-

ry strony œwiata, mia³o to znamionowaæ dziêkowanie Bogu za

dary i proszenie o nowy dobry plon. W dzisiejszych czasach

do¿ynki to wczesnojesienne œwiêtowanie obowi¹zkowe nie-

mal w ka¿dej polskiej gminie. Oprócz korowodów, zabawy,

kiermaszów, w tych czasach mo¿emy na tego typu uroczy-

stoœciach oficjalnie dziêkowaæ Stwórcy za urodzaj i prosiæ o

nastêpny równie owocny rok.

Podczas nabo¿eñstwa ekumenicznego w Jaworzy konce-

lebrowanego przez duchownych koœcio³a katolickiego: ks.

Adama Gramatykê i ks. Klaudiusza Dzikiego oraz pasto-

rów koœcio³a ewangelickiego: ks. W³adys³awa Wantuloka i

ks. Andrzeja Krzykowskiego, podkreœlono ciê¿ki i mozolny

Nabo¿eñstwo Ekumeniczne i Ceremonia³ do¿ynkowy

trud rolnika, który zostanie nagrodzony nie tylko tu na zie-

mi ale i w ¿yciu przysz³ym. Chrystus nie potêpia zapobie-

gliwoœci i oszczêdnoœci, wrêcz przeciwnie w Biblii jest wie-

le fragmentów, które pochwalaj¹ nie tylko trud pracy ale

umiejêtne korzystanie z jej owoców, Jednak nierozs¹dnie

by³oby w tej materii, w dobrach ziemskich jedynie pok³adaæ

nadziejê i swoje istnienie. Skarby i dobra wszelakie groma-

dziæ nale¿y u Stwórcy.

Po kazaniu przyszed³ czas na najwa¿niejszy z momentów

nabo¿eñstwa- poœwiêcenie i b³ogos³awieñstwo Chleba, po

czym kawa³ki pieczywa zosta³y rozdane wiernym zgroma-

dzonym na widowni amfiteatru.

„Panie dobry jak chleb

B¹dŸ uwielbiony od swego Koœcio³a…”

Pieœñ ta zdaje siê byæ najpiêkniejsz¹ modlitw¹ nabo¿eñstwa.

Agata Jêdryko i Piotr Filipkowski

Ceremonial do¿ynkowy Zespó³ Starzy Przyjaciele

Nabo¿eñstwo ekumeniczne
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Z³ota dyrygentura

Jak co roku w trakcie imprezy do¿ynkowej odznaczono wy-

bitna osobê z terenu gminy. W tym roku w piêkny jubileusz

40-lecia prowadzenia chóru parafii Ewangelicko-Augsbur-

skiej w Jaworzu, uhonorowano Rutê Janik. Na wniosek

wójta gminy oraz radnego powiatowego Rudolfa Galocza

przyznano dyrygentce Z³ot¹ Odznakê Za Zas³ugi dla Wo-

jewództwa Œl¹skiego. Po wystêpie chóru Alfred Brudny

– radny Sejmiku Samorz¹dowego Województwa Œl¹skie-

go, Rudolf Galocz - kierownik Delegatury Œl¹skiego Urzê-

du Marsza³kowskiego w Bielsku-Bia³ej oraz Zdzis³aw By-

lok – wójt Gminy Jaworze, odznaczyli wyraŸnie wzruszona

Rutê Janik. Nie zabrak³o podziêkowañ za wieloletni¹ pracê

i poœwiêcenie oraz profesjonalizm. Na koniec widownia od-

œpiewa³a gromkie „Sto lat”. To co robiê wyp³ywa z serca,

nie spodziewa³am siê ¿adnego odznaczenia - mówi³a po

uroczystoœci dyrygentka – dyrygowaæ to znaczy zrozumieæ

jeden drugiego, to znaczy byæ otwartym na cz³owieka. Ruta

Janik podkreœli³a, ¿e prowadzenie chóru koœcielnego to

pobudka ducha i serca, i chêæ dania czegoœ innym.

Pani dyrygent ¿yczymy jeszcze wielu tak uroczystych i wzru-

szaj¹cych chwil!               Agata Jêdryko i Piotr Filipkowski

Nie ma to jak gospodarz

Podczas do¿ynek oprócz przedstawicieli w³adz gminnych i

powiatowych oraz zaproszonych wójtów gmin oœciennych, a

tak¿e zaprzyjaŸnionych czeskich i wêgierskich, najwa¿niej-

szymi osobami podczas celebry byli gospodarze do¿ynek.

W tym roku to Eryka Wiencek oraz Kazimierz Bieniek.

Niezwykle wzruszeni mówili o tym, jak wielki to zaszczyt pia-

stowaæ w tym jednym niepowtarzalnym dniu, tak odpowie-

dzialne stanowisko. Eryka Wiencek jak sama o sobie mówi

– aktywnie dzia³a w Zespole Regionalnym Jaworze. Wybra-

nie jej na gaŸdzinê do¿ynek sprawi³o nie tylko radoœæ ale i

da³o jej poczucie, i¿ jest kimœ wa¿nym. Jest to bardzo wielki

zaszczyt ale i obowi¹zek, ca³y czas czujê siê ogromnie stre-

mowana. Wiem jednak, ¿e ten dzieñ ju¿ zawsze pozostanie

w mojej pamiêci jako jeden z najwa¿niejszych.

Kazimierz Bieniek podkreœli³, ¿e jest ogromnie dumny ale i szczê-

œliwy, ¿e ludzie mu zaufali i wybrali na gospodarza do¿ynek.

Ceremonia³ do¿ynkowy z udzia³em gospodarzy do¿ynek

Podczas ceremonia³u wójt Zdzis³aw Bylok powiedzia³ po

otrzymaniu chleba od gospodarzy do¿ynek; „bêdê nim tak

dzieli³ , aby go dla ¿adnego z mieszkañców gminy nie za-

brak³o”. Powiedzia³ tak¿e, i¿ praca rolnika jest ciê¿ka , ale i

daj¹ca nam najwiêcej, bowiem dostatek i bezpieczeñstwo.

To ich nale¿y wspieraæ i im pomagaæ.         Agata Jêdrysko

Uroczyœcie i barwnie

Trudno wyobraziæ sobie gminne do¿ynki bez tradycyjnego

korowodu. To przegl¹d wszystkiego co piêkne, nietuzinko-

we i swoiste dla danego rejonu. W Jaworzu - jak co roku –

ów przemarsz prowadzi³ wójt Zdzis³aw Bylok wraz z ma³-

¿onk¹ Halin¹ jad¹c bryczk¹, jak dawniej bywa³o. Po nich

przyszed³ czas na Andrzeja Œliwkê - przewodnicz¹cego RG

Jaworze - w niegorszym pojeŸdzie aczkolwiek ze zdener-

wowanymi koñmi - wszak¿e trudno tej tremie siê dziwiæ.

Korowód to moment kiedy mog¹ zaprezentowaæ siê szerszej

publicznoœci przedstawiciele organizacji ale i osoby prywatne

prowadz¹ce dzia³alnoœæ w szeroko rozumianym rolnictwie.

Wœród pojazdów ró¿norodnoœæ stylów i epok, od starych – po

nowoczesne ci¹gniki, a tak¿e te wykonane z ró¿nych czêœci przez

w³aœcicieli - pasjonatów. Nie tylko cztery ko³a ale i dwa pojawi³y

siê przed scen¹ – chopery urzekaj¹ ka¿dego, nie zabrak³o tak-

¿e ¿ywych koni, które w odró¿nieniu od mechanicznych byæ

mo¿e dla niektórych s¹ prze¿ytkiem, za to jak¿e romantycz-

ne, bo tchn¹cym sielskoœci¹.                ci¹g dalszy na str. 31.
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Flesz wiadomoœci gminnych
 Multimedialnie o historii

Historia opowiedziana w nowoczesny sposób i ciekawa pro-

mocja kultury mog¹ daæ znakomity edukacyjny efekt. Na

takie dzia³ania gmina Jaworze pozyska³a 340 tys. z³ z fun-

duszy unijnych. Projekt pod nazw¹ „Digitalizacja dokumen-

tów rodziny Saint- Genois d’Anneeaucourt i co dalej? Pro-

mocja dziedzictwa kulturowego Gminy Jaworze” rusza w

styczniu 2010 roku i trwaæ bêdzie przez pó³tora roku (Dzia-

³anie 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Œl¹skiego na lata 2007-2013). Otó¿ ju¿ wkrótce nowo-

czesnoœæ ³¹czyæ siê bêdzie z przesz³oœci¹. Bêdziemy pro-

mowaæ nasz¹ kulturê, historiê z wykorzystaniem internetu.

W ramach tego projektu wydany zostanie album dotycz¹-

cy kultury w gminie Jaworze w szeœciu jêzykach: polskim,

angielskim, niemieckim, czeskim, s³owackim i wêgierskim.

Bêdzie to wydawnictwo atrakcyjne wizualnie, na wysokiej

jakoœci papierze, z barwnymi fotografiami, które stan¹ siê

wizualn¹ opowieœci¹ o tym, jak kszta³towa³a siê kultura i

historia przez wieki- t³umaczy Rados³aw Osta³kiewicz za-

stêpca wójta gminy Jaworze. Dodaæ trzeba, ¿e ksi¹¿ka

wydana zostanie w dwóch wersjach tradycyjnej- papiero-

wej i elektronicznej, zatem bêdzie do pobrania na stronie

internetowej poœwiêconej kulturze naszej gminy, jak i na p³y-

tach CD. Poniewa¿ w ramach dofinansowania unijnego

znajd¹ siê œrodki na nakrêcenie filmów, te tak¿e bêd¹ pre-

zentowane w sieci. To nie koniec dzia³añ kuklturalno-eduka-

cyjnych. Zostan¹ zorganizowane wystawy w Czechach i na

S³owacji, zaœ uwieñczeniem wysi³ków wszelakich w tej dzie-

dzinie stanie siê przedstawienie teatralne opowiadaj¹ce hi-

storiê Jaworza, które bêdzie mo¿na zobaczyæ podczas Ja-

worzañskiego Wrzeœnia 2010 r. oraz film traktuj¹cy nie tylko

o dawnych dziejach, ale równie¿ teraŸniejszoœci. Warto wspo-

mnieæ, i¿ wczeœniej by³ ju¿ realizowany projekt w ramach,

którego digitalizowano starodruki i pergaminy hrabiowskie.

Za 90 tys wykonano mikrofilmy, a dokumenty opracowano

cyfrowo. Jednak przysz³oroczne plany s¹ bardziej ambitne,

a ich efekt z pewnoœci¹ stanie siê wizytówk¹ Jaworza.

 Nowe internetowe oblicze Jaworza

Pozostajemy w tematyce multimedialnej. Na pocz¹tku wrze-

œnia rusza nowa strona internetowa gminy. Pomys³odawcy

przedsiêwziêcia maj¹ nadziejê, ¿e bêdzie ona nie tylko

bardziej cieszyæ oczy internautów, ale tak¿e stanie siê praw-

dziw¹ skarbnic¹ aktualnych informacji. Do tej pory strona

pe³ni³a bardziej rolê komunikatora czy te¿ wirtualnego s³u-

pa og³oszeniowego dla mieszkañców, teraz chcielibyœmy

by by³a bardziej „¿ywa” t³umaczy Rados³aw Osta³kiewicz

zastêpca wójta gminy Jaworze - oczywiœcie trzeba zazna-

czyæ, ¿e na pocz¹tku rzecz bêdzie daleka od idea³u, bo-

wiem forma ta musi wype³niæ siê treœci¹. Bêdzie tu jak gdy-

by zaimportowana treœæ ze starej strony oraz zostanie uzu-

pe³niona aktualnymi informacjami. Chcemy by pojawia³y

siê tam bie¿¹ce, ciekawe informacje o tym co dzieje siê w

Jaworzu, a tak¿e te, które nie zmieœci³y siê w biuletynie

BIP czy w Echu Jaworza.

Na nowej stronie bêdzie mo¿na zamieszczaæ wiêcej zdjêæ,

jak i znaleŸæ informacje o adresach mailowych urzêdników

gminnych, co zdecydowanie nada stronie charakter inte-

raktywny. Chcemy otworzyæ siê na mieszkañców- deklaru-

je Osta³kiewicz- taka wymiana pogl¹dów przyniesie korzy-

œci obu stronom. Jak mawia³ mistrz Krasicki „prawdziwa

cnota krytyk siê nie boi”.

Przygotowa³a na podstawie informacji uzyskanych od

wicewójta R. G. Osta³kiewicza: Agata Jêdrysko

Nadzieja bywa, je¿eli ktoœ wierzy,

¿e ziemia nie jest snem, lecz ¿ywym cia³em,

I ¿e wzrok, dotyk ani s³uch nie k³amie.

A wszystkie rzeczy, które tutaj zna³em,

S¹ niby ogród, kiedy stoisz w bramie.

