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W numerze między innymi:
• Profesor daniel Kadłubiec o tradycjach śWiątecznych śląsKa cieszyńsKiego   
• PodsumoWania i Plany Prac organizacji PozarządoWych W jaWorzu  
• dziesięć lat działalności goPs W jaWorzu

 
                            Niech ten szczególny czas Świąt Wielkanocnych   

              będzie dla wszystkich 
okresem zadumy, wyciszenia, wypoczynku    

i prawdziwej radości.
Z tej okazji składamy wszystkim  

Mieszkańcom naszej Gminy 
najlepsze życzenia.

 Wójt z Radą Gminy Jaworze
 Ośrodek Promocji Gminy
 oraz Redakcja Echa Jaworza

Więcej na stronie 21
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Niech zmartwychwstały Chrystus
oświeca Wasze codzienne drogi życia,

obdarza błogosławieństwem
i pomaga być szczęśliwym.

Radosnych wiosennych Świąt Wielkanocnych
życzy czytelnikom

Polskie Towarzystwo Ewangelickie  
Oddział w  Jaworzu

Pełnych spokoju i radości 
Świąt Wielkanocnych,  

dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie 
oraz optymizmu i nadziei 

Wszystkim Mieszkańcom i Gościom naszej Gminy Jaworze
Życzy Towarzystwo Miłośników Jaworza

Z okazji Świąt Wielkanocnych  
wszystkim Mieszkańcom Jaworza 

 składamy najserdeczniejsze życzenia:  
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,  

mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca 
oraz samych sukcesów.

Zarząd Stowarzyszenia Nasze Jaworze

Niech Zmartwychwstały Chrystus 
oświeca drogi codziennego życia, 

obdarza błogosławieństwem 
i pomaga  odnajdywać prawdziwy sens życia. 
Wesołych i radosnych Świąt Wielkanocnych

Życzy 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

    Najserdeczniejsze życzenia, zdrowych, radosnych i  spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, 
  smacznego jajka, mokrego dyngusa, 

                                        a także odpoczynku w rodzinnym gronie wszystkim mieszkańcom oraz  władzom samorządowym Gminy

                                                          życzą członkinie KGW nr 1 i 2 
                                                                w  Jaworzu 

Z okazji Świąt Wielkanocnych
 życzymy wszystkim Członkom KERiI  oraz Mieszkańcom Jaworza  

wszystkiego co najlepsze, rodzinnej atmosfery,  
szczęścia osobistego, pogody ducha, smacznego jajka 

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Jaworzu

Ogarnięci tą wielką tajemnicą,
 życzymy Wam wiele radości i dobra.

Niech Ten, który powstał z grobu, 
wzmocni wiarę, rozpali miłość,  

niech stanie się dla Was źródłem pokoju, 
zrozumienia i szacunku.

Z okazji zbliżających się świąt

Życzenia  dla jaworzan składa 
Stowarzyszenie  Miłośników Sztuki w Jaworzu

Flesz wydarzeń gminnych

• Integracja dla oczu i podniebienia
Haft cieszyński czy istebniański, a do tego miodny kuch czy 

schab po kujawsku - tego można uczyć się w Jaworzu. Wszystko 
dzięki projektowi „Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej II” 
(Działanie 6.3), współfinansowanemu ze środków Unii Europej-
skiej, w ramach EFS.  Realizacja projektu zaczęła się 10.09.2010 
r., a trwać będzie do 30.05.2011. 

Natomiast zajęcia praktyczne rozpoczęły się w styczniu i obej-
mują szkolenie rękodzieła i sztuki ludowej dla zaawansowanych 
oraz szkolenie kulinarne także dla zaawansowanych. W trakcie 
zajęć z rękodzieła uczestnicy poznają tajniki decoupagu, haftu 
cieszyńskiego czy istebniańskiego, natomiast podczas zajęć 
kulinarnych zatytułowanych „Kuchnia regionów Polski”, smakują 
różne zakątki naszego kraju. Największym uznaniem cieszą się: 
miodny kuch czyli ciasto na bazie marchewki, z posmakiem pier-
nika, schab po kujawsku - w przyprawach i miodzie, z dodatkiem 
wina oraz pischinger - ciasto rodem z Małopolski. 

Efekty kursu rękodzieła będzie można podziwiać na wystawie, 
która będzie zorganizowana na przełomie maja i czerwca w Galerii 
na Zdrojowej. Natomiast kurs kulinarny zakończy się niezwykle 
smacznym egzaminem.

Czy te działania cieszą się powodzeniem?
W 2009 roku trudno było zebrać chętnych, natomiast do tej 

edycji zgłosiły nieomal natychmiast osoby zainteresowane - mówi 
Barbara Galocz-Siwiecka Koordynator projektu - mamy 49 pań 
i 11-stu panów, którzy szczególnie chętnie uczęszczają na kurs 
kulinarny. Generalnie te zajęcia to prawdziwa integracja i zado-
wolenie z osiąganych efektów. 

• Gospodarskie podsumowanie
7 marca 2011r. w strażnicy OSP w Jaworzu odbyło się trady-

cyjnie, jak co roku zebranie ogólne członkiń Koła Gospodyń 
Wiejskich Nr 1.

Spotkanie miało podwójny charakter z jednej strony uczczono 
Międzynarodowy Dzień Kobiet, z drugiej zaś posumowano i oce-
niono działalność koła oraz zarządu kadencji 2007-2010. Koło 

Z PRAC RADY GMINY I WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE

Wesołych Świąt
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Gospodyń Wiejskich na koniec 2010 roku liczyło 74 członki-
nie, z czego 7 pań dołączyło do koła właśnie w 2010 - mówiła 
w sprawozdaniu Danuta Mynarska Przewodnicząca KGW. 
Na zebraniu przyjęto kolejne 3 gospodynie, a to oznacza, 
że organizacja cieszy się niesłabnącym powodzeniem,                                   
a i w ludziach budzi się duch społecznikowski. 

Działalność koła opiera się głównie na pracy dla i wśród  
członkiń. Co roku organizowane są wycieczki  głównie jed-
nodniowe i tak w roku 2007, 2008 i 2009 zorganizowano po 
dwie eskapady, a w 2010 jedną do Wrocławia. Ponadto w 
tymże roku gospodynie  pojechały na Słowację do Tercho-
vej i Orawicy, był to efekt współpracy ze Stowarzyszeniem 
Nasze Jaworze 

KGW nr 1 było i jest aktywne jeśli chodzi o życie społeczno-
kulturalne naszej miejscowości, bierze udział we wszystkich 
ważniejszych imprezach i uroczystościach organizowanych  przez 
Gminę i Ośrodek Promocji Gminy - podkreślała Danuta Mynarska 
- uczestniczyłyśmy w obchodach świąt państwowych (3 Maja, 
Święto Niepodległości).

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Nasze Jaworze,  Ko-
łem Emerytów i Rencistów i KGW Nr 2 gospodynie pomagały przy 
obsłudze imprez kulturalnych w gminie, chodzi tu o Jaworzańską 
Majówkę i Jaworzański Wrzesień, organizując poczęstunek dla 
uczestników imprezy. Trudno zapomnieć znakomity smak kołacza 
czy chleba ze smalcem, serem i czosnkiem. Panie uczestniczyły 
także w obsłudze Targów Agroturystycznych w sierpniu 2010 r. 

oraz organizacji spotkania plenerowego w Jaworzu Nałęzu- 
„Piknik w Jaworzu Nałężu wraz plenerem malarskim”. KGW 
współpracuje z innymi organizacjami działającymi w gminie 
OSP i TMJ. A co najważniejsze jaworzańskie gospodynie 
znakomicie prezentują się podczas imprez powiatowych. 
W Naszym Kulinarnym Dziedzictwie (poza 2010 r.)  każdo-
razowo zajmując miejsca na podium.

Główna działalność koła skierowana jest jednak do człon-
kiń, stąd też organizowane są rocznie przynajmniej 2 - 3 
spotkania tzw. ogólne. Śmiało można nazwać je integracyj-
nymi. To znakomite okazje do wyjścia z domu, rozmowy ze 
znajomymi, do wyśmienitej, pełnej humoru zabawy. Panie 
mile spędzają czas i widać, że sprawia im to wiele radości- 
twierdzi przewodnicząca.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorzą-
dowych Zdzisław Bylok Wójt Gminy Jaworze, Andrzej Śliwka Prze-
wodniczący Rady Gminy, Danuta Kożusznik Prezes Rejonowego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, 
Leszek Baron Dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze oraz 
Irena Stekla przedstawicielka TMJ.  

Całość okrasił występ uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Jaworzu i kwiaty, które dla pań na ręce przewodniczącej złożyli 
przedstawiciele władz samorządowych.