(Czes³aw Mi³osz, Nadzieja)

Sól ¿ycia
Kiedy cz³owiek traci nadziejê i wiarê zapada siê w sobie. Trudno

mu uwierzyæ, ¿e z trudnej sytuacji jest wyjœcie, a wokó³ ludzie

¿yczliwi. Tak, jak potrawy bez soli nie nadaj¹ siê do spo¿ycia,

tak i bez tych dwóch- nadziei i wiary- trudno wyobraziæ sobie

egzystencjê. Ludzie pozostaj¹cy bez pracy- nazywamy ich

d³ugotrwale bezrobotnymi, osoby niepe³nosprawne- jak¿e czê-

sto czuj¹ce spo³eczn¹ alienacjê i cierpi¹ce na brak spe³nie-

nia. Mówi¹ czêsto – nie jestem ju¿ nikomu potrzebny, nie ma

dla mnie miejsca. Wtedy przychodzi niechciany towarzysz –

za³amanie. Coraz trudniej wyjœæ z domu, rozmawiaæ z ludŸ-

mi, a co najgorsze- coraz trudniej uwierzyæ w siebie. Nie po-

magaj¹ s³owa otuchy, nie pomaga rêka na ramieniu- wów-

czas jedynym lekarstwem jest konkretne dzia³anie. Jednak

owo w czasach kryzysu mo¿e byæ trudno dostêpne, zaœ œrod-

ki zastêpcze potêguj¹ tylko frustracje. Z tej zapadni jest wyj-

œcie - daj¹ce konkretne i namacalne efekty- projekty unijne, a

co za tym idzie solidne dofinansowanie. Bezrobotni, osoby

bez wykszta³cenia lub z niewystarczaj¹cymi kwalifikacjami za-
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wodowymi oraz osoby niepe³nosprawne – mog¹ce znakomi-

cie i sumiennie pracowaæ- maj¹ szansê na „swoje piêæ mi-

nut”, które zaowocuj¹bezpieczn¹ przysz³oœci¹. Program Ope-

racyjny Kapita³ Ludzki mo¿na porównaæ do mostu, który bu-

duje siê ,by po³¹czyæ dwa dalekie brzegi. Kiedy zostan¹ po³¹-

czone, przepaœæ nie jest ju¿ ani tak g³êboka, ani tak przera¿a-

j¹ca - mo¿na j¹ pokonaæ bez trudu. Projekty systemowe i ini-

cjatywy spo³eczne dziêki nim podejmowane to nic innego, jak

dawanie ludziom do rêki „wêdki, nie ryby”. Bowiem dodatko-

we b¹dŸ wy¿sze kwalifikacje zawodowe, umiejêtnoœci znale-

zienia swojego miejsca i spe³niania siê w spo³eczeñstwie oraz

dostrzegania w³asnych walorów, które s¹ niezbitymi atutami

w rozmowach z pracodawcami to kapita³ na ca³e ¿ycie. Umie-

jêtnie pomna¿any daje parasol ochronny, ale i wiarê w siebie.

Niew¹tpliwie by³o to widaæ podczas egzaminu koñcz¹cego

kurs zawodowy Kucharz w Zak³adzie Doskonalenia Zawodo-

wego w Katowicach, Centrum Kszta³cenia Zawodowego w

Bielsku-Bia³ej. Kulinarnej profesji mo¿na by³o siê nauczyæ dziê-

ki funduszom unijnym. Poœród piêciu pañ koñcz¹cych naukê

znalaz³a siê mieszkanka naszej gminy, uczestnicz¹ca w pro-

jekcie systemowym realizowanym przez Gminny Oœrodek Po-

mocy Spo³ecznej w Jaworzu. Jest on wpisany w Program Ope-

racyjny Kapita³ Ludzki (Priorytet VII, Dzia³anie 7.1. Poddzia³a-

nie 7.1.1). Lucyna Pietrzyk dyrektor Zak³adu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach, Centrum Kszta³cenia Zawodowe-

go w Bielsku-Bia³ej zapytana czy europejskie inicjatywy maj¹

sens, nie ma najmniejszych w¹tpliwoœci- Ludzie maj¹ szansê

zacz¹æ ¿ycie od nowa, bo gdyby nie te œrodki ma³o kogo by³oby

staæ na kurs typowo zawodowy, który najczêœciej jest bardzo

drogi. Koszt to od minimum 1000 z³ do 4000 z³. Najdro¿sze s¹

szkolenia budowlane, gdzie jest du¿o godzin, bardzo drogi

materia³. Ludzie ucz¹ siê malowaæ, p³ytkowaæ, k³ad¹ ró¿nego

rodzaju tynki, a póŸniej wykañczaj¹ wnêtrza. Materia³ jest na-

prawdê bardzo drogi i st¹d tak wysokie ceny nauki. Osób bez-

robotnych na pewno nie by³oby staæ na takie szkolenie.

Kiedy pytam, jakie s¹ pocz¹tki dyrektor Pietrzyk uœmiecha

siê- bywa trudno, ale póŸniej satysfakcja jest ogromna. Oso-

by kierowane s¹ z oœrodków pomocy spo³ecznej powiatu biel-

skiego. Zazwyczaj przychodz¹ do nas niepewni, nieco zagu-

bieni, za bardzo nie wiedz¹ „z czym to siê je”. I co tu kryæ

maj¹ œredni¹ motywacjê do tego, by uczestniczyæ w zajêciach.

Jednak- jak zauwa¿yliœmy- ju¿, kiedy zaczynaj¹ czy to goto-

waæ czy to czesaæ, strzyc- w przypadku fryzjerów- wtedy fre-

kwencja jest stuprocentowa i nie opuszczaj¹ nawet godziny.

O ile z teori¹ bywa ró¿nie i trudno zmobilizowaæ „uczniów”, to

ju¿ zajêæ praktycznych faktycznie nie odpuszczaj¹.

Spora tu zas³uga ucz¹cych. W istocie- potwierdza Lucyna

Pietrzyk- s¹ to zazwyczaj wyk³adowcy z d³ugoletnim sta¿em,

którzy ju¿ mieli zajêcia i z trudn¹ m³odzie¿¹ i z osobami doro-

s³ymi, w jakiœ sposób wykluczonymi spo³ecznie, zatem szko-

leniowcy maj¹ naprawdê spore doœwiadczenia, s¹ fachowca-

mi z najwy¿szej pó³ki. Jak wiadomo dobry wyk³adowca to po-

nad po³owa sukcesu. Ich atutami s¹ niew¹tpliwie cierpliwoœæ,

³atwoœæ t³umaczenia i co istotne dla nich, ka¿dy z kursantów

jest wa¿ny. Nie od dziœ wiadomo, ¿e ka¿dy pedagog, ucz¹cy

powinien mieæ charyzmê, powinien umieæ poci¹gn¹æ za sob¹

uczniów i tak jest w przypadku ludzi szkol¹cych u nas.

Jak siê dowiedzia³am w bielskim centrum kursy to nie przy-

s³owiowa „para w gwizdek”, ale realna szansa. Bowiem po

okreœleniu pod okiem doradcy zawodowego predyspozycji

oraz po zaliczeniu kursu, przynajmniej dwie, trzy osoby znaj-

duj¹ pracê w bran¿y, w której siê szkoli³y. Wiadomoœci s¹ pew-

ne, poniewa¿ po zakoñczeniu edukacji w bielskim centrum

Lucyna Pietrzyk niejako monitoruje niegdysiejszych podopiecz-

nych i stara siê dowiedzieæ ile osób znalaz³o zatrudnienie.

Teraz czas na najbardziej smakowit¹ czeœæ tego artyku³u czyli

egzaminacyjne menu . Na przystawkê podano tatar z ³ososia,

mas³o winogronowe – kulki maœlane przypomina³y owoce win-

nego krzewu i na talerzu u³o¿ono je na kszta³t kiœci. PóŸniej

pachn¹ca latem zupa ze œwie¿ych ogórków z makaronem ry-

¿owym. Drugie danie to rozkosz dla podniebienia, najpierw

miêsa wykwintne: kotlet dewolaile, kotlet szwajcarski oraz dram-

stiki nadziewane, do tego marchew z brzoskwini¹, sa³atka pe-

kiñska z majonezem i czosnkiem oraz wiosenna z fruti str¹cz-

kowem. Nie zabrak³o deseru, by³y dwa rodzaje ciasta, sa³atka

owocowa w arbuzie- który by³ wyrzeŸbiony na kszta³t koszyka -

i deser lodowo-owocowy. Nie tylko wyœmienity smak, ale kolo-

rystyka sto³u, sposób przybrania, uk³adania serwetek decydo-

wa³ o kulinarnym kunszcie. Pomarañczowo-czerwony obrus,

zielono-¿ó³te wachlarze serwetek i ma³e flakony z kwiatami spra-

wia³y, ¿e ka¿dy uczestnik tej biesiady czu³ siê królewsko. Na-

uczyciel Tadeusz Bargiel instruktor praktycznej nauki zawodu

kucharz, kelner, znany w Bielsku-Bia³ej mistrz z hotelu Magura,

by³ zadowolony ze swych uczennic - bardzo dobrze siê sprawo-

wa³y, to doros³e ju¿ osoby. Od nich mo¿na wymagaæ, to nie s¹

uczniowie. S¹ punktualne, jak coœ prezentujê, one wykonuj¹.

Ka¿da osoba, która u mnie koñczy kurs jest przygotowana do

niedu¿ej gastronomii z wy¿szej pó³ki. To jest teraz najwa¿niej-

sze, bowiem na takie osoby jest ogromne zapotrzebowanie.

Umiej¹ dekorowaæ stó³, przygotowaæ prawid³owe nakrycie, ozda-

biaæ potrawy, desery- to najwa¿niejsze. Poza tym potrafi¹ przy-

rz¹dziæ naprawdê smaczne posi³ki.

A co na ten temat mówi¹ przysz³e mistrzynie kuchni:

Wies³awa- bardzo siê cieszê, ¿e mog³am uczestniczyæ w

tym kursie. Zdoby³am sporo wiadomoœci, nowe doœwiad-

czenie. W przysz³oœci- o ile bêdzie to mo¿liwe- chcê dalej

pog³êbiaæ wiedzê kulinarn¹. Chcia³abym pracowaæ w tym

zawodzie, mimo ¿e dot¹d nie myœla³am o takiej profesji .

Bardzo lubiê gotowaæ, cieszy mnie to ¿e- jakby nie by³o -z

najprostszych produktów mo¿na wyczarowaæ smaczne i
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piêkne dania, takie co to uciesz¹ i podniebienie i oczy.

Ola- wspaniale by³o na kursie, przyjazna atmosfera. Zreszt¹

ja w ogóle lubiê pracê zespo³ow¹. Mia³yœmy wspania³ego

instruktora, który nie tylko nami kierowa³, ale i pomaga³.

Nauczy³yœmy siê jak przyrz¹dzaæ i podawaæ potrawy. Bar-

dzo zainteresowa³o mnie osobiœcie przystrajanie sto³u, uk³a-

danie serwetek, ta umiejêtnoœæ jest bardzo potrzebna i tego

w³aœnie mo¿na by³o siê tutaj nauczyæ. Myœlê o tym ¿eby

pracowaæ jako kucharz, ale te¿ i jako cukiernik. Piekê cia-

sta, a to jest chyba dobre dope³nienie. Mo¿e akurat znajdê

tak¹ pracê, bardzo bym chcia³a, bêdê szukaæ.

Tosia- kurs w³aœciwie min¹³ bardzo szybko, jak tutaj trafi³am

to niewiele umia³am. Teraz jest ju¿ zupe³nie inaczej. Jak

skoñczy siê projekt bêdê szukaæ pracy w tym zawodzie.

Choæ Tosia powiedzia³a o sobie niewiele, rzeczy dope³ni³y ko-

le¿anki z grupy. Podkreœla³y, ¿e poczyni³a niesamowite postê-

py, bowiem przysz³a na kurs z najmniejszym doœwiadczeniem,

jeœli chodzi o kulinaria, a to do czego dosz³a jest imponuj¹ce.

Bo¿ena – szkoda ¿e to tak krótko trwa³o. Choæ przysz³am

tutaj z pewnym doœwiadczeniem z domu- wiadomo, jak to przy

czwórce dzieci - to jednak kurs okaza³ siê naprawdê bardzo

dobrym doœwiadczeniem. Nauczy³am siê tego, czego wcze-

œniej nie robi³am- mam na myœli rzeŸbienie owoców - to no-

woœæ. Przystrajanie sto³u- to nie jest obowi¹zkowe, ale nasz

instruktor na szczêœcie to wprowadzi³- i to nie tylko chodzi o

uk³adanie serwetek, ale kwiaty, kolorystyka. Chcia³abym pra-

cowaæ w kuchni, w takim miejscu, gdzie mog³abym swoje

umiejêtnoœci dalej doskonaliæ.

Osoby, które ukoñczy³y ten kurs dostaj¹ zaœwiadczenie o

przyuczeniu do zawodu kucharza. Potem ju¿ praktyka czyni

mistrza. Jednak najwa¿niejszy jest ten b³ysk w oku, nadzieja

i wiara- wiem, ¿e jest dla mnie miejsce, ¿e jestem potrzebna.

Rozmawia³a i smakowa³a

Agata Jêdrysko

„Jeno wyjmij mi z tych oczu
szk³o bolesne - obraz dni,
które czaszki bia³e toczy
przez p³on¹ce ³¹ki krwi.
Jeno odmieñ czas kaleki,
zakryj groby p³aszczem rzeki,
zetrzyj z w³osów py³ bitewny,
tych lat gniewnych
czarny py³.”

(K. K. Baczyñski, Niebo z³ote ci otworzê…)

Kiedy niebo pêk³o
70 rocznica wybuchu II wojny œwiatowej

1 wrzeœnia 1939 roku – data, która Polakom kojarzy siê z

tragizmem, heroizmem, bohaterstwem i bestialstwem oku-

panta. 70 lat temu w wrzeœniowy poranek polskie wsie i

miasta zosta³y zaatakowane przez wojska niemieckie. 17

wrzeœnia od wschodu na nasz kraj napad³y wojska sowiec-

kie. Rozpoczête na odcinku œl¹skim dzia³ania wojenne pro-

wadzi³a niemiecka Grupa Armii „Po³udnie”. Z kolei woje-

wództwa œl¹skiego broni³y trzykrotnie s³absze liczebnie

Grupy Operacyjne „Œl¹ski” i „Bielsko” Armii „Kraków”. Pla-

ny taktyczne Wojska Polskiego nie przewidywa³y zaciêtej

obrony Œl¹ska Cieszyñskiego. Z tej przyczyny wojska nie-

mieckie opanowa³y go ju¿ w pierwszych dniach wojny. Tak

wiêc straty w wyniku dzia³añ wojennych we wrzeœniu 1939

roku na terenie Œl¹ska Cieszyñskiego nie by³y zbyt wielkie.