Na koniec warto wspomnieć, że udzielono absolutorium zarzą-
dowi i wybrano ponownie na następną kadencję: Danutę Mynar-
ską,  Marię Maroszek,  Stefanię Sznyr, Krystynę Wykręt, Krystynę 
Czader, Hildę Dziadek, Alinę Konig, Annę Waliczek, Aurelię Ficek.

Przygotowała: Agata Jędrysk
Foto: OPG

IV SESJA RADY GMINY JAWORZE  
3 marca 2011 roku

Rada Gminy przegłosowała wniosek w sprawie wprowadzenia 
dodatkowego projektu uchwały do porządku obrad w sprawie 
zmiany uchwały numer XXXVIII/295/10 Rady Gminy Jaworze z 
dnia 26 sierpnia 2010 r., dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoter-
minowej na sfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Gminie Jaworze”.   

Rada Gminy przegłosowała proponowany porządek obrad       
IV sesji Rady Gminy Jaworze wraz z wprowadzonymi zmianami  
oraz  zatwierdziła protokół z III sesji Rady Gminy Jaworze z  dnia 
30 grudnia 2010 r.

Rada Gminy podjęła uchwały dotyczące:
- zmiany uchwały Nr III/24/10 Rady Gminy Jaworze w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narko-
manii na rok 2011 (Uchwała Nr IV/30/11 - załącznik nr 3):
Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym unieważnił Gminny 
Program Przeciwdziałania Narkomanii (GPPN) na rok 2011, w 
związku z błędnie wskazanym realizatorem programu. Zmieniono 
zapis w tym zakresie.
- zmian w budżecie gminy na rok 2011 (Uchwała Nr IV/31/11 - 
załącznik nr 4):

Zmiana w budżecie gminy na 2011 rok wynika z podpisanej 
przez Prezydenta RP nowej ustawy budżetowej, która określa 
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wskaźniki, co do subwencji oświatowej oraz udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych. W związku z obniżeniem sub-
wencji oświatowej, a jednocześnie nie zmniejszeniem środków na 
oświatę w gminie Jaworze, koniecznym jest zwiększenie deficytu 
budżetowego na rok 2011, który zostanie pokryty z wolnych środ-
ków z lat ubiegłych.
- zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Jaworze na lata 2011-2022 (Uchwała Nr IV/32/11 - załącznik nr 5):
Uchwalając Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) na lata 
2011-2022 na sesji w dniu 30.12.2010 r. nie zostały uchwalone 
objaśnienia do WPF stanowiące wg opinii Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej integralną część tejże uchwały. Stąd konieczność 
podjęcia przedstawionego projektu uchwały. 
- zmiany uchwały numer XXXVIII/295/10 Rady Gminy Jaworze 
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej na sfinansowanie zadania „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Gminie Jaworze” (Uchwała Nr IV/33/11 - załącznik 
nr 6):

Zaciągnięta pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej” 
zakładała wypłatę środków w latach 2010, 2011 i 2012. Brak 
środków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
w 2010 r. oraz zaliczka w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko spowodowały, iż gmina nie wy-
korzystała środków w 2010 roku. W związku z tym pożyczka 
została podzielona na dwa lata wypłacane w 4 transzach na 
każdy rok. Podział pożyczki na transze jest korzystny dla gmi-
ny, ponieważ pobierane są tylko odsetki za zaliczkę. Zmiana 
dotyczy również okresu spłaty tzn. rozpocznie się z dniem 1 
lipca 2013  roku do 2017 r.
- zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ja-
worze (Uchwała Nr IV/34/11 - załącznik nr 7):

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie międzysesyjnym oraz 
podejmowane zarządzenia. 
- udział w rozprawie przed Komisją Regulacyjną - po ogłoszeniu 
ostatecznej decyzji Urząd Gminy wystąpi do Wojewody o komu-
nalizację budynku urzędu, co pozwoli na rozpoczęcie remontu. 
Ponadto podpisano porozumienie odnośnie budowy nowego 
komisariatu policji, co oznacza że pomieszczenia, które zostały-
by zwolnione mogłyby być przeznaczone na siedzibę Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.
- dofinansowanie PKSu - prezes PKSu wystąpił do gminy o 
dopłatę w wysokości 100 tys. zł celem utrzymania kursów autobu-
sowych na terenie Gminy Jaworze. Przedstawił sytuację finansową 
i organizacyjną przedsiębiorstwa, jak i poinformował o planowaniu  
wycofania niektórych kursów. Urząd Gminy nie zgodził się z przed-
stawionym dofinansowaniem i będzie protestował.
- sprawa Geotermy - po zmianie na stanowisku Marszałka 
Województwa Śląskiego gmina zwróciła się w sprawie przejęcia 
terenu, na którym znajduje się odwiert. Marszałek przychylił się 
do otrzymanego pisma i sprawa jest w toku realizacji. 

Zapytania i interpelacje radnych m.in. dotyczyły:
- przedstawienia szczegółów dotyczących podpisanej umowy na 
realizację II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Jaworzu.

Zakończenie I etapu budowy kanalizacji przewidziane jest na 
sierpień. Jeśli chodzi o II etap, to wyłoniony został wykonawca 
EKOMEKS z Muszyny. Prace rozpoczną się w maju, a firma 
zobowiązała się w pierwszej kolejności do budowy odcinków 
kanalizacji w „drogach asfaltowych”. Ponadto projekt przewiduje 
wykonanie kolektorów głównych wraz z sięgaczami do 2 metrów 
na działkę. 

W momencie podpisania umowy z firmą AQUA w zakresie przy-
łączenia się do kanalizacji sanitarnej przekazywana jest informacja 
o firmach. Jeśli chodzi o przyłączenie się do kanalizacji, wykop 
mogą wykonywać sami mieszkańcy, jedynie połączenie rur musi 
wykonać osoba z uprawnieniami.
- zmiany organizacji poczty związanych z przekształceniem jej z 
punktu pocztowego w Jaworzu, w filię oddziału Jasienicy.
- prawidłowości powiadamiania radnych o obradach sesji.
Poprawki do statutu w zakresie sposobu zwołania sesji są opra-
cowane i w najbliższym czasie zostaną przekazane na komisje 
problemowe rady gminy Jaworze celem omówienia.
- szkoleń dla radnych, a zwłaszcza członków komisji Rewizyjnej 
oraz Budżetu i Finansów. 
- terminu zakończenia inwestycji związanej z przebudową zaplecza 
amfiteatru oraz przewidywalny termin rozpoczęcia prac związanych 
z przebudową centrum Jaworza.

Inwestycja prowadzona w amfiteatrze  będzie kolidowała za-
równo z imprezą majową, jak i wrześniową ponieważ w ramach 
„modernizacji amfiteatru” przewidziane jest odnowienie stawu 
w parku, wykonanie ścieżek parkowych oraz wybrukowanie 
drogi dojazdowej oraz terenów wokół amfiteatru. Odnośnie 
odnowy Centrum Jaworza gmina uzyskała dofinansowanie, 
podpisana zostanie umowa z Urzędem Marszałkowskim, 
przetarg zostanie ogłoszony w ciągu 2-3 tygodni, a koniec 
inwestycji planowany jest podobnie, jak z inwestycją na am-
fiteatrze na listopad. 
- wystąpienia do starostwa powiatowego o naprawę dziur na uli-
cach powiatowych tj. ul. Wapienicka i Zdrojowa oraz rozpatrzenie 
możliwości oświetlenia parku Zdrojowego (Park im J. Piłsudskiego 
w centrum Jaworza).

Wniosek zostanie ujęty w budżecie na rok następny, są prowa-
dzone prace dotyczące rewitalizacji parku w ramach, których tego 
typu inwestycja mogłaby zostać ujęta.

Rada Gminy Jaworze przegłosowała wniosek wystąpienia do 
Starostwa Powiatowego o naprawę dziur na ulicach powiatowych
- zaprojektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej dla posesji 
przy ul. Słonecznej od ul. Zacisznych do potoku Szeroki. Istnieje 
kilka rejonów w Jaworzu, które nie są objęte projektem kanalizacji, 
a które są planowane do skanalizowania. Złożony wniosek zo-
stanie przyjęty do budżetu na przyszły rok. Rada Gminy Jaworze 
przegłosowała wniosek w sprawie zaprojektowania i wykonania 
kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Słonecznej od ul. Zacisz-
nych do potoku Szeroki.
- przeprowadzenie przeglądu i wycięcia na terenie gminy zeschłych 
drzew zagrażających liniom wysokiego napięcia, domom prywat-
nym ze szczególnym uwzględnieniem ul. Słonecznej oraz terenu 
starego basenu. 
- podłączenia do kanalizacji sanitarnej jednego mieszkania z bu-
dynku przy ul. Zdrojowej oraz naprawy odwodnienia ul. Górskiej 
w związku z uszkodzeniami powstałymi w wyniku prowadzenia 
inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy Jaworze.