Na mocy dekretu Hitlera z 8 paŸdziernika 1939 r. o wcieleniu

zachodnich obszarów Polski do Rzeszy, 26 paŸdziernika znie-

siono zarz¹d wojskowy, a zdobyt¹ czêœæ Górnego Œl¹ska przy-

³¹czono – jako rejencjê katowick¹ – do prowincji œl¹skiej. Ju¿ od

Zebranie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

W dniu 26 sierpnia br  odby³o siê posiedzenie Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Promocji. Podczas spotkania  omówiono

przygotowania do Jaworzañskiego Wrzeœnia, jak równie¿ sprawê kandydatów do  Lauru Cieszynianki i Nagrody im ksiêdza

Józefa Londzina.                                                                                                                            Zygmunt Podkówka

Z KART HISTORII

Z PRAC KOMISJI RADY GMINY
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pierwszych dni okupacji sta³ siê odczuwalny hitlerowski terror.

Dosz³o do pierwszych rozstrzeliwañ i aresztowañ znanych dzia-

³aczy polskich, zw³aszcza wœród inteligencji. Du¿e „zas³ugi” na

tym polu wykaza³a mniejszoœæ niemiecka ( w niektórych miej-

scowoœciach bardzo liczna), która dla oddzia³ów niemieckich

zarówno wojskowych, jak i SS by³a nieocenionym Ÿród³em in-

formacji. Niemcy w pierwszej kolejnoœci aresztowali przedsta-

wicieli polskiej inteligencji, dzia³aczy narodowych, dawnych po-

wstañców œl¹skich. Szczególne nasilenie przeœladowañ nast¹-

pi³o wiosn¹ 1940 r., w ramach ogólnej rozprawy Niemców z

inteligencj¹ polsk¹, znan¹ pod kryptonimem akcji „AB”, w wyni-

ku, której oko³o 1500 osób wywieziono do obozów koncentra-

cyjnych. Na liœcie ofiar tej akcji znaleŸli siê nauczyciele, leka-

rze, in¿ynierowie, ksiê¿a oraz inni przedstawiciele inteligencji

polskiej. Represje nie ominê³y Polaków w Jaworzu. Wiele osób

zosta³o aresztowanych w tym m.in. ks Jan Lasota i ks Artur

Gerwin- z parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu. Repre-

sje dotknê³y tak¿e koœcio³a katolickiego- aresztowano ks Jana

Warzechê, zniszczone zosta³y zbiory Czytelni Katolickiej, a Dom

Katolicki oddano we w³adanie Hitler Jugend, skonfiskowano

dzwony koœcielne. Wielu jaworzan zginê³o na wszystkich fron-

tach drugiej wojny œwiatowej- jedni wcieleni do Wehrmachtu

nie zd¹¿yli zdezerterowaæ, by walczyæ dalej, ale ju¿ w Armii

gen Andersa. W Jaworzu mamy kilka tablic z nazwiskami pole-

g³ych w czasie II wojny œwiatowej.

Czy to wszyscy?

Ile osób zaginê³o naprawdê?

Ile mogi³ jeszcze nie odkryto, a ilu bezimiennych bohate-

rów spoczywa, gdzieœ na obcej ziemi?

Byæ mo¿e te pytania ju¿ na zawsze pozostan¹ bez odpo-

wiedzi, jednak nasza pamiêæ jest pomnikiem dla wszyst-

kich poleg³ych.

Redakcja Echa Jaworza

Harcerze – Seniorzy w Jaworzu Na³ê¿u
Oko³o 260 uczestników w wieku od 55 do 85 roku ¿ycia

przybylo 22 sierpnia do Jaworza Na³ê¿a. Na imprezê przy-

jechali harcerze-seniorzy z wszystkich województw, a tak-

¿e goœcie z Niemiec. Z³azy Seniorów s¹ manifestacj¹ wie-

lopokoleniowej ¿ywotnoœci harcerstwa. Organizatorem te-

gorocznej edycji zlotu by³a Chor¹giew Œl¹ska Zwi¹zku Har-

cerstwa Polskiego. Z tej okazji Józef Tymon ufundowa³

pami¹tkowy medal- popiersie Józefa Pi³sudskiego, które

komendantowi Hufca ZHP Katowice – w Jaworzu Na³ê¿u

Eugeniuszowi Miêtusowi wrêczy³ Andrzej Œliwka - Prze-

wodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze. Uczestnicy zlotu podró-

¿owali po Œl¹sku, Zag³êbiu i Jurze Krakowsko-Czêstochow-

skiej odwiedzaj¹c najciekawsze miejsca regionu. Byli miê-

dzy innymi w Zameku w Bêdzinie, zabytkowej kopalni Gu-

ido i ogrodzie botanicznym w Zabrzu, zabytkowej Kopalni

Rud Srebronoœnych i Sztolni Czarnego Pstr¹ga w Tarnow-

skich Górach, Muzeum Chleba w Radzionkowie.

Seniorzy odwiedzili tak¿e wa¿ne miejsca dla historii har-

cerstwa na Œl¹sku: Wie¿ê Spadochronow¹ w Parku im.

Tadeusza Koœciuszki w Katowicach, trasy legendarnych

harcerskich Akcji „Zamonit” i „Klimczok” oraz cmentarz

Mauzoleum w Olsztynie k/Czêstochowy.                        pf

Godziny pracy Urzêdu:

Poniedzia³ek: od 7.00 do 15.00

Wtorek: od 7.00 do 15.00

Œroda: od 7.00 do 15.00

Czwartek: od 7.00 do 17.00

Pi¹tek: od 7.00 do 13.00

Kasa Urzêdu czynna:

Poniedzia³ek od 7:00 do 14:30 (przerwa w kasie od godz. 11:30 do 12:30)

Wtorek od 7:00 do 14:30 (przerwa w kasie od godz. 11:30 do 12:30)

Œroda od 7:00 do 14:30 (przerwa w kasie od godz. 11:30 do 12:30)

Czwartek od 7:00 do 16:30 (przerwa w kasie od godz. 11:30 do 12:30)

pi¹tek od 7:00 do 12:00 (kasa pracuje bez przerwy)

Komunikat Urzêdu Gminy Jaworze

Informujemy, ¿e od dnia 1 paŸdziernika 2009 roku

ulegaj¹ zmianie godziny pracy Urz¹d Gminy Jaworze
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Rozmowa z dr Markiem Guzikiem
Wraz ze studentami czêsto Pan goœci w Jaworzu. Nie s¹ to

jednak pobyty rekreacyjne lecz zazwyczaj jest to wypoczy-

nek po³¹czony z prac¹ na rzecz Muzeum Fauny i Flory

Morskiej w gimnazjum w Jaworzu Œrednim.

Dr M.Guzik: Tak od wielu lat goœcimy w Jaworzau, jednak nie

wszystkie nasze przyjazdy s¹ zwi¹zane z prac¹ w muzeum.

Natomiast raz lub dwa razy w roku jestem w Jaworzu ze studen-

tami na Warsztatach Ekologicznych organizowanych przez tu-

tejsze gimnazjum. Odbywaj¹ siê one nie tylko na terenie tej szko³y.

Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego, uczniowie pobliskich

szkó³ z powiatu bielskiego, oraz oczywiœcie g³ównego animatora

tych¿e warsztatów- gimnazjum w Jaworzu Œrednim - spotykaj¹

siê na zajêciach z szeroko rozumianej ekologii nie tylko na tere-

nie szko³y, ale i pobliskiej Dolinie Wapienicy, Zarzeczu i Tresnej.

Na czym polegaj¹ Wasze zajêcia w szkolnym muzeum, co

ju¿ sta³o siê te¿ pewn¹ tradycj¹?

Dr M. Guzik: tutaj w szkole bêdziemy przez 5 dni ( 3-7 sierpnia

2009). Faktem jest, ¿e z tutejszym muzeum wspó³pracujemy od

wielu lat, a w³aœciwie od samego pocz¹tku jego istnienia. Pierwsz¹

osob¹, która w rozwój tego muzeum w³o¿y³a najwiêcej si³ i œrod-

ków by³a Pani Krystyna Szczypka ówczesna dyrektorka. Na po-

cz¹tku wiêkszoœæ dziœ ju¿ wystawianych eksponatów by³a z³o¿o-

na w magazynach szko³y, w s³ojach, krótko rzecz ujmuj¹c- w

takich samych warunkach, w jakich zosta³y przekazane szkole

przez Erwina Pastewnego. W gablotach sta³y g³ównie preparaty

suche. I dopiero dziêki inicjatywie Krystyny Szczypki i nauczy-

ciela Andrzeja S¹sieka zaczê³o rodziæ siê prawdziwe ju¿ mu-

zeum szkolne. Od tego momentu, co jakiœ czas zale¿nie od zg³a-

szanych potrzeb ze strony szko³y przyje¿d¿amy tutaj, aby przej-

rzeæ stan eksponatów, uzupe³niæ formalinê itp. W tym roku przy-

jechaliœmy z dwoma g³ównymi za³o¿eniami - uzupe³nienie for-

maliny tam, gdzie odparowa³a i przeniesienie czêœci zbiorów,

tak, aby wygospodarowaæ jedno miejsce - gablotê na stworzenie

ekspozycji poœwiêconej Ba³tykowi. Pomys³odawcami jej s¹: An-

drzej St¹siek i Grzegorz Olejnik. Tak wiêc chcemy stworzyæ now¹

prezentacjê poœwiêcon¹ historii Ba³tyku. W tym celu przywio-

z³em z Instytutu Biologii z Krakowa wiele naszych preparatów

pomocnych w jej tworzeniu. Tak wiêc powstanie jedna gablota w

ca³oœci poœwiêcona Ba³tykowi. Jest to wa¿ne nie tylko dydak-

tycznie. M³odzie¿ tutejszej szko³y od wielu lat zdobywa pierwsze

miejsca i wyró¿nienia wœród Szkolnych Kó³ Ligi Morskiej i Rzecz-

nej. A wiêc trudno, aby na bazie istniej¹cego muzeum nie stwo-

rzyæ takiej ekspozycji. Czekamy jeszcze na nowe eksponaty, które

-dziêki staraniom wójta Zdzis³awa Byloka- powinny wkrótce tra-

Z ¯YCIA GIMNAZJUM

NASZE DZIECI, NASZA M£ODZIE¯

fiæ do Jaworza z Muzeum Morskiego w Gdyni. Ponadto warto

stworzyæ tak¹ prezentacjê ze wzglêdu na unikatowy charakter

Ba³tyku- jest to morze m³ode, œródl¹dowe, wiêcej wód s³odkich

do niego wp³ywa ani¿eli wyparowuje. Gdyby nie dop³yw wody

s³onej przez cieœniny duñskie mielibyœmy morze s³odkie. Przy-

wioz³em z Krakowa miêdzy innymi podwoja wielkiego – relikt

polodowcowy, który zostanie tutaj pokazany wraz z innymi ga-

tunkami ryb s³onowodnych, zamieszkuj¹cych basen Morza Ba³-

tyckiego. PrzywieŸliœmy ze sob¹ te¿ gotowe materia³y informa-

cyjne, opracowane g³ownie przez tegoroczn¹ absolwentkê,

obecn¹ tu ze mn¹ mgr Aniê Ga³, które dziêki uprzejmoœci dyrek-

cji gimnazjum i staraniom opiekunki muzeum Iwony Kominek

na miejscu wydrukujemy i opracujemy tak, aby mog³y s³u¿yæ nie

tylko nauczycielom tej szko³y, tak¿e odwiedzaj¹cym szko³ê in-

nym grupom uczniów i nauczycieli. Prowadzenie lekcji biologii w

takich warunkach, przy takich eksponatach przynosi o wiele lep-

sze efekty, jest ciekawsze i ³atwiej przyswajalne dla dzieci i m³o-

dzie¿y ani¿eli „suche zdjêcia” z podrêczników. Problemem jest

ciasnota, ale wójt Zdzis³aw Bylok obieca³ zadbaæ i o tê czêœæ

szko³y przy okazji zapowiadanych inwestycji.

Jak na piêæ dni pobytu w Jaworzu s¹ to doœæ ambitne plany

i zamierzenia. Czy bêdziecie mieli czas na wypoczynek i

czym w ogóle dla studentów jest taki wyjazd?

Dr M.Guzik: oczywiœcie, ¿e tak. Jesteœmy zakwaterowani na

terenie szko³y, a wiêc w samej bazie naszej „ekspedycji nauko-

wej”. Chcê, aby moi studenci przy okazji poznali tutejsz¹ przy-

rodê, w koñcu kiedyœ bêd¹ sami nauczycielami zatem, ka¿da

empiryczna wiedza na pewno im siê przyda. Z tego co na „go-

r¹co” mogê sobie przypomnieæ- planujemy zwiedzanie hodow-

li strusi, pstr¹ga, wyjazd nad zaporê do Zarzecza. Tutaj m³odzi

ludzie bêd¹ mi pomagaæ g³ównie w przygotowaniu koñcowym

ekspozycji ba³tyckiej i opracowaniu konspektów dla nauczycieli

prowadz¹cych zajêcia w tutejszym muzeum oraz w renowacji

eksponatów suchych. Prace z formalin¹ zostawiam g³ównie

sobie. Jest to substancja szkodliwa i nie chcê nara¿aæ m³odzie-

¿y na zbyt d³ugi kontakt z tym preparatem. A wracaj¹c do ostat-
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niej czêœci pañskiego pytania- pobyt studentów w szkole jest

du¿ym prze¿yciem i cennym doœwiadczeniem. Po pierwsze

wielu z nich pierwszy raz w ¿yciu ma okazjê zobaczyæ takie

muzeum szkolne, w niewielkiej miejscowoœci, na drugim koñcu

Polski, z dala od morza do tego z tak wieloma unikatowymi

eksponatami. To naprawdê robi wra¿enie. My w Instytucie Bio-

logii nie mamy tylu eksponatów koralowców, g¹bek czy rekina.