Rada Gminy Jaworze przegłosowała wniosek w sprawie dokona-
nia naprawy odwodnienia ul. Górskiej w związku z uszkodzeniami 
powstałymi w wyniku prowadzenia inwestycji związanej z budową 
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaworze

Przygotowała: Agata Jędrysko
Zatwierdził do druku: Andrzej Śliwka
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TERMIN SPISU

Spis będzie przeprowadzony na terytorium Polski w 
dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Informacje 
będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 r. 
godz. 24:00.

Termin, zakres tematyczny, organizacje i sposób prze-
prowadzenia reguluje ustawa o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. z dnia 4 marca 
2010 r. (Dz.U. z dnia 26 marca 2010 r., Nr 47, poz. 277).

KOGO SPISZEMY
- osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające 

w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach nie-
będących mieszkaniami

- osoby niemające miejsca zamieszkania
- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwate-

rowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące 
mieszkaniami.

Zgodnie z ustawą o NSP 2011 w spisie należy udzielać 
ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowie-
dzi.

ZAPAMIĘTAJMY
– w dniach od 1 do 17 marca 2011 r. rachmistrzowie 

przeprowadzą obchód przedspisowy
– w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. w drodze wywiadów 

telefonicznych zostanie przeprowadzony spis kontrolny. 
Spis obejmie osoby zamieszkałe w wylosowanych miesz-
kaniach do tego spisu. Spis kontrolny przeprowadzany jest 
w celu sprawdzenia kompletności spisu, poprawności uzy-
skanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

CELE NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

• zebranie informacji o stanie liczebnym ludności Polski oraz 
sytuacji demograficznej - poszczegól nych jednostek podziału 
terytorialnego kraju

• poznanie zmian zachodzących w procesach de mograficznych 
i społecznych 

• zebranie informacji o liczbie i strukturze gospo darstw do-
mowych i rodzin (ich wielkości i skła dzie) oraz ich warunkach 
mieszkaniowych 

• uzyskanie informacji społeczno-ekonomicznych, w tym o 
poziomie wykształcenia, aktywności ekonomicznej, dojazdach 
do pracy oraz źródłach utrzymania ludności 

• zbadanie zjawiska migracji ludności 
• zebranie informacji niezbędnych do porównań międzyna-

rodowych oraz wynikających ze zobo wiązań Polski wobec UE 
oraz ONZ

TEMATYKA SPISU
W spisie powszechnym będą zebrane dane w ra mach na-

stępujących tematów badawczych: 
• stan i charakterystyka demograficzna ludności, eduka-

cja, aktywność ekonomiczna osób, dojazdy do pracy, źródła 
utrzymania osób, niepełnosprawność, obywatelstwo, migracje 
wewnętrzne, migracje zagraniczne, narodowość i język, wyzna-
nie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego), 

gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka zaso-
bów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

METODY SPISU
Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie prze-

prowadzony w formie elektronicznej, bez użycia formularzy 
papierowych. Spis będzie re alizowany metodą mieszaną, 
tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych oraz danych 
zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym (art. 5 ust.1 
ustawy), w następującej kolejności: 

• pobranie danych z systemów informacyjnych 
• samospis internetowy, polegający na zaak ceptowaniu lub 

korekcie danych pozyskanych z systemów informacyjnych; 
trwa w dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. 

• wywiad telefoniczny przeprowadzany przez an kietera staty-
stycznego; trwa w dniach od 8 kwiet nia do 30 czerwca 2011 r. 

• wywiad przeprowadzany przez rachmistrza spisowego z 
wykorzystaniem przenośnego urządzenia elektronicznego; 
trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

Pamiętajmy! 
Rachmistrz spisowy będzie nosić w wi docznym miejscu 

identyfikator ze zdję ciem, imieniem i nazwiskiem oraz pie częcią 
urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora 
urzędu. Tożsamość rachmistrza można potwier dzić dzwoniąc 
na infolinię NSP 2011. 
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Rachmistrz jest przeszkolony i zaprzy siężony. 
Informacje zbierane w trakcie wywia du będą wprowadza-

ne bezpośrednio do urządzenia przenośnego, w które będą 
wyposażeni rachmistrzowie i niezwłocz nie przekazywane do 
bazy danych w GUS.

TAJEMNICA STATYSTYCZNA
Wszystkie informacje zebrane podczas spi su są prawnie 

chronione w ramach tajem nicy statystycznej na zasadach 
określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o 
statystyce publicznej (Dz. U., Nr 88, poz. 439, z później-
szymi zmianami). 

Dane zebrane w spisie zostaną odpersonalizo wane. Mogą 
być one wykorzystywane jedynie do opracowań, zestawień, 
analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatu do badań 
prowadzonych przez służby statystyki publicznej. 

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w 
spisie do innych celów niż wyżej wymienione jest zabronione.

KONTAKT
Na potrzeby NSP 2011 od dnia 1 kwietnia 2011 r. zostanie 

uruchomiona INFOLINIA, której numer będzie dostępny na 
stronie interneto wej GUS oraz w wojewódzkich i gminnych 
biurach spisowych. Ankieterzy statystyczni udzielą ogólnych 
informacji spisowych i pomogą w przypadku proble mów z 
zalogowaniem do formularza spisowego. 

Informacje o NSP 2011 można uzyskać również w biurach 
spisowych zlokalizowanych w Urzędach Statystycznych i Urzę-
dach Gmin, na stronach: www.spis.gov.pl, www.stat.gov.pl 
oraz pod ad resem spis@stat.gov.pl

SAMOSPIS INTERNETOWY
najdogodniejsza forma udziału 

w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2011

Przekonaj się jakie to proste !
• Uruchom przeglądarkę internetową
  Wejdź na stronę 
http://www.spis.gov.pl 
lub http://www.stat.gov.pl 
• Wybierz zakładkę Formularze spisowe 
  Wybierz formularz identyfikacyjny 
  Wpisz swoje dane oraz zdefiniuj hasło dostępu 
• Wpisz we wskazane miejsce kod z ob razka 
• Zaloguj się i przystąp do wypełniania formularza spisowego
Formularz możesz wypełniać przez 14 dni od pierwszego 

zalogowania. Możesz go uzu pełniać etapami, dowolnego dnia, 
o dowolnej porze. Wprowadzone dane są zapamiętywa ne. Jeśli 
nie wypełnisz formularza do końca, wyjdź z aplikacji przyciskiem 
wyloguj. 

Jeśli chcesz ponownie uruchomić formularz wpisz PESEL i 
zapamiętane hasło.

UWAGA! Po upływie 14 dni dane do logowania tracą 
ważność i spis w danym gospodarstwie domo wym zosta-
nie dokończony drogą tele foniczną lub przez rachmistrza.

Jeśli nie masz dostępu do Internetu, a chcesz dokonać 
samospisu, otrzy masz program w najbliższym biurze spi-
sowym zlokalizowanym w Urzędzie Gminy lub Urzędzie 
Statystycznym.

KURORT. SEKRETY DAWNEGO JAWORZA 
(po raz drugi i ostatni)
2 maja 2011 – godz. 21:00 – Amfiteatr 

 „Kurort. Sekrety dawnego Jaworza” - taki tytuł nosi sztuka 
teatralna napisana przez Janusza Legonia, której prapremiera w 
reżyserii Kuby Abrahamowicza odbędzie się w formie barwnego wi-
dowiska plenerowego w maju 2011 r. w jaworzańskim amfiteatrze. 

Akcja dzieje się w Jaworzu, w roku 1873. Od dziesięciu lat działa 
tu uzdrowisko żętyczne, cieszące się coraz większą popularnością. 
Zaczyna się szczytowy okres jego rozwoju pod rządami rodziny 
Saint-Genois d’Anneaucourt. Za około dekadę uzdrowisko zacznie 
podupadać aż wreszcie majątek zostanie w 1906 roku w drodze 
licytacji przejęty przez hr. Larischa. Po II wojnie światowej w pa-
łacu umieszczony zostanie najpierw dom dla sierot wojennych, 
a po 1956 r. zlokalizowany będzie tam Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy (poprawczak). W XXI wieku niegdysiejszą siedzi-
bę znamienitego rodu właścicieli Jaworza strawi ogień. Na razie 
jednak nic nie zapowiada takiego biegu wypadków.

Jest 22 września, imieniny Maurycego. W uzdrowisku trwają 
przygotowania do uroczystych imienin hrabiego Moritza, w których 
wezmą udział wszyscy mieszkańcy Jaworza, bez względu na stan i 
wyznanie, a także goście kuracyjni. Orkiestra powołanej niedawno 

straży pożarnej odbywa próby do koncertu, chór ćwiczy pieśń o 
żętycy, w pałacowej kuchni powstają kulinarne specjały, a tajem-
niczy John - rezydujący w pałacu daleki krewny pana hrabiego, 
który uciekł z Paryża po klęsce Komuny Paryskiej - przygotowuje 
przy pomocy jaworzańskich chłopów niezwykłe widowisko, w 
którym teatr łączy się z eksperymentem spirytystycznym. Próba 
widowiska wywołuje skandal. 