Druga sprawa to nabycie umiejêtnoœci tworzenia takich w³aœnie

wystaw, opracowywania we w³aœciwy sposób opisów ekspona-

tów, czy w koñcu zdobycie doœwiadczenia w pracy z substan-

cjami zabezpieczaj¹cymi eksponaty zwierz¹t i ryb morskich.

To s¹ wiadomoœci i umiejêtnoœci bardzo wa¿ne dla przysz³ych

nauczycieli biologii. Kolejna sprawa to przyjazd do takiej szko-

³y, maj¹cej tak ciekawe tradycje.

Jak Pan ocenia wspó³pracê z jaworzañskim gimnazjum?

Dr M.Guzik: Mia³em okazjê poznaæ na przestrzeni kilkunastu

lat prawie wszystkich nauczycieli i wiem, jak bardzo s¹ zaanga-

¿owani w swoj¹ pracê. Wiem czym dla nich niezale¿nie od

specjalizacji zawodowej jest Liga Morska i Rzeczna oraz Mu-

zeum Fauny i Flory Morskiej. Wszystkie panie dyrektor- po-

cz¹wszy od pani K.Szczypki poprzez panie Bieleck¹, Augustyn

po pani¹ J. Holeksê- uczestniczy³y w Warsztatach Ekologicz-

nych i zajêciach w muzeum. Tak wiêc niezale¿nie co dany na-

uczyciel wyk³ada, prawie ka¿dy w³¹cza siê do wspó³pracy. Godny

podkreœlenia jest fakt, ¿e od kilkunastu lat kolejne w³adze Ja-

worza z du¿¹ przychylnoœci¹ odnosi³y siê do nas i wspiera³y

nasze dzia³ania. Równie¿ ten obóz nie odby³by siê, gdyby nie

finansowe wsparcie Urzêdu Gminy Jaworze. Ci ludzie wiedz¹,

¿e tego typu warsztaty ekologiczne, czy praca dla muzeum to

jest inwestycja w przysz³oœæ i edukacjê kolejnych pokoleñ. To

rozumiej¹ wszyscy, z którymi dane by³o mi siê zetkn¹æ w ostat-

nich latach w Jaworzu. Teraz nawi¹zujemy wspó³pracê z gmin¹

Strumieñ dziêki inicjatywie Romana Grenia ( obecnie wicebur-

mistrza Strumienia, dawniej wicewójta Gminy Jaworze) oraz z

Januszem Pierzyn¹ – wójtem Gminy Jasienica. Ci ludzie „czuj¹”,

¿e taka wspó³praca ubogaca ofertê dydaktyczn¹ szkó³, a uczniom

daje to zdecydowanie wiêksze szanse na zdobycie wiedzy. Poza

tym ta wspó³praca pomiêdzy Uniwersytetem Pedagogicznym w

Krakowie nie jest jednokierunkowa. Dzieci i m³odzie¿ z Jaworza

oraz ze szkó³ powiatu bielskiego przyje¿d¿aj¹ równie¿ do Krako-

wa, gdzie z kolei nasi studenci wcielaj¹ siê w rolê przewodników,

objaœniaj¹ „tajniki” Instytutu Biologii, oprowadzaj¹ po Ogrodzie

Botanicznym i Muzeum Przyrodniczym. W tym wszystkim w

Krakowie i w Jaworzu pomaga mi kolega botanik dr Ryszard

Kozik specjalizuj¹cy siê g³ównie w prowadzeniu warsztatów eko-

logicznych, w których uczestniczy m³odzie¿ nie tylko z Jaworza,

ale i okolicznych gmin powiatu bielskiego. Wystawa fotografii

przyrodniczej dr R. Kozika by³a prezentowana w kilku okolicz-

nych miejscowoœciach. Poza tym wielu naszych absolwentów

pochodzi z tego terenu, tutaj podejmuje pracê i wówczas wiedza

oraz doœwiadczenie zdobyte w taki sposób przynosz¹ naprawdê

dobre owoce.                       Rozmawia³: Piotr Filipkowski

Do szko³y hej...
Wrzesieñ nie tylko kojarzy siê z babim latem, cudnymi bar-

wami drzew i traw czy coraz krótszym dniem. To nade wszyst-

ko pocz¹tek roku szkolnego. Zatem pierwszego dnia - tego

sk¹din¹d piêknego miesi¹ca - m³odzi i bardzo m³odzi ludzie,

elegancko ubrani id¹ do szkó³.

Nie inaczej by³o w Jaworzu, gdzie w podstawówkach i gim-

nazjach nauczyciele i uczniowie uroczyœcie powitali rok

szkolny 2009/2010. W akademiach oprócz wymienionych

ju¿ najbardziej zainteresowanych, uczestniczyli przedsta-

wiciele W³adz Gminy Jaworze. 1 wrzeœnia to tak¿e pami¹t-

ka wybuchu II Wojny Œwiatowej. Wójt Zdzis³aw Bylok pod-

kreœli³, jak wa¿na to rocznica dla ka¿dego Polaka, bez wzglê-

du na wiek. Bardzo podoba³o mi siê, ¿e dzieci ze Szko³y

Podstawowej nr 1 z³o¿y³y wi¹zankê kwiatów - wczeœniej

przygotowan¹ przez pani¹ dyrektor- pod pomnikiem Pole-

g³ych i Zamordowanych w Jaworzu - powiedzia³ wójt Bylok.

59-cioro dzieci rozpoczê³o naukê w pierwszej klasie. Szko-

³a Podstawowa w przesz³oœci mia³a ju¿ ponad cztery klasy

„pierwszaków”, zatem mo¿na powiedzieæ, ¿e dotyka nas

ni¿ demograficzny. Jednak Zdzis³aw Bylok patrz¹c na m³o-

dych jaworzan pe³en jest optymizmu w tej kwestii.

Gospodarz gminy podkreœli³, ¿e zawód nauczyciela to nade wszyst-

ko powo³anie. Jeœli zaœ ktoœ naprawdê kocha swój zawód to nie

tak ³atwo podj¹æ mu decyzjê o zmianie profesji. Mamy dobrych

nauczycieli i w szkole podstawowej i w gimnazjum, œwiadcz¹ o

tym wyniki egzaminów koñcowych. Nasze placówki s¹ wysoko

notowane, a to napawa dum¹ – podkreœli³ Zdzis³aw Bylok.

Dla niektórych milusiñskich pocz¹tek roku szkolnego to praw-

dziwe wyzwanie, bowiem, jako uczniowie stawiaj¹ pierwsze

kroki. Tak¿e niektórzy nauczyciele czy wychowawcy przechodz¹

swoisty chrzest bojowy, bowiem rozpoczynaj¹ wrzesieñ od urzê-

dowania na nowych stanowiskach, nale¿y tu wymieniæ:

Ewê Cholewik - zastêpcê dyrektora Szko³y Podstawowej nr 1

Barbarê Szermañsk¹ - dyrektora gimnazjum w Jaworzu

Œrednim

Czes³awê Cybu³ka - dyrektora Przedszkola nr 2 w Jawo-

rzu Œrednim

Stanis³awa Bêbna - dyrektora M³odzie¿owego Oœrodka

Wychowawczego

Zatem i uczniom i wszystkim pracownikom szkó³ - a szczegól-

nie tym, którzy piastuj¹ od wrzeœnia nowe stanowiska- ¿yczy-

my sukcesów w nauce i pracy zawodowej.

Agata Jêdrysko, Piotr Filipkowski
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Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1

Inauguracja roku szkolnego w gimnazjum w Jaworzu Œrednim
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Z DZIA£ALNOŒCI STOWARZYSZEÑ...

POSIADY TOWARZYSTWA MI£OŒNIKÓW JAWORZA

... „zdrzód³o z³otych myœli szczodre.”1

Poezja uskrzydla, wiersze uduchowiaj¹, nieomal ka¿dy kto

je czyta czuje, i¿ dotyka sacrum.

Jednak poezja to tak¿e wielkie wo³anie – nie zapominaj!-

szczególnie jeœli chodzi o gin¹ce tradycje i unikaln¹ gwarê.

Poeci, pielêgnuj¹cy dawn¹ mowê, niez³omnie walcz¹ o to¿-

samoœæ regionaln¹, o zachowanie swoistoœci jêzyka i zwy-

czajów. Do nich z pewnoœci¹ nale¿y skoczowski twórca Jan

Chmiel. Jemu i jego twórczoœci poœwiêcone by³y sierpniowe

posiady w Galerii P.P Steklów, a konkretnie jego trzeciej ksi¹¿-

ce, która zamyka tryptyk wierszy pisanych gwar¹ Œl¹ska Cie-

szyñskiego. O swoich utworach mówi: „Sóm to wiersze pisa-

ne najpiekniejszym jynzykym na œwiecie, bo piekniejszego

¿odyn jeszcze nie wymyœli³”. Ta trzecia ksi¹¿ka nosi tytu³

„Wiersze z gwary wyplecióne fraszkami doprawióne”. Fraszki,

jako prziprawa, muszóm byæ doœ ³ostre, ¿eby przidowa³y

szmaku lekturze, bo inaczyj by³o by to taki niematne, niet³ó-

ne – jak to powiadali nasi ³ojcowie- twierdzi Jan Chmiel. Pod-

czas spotkania recytowa³ swoje wiersze, opowiada³ o trypty-

ku, swoich spotkaniach z m³odzie¿¹ i dzieæmi, jak i starszy-

mi odbiorcami. Zapowiadaj¹c kolejn¹ ksi¹¿kê ¿artobliwie

stwierdzi³: „Piszym gwaróm cieszyñskóm, ale im dali ³od Cie-

szyna, tym lepi mie rozumióm i docyniajóm”. Na pocz¹tek

zebrani wys³uchali nastrojowego wiersza p.t. „Koncert”, w

którym autor pop raz kolejny s³owami odmalowa³ piêkno

miejscowoœci Kowale, gdzie mieszka od lat. PóŸniej praw-

dziwa gratka, nigdzie dot¹d niepublikowany „Zachód s³oñca

w Kowalach”. Podczas sierpniowego spotkania mo¿na by³o

jeszcze pos³uchaæ miêdzy innymi: „Ballady o s³upku”, „Bal-

lady porodowej” czy „K³opotów z kabotkym”.

Temperaturê spotkania znacznie

podniós³ konkurs gwarowy, opraco-

wany przez Jana Chmiela na pod-

stawie jego pierwszej ksi¹¿ki „Wier-

sze gwaróm haftowane”. Po drugiej

turze wy³oniono zwyciêzców- naj-

lepiej gwarê cieszyñsk¹ znali: Ma³gorzata Kobiela-Grycz-

ka, Irena Stekla oraz Tomasz Wróbel.

W sierpniowe niedzielne popo³udnie mo¿na by³o nie tylko po-

s³uchaæ wierszy w znakomitej interpretacji autora, ale tak¿e

poœpiewaæ, bowiem podczas spotkania, na akordeonie przy-

grywa³ Henryk Belicer ze Skoczowa. Repertuar znany wszyst-

kim- miêdzy innymi „Listeczku dêbowy” czy „W jaworskim

dole” sprawi³, ¿e biesiadnicy bawili siê wyœmienicie. Na ko-

niec poeta zadeklamowa³ „Czar Cieszyñski Ziymi”, który by³

znakomitym zwieñczeniem tego spotkania. Organizatorem

posiad by³o Towarzystwo Mi³oœników Jaworza, a w rolê konfe-

ransjera wcieli³a siê Ma³gorzata Kobiela-Gryczka.

Jeszcze przed rozpoczêciem owej poetyckiej biesiady uda³o

nam siê porozmawiaæ z Janem Chmielem, zapytany o tryp-

tyk powiedzia³:

-Zaczy³ech go tworzyæ w 2003 roku. Od tego czasu piszym

wy³óncznie gwaróm cieszyñskóm, bo widaæ i s³ychaæ, ¿e

ginie nóm ³óna bezpowrotnie. To starsze pokolenie, do kie-

rego sie te¿ zaliczóm, czuje sie za to ³odpowiedzialne i tak

se myœlym, ¿e trzeba cosi robiæ, by przynajmniyj próbowaæ

ratowaæ ty prowdziwe skarby, w kiere nas wywianowali nasi

przodkowie, by z tego dziedzictwa móg³y gorœciami czer-

paæ nasze dziecka i wnuki, by nigdy po nich nie podepta³y.

- No w³aœnie, a jak m³odzi ludzie, dzieci podchodz¹ do

gwary cieszyñskiej. Chc¹ s³uchaæ, chc¹ siê uczyæ?

- Przekóno³ech sie, ¿e chcóm. Jak siê do nich ³odpowiednio

podyñdziezie, to sóm ³otwarci na nauke. Bywóm zapraszany

do szkó³, i to ró¿nych szczebli, na kónkursy gwarowe- prze-

wa¿nie do jury i jeszcze sie nie zdarzi³o, ¿eby w repertuarze

konkursowym nie by³o kilku moich wierszy. W Jaworzu, w

Szkole Podstawowej ca³y jeden konkurs poœwiêcony by³ moji

twórczoœci. To nie jyny bardzo mi³e, ale to mie ³utwierdzo w

przekónaniu, ¿e to co robiym ni ma darymne. Wszystki trzy

ksi¹¿ki, kiere wysz³y do tej pory sóm wyposa¿óne w p³yty CD,

kaj sóm recytujym moji wiersze. To je moja autorsko interpre-

tacja, oddowóm w ni wszystki swoji emocje, w kierych te wier-

sze powstowa³y. Tym sposobym, dzieci majóm przile¿ytoœæ

wys³yszeæ prawid³owe, gwarowe brzmiyni, kierego nie do sie
1 J. Chmiel, Strzyb³o i z³oto, Wiersze z gwary wyplecióne

fraszkami doprawione, Skoczów 2009 r.
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poprawnie zapisaæ przy pomocy znaków naszej pisowni. Jesz-

cze ¿odyn nie stworzy³ i chyba nie stworzy dobrego sposobu

na zapisywanie gwary Œl¹ska Cieszyñskiego. S³yszo³ech, ¿e

sie ju¿ zbiyro jakosik kómisyja, kiero bydzie próbowa³a ³opra-

cowaæ czy chocio¿ znormalizowaæ tego typu pisowniê. Zdo

mi sie, ¿e to darymno robota, bo to i tak niewiela z tego wyñ-

dzie. Gware trzeba przekazowaæ z pokolenia na pokolenie i to

ni ma zadani dlo szkó³, ale dlo ³ojców, starzików (bacie i dziad-

kowie), pokiel jeszcze maj¹ jaki taki wyczuci jynzykowe. Nó,

bo do naszej gwary trzeba to wyczuci mieæ, musz¹ oni mówiæ

z dzieckami, wnukami. I to jest nejprostszy i isto nejw³aœciw-

szy sposób jej przekazywanio.

Gwara to dziedzictwo, nasze korzenie i tradycja. Bez

tego zapomnielibyœmy kim jesteœmy.

-Te¿ tak myœlym. Obecnie, nasza oœwiata siê ³obudzi³a, ¿e tak

powiym nieelegancko, z rynkóm w nocznioku. Zaczyno siê

obecnie „zara¿aæ” nasz¹ m³odzie¿ gwaróm, tradycjóm. To ni

ma taki proste, choæby tu w Jaworzu, kaj miyszko sporo nap³y-

wowych ludzi. Jak ¿ech by³ roz na spotkaniu w jednej ze szkó³,

toch sie dowiedzio³, ¿e w klasach na palcach jednej rêki sz³o by

porachowaæ rodowitych mieszkañców tej gminy, za to jest spo-

ro przyjezdnych- bywo tak, ¿e miejscowi potym siê gañbióm

mówiæ po naszymu, bo sóm wytykani palami i wyœmiywani.

Myœlym, ¿e taki zachowania sóm conejmniyj niezdrowe.

Co to znaczy byæ poet¹?

-Jo sie tam poetóm nie czujym, jak ¿ech to napiso³ w jednym

z mojich wierszy, ale nie czujê siê te¿ grafomanym. Piszym

to, co mi przychodzi do g³owy prostym, zwyczajnym, ch³op-

skim jynzykym. Roz, podczas gali konkursu poetyckiego „ O

Z³ot¹ Wie¿ê Piastowsk¹” w Cieszynie, choæ nie bro³ech w

nim ludzia³u, by³ech zaproszóny, by wyg³osiæ tam dwa swoji

wiersze. Byli tam ludzie z ca³ej Polski, z ró¿nych regionów.

Czu³ech siê „ zgaszóny”, jak ¿ech pos³ócho³ nagrodzonych

utworów- to by³a ponoæ fantastyczna poezja!? Powiedzio-

³ech do tych ludzi tak : „Mie to trochê mierzi wystómpiæ przed

Wami, jo tak pieknie pisaæ nie ³umiym i ³opowiadaæ. Jo pi-

szym prosto, z rymym, rytmym i co nejwa¿niejsze, z syn-

sym. W moich wierszach nie trzeba siê doszukiwaæ, co te¿

chcio³ poeta powiedzieæ. U mie, to, co chcym, to wypowia-

dóm i napiszym czorne na bio³ym.

I tako je ró¿nica miêdzy poezj¹, a poezjóm ludowóm.

Mie nie jyny ni ma gañba nazywaæ siê poetóm ludowym.

Jo móm z tego wielki zaszczyt i hónor, bo jako taki zdoby-

³ech ju¿ moc nagród na wielu kónkursach literackich, od

tych pomniyjszych a¿ po g³ówne i to nie jyny w naszym

regiónie, ale i na szczeblu ogólnopolskim. Jednego, czego

ludzie nie œmióm sie gañbiæ, to w³aœnie swojich korzyni.

Kogo je za nich gañba, to tak, jak by go by³o gañba za

mamulke, za tatulka, za starzików, a to je dziepiyro ta nej-

wiynkszo, nie jyny gañba, ale aj grzych.

To wa¿ne, by nie wstydziæ siê siebie, bo tak naprawdê je-

steœmy „upleceni” z chwil, lat, które niegdyœ prze¿ywali nasi

dziadkowie, ojcowie. Bez tego bêdziemy, jak ludzie bez-

domni, choæ w budynkach czy blokach, z mniejszym czy

wiêkszym area³em, ale bezdomni. Bowiem dom to duch,

który bez przesz³oœci umiera.

S³ucha³a i rozmawia³a

Agata Jêdrysko

Ps.

Na koniec jeszcze s³ów kilka o skoczowskim poecie.

Jan Chmiel urodzi³ siê w B³adnicach ko³o Skoczowa na Œl¹-

sku Cieszyñskim. Mieszka od lat w Kowalach. Poezja obok

muzyki jest najwiêksz¹ pasj¹ jego ¿ycia. Mi³oœæ ta rozpo-

czê³a siê ju¿ w wieku szkolnym.

Kiedy zobaczy³, ¿e zanika gwara cieszyñska, jej poœwiêci³

swój talent.

Jest laureatem trzech ogólnopolskich konkursów literackich:

„Wahad³o czasu” w Ustroniu, „VI Ogólnopolskiego Konkur-

su Sztuki Nieprofesjonalnej im. E. Michalskiej” w Strumie-

niu i organizowanego ze œrodków Ministerstwa Kultury i

Dziedzictwa Narodowego „XXXV Ogólnopolskiego Konkursu

Literackiego im. J. Pocka w Lublinie.

Nabo¿eñstwo w „Leœnym Koœciele” na

zboczu Wysokiego.
15 sierpnia 2009 roku po oko³o 300 latach ponownie odby³o

siê znów nabo¿eñstwo protestanckie w leœnym ostêpie na

zboczu Wysokiego. Dla osób, które nie znaj¹ lub zapomnia³y

ju¿ historiê XVI do XVIII wieku, a szczególnie historiê pro-

testantyzmu na Œl¹sku Cieszyñskim warto przypomnieæ kil-

ka istotnych faktów.

Ostatnia wojna religijna w Europie zwana wojn¹ trzydzie-

stoletni¹ zakoñczy³a siê Pokojem Westfalskim w 1648 roku.

Na mocy zapisów tego pokoju przywrócono zasadê w pañ-

stwach bior¹cych udzia³ w wojnie, ¿e „czyja w³adza, tego

religia”. Œl¹sk Cieszyñski nale¿a³ w tym czasie do Cesar-

stwa Austriackiego rz¹dzonego przez katolick¹ dynastiê

Habsburgów.

Cieszyñska dynastia piastowskich ksi¹¿¹t od XVI wieku

protestancka, utrwalaj¹ca wiarê ewangelick¹ na podleg³ym

jej terenie, od XVII wieku musia³a podporz¹dkowaæ siê roz-

kazom Habsburgów. Ostatnia ksiê¿na cieszyñska El¿bieta

Lukrecja, sprawuj¹ca w³adzê w latach 1625 - 1653, umiera

Z ¿ycia POLSKIEGO TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO
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bezpotomnie, a jej ksiêstwo przechodzi bezpoœrednio w rêce

Habsburgów zarz¹dzane przez Komorê Cieszyñsk¹. Roz-

poczynaj¹ siê gwa³towne przeœladowania ewangelików. W

1654 roku zostaje zamkniêtych 49 koœcio³ów i kaplic na

tym terenie. Wypêdzono wszystkich ewangelickich ksiê¿y

i nauczycieli. Zabroniono pod surowymi karami odprawia-

nia nabo¿eñstw po domach, posiadania ksi¹g ewangelic-

kich (Biblii, zbiorów kazañ, œpiewników), a protestanci mie-

li obowi¹zek przejœæ na ³ono koœcio³a katolickiego. Wpro-

wadzanie rozkazów w ¿ycie nadzorowa³a komisja koœciel-

na dzia³aj¹ca w Cieszynie, przy udziale policji i Zakonu Je-

zuitów, a ksiê¿a katoliccy mieli obowi¹zek sk³adania spra-

wozdañ z postêpów wprowadzania w ¿ycie nakazów.

Czêœæ ewangelików Œl¹ska Cieszyñskiego opuœci³a ten

teren, a wiêkszoœæ zaczê³a siê zbieraæ na tajnych na-

bo¿eñstwach w lasach. Nabo¿eñstwa odprawiali ksiê¿a

s³owaccy, udzielali komunii œwiêtej, œlubów, chrzcili dzie-

ci. W Beskidzie Œl¹skim do dziœ odkryto 9 miejsc spo-

tkañ ewangelików - 6 po stronie polskiej a 3 po cze-

skiej. Wszystkie zosta³y opisane i zilustrowane w wy-

danej przez Augustanê w 2009 roku ksi¹¿ce -„Leœne Ko-

œcio³y”.

W³adcy Cesarstwa Habsburgów zaczêli sobie powoli zda-

waæ sprawê ze strat, jakie dla skarbu przynosi walka z

protestantyzmem. Dokonywali wiêc ustêpstw. Pierwszym

by³a zgoda po Ugodzie Altranstätskiej na wybudowanie 6

„Koœcio³ów £aski” na pó³nocnych obrze¿ach cesarstwa.

Jednym z nich jest Koœció³ Jezusowy w Cieszynie, które-

go budowê rozpoczêto w 1709 roku, a którego 300-lecie

istnienia obchodzono uroczyœcie w maju tego roku. Na-

stêpnie w roku 1782 wydany zosta³ „Patent tolerancyjny”,

na mocy, którego ewangelicy byli ju¿ tolerowani, mogli

budowaæ domy modlitwy, odprawiaæ nabo¿eñstwa, ale

pe³ni praw nie otrzymali. Pierwszy dom modlitwy na Œl¹-

sku Cieszyñskim powsta³ w Jaworzu, ju¿ w marcu 1782

roku poœwiêcono kamieñ wêgielny pod jego budowê a 16

sierpnia br. obchodzono uroczyœcie 227 rocznicê jego za-

³o¿enia. Dopiero „Patent Protestancki” z 1861 roku wyda-

ny przez cesarza Franciszka Józefa, zrównywa³ prawa

ewangelików z katolikami. Zezwala³ na budowê koœcio³ów

z wie¿ami i dzwonami, a samorz¹dy parafialne mog³y de-

cydowaæ o losach parafii.

Przypomnienie tych faktów pozwoli zrozumieæ Czytelniko-

wi, dlaczego ewangelicy na prze³omie XVII i XVIII wieku

spotykali siê na tajnych nabo¿eñstwach w lasach. Jednym

z tych miejsc jest zbocze Wysokiego. Nie ma 100% doku-

mentacji faktograficznej potwierdzaj¹cej, ¿e miejsce to

wybrali i przysposobili do swoich spotkañ w tamtym czasie

ewangelicy z Jaworza i okolicznych wiosek. Na podstawie

nik³ych ustnych przekazów i na podstawie zapisów w kroni-

kach parafii rzymskokatolickiej w Jasienicy i w Miêdzyrze-

czu nale¿y s¹dziæ, ¿e grupy id¹ce w kierunku „lasów biel-

skich” sz³y w³aœnie na zbocze Wysokiego. Nigdzie te¿ do

dziœ nie znaleziono dowodów, aby zbudowane amfiteatral-

nie 13 stopni na tym zboczu s³u¿y³o innym celom ni¿ tajne

nabo¿eñstwa.

Bior¹c te fakty pod uwagê Rada Parafialna Parafii Ewan-

gelickiej w Jaworzu postanowi³a upamiêtniæ to miejsce,

organizuj¹c 15 sierpnia nabo¿eñstwo w leœnym koœcie-

le. S³oneczna pogoda sprawi³a, i¿ w ten dzieñ od godz.

9.3o do 11.oo na zbocze Wysokiego dotar³o ponad 200

osób z Jaworza, Jasienicy, Œwiêtoszówki, Skoczowa, Miê-

dzyrzecza, Starego Bielska i Bielska jak przed 300 laty.

Goœcinnie w nabo¿eñstwie wziê³a udzia³ delegacja z pa-

rafii partnerskiej z Sandhausen z Niemiec i grupa m³o-

dzie¿y Zugvogel Verein (Towarzystwo Wêdruj¹cy Ptak)

z tego samego miasta, która swoj¹ tygodniow¹ wêdrów-

kê po Beskidach zakoñczy³a na zboczu Wysokiego. Na-

bo¿eñstwo odprawi³ i okolicznoœciowe kazanie wyg³osi³

proboszcz ks. W³adys³aw Wantulok. Zebrani z zadowo-

leniem przyjêli wiadomoœæ, ¿e nabo¿eñstwo w leœnym ko-

œciele na zboczu Wysokiego odbywaæ siê bêdzie co roku

w sierpniu.

 Leopold K³oda
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Z ¯YCIA PARAFII KATOLICKIEJ

Czcigodnemu ks  kanonikowi Adamowi Gramatyce

Proboszczowi  Parafii Opatrznoœci Bo¿ej w Jaworzu

Z okazji 30-lecia pos³ugi kap³añskiej w parafii w Jaworzu

zdrowia i obfitych ³ask Bo¿ych na dalsze lata ¿ycia i kolejne

lata pracy duszpasterskiej

¿ycz¹

Wójt i Rada Gminy Jaworze

oraz Redakcja Echa Jaworza

„Dobry pasterz, pasterz wed³ug Bo¿ego serca, jest naj-

wiêkszym skarbem, jaki dobry Bóg mo¿e daæ parafii i jed-

nym z najcenniejszych darów Bo¿ego mi³osierdzia”

Z myœli œw. Jana Marii Vianneya

Sierpieñ w parafii pw Opatrznoœci Bo¿ej

w Jaworzu
Miesi¹c sierpieñ dla wiernych koœcio³a katolickiego ma

szczególne znaczenie i obfituje w wiele wydarzeñ niezwy-

kle istotnych z punktu widzenia duchowoœci katolickiej.