Okazuje się, że to wizja przyszłości Jaworza sprzeczna z przewi-
dywaniami i nadziejami wszystkich: jakoby kiedyś uzdrowisko miało 
upaść, ludzie różnych narodowości i wyznania stać się wrogami, 
a w pałacu zamieszkają sieroty aż wreszcie strawi go ogień. Nic 
przecież nie zapowiada takiego biegu wypadków! Hrabia Moritz 
zabrania publicznej prezentacji widowiska. Johnowi każe wyjechać, 
a rozpoczynając uroczystość zwraca się do poddanych i kuracju-
szy z przemową podkreślającą wartość wspólnej pracy dla dobra 
wspólnego. Miłość, która mogła się zrodzić pomiędzy Johnem i 
Marią - piękną kuracjuszką ze Lwowa - niestety nie ma szans.

Postacie Hrabiego Moritza Saint-Genois oraz Edwarda Kwis-
dy, jego plenipotenta zarządzającego Jaworzem, oparte są na 
źródłach historycznych. Postać Johna inspirowana jest dwójką 
słynnych w II poł. XIX w. w Paryżu artystów teatru lalek i iluzjoni-
stów, występujących po pseudonimami John Hewelt i Dicksonn, 
pod którymi ukrywali swoje pochodzenie z rodu Saint-Genois du 
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Grand-Breucq (to starsza, belgijska linia rodu). Nie wiemy, czy 
któryś z nich był kiedykolwiek w Jaworzu, ale historycy piszą, że po 
klęsce Napoleona znalazł w Jaworzu schronienie francuski krewny 
rodziny Saint-Genois imieniem Arnold. Upamiętniała to w parku 
pałacowym nieistniejąca dzisiaj kolumna z kapitelem ozdobionym 
rzeźbą napoleońskiego kapelusza z wieńcem laurowym. Napoleon 
był wrogiem Austrii, której jaworzańscy hrabiowie byli lojalnymi 
obywatelami. Zdaniem autora wolno więc nam myśleć nie tylko o 
tym, że panowie Jaworza utrzymywali jakieś kontakty z francuską 
linią rodu, lecz także o tym, że Saint-Genois z Francji mogli trak-
tować Jaworze jako schronienie w razie kłopotów politycznych. 

Reszta postaci - czyli żona pana Kwisdy, kuracjuszki, jaworzańscy 
górale i góralki oraz pałacowe kucharki - to wytwór autorskiej fantazji.

Muzykę napisał Krzysztof Maciejowski, choreografię stworzyła 
Katarzyna Zielonka, scenografię opracował Tomasz Drabek. Na 
scenie występują znani aktorzy Teatru Polskiego w Bielsku-Białej: 
Rafał Sawicki (John), Tomasz Drabek (Kwisda), Marta Gzowska-
Sawicka (Dama) oraz amatorzy z Jaworza. Wśród nich, obok 
młodzieży szkolnej, pasjonaci aktorstwa, a także osoby znane w 
Jaworzu, pełniące odpowiedzialne funkcje w lokalnych instytu-
cjach (Kole Gospodyń Wiejskich, Gimnazjum, Związku Emerytów 
i Rencistów, Zespole Regionalnym Jaworze) i samorządzie (Urząd 
Gminy i Rada Gminy).

- Tworzymy pewien mit o Jaworzu, wypełniając emocjonalną 
treścią fakty wydobyte ze źródeł historycznych. To po prostu cie-
kawe. Pobudza też do refleksji. Czy dziewiętnastowieczny „projekt 
Jaworze” mógł się udać? Inne plany miała wówczas „wielka” 
historia. Ale tamte ambicje mogą inspirować. Przecież za sto lat 

ktoś będzie patrzył na to, co pozostało po nas. I porównywał - ko-
mentuje Janusz Legoń.

Kurort. Sekrety dawnego Jaworza. Reżyseria: Kuba Abraha-
mowicz, scenariusz: Janusz Legoń, muzyka:  Krzysztof Maciejow-
ski, choreografia: Katarzyna Zielonka, występują: Hrabia Moritz 
- Maurycy Jan Nepomucen St. Genois d’Anneaucourt, właściciel 
Jaworza  - Andrzej Śliwka, przewodniczący Rady Gminy Jaworze, 
Edward Kwisda, rządca - Tomasz Drabek, aktor Teatru Polskiego 
w Bielsku-Białej, Kwisdowa, jego żona - Barbara Szermańska, 
dyrektor Gimnazjum im. gen. St. Maczka w Jaworzu, Dama, 
elegancka bywalczyni uzdrowiska - Marta Gzowska-Sawicka, 
aktorka Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, Maria, panna ze Lwo-
wa - Justyna Waszczyńska, John, artysta - rezydent uzdrowiska 
- Rafał Sawicki, aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, Jonek, 
mieszkaniec Jaworza - Radosław Ostałkiewicz, zastępca wójta, 
Jonkowa Jadwiga, żona Jonka - Katarzyna Barwicka-Pułtorak, Ma-
ciek, mieszkaniec Jaworza - Edward Podstawny, członek Zespołu 
Regionalnego Jaworze i Chóru Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Jaworzu, Maćkowa Hanka, żona Maćka - Małgorzata Sikora, 
Pani I - Irena Mikler, radna Rady Gminy Jaworze, przewodnicząca 
Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami i szefowa Koła 
Gospodyń Wiejskich nr 2 w Jaworzu Średnim, Pani II - Krystyna 
Plaza-Popielas, przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Jaworzu oraz młodzież - uczniowie oraz absolwenci 
Gimnazjum nr 1 w Jaworzu: Sylwia Tomaszczyk, Aleksandra Glą-
dys, Natalia Starsiak, Patrycja Panna, Paulina Panewka, Bartek 
Tesarz, Mateusz Grygierczyk, Kacper Bożek oraz Ania Słomińska

PROJEKT PN. „DIGITALIZACJA DOKUMENTÓW RODZINY SAINT GENOIS D’ANNEAUCOURT – I CO DALEJ? PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY 
JAWORZE” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONAL-

NEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
NA LATA 2007-2013

10 lat pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu  

dodatki mieszkaniowe i realizujemy pomoc w ramach programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

W 2006 roku rozpoczęliśmy wypłacać „becikowe” i wydawać 
produkty żywnościowe z programu PEAD dotyczącego zagospo-
darowania nadwyżek żywności w krajach Unii Europejskiej.

Od października 2008 roku w miejsce zaliczki alimentacyjnej 
wypłacamy świadczenia z funduszu alimentacyjnego i podej-
mujemy działania wobec dłużników alimentacyjnych. Od 2009 
roku realizujemy projekt systemowy „Program aktywnej integracji  
gminie Jaworze” adresowany do klientów Ośrodka zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

W 2010 roku nałożono na nas nowe zadania w zakresie prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie i obsługi zespołu interdyscypli-
narnego.

Od 2004 roku do chwili obecnej w dziedzinie pomocy społecznej 
prawie wszystkie zadania zlecone stały się zadaniami własnymi o 
charakterze obowiązkowym. Budżet GOPS na 2011 rok to około  
1 800 000 zł - w stosunku do 2001 roku wzrost o 500%.

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Jaworzu rozpoczął działal-
ność 1  stycznia 2001 roku. Realizował zadania z ustawy o pomocy 
społecznej i częściowo innych ustaw. Budżet Ośrodka wynosił około 
300 000 zł, czego zadnia zlecone gminie stanowiły 54%. W 2002 
roku wdrożyliśmy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, a w 2003 roku usługi opiekuńcze w 
miejscu zamieszkania dla osób starszych i niepełnosprawnych.

W maju 2004 roku wraz z wejściem Polski do Unii Europej-
skiej rozpoczął się nowy etap w działalności w zakresie polityki 
społecznej - wprowadzono nową ustawę o pomocy społecznej, 
uruchomiono system świadczeń rodzinnych dla rodzin o niskich 
dochodach wychowujących dzieci i dla osób niepełnosprawnych. 
W tymże roku uchwalona została Gminna Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla gminy Jaworze na lata 2005-2013, 
a gmina zaczęła kierować mieszkańców do domów pomocy spo-
łecznej i współfinansować ich pobyt.

W 2005 roku zaczęliśmy realizować zaliczkę alimentacyjną i 
pracę z dłużnikami alimentacyjnymi, od tego roku wypłacamy 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

patronat artystyczny patronat historyczny patronat instytucjonalny
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Dane statystyczne:
Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny 
Rozpatrzono 2343 wnioski, wydano około 3100 decyzji, pomocą 

objęto 2230 osób (34% mieszkańców gminy), rocznie sporządzamy 
około 180 list wypłat na około 900 000 zł.