Oczywiœcie kulminacyjnym œwiêtem w tym miesi¹cu jest

dzieñ 15 sierpnia - Œwiêto Wniebowziêcia Najœwiêtszej

Marii Panny i zarazem u nas w Polsce œwiêto pañstwo-

we Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzo-

ne tego samego dnia na pami¹tkê zwyciêskiej bitwy war-

szawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-

bolszewickiej. Wniebowziêcie Najœwiêtszej Marii Panny jest

jednym z dogmatów Koœcio³a katolickiego, og³oszonego w

konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus przez pa-

pie¿a Piusa XII. W Polsce œwiêto to jest tak¿e nazywane

Œwiêtem Matki Boskiej Zielnej.

Z kolei przypadaj¹ce w tym dniu œwiêto pañstwowe ma

równie¿ swoj¹ tradycje. Ustanowienie Œwiêta ¯o³nierza

sankcjonowa³ prawnie rozkaz Ministra Spraw Wojskowych

gen. broni Stanis³awa Szeptyckiego z dnia 4 sierpnia 1923

roku. W dniu 15 sierpnia na pami¹tkê bitwy warszaw-

skiej obchodzono Œwiêto ¯o³nierza, tak równie¿ by³o w

Polskich Si³ach Zbrojnych podczas II wojny œwiatowej.

W okresie PRL ze wzglêdów ideologicznych, œwiêto to

przeniesiono na 12 paŸdziernika- jako Dzieñ Ludowego

Wojska Polskiego - upamiêtniaj¹c w ten sposób chrzest

bojowy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Koœciuszki pod

Lenino. Ponownie 15 sierpnia jako Dzieñ Wojska Pol-

skiego wprowadzone ustaw¹ Sejmu z 30 lipca 1992 r.

Tyle przypomnieniem znanych faktów z historii najnow-

szej Polski.

Trzydziestolecie pos³ugi kap³añskiej

ks. Adama Gramatyki w Jaworzu

Dzieñ 15 sierpnia ma równie¿ jeszcze jedno znacze-

nie – szczególnie dla wiernych parafii katolickiej. Mia-

nowicie 15 sierpnia 1979 roku pos³ugê kap³añsk¹ w

naszej parafii rozpocz¹³ proboszcz ks. Adam Gra-

matyka. To ju¿ 30 lat Jego pracy dla koœcio³a i ca³ej

parafii. Wszyscy widzimy ile zmian zasz³o w parafii dziê-

ki Jego zaanga¿owaniu i wielu inicjatywom. To w cza-

sie pos³ugi ks. Adama koœció³ katolicki zosta³ odremon-

towany, zainstalowano ogrzewanie, powiêkszono cmen-

tarz, przebudowano kaplicê w Jaworzu Na³ê¿u, reakty-

wowano Akcjê Katolick¹, zaczêto wydawaæ Informator

Parafialny „Opatrznoœc”, Dom Katolicki - dawna Czy-

telnia Katolicka znów zachwyca swoim wygl¹dem, nowe

alejki, nowe ogrodzenie, wspó³praca ze Spo³eczn¹ Rad¹

Ochrony i Odnowy Zabytków w dziele restauracji tzw

Kwatery Hrabiowskiej, to tylko niektóre i najwa¿niejsze
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zmiany w parafii, jakie zasz³y w czasie minionych 30

lat. Ale pos³uga ks Adama to nie tylko dba³oœæ o sprawy

materialne koœcio³a i parafii, ale to przede wszystkim

pos³uga duszpasterska, a wiêc coœ czego nie da siê prze-

liczyæ i statystycznie przedstawiæ. To tak¿e dobre rela-

cje ekumeniczne z braæmi innych koœcio³ów - a szcze-

gólnie Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Jaworzu.

Ale ta druga – duchowa cz¹stka pracy kap³ana pozo-

staje w pamiêci i naszych sercach.

Kierunek - Jasna Góra!

W sierpniu rokrocznie wyrusza diecezjalna pielgrzymka

na Jasn¹ Górê, Równie¿ i w tym roku 6 i 7sierpnia z tere-

nu ca³ej Diecezji Bielsko-¯ywieckiej wyruszyli wierni na piel-

grzymi szlak. P¹tnicy szli w piêciu grupach: z Bielska-Bia-

³ej, Oœwiêcimia, Cieszyna, Andrychowa oraz Czechowic-

Dziedzic. Równie¿ z parafii katolickiej wiele rodzin w³¹czy-

³o siê do tej swego rodzaju „ewangelizacji w drodze”. Wœród

uczestników znalaz³a tak¿e siê 40-osobowa grupa Wêgrów

i Bia³orusinów oraz wychowankowie bielskiego oœrodka dla

narkomanów „Nadzieja”. Na jasnogórski szczyt p¹tnicy

dotarli w ulewnym deszczu 11 sierpnia. Uroczystej Mszy

œw. w jasnogórskim sanktuarium przewodniczy³ bp Janusz

Zimniak.

Wielu spoœród jaworzañskich pielgrzymów udaje siê do

duchowej stolicy Polski rokrocznie. W³aœnie piesza piel-

grzymka daje im okazjê do prze¿ycia prawdziwych reko-

lekcji w drodze. To nie to samo co wyjazd samochodem

i „zwiedzanie” sanktuarium. Pielgrzymka od strony wi-

dzialnej to „wêdrowny obóz”, a od niewidzialnej to sze-

reg nawróceñ, refleksji nad sob¹, tysi¹ce spowiedzi i roz-

mów prostuj¹cych zagmatwane ludzkie drogi. Pielgrzym-

ka to rekolekcje w drodze z wyraŸnym celem dojœcia.

Jednak w wymiarze duchowym pielgrzymka powinna

trwaæ nadal, a wtedy konieczne jest, jak mówi¹ pielgrzy-

mi „przy³o¿enie ucha do tego miejsca, aby us³yszeæ to,

co Matka chce nam przekazaæ od Syna”. Trud kilkudnio-

wego pielgrzymowania wbrew pozorom nie przerasta

mo¿liwoœci fizycznych zdrowego cz³owieka. Oderwanie

siê od otaczaj¹cej rzeczywistoœci, koncentrowanie na du-

chowej stronie ¿ycia pozwala wielu ludziom odnaleŸæ sie-

bie samego, spojrzeæ na swoje ¿ycie z innej strony. Co-

dzienne msze œwiête, œpiew w drodze, dzielenie siê œwia-

dectwem wiary, szukanie swego miejsca w koœciele, w

reszcie rachunek sumienia i kontemplacyjna modlitwa

s¹ tym dla duszy czym rekonwalescencja dla naszego

cia³a w szpitalu. Buduj¹ca jest równie¿ goœcinnoœæ i ¿ycz-

liwoœæ, z jak¹ spotykaliœmy siê na trasie naszego piel-

grzymowania - powiedzia³ jeden z pielgrzymów.

Specyfik¹ tej pielgrzymki jest fakt, ¿e tworzy j¹ piêæ grup,

które ca³¹ trasê wêdruj¹ osobno, a ³¹cz¹ siê dopiero w

Czêstochowie. W zale¿noœci sk¹d wyruszyli pielgrzymi,

jedni przemierzyli 180 km, a inni 220 km. Przewodni-

kiem pielgrzymki by³ ks. Józef Walusiak. Wraz ze œwiec-

kimi pielgrzymami pod¹¿a³o oko³o 40 kap³anów, 30 kle-

ryków oraz 10 sióstr zakonnych. Obs³ugê medyczn¹ za-

pewni³a grupa Pomocy Maltañskiej z Bielska-Bia³ej.

Obchody 68. rocznicy œmierci

œw. Maksymiliana Kolbe

14-go sierpnia obchodzono 68 rocznicê œmierci Ojca

Maksymiliana Kolbe. W Mszy œw. przy Bloku 11 na te-

renie by³ego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birke-

nau sprawowana by³a Eucharystia – koncelebrowana

przez ok. 100 ksiê¿y i zakonników Msza œwiêta by³a kul-

minacyjnym punktem oœwiêcimskich obchodów 68. rocz-

nicy mêczeñskiej œmierci œw. Maksymiliana Marii Kol-

bego. Mszy œw. przewodniczy³ kard. Stanis³aw Dziwisz.

Obok metropolity krakowskiego modlili siê tak¿e ordy-

nariusz diecezji bielsko-¿ywieckiej bp Tadeusz Rako-

czy i bp pomocniczy Janusz Zimniak. Kard. Dziwisz w

homilii wskaza³ na wa¿ny aspekt tego wydarzenia sprzed

68 lat - w swych ostatnich godzinach o. Kolbe ods³oni³

swój nierozerwalny zwi¹zek z Chrystusem, mówi¹c, ¿e

jest katolickim kap³anem. „Kiedy dzisiejszy patron, jako

wiêzieñ wyst¹pi³ na placu apelowym obozu koncentra-

cyjnego w Oœwiêcimiu, postawiono mu pytanie: ‘Kim

jesteœ?’. Odpowiedzia³: ‘Jestem katolickim kap³anem’.

Jest to œwiadectwo, a zarazem publiczne wyznanie, z

którym wkroczy³ na ostatn¹ drogê ¿ycia bêd¹c¹ oczeki-

waniem na œmieræ-mówi³ kardyna³ .

Z wizyt¹ w Parafii NMP w Pogórzu

Na zaproszenie jaworzanina - ks. Ignacego Czadra –

proboszcza Parafii NMP w Pogórzu, wielu z parafian i

nie tylko, uda³o siê w dniu 16 sierpnia na koncert muzyki
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powa¿nej w wykonaniu m³odych artystów z Mo³dawii.

Rokrocznie dzieci te przyje¿d¿aj¹ do Pogórza na dwu-

tygodniowe kolonie organizowane przez Charytatywne

Stowarzyszenie Opiekuñczo-Wychowawcze „IGNIS”. W

wykonaniu m³odych artystów mogliœmy pos³uchaæ zna-

Wystawa w Galerii na Zdrojowej
W sierpniu w Galerii na Zdrojowej mo¿na by³o podziwiaæ

prawdziwe „pere³ki natury” uwiecznione w fotografiach dr

Ryszarda Kozika z Uniwersytetu Pedagogicznego Krako-

wie. Dr Ryszard Kozik od lat wspó³pracuje z dr Markiem

Guzikiem z Instytutu Biologii uczelni wspó³pracuj¹cej z na-

szym gimnazjum w Jaworzu Œrednim.

Tak wiêc jego zami³owanie do fotografowania natury nie

jest dzie³em przypadku. Wystawa w Galerii Oœrodka Pro-

mocji Gminy zatytu³owana by³a „Cztery pory roku w przy-

rodzie”. Pasj¹ autora jest podpatrywanie przyrody i jej

uwiecznianie w fotografii. Wiele jego fotografii stanowi ilu-

stracjê do podrêczników biologii oraz do artyku³ów w cza-

sopismach przyrodniczych. Prezentowane na ekspozycji

fotografie stanowi¹ tylko czêœæ z jego bogatej kolekcji.

Fotografie przedstawiaj¹ œwiat roœlin i zwierz¹t w ich na-

turalnym œrodowisku.

Piotr Filipkowski

nych utworów muzyki powa¿nej i religijnej. Po koncer-

cie zostaliœmy zaproszeni przez ks Ignacego na wspól-

ne spotkanie przy kawie, cieœcie i gor¹cym posi³ku do

sali parafialnej.

Opracowa³: Piotr Filipkowski



2009 ROKWRZESIEÑ ECHO JAWORZA str. 21

Pasja rodzi siê z popio³ów…

Ju¿ po raz dziewi¹ty w dniach 15-16 sierpnia mi³oœnicy sta-

rych zabytkowych samochodów i motocykli zorganizowali

rajd. Organizatorami imprezy by³y Automobilklub Beskidz-

ki i Ko³o Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Kra-

kowskiego. Rajdy takie maj¹ swoj¹ tradycyjn¹ oprawê, nie

tylko lœni¹ce w ka¿dym calu pojazdy, ale i stroje- znamiona

epoki, z której jest dany pojazd – jak dzisiaj byœmy powie-

dzieli- hitem roku. Baz¹ rajdu by³y Bielany nad So³¹.

W tym roku trasa wiod³a z Bielan przez Kozy- Bielsko-Bia³¹,

Jaworze – Jasienicê do Strumienia. Stamt¹d przez Psz-

czynê i Czechowice-Dziedzice z powrotem do bazy w Bie-

lanach. O godzinie 10.00 pierwsze za³ogi zaczê³y przy-

je¿d¿aæ na parking przy ul. Wapienickiej, a st¹d na prezen-

tacyjny przejazd wokó³ amfiteatru. Organizatorów oczeki-

wali w³odarze Jaworza - wójt Zdzis³aw Bylok, wiceprze-

wodnicz¹cy Rady Gminy Zbigniew Putek oraz dyrektor

Oœrodka Promocji Gminy Leszek Baron. Wójt przekaza³

na rêce komandora rajdu Marka Lekkiego Puchar Wójta

Gminy Jaworze.