Prowadzimy działania wobec 15 dłużników alimentacyjnych 
mających dzieci poza naszą gminą oraz wobec 48 dłużników, 
których dzieci mieszkają na terenie Jaworza. Posiadają oni zo-
bowiązania wobec gminy na ponad 500 000 zł, w tym 30 000 zł 
stanowią odsetki.

Dodatki mieszkaniowe
Pomocą objęliśmy 47 rodzin.
Pomoc społeczna
 Dane w systemie informatycznym „Pomost” gromadzimy od 

2003 roku. Od tej pory pomocą społeczną objęliśmy 347 rodzin, 
liczba złożonych wniosków to 3 113, pomocy odmówiono 29 oso-

bom. Świadczenia pieniężne otrzymało 340 wnioskodawców, a 
niepieniężne otrzymało 386. W domu pomocy społecznej umiesz-
czono 14 osób, zorganizowano kilka pogrzebów. Pomagaliśmy 
34 rodzinom wielodzietnym, w tym 12 niepełnym. Z roku na rok 
wrasta liczba usług o charakterze pracy socjalnej świadczonych 
mieszkańcom gminy.

227 wnioskodawców to kobiety. Najwięcej w przedziale wieko-
wym 46-55 lat - 59 kobiet najczęściej niepełnosprawnych, 36-45 
lat - 51 kobiet najczęściej pracujące z rodzin niepełnych lub wie-
lodzietnych, 26-35 lat - 48 kobiet głównie bezrobotnych.

113 wnioskodawców to mężczyźni. Najwięcej w przedziale 
wiekowym 56-65 - 29 mężczyzn głównie bezrobotnych, 46-55 
lat - 27 mężczyzn najczęściej bezrobotnych, 36-45 lat - 18 osób 
pełnosprawnych pracujących i niepracujących, 26-35 lat - 17 
mężczyzn bezrobotnych.

Informacja GOPS

ZADŁUŻANIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA

W Polsce coraz częściej i z większym nasileniem obser-
wujemy proces zadłużenia się społeczeństwa, co w dłuższej 
perspektywie sprawia, że wzrasta ilość osób zmuszonych do 
korzystania z pomocy społecznej. Przyczyną tego zjawiska 
jest w szczególności wzrost ilości ofert w zakresie udzielania 
pożyczek i stawianie minimalnych wymagań przed potencjal-
nymi pożyczkobiorcami. Dostęp do tych produktów jest bardzo 
ułatwiony, każda tablica ogłoszeń informuje o kolejnych pod-
miotach udzielających szybkich i „tanich” pożyczek „na telefon”. 
Już nie tylko banki zajmują się tego rodzaju działalnością, a 
chęć pozyskania klienta i zysk sprawiają, że w wielu przypad-
kach jedynym warunkiem udzielenia pożyczki jest posiadanie 
dowodu osobistego. Dlatego z dużą intensywnością nasila 
się zjawisko korzystania z tej formy pozyskania środków pie-
niężnych przez osoby, które nie posiadają możliwości finan-
sowych i dochodowych na spłacenie zaciągniętych pożyczek. 
Brak bowiem rzetelnej informacji związanej z konsekwencjami 
zaciągnięcia tych zobowiązań, a przede wszystkim dotyczą-
cej ewentualnych zwłok w spłacie kolejnych rat. Korzystanie 
z tych produktów w sposób nieprzemyślany prowadzi często do 
sytuacji, kiedy nie mogąc sprostać jednemu zadłużeniu, osoby 

znajdujące się w takiej sytuacji zaciągają kolejne pożyczki bądź 
kredyty.

Dlatego decyzja o pożyczce bądź kredycie winna być po-
przedzona dogłębną analizą potrzeby, jaka ma być sfinan-
sowana z tych środków i w żadnym przypadku nie powinna 
być przeznaczana na zaspokojenie kosztów bieżącego utrzy-
mania. Oznacza to bowiem, że osoba lub rodzina przeznacza 
na nie środki w wysokości przekraczającej koszty uzyskiwanego 
dochodu. W takiej sytuacji zasadnym jest stwierdzenie, że znacz-
nie utrudniona będzie splata takiego zobowiązania. Przejściowe 
kłopoty finansowe winny wymusić chwilowe ograniczenie wydat-
ków bieżących, bądź skorzystanie z pomocy osób najbliższych. 
W przypadku braku takich możliwości, w uzasadnionych sytu-
acjach można skorzystać z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, który po analizie sytuacji finansowej wnioskodawcy 
zdecyduje o udzieleniu doraźnej pomocy o charakterze zwrotnym 
lub bezzwrotnym.  

Dążąc do ograniczenia negatywnych skutków procesu zadłużania 
się społeczeństwa polskiego, apelujemy o nie podejmowanie pochop-
nych decyzji w tym przedmiocie oraz uświadamianie osób w naszym 
otoczeniu o konsekwencjach takich działań.  

Informacja GOPS

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Odpowiedzi na pytania z quizu nr 1
1. Dawny hotel Simachowitz mieścił się w obecnym budynku  

Urzędu Gminy przy ul. Zdrojowej.
2. Górki Wielkie z literaturą  łączy postać Zofii Kossak.
3. Szraubsztok- imadło (wg  Słownika gwarowego Śląska Cie-

szyńskiego).

Niestety, nie udało się wyłonić zwycięzcy, ponieważ nikt nie 
udzielił prawidłowej odpowiedzi na wszystkie 3 pytania. Nagroda 
przechodzi zatem na poczet kolejnych konkursów. 

Quiz nr 3 
Pytania: 
1. Co to jest żętyca i jak ją wykorzystywano w Jaworzu?
2. Kto jest autorem tekstu pieśni „Ojcowski dom”?
3. Na czym polega wiosenny zwyczaj zwany obrzędem gaika 

lub maika?

Aby umożliwić udział w naszym quizie wszystkim czytelnikom  - 
nie tylko tym skomputeryzowanym -  odpowiedzi prosimy nadsyłać 
pocztą tradycyjną na adres biblioteki; 

GBP Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub mailem 
na adres: biblioteka-jaworze@wp.pl. Można również dostarczyć 
odpowiedzi bezpośrednio do biblioteki w godzinach jej otwarcia,  
lub telefonicznie pod numerem 33 81 72 696 

(Proszę podać nazwisko i nr telefonu kontaktowego).
Na  odpowiedzi czekamy do dnia 30 kwietnia 2011 r. 
Wszystkie osoby które prawidłowo odpowiedzą na pytania 

wezmą udział w losowaniu nagrody książkowej (do odbioru w 
Bibliotece).

Zwycięzcy poszczególnych edycji quizu będą ogłaszani w ko-
lejnych numerach Echa Jaworza.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tej prostej zabawie!
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ŚWIĘTO LICZBY Π 

W marcu, w naszej bibliotece przygotowano wystawkę tema-
tyczną związaną z obchodami  nietypowego święta - Dnia Liczby 
Π / Pi. To nieoficjalne święto obchodzone corocznie, głównie w 
kręgach akademickich i szkolnych. Datę święta wybrano na 14 
marca z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia 
dziesiętnego liczby pi jako że data „14 marca” zapisywana jest             
w USA jako „3,14”.

Pierwsze obchody tego dnia miały miejsce w 1988 r.  w muzeum 
nauki Exploratorium w San Francisco. W języku angielskim 
słowa pi oraz pie (ciasto, placek) mają zbliżoną wymowę, a placki 
często są okrągłe. Z tego powodu w Dniu Liczby Pi podawanymi 
daniami są pizza pie, apple pie  i inne podobne ciasta.

Pi, zwana też ludolfiną, to jedyna liczba, która ma swoje świę-
to. Pi jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb 
niewymiernych. To stała wartość, która określa stosunek obwodu 
koła do jego średnicy. Pi jest też pierwszą literą greckiego słowa 
„perimetron”, oznaczającego obwód. Jako pierwszy wartość tej 
liczby, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku obliczył 
najprawdopodobniej Archimedes w III w. p.n.e. Jednak  stworzyli 
ją ci, którzy wymyślili koło, czyli Sumerowie.

Informacje o niej pojawiają się w Biblii, badali ją starożytni Egip-
cjanie, Wisława Szymborska poświęciła jej wiersz, a matematyk 
William Shanks przez 15 lat wyliczał kolejne 707 cyfr jej rozwinięcia. 
Na dzień dzisiejszy doliczono się już ponad 2,7 biliarda miejsc po 
przecinku i z pewnością pasjonaci będą liczyć dalej. 

Lekcja Biblioteczna
Kolejna  lekcja biblioteczna w której uczestniczyli uczniowie ze 

szkoły podstawowej poświęcona była twórczości Marii Krüger.  
Autorce znanej kilku pokoleniom czytelników. Debiutowała                     
w latach trzydziestych XX wieku artykułami w Płomyczku, pisała 
również do Świerszczyka i Płomyka, wymyśliła również audycję 
telewizyjną „Miś z okienka”. 

Jednak najbardziej znane są jej książki dla dzieci i młodzieży  
Karolcia i Godzina pąsowej róży,  Legendy polskiej ziemi. 