A wœród zabytków by³y pojazdy te jeszcze przez wielu

nas pamiêtane- relikty ancien regime- jak Syrenki, Wart-

burgi , du¿e i ma³e Fiaty ( te najstarsze), Warszawy, Sko-

dy Octavie , Moskwicze. Tak¿e te kojarzone ze „z³ym”

imperializmem- amerykañskie kr¹¿owniki szos, ró¿ne

modele i wersje Mercedesów. Nie zabrak³o jednoœladów,

a wœród nich pere³ki - Junaki, WSK, popularne niegdyœ

Dziewi¹ty Miêdzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych Bielany 2009

skutery Jawa czy Komarki. Jednym s³owem by³o co po-

dziwiaæ. Jednak prawdziwymi diamentami wœród klejno-

tów motoryzacji by³y samochody; Ramblera Runabout

z 1903r. oraz Bruscha z 1911r. Z oczywistych wzglê-

dów tak stare auta nie mog³y o si³ach w³asnych koni me-

chanicznych pokonaæ doœæ d³ugiej i górzystej trasy, wiêc

by³y transportowane specjalnie do tego celu przystoso-

wanym zabytkowym autobusem. Jak to udowodni³ jeden

z organizatorów - s¹ to samochody w pe³ni sprawne. Je-

den z nich „odpali³” za pierwszym razem- rzec by mo¿na

„na dotyk”. Czêœæ z prezentowanej historii motoryzacji w

formie zdjêæ zamieszczamy obok, inne bêd¹ dostêpne

na stronach Oœrodka Promocji Gminy Jaworze. Oprócz

mi³oœników starych pojazdów z kraju, na rajd przyby³y

za³ogi z Czech, S³owacji, Niemiec i Anglii. W sumie w

tegorocznej edycji rajdu wziê³o udzia³ 80 pojazdów.

Zanim za³ogi wyruszy³y dalej w trasê, kierowcy pojechali

na parking do Jaworza Na³ê¿a, zaœ tu¿ przed odjazdem

prawdziwy rarytas- wêdzonymi pstr¹gami podj¹³ rajdowców

wójt Zdzis³aw Bylok.                                     Piotr Filipkowski
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„Promowanie i kultywowanie tradycji regionalnych

wœród spo³ecznoœci lokalnej i zaprzyjaŸnionych gmin

zagranicznych”

 Taki by³ oficjalny tytu³ na zaproszeniu do Skansenu Zyg-

munta Podkówki w Jaworzu na niedzielê 23 sierpnia. Jak

wynika³o z zaproszenia – goœcie mieli mieæ okazjê zapo-

znaæ siê z dawnymi zwyczajami zwi¹zanymi wypiekiem

chleba, mieleniem zbo¿a, szatkowaniem kapusty i dawnym

tradycyjnym kiszeniem kapusty - ³¹cznie z jej deptaniem w

drewnianej beczce, pokazem wyrobu mas³a, degustacj¹

sera bia³ego oraz degustacj¹ miodu oczywiœcie tego bez

ulepszaczy itd. Do tego pokaz tradycji regionalnych- rêko-

Biesiada Œl¹ska czyli Pokaz tradycji

Z dzia³alnoœci Stowarzyszenia Nasze Jaworze
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dzie³a ludowego w wykonaniu Pañ z Ko³a Zainteresowañ

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu pod prze-

wodnictwem pastorowej Anny Wantulok, czy tkanych ob-

razów w wykonaniu Eugeniusza Szczypki.

A wiêc pokaz, prezentacja, ewentualne wyk³ady, a to wszyst-

ko raczej kojarzy nam siê z pewn¹ sztamp¹ i -jak mawia

m³odzie¿- sztywniactwem.

Czy tak by³o w niedzielne popo³udnie w Skansenie Zyg-

munta Podkówki przy ul. Cyprysowej - przewodnicz¹-

cego Stowarzyszenia Nasze Jaworza - organizatora ca-

³ej imprezy?

Ci co byli wiedz¹, ¿e impreza uda³a siê na „szóstkê”. Nie

tylko wy¿ej wymienione atrakcje przyci¹gnê³y rzesze

mieszkañców, ale i forma w jakiej by³a prowadzona sama

prezentacja dawnych tradycji. Ka¿dy kto tylko nie ba³ siê

spróbowaæ swych si³ w starciu kolejnych g³ów kapusty, móg³

stan¹æ do rywalizacji. Ka¿dy móg³ za darmo przypomnieæ

sobie prawdziwy smak mas³a, smalcu, mleka, sera - bez

konserwantów. Mo¿na by³o skosztowaæ regionalnego ko-

³acza, wêdzonego pstr¹ga, grilowanej kie³basy. Choæ byli

i tacy, co woleli „chipsy” w po³¹czeniu z andrutem pola-

nym swojskim miodem. Ale to ju¿ kwestia smaku m³ode-

go pokolenia. Pewnie i tak zatêskni¹ z czasem do tych

„nieska¿onych„ potraw.

 Do tego prawdziwie rodzinna atmosfera, bez sztucznej

sztampy, wyre¿yserowanego przedstawienia. Na „biesiadê”

do Skansenu Zygmunt Podkówka zaprosi³ wszystkie or-

ganizacje i stowarzyszenia dzia³aj¹ce w Jaworzu. Ale nie

tylko, byli równie¿ przedstawiciele z Republiki Czeskiej -

ze Stritezia i Ostrawy. Czy by³a jakaœ „lista nieobecnych”?

Chyba nie.

Aktywnie w prezentacje tradycji wyrobów kulinarnych w³¹-

czy³y siê panie z kó³ gospodyñ wiejskich; Ko³a nr 1 w

Jaworzu Dolnym pod wodz¹ Danuty Mynarskiej i ko³a

nr 2 w Jaworzu Œrednim pod przewodnictwem Ireny

Mikler. A tak¿e Ko³a Emerytów i Rencistów z Krystyn¹

Plaza-Popielas na czele. Ko³o to wspiera³ swoj¹ wystaw¹

pan Augustyn Szczypka. Ponadto du¿ym zainteresowa-

niem cieszy³o siê bogate stoisko Ko³a Pañ Parafii Ewan-

gelicko-Augsburskiej. Na imprezê te licznie przybyli cz³on-

kowie Towarzystwa Mi³oœników Jaworza. By³o tak¿e re-

prezentowane Kó³ko Rolnicze z jego prezesem Józefem

Miklerem na czele. Nie zabrak³o równie¿ przedstawicieli

Rady Gminy – a wiêc radnych z przewodnicz¹cym RG

Jaworze Andrzejem Œliwk¹ na czele wraz z radnym Je-

rzym Ryrychem i Krystyn¹ Szczypk¹ – Przewodnicz¹c¹

Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Promocji oraz Kierow-

nikiem Zespo³u Zadaniowego Urzêdu Marsza³kowskiego

w Bielsku-Bia³ej – Rudolfem Galoczem. Byli tak¿e dru-

howie z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Tyle jeœli chodzi o

„listê obecnoœci”. Nie zabrak³o równie¿ cz³onków Stowa-

rzyszenia Nasze Jaworze, a wœród nich min. El¿biety

Zagu³a, Haliny Strzelec.

 Co jednak jest najwa¿niejsze na imprezê przysz³o wielu

mieszkañców niezrzeszonych, po prostu mi³oœników Ja-

worza- zarówno tego „Naszego”, jak i z „Towarzystwa”,

oraz z „Kó³”.

Impreza rozpoczê³a siê o godzinie 15- tej, a uroczyœcie otwo-

rzy³ j¹ przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Nasze Jaworze

Zygmunt Podkówka oraz w imieniu pozosta³ych organi-

zacji i stowarzyszeñ – Danuta Mynarska - przewodnicz¹-

ca Ko³a Gospodyñ Wiejskich nr 1.

Swego rodzaju biesiadê uatrakcyjni³a wystêpem Orkiestra

Dêta Glorieta oraz Zespó³ Regionalny z G³êbowic k. Andry-

chowa. Czêœæ goœci Skansenu uczestniczy³a w pokazie tra-

dycji kulinarnych, inni zajmowali siê degustacj¹ potraw, ale

i zapewniali duchow¹ strawê dla wszystkich, bowiem w

wystêp spontanicznie w³¹cza³a siê publicznoœæ- mieszkañ-

cy, œpiewali znane i popularne pieœni ludowe i biesiadne,

tañcz¹c na „zielonym parkiecie”. Jako swego rodzaju po-

dziêkowanie dla organizatora by³o – wspólne odœpiewanie

„Sto lat” dla Zygmunta Podkówki. Choæ trzeba dodaæ, ¿e
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we wszystkich dzia³aniach wspiera³a go

¿ona Halina.

Prezentacja tradycji czy typowa biesiada

ludowa?

Pewnie jednym i drugim by³a impreza w

Skansenie.

Oprócz wartoœci dydaktycznych, jakie wnio-

s³a- pokaz przyrz¹dzania i degustacja tra-

dycyjnych potraw Œl¹ska Cieszyñskiego-,

by³a tak¿e znakomit¹ okazj¹ do spotkania i

wspólnego biesiadowania ca³ych ro-

dzin, niezale¿nie od pogl¹dów, przy-

nale¿noœci politycznej i wyznaniowej.

Wiceprzewodnicz¹cemu Rady Gmi-

ny i zarazem Przewodnicz¹cemu Sto-

warzyszenia Nasze Jaworze Zygmun-

towi Podkówce wypada tylko ¿yczyæ

kolejnych tego typu imprez.

Piotr Filipkowski
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Bezpieczna droga do szko³y
Temat wydawaæ by siê mog³o tak znany, ¿e nie warto o tym

ju¿ mówiæ. Jednak statystyki jakkolwiek na nie spojrzymy

pokazuj¹, ¿e rokrocznie wiele dzieci rozpoczyna rok szkol-

ny i… niestety nie zawsze szczêœliwie. Wiele jednak zale-

¿y od nas rodziców. O ile dzieci te najm³odsze do przed-

szkola czy pierwszych klas szko³y podstawowej zawozimy

lub osobiœcie prowadzimy- te¿ nie zawsze stosuj¹c siê o

przepisów ruchu drogowego, o tyle w przypadku starszych

dzieci i m³odzie¿y wydaje nam siê, ¿e nie trzeba niczego

przypominaæ. Mo¿e jednak lektura poni¿szych zasad dla

wiêkszoœci znana, ale mimo wszystko w formie powtórki

pozwoli unikn¹æ przykrych zdarzeñ drogowych.

Bywa, ¿e w trakcie drogi do/ze szko³y, dzieci zamiast kon-

centrowaæ siê na otoczeniu, rozmyœlaj¹ o swoich wakacyj-

nych przygodach. Rodzice równie¿ nie daj¹ dobrego przy-

k³adu, zapominaj¹c o przestrzeganiu regu³ bezpieczeñstwa

swoich dzieci.

Oto kilka podstawowych zasad bezpieczeñstwa, któ-

rych przestrzeganie, jeœli w 100% nie uchroni – to przy-

najmniej zminimalizuje ryzyko udzia³u w wypadku dro-

gowym:

• pamiêtaj, aby Twoje dziecko zawsze by³o widoczne na

drodze, nosi³o odblaski

• nie pozwalaj dziecku s³uchaæ muzyki czy korzystaæ z

telefonu komórkowego, gdy idzie pieszo do szko³y

• zapoznaj dziecko z podstawowymi zasadami bezpie-

czeñstwa ruchu drogowego (aby zachowa³o szczególn¹

ostro¿noœæ na pasach, podczas przechodzenia przez uli-

cê czy na przystanku autobusowym)

• przypomnij dziecku, aby zawsze by³o skoncentrowane

na otoczeniu

• przestrzegaj dziecko przed wsiadaniem do samocho-

dów osób nieznajomych, nawet gdy powo³uj¹ siê na ro-

KOMENDANT POLICJI RADZI

dziców oraz przed oddalaniem siê od szko³y czy drogi

do domu z osobami nieznajomymi

Gdy zawozimy dziecko samochodem do szko³y pamiê-

tajmy:

1. aby mia³o zawsze zapiête pasy bezpieczeñstwa lub sie-

dzia³o w specjalnym, odpowiednim foteliku ochronnym,

je¿eli nie ukoñczy³o jeszcze 12 lat, a jego wzrost nie

przekracza 150cm

2. Je¿eli chcesz zainstalowaæ fotelik dla dziecka na przed-

nim siedzeniu, a Twój samochód wyposa¿ony jest w

poduszkê powietrzn¹, pamiêtaj, aby ustawiæ fotelik wy-

³¹cznie przodem do kierunku jazdy – nigdy ty³em. Otwie-

raj¹ca siê z prêdkoœci¹ 130 km/h w przypadku zderze-

nia poduszka jest dla dziecka, siedz¹cego ty³em do kie-

runku jazdy olbrzymim niebezpieczeñstwem

3.  w czasie zderzenia przedniego przy prêdkoœci 50

km/h, waga dziecka zwiêksza siê dziesiêciokrotnie,

dlatego trzymanie dziecka na kolanach przez oso-

bê doros³¹ podczas podró¿y samochodem jest bar-

dzo niebezpieczne. Osoba doros³a nie bêdzie w sta-

nie utrzymaæ dziecka, a jeœli sama nie bêdzie za-

piêta to bêdzie dla dziecka dodatkowym zagro¿e-

niem

4. w samochodzie na pó³ce pod tyln¹ szyb¹ nie nale¿y

umieszczaæ ciê¿kich przedmiotów. W przypadku zde-

rzenia, mog¹ one zmieniæ siê w niebezpieczne pociski

5. œwieæ przyk³adem – przestrzegaj zasad bezpieczeñ-

stwa i przepisów drogowych. 

Pamiêtaj, ¿e dzieci ucz¹ siê naœladuj¹c swoich ro-

dziców. Jeœli nie dajesz dobrego przyk³adu, ³ami¹c

przepisy drogowe, dziecko w przysz³oœci bêdzie za-

chowywaæ siê podobnie.

Opracowanie: Piotr Filipkowski

W imieniu Zarz¹du Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”

pragnê serdecznie podziêkowaæ wszystkim uczestnikom imprezy  za tak liczne przybycie.