Uczestnicy lekcji wysłuchali fragmentu książki o przygodach 
Karolci, bajkowej bohaterki, która znalazła magiczny koralik w ko-
lorze niebieskim. Koralik miał niezwykłą moc spełniania wszystkich 

życzeń wypowiadanych przez  swojego właściciela. Można sobie 
wyobrazić jak fantastyczne rzeczy zaczęły się dziać wokół Karolci, 
kiedy dziewczynka poznała możliwości swojego znaleziska. Dzieci 
zafascynowane opowieścią dały się ponieść fantazji i kolejno opo-
wiadały co by było gdyby....  Doprawdy marzeń do spełnienia było 
bez liku, lecz zamiast koralika mieliśmy tylko niebieski guziczek, 
a on niestety nie posiadał żadnej magicznej mocy. 

Jednak zabawa w krainie wyobraźni była fajna i z pewnością 
zachęciła dzieci do przeczytania wszystkich przygód Karolci. 

Gorąco  namawiamy dorosłych, by podążyli tym torem i poczy-
tali swoim pociechom, a być może odkryją niezwykłe marzenia 
dzieciaków.

Na stole święcone, a obok baranek,  koszyczek pełen barwnych pisanek
i tak znamienne w polskim krajobrazie  w bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.

Zielony barwinek, fiołki i żonkile  barwami stroją uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie, gdy wielkanocne na stole śniadanie.

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych radości  i rodzinnego ciepła

wszystkim Czytelnikom oraz Mieszkańcom 

życzą 
pracownicy Gminnej Biblioteki w Jaworzu
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OŚRODEK PROMOCJI GMINY JAWORZE

GALERIA NA ZDROJOWEJ

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze prowadzi działania 
związane z realizacją operacji z zakresu małych projektów w 
ramach działania 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
objętego Programem Rozwoju i Odnowy Wsi na lata 2007-
2010 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia 
Bielska”.

W tym celu zostało zakupionych 8 sztuk instrumentów mu-
zycznych dla orkiestry dętej Glorieta, która reprezentuje Gminę 
Jaworze na różnorakich imprezach kulturalnych w regionie, jak 
również i za graniami - po stronie czeskiej, a bywała również na 
stronie słowackiej jak również i węgierskiej.  

W planach jest również przygotowanie koncepcji i dobór nowego 
repertuaru muzycznego prezentującego osiem różnych utworów 
kojarzących się z gminami tworzącymi obszar wsparcia LGD Ziemia 
Bielska - nie tylko samego Jaworza, ale również Bestwiny, Wilkowic, 
Jasienicy, Czechowic-Dziedzic, Porąbki, Kóz i Wilamowic.

Serdecznie zapraszamy na pierwszy inauguracyjny mini kon-
cert pt. „Gama w tonacji LG-Dur” orkiestry dętej „Glorieta” 
na m.in. zakupionych instrumentach z repertuarem opracowanym 
w ramach niniejszej operacji. Prezentacja instrumentów wraz z 
występem odbędzie się 2 maja 2011r. od  godziny 19.00 - 20.00 
w Amfiteatrze w Jaworzu (ul. Wapienicka). 

Wystawa  malarstwa Ewy Steckel 
w Galerii na Zdrojowej

Przez miesiąc na przełomie lutego i marca, w Galerii na Zdro-
jowej, można było podziwiać obrazy jaworzańskiej artystki Ewy 
Steckel. Malarka  przed dwoma  laty  wystawiała w Galerii na Zdro-
jowej swoje ozdoby  bożonarodzeniowe - stroiki i ręcznie malowane 
bombki choinkowe, jak i większe umieszczane na specjalnych 
stojakach. Kolejna ekspozycja Ewy Steckel miała odbyć się w 
zeszłym roku. Jednak ręczne dzieła  artystki  znalazły nabywców  
jeszcze przed  wystawą… To oczywiście świadczy o tym, że to 
co robi artystka zyskało uznanie miłośników i koneserów sztuki.

W tym roku udało się wystawić tylko niektóre z obrazów, część 
z tych prac już nie wróci do malarki, gdyż w Galerii na Zdrojowej 
znalazły swoich nabywców. Zapewniamy, że jest co podziwiać - od  

W okresie przedświątecznym  Galeria na Zdrojowej   oprócz prac Ewy Steckel, wystawiała prace regionalnych twórców od biżuterii 
począwszy, po jaja wielkanocne wykonane  wszelkimi możliwymi technikami. Każda rzecz - jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna, 
zrobiona ludzką ręką, z zacięciem artystycznym. To nie to samo, co masowa produkcja czy  wyroby made in….. .  Każdy kto chce 
zobaczyć - a może i kupić, coś wyjątkowego, oryginalnego, i nie banalnego - powinien tu zajrzeć… Na okładce i str. 2 prezentujemy 
niektóre z prac świątecznych.         Redakcja Echa Jaworza

kwiatów,  zwierząt, poprzez krajobrazy, aż 
po  klimaty judaistyczne 

Ewa Steckel wykonuje prace pod wpły-
wem emocji, ale i portrety na zamówienie.  
Ulubionym - choć nie jedynym motywem 
prac artystki - jest „Matka z Dzieckiem” 
obrazy oddające  to, co tylko matka może 
przekazać swej pociesze, a więc miłość, 
ciepło, pokój i bezpieczeństwo. Oczywi-
ście zależnie od przekonań, można w 
tych pracach odczytać przekaz religijny i 
paralelę  do  głównie  katolickich  obrazów 
Matki Bożej z Dzieciątkiem. Choć, jak 
mówi malarka głównym motywem tych 
obrazów jest matka i jej dziecko.

Kolejną grupę obrazów stanowią 
malowidła przedstawiające Żyda liczą-
cego pieniądze, które cieszą się dużym 
„wzięciem”, jako podarunek dla osób 
zakładających  działalność gospodarczą 
czy wprowadzających się do nowego 
domu/mieszkania. Jak niegdyś wierzono, 
że podkowa  przynosi szczęście, tak  w tradycji utarło się  przeko-
nanie, że motyw Żyda z pieniędzmi zapewni materialny dostatek 
obdarowanemu. Choć są i tacy, którzy twierdzą, że jest inaczej… 
ale w końcu dla nas  liczy się  niezaprzeczalna wartość artystyczna  
dzieła, a nie wierzenia ludowe.   

Technika, jaką stosuje artystka to akryl, akwarela oraz olej z 
akrylem. Ewa Steckel lubi malować twarze, detale są  dopieszczo-
ne w każdym calu. Przykładem może być jedno z ostatnich  dzieł 
- kaczka nad stawem  zrywająca się do lotu. Na tym obrazie nie 

Gama w tonacji LG-Dur, czyli muzyczne oblicza Ziemi Bielskiej  
– zakup instrumentów muzycznych oraz przygotowanie utworów do mini koncertu.
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tylko ptak, ale każdy detal - woda,  drzewa,  roślinność - to wszystko  
uderza autentyzmem. Patrząc na ten obraz, odnosi się wrażenia 
„obrazu 3 D” czyli wejścia w świat widziany oczyma artystki.

Malarka jest osobą niezwykle skromną, ale to w końcu jest cecha 
wielkich ludzi. Swój  niepodważalny  talent  artystka odziedziczyła 
po śp ojcu (malującym między innymi zwierzęta - w tym jelenie) 
oraz po matce (z pietyzmem umiejącej dekorować np. torty). Ojciec 
artystki i rodzina  z jego strony wywodzący się z Wisły to twórcy 
sztuki ludowej i nie tylko.

Wypada mieć nadzieję, że prace Ewy Steckel będzie można 
znów  podziwiać w Galerii na Zdrojowej. Artystka na pewno za-
skoczy nas  jeszcze  nie jeden raz. Czasami wydaje nam się, że 
„wpadniemy” do Galerii na Zdrojowej na  minutę, a wychodzimy 
po… 2 godzinach. Naprawdę warto udać się na spotkanie ze 
sztuką, oderwać się na chwilę od telewizora czy internetu. 