Szczególne s³owa podziêkowania za pomoc przy organizacji imprezy pragnê przekazaæcz³onkom

stowarzyszenia, Paniom: Danucie Mynarskiej, Irenie Mikler, Krystynie Plaza-Popielas,

Krystynie Szczypka, El¿biecie Zagu³a, Halinie Strzelec oraz Franciszce Krajewskiej.

 Dziêkujê równie¿ Paniom z KGW 1 za pomoc podczas przygotowania dañ regionalnych

oraz Ko³u Pañ z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej.

Szczególne s³owa podziêkowania kierujê pod adresem

w³adz Urzêdu Gminy Jaworze i Oœrodka Promocji Gminy

Zygmunt Podkówka

Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Nasze Jaworze
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

Brawa dla naszych ³uczników.
25 lipca w pobli¿u Œrody Wielkopolskiej odby³a siê II runda

Pucharu Polski, bêd¹ca równoczeœnie VI rund¹ Grand Prix

2009 w £ucznictwie 3D.

W zawodach, na goœcinnej wielkopolskiej ziemi, œwietnie

spisali siê reprezentanci naszego klubu.

Zawodnicy X-10 Jaworze wywalczyli nastêpuj¹ce lokaty:

- kategoria TRLB : Adam Bisok – 1 miejsce;

- kategoria CB : Arkadiusz Gondro – 1 miejsce, Micha³ Leja

– 3 miejsce;

- kategoria CU : Lucjan Socha – 1 miejsce, Roman Sikora

– 6 miejsce, £ukasz Gondro – 7 miejsce;

- kategoria CU-Junior : Ma³gorzata Sikora – 1 miejsce;

- kategoria OL MINIS : Maria Sikora – 1 miejsce;

W drugim dniu rywalizacji rozegrano I MISTRZOSTWA POL-

SKI w nowej dla ³uczników konkurencji – pojedynku ³uczniczym,

parami w systemie pucharowym do opadaj¹cych celów.

Wyniki III Rundy Pucharu Polski 2009
VII GP. Tarnowskie Góry

TR-LB kadet kobiety

1. Œliwka Sabina NN 83 pkt.

2. Bisok Ewelina NN 83 pkt.

3. Bisok Beata NN 83 pkt.

OL Junior Minis

1. Sikora Maria x-10- Jaworze 221 pkt.

TR-LB mê¿czyŸni

l. Bisok Adam x-10- Jaworze 193 pkt.

Hu mê¿czyŸni

3. Cymkiewicz Adam x-10- Jaworze 233 pkt.

Zwyciêstwo £uczników
W dniach 29-30.08.2009 w Supraœlu odby³ siê Ogólno-

polski Turniej £uczniczy M³odzików, w którym startowa³o

³¹cznie 160 zawodników i zawodniczek. Reprezentant

UKS „Dziesi¹tka-Komes” Jaworze Aleksander Grzy-

mek pokona³ wszystkich rywali. Na dystansach 2x40m i

2x30m zdoby³ 1320pkt na 1440pkt mo¿liwych, a tym sa-

mym zosta³ Mistrzem Polski M³odzików. Drugie z³oto

do³o¿y³ na dystansie 2x30m. W konkurencji 2x40m doœæ

pechowo zaj¹³ 4-te miejsce. Wyniki Aleksandra Grzym-

ka: 40m- 317 i 339 na 360 pkt max; 30m- 343 i 321 na

360 pkt max. Turniej sta³ na bardzo wysokim poziomie.

Aleks wygra³ równie¿ presti¿owy konkurs medalistów tzw.

„Strzelanie do maka”, w którym liczy siê suma odleg³o-

Z tej rywalizacji równie¿ zwyciêsko wyszli ³ucznicy repre-

zentuj¹cy jaworzañski klub.

W konkurencji mê¿czyzn tytu³ mistrzowski wywalczy³ Ro-

man Sikora, natomiast juniorka Ma³gorzata Sikora zdoby³a

2 miejsce w klasyfikacji kobiet.

Jaworzanom gratulujemy i trzymamy kciuki za celne oko i

pewn¹ rêkê w nastêpnych rundach Pucharu Polski oraz

koñcowy sukces.                                            Wierny Kibic

5. Kazik Mariusz x-10- Jaworze 232 pkt.

Cu Junior Kobiety

1. Sikora Ma³gorzata x-10- Jaworze 166 pkt.

Cu Junior Mê¿czyŸni

1. Lipiñski Jakub x-10- Jaworze 255 pkt.

CB mê¿czyŸni

1. Gondro Arkadiusz x-10- Jaworze 212 pkt.

CU mê¿czyŸni

1. Socha Lucjan x-10- Jaworze 274 pkt.

2. Socha Dariusz x-10- Jaworze 264 pkt.

4. Sikora Roman x-10- Jaworze 248 pkt.

5. Duda Leszek x-10- Jaworze 246 pkt.

œci strza³ (mierzone w mm) od œrodka tarczy w kszta³cie

maka.                                                 Stanis³aw Hoczek
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MASTER SCHOOL indywidualnie / grupowo

43-385 Jasienica 291 (Krzy¿ówka)

Kontakt tel: 692-45-16-12 oraz 666-85-21-77 (pon.-pt.

14.00-20.00). Zobacz wiêcej na www.masterschool.ovh.org

og³asza nabór na kursy jêzykowe na rok szkolny 2009/2010

w ofercie jêzyk:

ANGIELSKI, NIEMIECKI, ROSYJSKI

Korepetycje - Jêzyk angielski
• wszystkie poziomy zaawansowania

• przygotowanie do matury i innych egzaminów

• pomoc w pisaniu prac i pism w jêzyku angielskim

  (licencjackich i magisterskich)

prowadzi magister filologii angielskiej

z  przygotowaniem pedagogicznym

Jaworze  Tel.  515-296-643

Na sportowo czyli pierwszy dzieñ

Jaworzañskiego Wrzeœnia
Tradycyjnie od wielu lat Jaworzañski Wrzesieñ, coroczna

dwudniowa impreza do¿ynkowa w gminie Jaworze zaczy-

na siê akcentem sportowym. I w tym roku, zgodnie z zapo-

wiedzi¹ odby³y siê mecze pi³ki siatkowej, no¿nej i rodzinny

turniej ³uczniczy. Rzêsisty deszcz i ch³odny wiatr przed po-

³udniem niestety nieco zepsu³y imprezê, a co za tym idzie

popsu³y plany organizatorów. Tak wiêc mecz pi³ki siatkowej

zamiast odbyæ siê na boisku MOW – zosta³ przeniesiony

do hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w

Jasienicy, o czym niestety wiedzieli nieliczni czyli zawodni-

cy. Zaœ turniej ³uczniczy zosta³ rozegrany na drugim boisku

MOW, choæ przez d³ugi czas przypomina³o ono p³ytki staw.

Z ma³ym poœlizgiem rozpoczê³y siê rozgrywki pi³karskie na

boisku przy ul. Folwarcznej. Niesprzyjaj¹ca aura spowodo-

wa³a, ¿e zawodnicy musieli sami siebie dopingowaæ do gry,

gdy¿ kibiców by³o jak na lekarstwo. Szczêœcie wraz ze s³oñ-

cem uœmiechnê³o siê do zawodników bior¹cych udzia³ dru-

giej edycji miêdzynarodowych zawodów Strong Drwal 2009.

Teraz czas na wyniki:

Turniej Pi³ki No¿nej Old Boys

Ogó³em wystartowa³o 5 dru¿yn

1 Miejsce Dru¿yna Old Boys z Jaworza

2 Miejsce Dru¿yna Old Boys ze S³owacji

3 Miejsce Dru¿yna Old Boys „Normal”

4 Dru¿yna Old Boys z Rybnika

Turniej Pi³ki Siatkowej:

1 Miejsce Mega Sport

2 Miejsce Czarny Koñ

3 Miejsce Max Mirbud

Wyró¿nienie Fair Play: Katarzyna Migda³

Wyró¿nienie dla Najlepszego Zawodnika: Rafa³ Zaj¹c

PF

Turniej £uczniczy

Na boisku MOW rozegrano turniej ³uczniczy dla amatorów.

Pogoda nie sprzyja³a zawodom, jednak swe si³y w ³ucznic-

twie sprawdzi³o ³¹cznie 30 osób. W kategorii osób „doro-

s³ych” wysokimi umiejêtnoœciami popisali siê Andrzej Grzy-

mek i ma³¿eñstwo Stanis³awa i Teresy Mroszczyk. Swych

si³ próbowa³y równie¿ osoby przebywaj¹ce w Jaworzu w

celach turystycznych. Na zakoñczenie zawodów rywalizo-

wali ze sob¹ ³ucznicy - „klubowicze” na dystansie 40m do

tarczy 122cm. Tê rywalizacjê wygra³ Aleksander Grzymek

z wynikiem 341pkt na 360 mo¿liwych, przed Ann¹ Hoczek

i Markiem Paw³owiczem. Wszyscy startuj¹cy zostali na-

grodzeni dyplomami, a zwyciêzcy medalami. Liczymy, ¿e

w przysz³ym roku udzia³ w turnieju wezm¹ równie¿ miesz-

kañcy Jaworza.                                        Stanis³aw Hoczek
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Czasopismo „Echo Jaworza” – miesiêcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urz¹d Gminy Jaworze z siedzib¹: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze;

adres redakcji: 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;  internet:

http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespó³ redakcyjny: Piotr Filipkowski - Redaktor Naczelny, Redaktor - Agata Jêdrysko. Druk: Wydawnictwo

„Prasa Beskidzka” Spó³ka z o.o. Redakcja nie zwraca nades³anych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.

Uwaga Reklamodawcy

Og³oszenia reklamowe na dany miesi¹c s¹ przyjmowane  do drugiego wtorku

poprzedniego miesi¹ca w sekretariacie Urzêdu Gminy Jaworze. Redakcja

nie odpowiada za treœæ zamieszczanych reklam. Cena 1 segmentu og³osze-

niowego o wymiarach 9,2 cm x 4 cm = 36,8 cm kw  wynosi 33zl z podatkiem

VAT. Z uwzglêdnieniem, ¿e rozmiar czcionki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 12 pkt

Agencja Us³ug Jêzykowych

Polok Krzysztof
43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698,

tel. (0-33) 817-25-68, tel. kom. 0 602-574-561

e-mail: sworntran@interia.pl

poleca us³ugi w zakresie:

t³umaczeñ przysiêg³ych (j. angielski) tekstów ogólnych

i specjalistycznych (np. medycznych, prawnych itd.);

indywidualnych lekcji jêzykowych;

konsultacji metodyczno-jêzykowych;

doradztwa merytorycznego podczas pisania prac

naukowych (licencjat, praca magisterska);

.

.

.

.
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ci¹g dalszy ze str. 7

Na pocz¹tku i na koñcu korowodu zaprezentowali siê stra-

¿acy z OSP Jaworze i Reka z Republiki Czeskiej. Zainte-

resowania widzów nie zmieni³ nawet przelotny deszcz,

który wbrew prognozom doœæ solidnie przywita³ wje¿d¿a-

j¹cych.

W korowodzie mo¿na by³o zobaczyæ ponad 35 pojazdów

i scenek rodzajowych. Odpowiedzialnym za barwne wido-

wisko by³ Zygmunt Podkówka-wiceprzewodnicz¹cy RG Ja-

worze, w role konferansjera wcieli³ siê z powodzeniem Zbi-

gniew Putek – równie¿ wiceprzewodnicz¹cy RG.

Agata Jêdryko i Piotr Filipkowski

XXIII Jaworzañski Wrzesieñ 5-6.09.2009 r.

Radni: Zbigniew Putek i Zygmunt Podkówka

Korowód - goœcie z Wêgier Korowód - zabytkowe traktory

Dziesi¹ta wystawa ptactwa ozdobnego i zwierz¹t futerkowych

czyli lataj¹ce i kicaj¹ce

 To ju¿ po raz dziesi¹ty podczas jaworzañskich do¿ynek

hodowcy zwierz¹t futerkowych i ptactwa ozdobnego poka-

zali na wystawie wyhodowane przez siebie prawdziwe oka-

zy . Organizatorem wystaw od samego pocz¹tku jest Ru-

dolf Galocz. Punktualnie o godzinie 10-tej w niedzielê uro-

czyœcie otwarto ekspozycjê gdzie oprócz widzów obecni byli

tak¿e przedstawiciele w³adz Urzêdu Gminy Jaworze na czele

z wójtem Zdzis³awem Bylokiem oraz licznie przyby³ymi cz³on-

kami Rady Gminy z przewodnicz¹cym Andrzejem Œliwk¹.

Tradycyjnie te¿ ju¿ wójt otwieraj¹c wystawê wrêczy³ hodow-

com okolicznoœciowe dyplomy. W sumie prezentowa³o siê

35 wystawców z terenu ca³ego powiatu bielskiego. Organi-

zatorzy przygotowali równie¿ atrakcyjne nagrody w loterii

fantowej, wœród których by³y do wylosowania drobne nagro-

dy rzeczowe, jak i ptaki ozdobne lub króliki. Wystawa cie-

szy³a siê du¿ym zainteresowaniem ze strony zwiedzaj¹cych,

których by³o ponad 500 osób. Dochód z biletów wstêpu i

loterii fantowej zostanie przeznaczony na dzia³alnoœæ statu-

tow¹ cz³onków zwi¹zku hodowców.

Piotr Filipkowski
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Druga Edycja Miêdzynarodowych Zawodów Strong Drwal 2009.

XXIII Jaworzañski Wrzesieñ 5-6.09.2009 r.

W sportowej rywalizacji

Turniej ³uczniczy Mecz pi³ki siatkowej

Mecz pi³ki no¿nej na boisku przy ulicy Folwarcznej.
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