Przygotował: P. Filipkowski

Z żYCIA I DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZąDOWYCh

Plan pracy Stowarzyszenia Nasze Jaworze 
na rok 2011

Stowarzyszenie Nasze Jaworze wzięło udział w konkur-
sie ogłoszonym przez wójta, a skierowanym do organizacji 
pozarządowych, w zakresie realizacji Programu współpracy 
Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami uprawnionymi na rok 2011. Przypomnijmy - Sto-
warzyszenie Nasze Jaworze zrzesza także przedstawicieli Kół 
Gospodyń Wiejskich Jaworza Dolnego i Jaworza Średniego, 
Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów, Koła Pszczelarzy. Dzia-
łalność Stowarzyszenia Nasze Jaworze opiera się nie tylko na 
organizacji wyjazdów integracyjnych członków stowarzyszenia 
i mieszkańców Jaworza do zaprzyjaźnionych gmin czeskich i 
słowackich, lecz także na organizacji imprez kulturalnych na 
terenie Jaworza

Jak nas poinformował prezes Stowarzyszenia Nasze 
Jaworze Zygmunt Podkówka, w tym roku planowana jest 
organizacja dwóch imprez plenerowych - pikników wspólnie 
z organizacjami społecznymi. Dokładne terminy i miejsce 
imprez zostaną podane z wyprzedzeniem miesięcznym za-
równo w Echu Jaworza, jak i na plakatach. Jednak już teraz 
w imieniu stowarzyszenia możemy zachęcić mieszkańców 
i gości do udziału w takich przedsięwzięciach. To nie tylko 
okazja do darmowej degustacji regionalnych smakołyków 
przygotowanych przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich czy 
Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ale to także czas 
na spotkania ze sztuką, dzięki uczestnictwu w imprezach 
artystów jaworzańskich skupionych w Galerii na Zdrojowej 
i innych organizacjach.

Stowarzyszenie Nasze Jaworze wraz z organizacjami współpra-
cującymi będzie także uczestniczyło w gminnych dożynkach czyli 
Jaworzańskim Wrześniu. 

Organizacja zasłynęła już z pokazu tradycji regionalnych i ma 
zamiar nadal praktykować ten smakowity zwyczaj. Z regionalnymi 
rarytasami członkowie stowarzyszenia wyjeżdżają również poza 
granice kraju na spotkania z mieszkańcami zaprzyjaźnionych gmin 
czeskich, słowacki i węgierskich. 

Wśród planów wyjazdowych na ten rok, stowarzyszenie ujęło 
w swoim programie eskapadę 15 maja na Dni Gminy Strećno 
(na Słowację).

W dniach 18 do 19 czerwca planowany jest już tradycyjny 
wyjazd szlakiem Janosika - bohatera narodowego Słowaków, 
a za sprawą serialu „Janosik” przeszczepionego na grunt polski.              
I pomimo tego, że rzeczywista postać zbójnika odbiega od filmowej 
roli Marka Perepeczki, to jednak warto dać ponieść się „urokowi” 
harnasia. Poza tym sam wyjazd stwarza okazję do poznania kul-
tury naszych sąsiadów. Planowana trasa wyjazdu to: Zakopane, 
Bukowina Tatrzańska, Małe Ciche (nocleg), Orawica, Terchowa, 
Bela, Jaworze.

W sierpniu - jak mówi prezes stowarzyszenia Zygmunt Podków-
ka - planujemy wyjazd mieszkańców Gminy Jaworze na Gorolski 
Święto do Jabłonkowa, które odbywa się w ramach Tygodnia 
Kultury Beskidzkiej. Po drodze oczywiście odwiedzimy zaprzy-
jaźnioną gminę Ligotka Kameralna na Zaolziu (Komorni Lhotka), 
podpatrzymy korowód dożynkowy, jak i weźmiemy udział w i innych 
imprezach kulturalnych w Jabłonkowie, które w przyszłości można 
będzie organizować w Jaworzu - dodaje Z. Podkówka. Gorolski 
Święto w Jabłonkowie rozwinęło się z lokalnego festynu w roku 
1947. Jego organizatorem jest Miejscowe Koło Polskiego Związku 
Kulturalno - Oświatowego oraz działający przy nim od tegoż roku 
zespół Gorol. Z roku na rok impreza rozwinęła się na tyle, że od 
1991 roku stanowi już część TKB (silesia.kultura.pl). Wokół am-
fiteatru, na specjalnych stoiskach członkowie Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego (PZKO) w Republice Czeskiej prezentują 
i sprzedają wyroby rękodzielnicze oraz specjały góralskiej kuchni.

Jeśli zaś chodzi o same koszty wyjazdów, konkretnymi infor-
macjami może służyć Prezes Stowarzyszenia Nasze Jaworze 
Zygmunt Podkówka. Część kosztów zostanie pokryta z subwencji 
jaką otrzyma organizacja w ramach wspomnianego konkursu, ze 
środków Urzędu Gminy Jaworze. Część kosztów będą musieli 
pokryć sami uczestnicy.

Uwaga!!!!
Wszyscy uczestnicy wyjazdów powinni posiadać kartę leczenia 

w Krajach Unii Europejskiej. Taką kartę wydaje NFZ oddział (Biel-
sko-Biała). Karta jest bezpłatna, a specjalne druki do jej otrzymania 
(na stronie internetowej NFZ) lub na miejscu w oddziale.

 
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u Zygmunta 
Podkówki - w Skansenie przy ul. Cyprysowej, lub pod nume-
rem telefonu: 792754200

Przygotował: P. Filipkowski
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Sprawozdanie z działalności 
Zarządu Towarzystwa 
Miłośników Jaworza 
za rok 2010

Zarząd TMJ zorganizował:
Wystawy i 8 „Posiad” o następującej tematyce:
• Luty:   Ryszard Stanclik - Dolomity zimą - wystawa 
    fotograficzna
• 7 marca: Stanisław Zabrzeski - Wędrówka przez Pireneje
• 11 kwietnia: Daniel Kadłubiec - Szkic z dziejów Śląska 
    Cieszyńskiego
• Kwiecień, maj: Koronki koniakowskie - wystawa
• 16 maja Młodzieżowe Koło TMJ - „Jaworzańskie potoki”; 
    konkurs  tematyczny
• Maj – lipiec: „Jaworzańskie potoki” - wystawa pokonkursowa
• 13 czerwca: Występ zespołu śpiewaczego „Górzanki” z Góry 
    Siewierskiej
• 25 lipca: Popołudnie z poezją i muzyką
• 12 września: Halina Szotek - „Jan Łysek - nauczyciel, 
    legionista i poeta”
• Wrzesień:         Wystawa dokumentów związanych z Janem 
    Łyskiem i szkołą TSL
• 17 października: dr Burzyk - „ Wyprawa polarna na Spitsbergen”
• Październik, listopad: Maciej Burzyk - Wystawa fotograficzna 
    - Spitsbergen
• 14 listopada:    Piotr Gawłowski - „Relacja z wystawy na naj-
    wyższy szczyt Ameryki Północnej - Mc Kinley”
• 22 listopad:      Mariusz Makowski, Michał Bożek - „Zamek w 
    Grodźcu Śląskim”
• 12 grudnia:      Grzegorz Studnicki - „Obrzędowość rodzinna  
    Śląska Cieszyńskiego”
• Grudzień:         Nasze świąteczne dekoracje: tradycja i moda 
    (wystawa)

• Posiady z dnia 11 kwietnia nie odbyły się z powodu żałoby 
narodowej.
• 31 stycznia zorganizowano kulig w Gospodarstwie Agrotury-
stycznym p. Steklów.
• 19 marca odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa 
Miłośników Jaworza. 
• 28 kwietnia zorganizowano wycieczkę do Doliny Chochołowskiej 
aby obejrzeć kwitnące krokusy. Następnym punktem na trasie 
wycieczki były baseny termalne w Bukowinie Tatrzańskiej.

• 29 kwietnia udział przedstawiciela TMJ Tomasza Wróbla w Jury 
konkursu gwarowego organizowanego przez Szkołę Podstawową
• 3 maja delegacja Zarządu TMJ złożyła wiązanki kwiatów pod Ja-
worzańskimi  pomnikami.
• 18 - 20 czerwca załoga TMJ wzięła udział w Jaworzańskim 
Rajdzie Samochodowym. 
• W dniu 15 sierpnia odbyła się promocja książki p. Jadwigi 
Roik pt. „Dzieje Jaworze na przestrzeni wieków”. Uroczystość 
prowadziła p. Małgorzata Kiereś etnograf - dyrektor muzeum 
regionalnego w Wiśle. Miłym akcentem jest fakt że zarówno                
p. Jadwiga Roik jak i współtwórca książki p. Ryszard Staclik 
są aktywnymi członkami Towarzystwa Miłośników Jaworza. 
Skład i oprawę graficzną przygotował także Jaworzanin Józef 
Czader.
• W dniach 04-05 września udział w imprezie „Jaworzański 
Wrzesień”.
• W dniu 1 listopada przeprowadzono na obu cmentarzach 
wyznaniowych kwestę cmentarną przeznaczoną na ratowanie 
i ochronę zabytków. Zebrano łączną kwotę 7221,00 zł. Kwota 
w całości została przekazana do dyspozycji SROiOZ. Towarzystwo 
Miłośników Jaworza wraz z SROiOZ dziękuje serdecznie człon-
kom Akcji Katolickiej i Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego za 
zaangażowanie w przeprowadzoną zbiórkę pieniędzy. 
• 5 listopada delgacja Zarządu TMJ wzięła udział w uroczystości 
wręczenia nagrody im. Ks. Londzina w Bielsku-Białej.
• 11 listopada delegacja Zarządu TMJ wzięła udział w obchodach 
Święta Niepodległości.
• 11 listopada delegacja  TMJ brała udział w uroczystości wręcze-
nia  nagród „Srebrnej Cieszynianki”.
• 21 listopada w wyborach samorządowych wybrano do Rady 
Gminy Jaworze z Komitetu Wyborczego Wyborców Miłośników 
Jaworza następujących kandydatów: Danuta Mynarska, Jerzy 
Ryrych, Roman Lorek, Zygmunt Podkówka.
                                                                                                
Członkowie Zarządu spotkali się na 5 Posiedzeniach Zarządu.

W ciągu roku odbyły się również robocze spotkania z przedstawi-
cielami Urzędu Gminy Jaworze oraz organizacji działających na 
terenie Gminy Jaworze.

W ciągu całego roku aktywnie działała Społeczna Rada Ochrony 
i Odnowy Zabytków.

Towarzystwo Miłośników Jaworza liczy obecnie 90 członków.

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKóW JAWORZA

Wielki Post i Wielkanoc w tradycji 
i obrzędowości Śląska Cieszyńskiego 

12 marca w Galerii pod Groniem u pp.Ireny i Pawła Steklów  
miały miejscy posiady, których gościem był prof. Daniel Kadłubiec. 
Wykładowca  opowiadał o Wielkim Poście i Wielkanocy. Jest  to  
człowiek wyjątkowo skromny, z poczuciem humoru, wielki miłośnik 
Śląska - jego dziejów, tradycji, obrzędowości ludowej, jest wy-
kładowcą kilku uniwersytetów. Sylwetkę profesora przypomniała 
zebranym prowadząca posiady Małgorzata Kobiela Gryczka, 
posiłkując się informacją biograficzną, jaką publikowaliśmy w Echu 
Jaworza podczas bodaj pierwszego oficjalnego spotkania Daniela 
Kadłubca z jaworzanami, w trakcie posiad w roku 2009. W tym 
roku na początku stycznia na zaproszenie Polskiego Towarzystwa 

Ewangelickiego prof. Kadłubiec wygłosił wykład dotyczący Świąt 
Bożego Narodzenia (relacja dzięki uprzejmości prezesa Oddziału 
PTEw Leopolda Kłody ukazała się w lutowym wydaniu Echa 
Jaworza).

Jako, że profesor Daniel Kadłubiec urodził się i mieszka na 
Zaolziu (część Śląska Cieszyńskiego, pozostająca na terenie 
Republiki Czeskiej), wyjątkowo zamiast tradycyjnego hymnu 
rozpoczynającego każde posiady, a więc pieśni „Szumi Jawor”, 
odśpiewano jedną z największych patriotycznych pieśni ziemi 
cieszyńskiej „Płyniesz Olzo”.

•  •  •

Na Trzech Króli 6 stycznia kończyły się Święta Bożego Na-
rodzenia. Kolejny okres zwany u nas był „Mięsopustem”. Od          
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św Łucji do „Wilije (wigilia 24 grudnia) jest 12 dni, od Wigilii 
do Trzech Króli też jest 12 dni. Dwunastka  w tym  wypadku 
miała ogromne znaczenie - symbolizowała między innymi 12 
apostołów, 12 plemion izraelskich, 12 bram Izraela, 12 miesięcy 
itd. W centrum tego czasu były „Godni Świynta” - czyli dzisiaj 
zapomniana staropolska nazwa Świąt Bożego Narodzenia.  
Nazwa „Godni Świynta” była w Polsce w powszechnym użyciu 
do połowy XVIII wieku. Do dziś nawa ta jeszcze jest używana 
na Śląsku Cieszyńskim. 

Karnawał (inna nazwa to Mięsopust) zaczynał się po święcie 
Trzech Króli i kończył we wtorek przed Środą Popielcową. Nazwa 
ta ma dwa znaczenia - w tym  jedno to z języka włoskiego carne-
vale - czyli „żegnaj mięso”, albo od „carra navalis” - czyli „łódź na 
kółkach”. Ludowa obrzędowość była zawsze uzależniona od tego 
co dzieje się w przyrodzie, od danej pory roku. Czas od Trzech 
Króli do  Środy Popielcowej to czas między zimą ,a wiosną. Inne 
znaczenie  tego okresu - to czas pomiędzy śmiercią (zimą, długimi 
nocami), a wiosną (życiem, więcej dłuższych słonecznych dni). 
Typowym elementem tego okresu były zabawy. Trzy ostatnie dni 
przed Środą Popielcową  nazywane były „ostatkami”, wówczas na 
Śląsku Cieszyńskim odbywały zabawy ostatkowe czyli kończące  
okresu karnawału.

Gazdowskie zabawy (miały miejsce  na Śląsku Cieszyńskim), 
oprócz tańców regionalnych były tańce na urodzaj. Kto wyżej 
wyskoczy w tańcu, ten będzie miał wyższy owies, pszenicę itp. 
Po II Wojnie Światowej przywędrował  do nas z Niemiec i Czech 
- zwyczaj (symbolicznego pogrzebu) pochowania kontrabasu- 
we wtorek o północy przed Środą Popielcową zebrani inscenizują 
pogrzeb, a więc przebierańcy - ministranci, ksiądz, płaczki itd. 
dokonują pogrzebu głównego - największego instrumentu - z czasu 
zabaw, jakim był kontrabas.

Post 40 dniowy.
Post  40 dniowy bez zabaw, wesel obowiązywał od Środy Po-

pielcowej  do Wielkanocy. Na Górnym Śląsku, na Morawach, w 
Czechach  i Niemczech  w tym okresie chodzili przebierańcy.  Na 
Śląsku w rejonie od Raciborza po Opole chodzili tzw „Miedźwiedź-
nicy” - etymologicznie oznacza to kogoś, kto jadł miód, również 
starzy cieszyniacy nie używali nazwy „niedźwiedź” - Miedźwiedź-
nicy chodzili w całym okresie mięsopustu. Osoba przebrana za 
niedźwiedzia otoczona była słomą, albo  grochowiną. Z miśkiem 
chodzili przebierańcy - cyganka, żyd, ksiądz, kominiarz. Korowód 
szedł  od chałupy do chałupy. Niedźwiedź  wchodząc do środka  
domostwa miał  swoje zadanie: kulał się po ziemi i musiał zatań-
czyć z gospodynią. 

Jaki to miało sens? 
Niedźwiedź symbolizuje  zwierzę potężne, silne, uosobienie 

męskości, w wierzeniach ludowych był utożsamiany z kimś, kto 
daje siłę wegetatywną. Wierzono, że jak zwierz  czegoś dotknie, 
przekazuje siłę do rodzenia. Taniec z gospodynią, miał symbo-
licznie wpłynąć na płodność danej rodziny. Ziemia zaczyna się 
przygotowywać do rodzenia- ze względu na nadchodzącą wiosnę. 
Tarzanie się niedźwiedzia  na ziemi miało zaś dać ziemi urodzaj.  
Nie bez znaczenia jest „ubiór” niedźwiedzia - grochowina, słoma - 
oznaczają śmierć (trawa jest żywa, słoma zaś nie), jedynym żywym 
elementem  tej inscenizacji  był niedźwiedź. Zaś jeśli ktoś zebrał 
troszeczkę grochowiny lub słomy z takiego gościa i wymościł tym 
np. gniazdo kur,  to - jak powszechnie uważano -  znosiły one tyle 
jajek, że „nie można było ich porachować”. O północy korowód  
szedł do gospody, gdzie następowało symboliczne „zabijanie 
niedźwiedzia”. Uczestnicy tego obrzędu częstowali się czerwonym 
winem symbolizującym krew zwierzęcia, krew zaś kojarzona była 
z  życiem. 

Na Górnym Śląsku  
ważnym elementem ob-
rzędów był tzw babski 
comber. Panie, które 
wyszły za mąż, lub pan-
ny które pozostawały 
jeszcze w stanie wol-
nym, musiały ciągnąć w 
czasie tej zabawy  dłu-
gi ciężki kloc. Dla tych 
kobiet, które „się nie 
wydały” czyli nie wyszły 
za mąż była to kara, 
dla zamężnych miało 
oznaczać czas na przy-
gotowanie do wydania 
potomstwa.

24 lutego - na Święte-
go Macieja siało i sadziło 
się różne neprzysady. 
Jednak najciekawszym 
było święto św Grze-
gorza 12 marca. Był to 
dzień „grzegorzy” - świę-
to żaków i nauczycieli. 

Co to było za święto? 
W czasach austriac-

kich nauczyciele (rech-
tory) byli wynagradzani 
ziemią, którą sami upra-
wiali, hodowali zwierzęta. 
Nie otrzymywali, jak dziś ani Karty Nauczyciela, ani wynagrodzenia 
pieniężnego. Nauczyciele dorabiali sobie chodząc „po kolędzie”,  ale 
i właśnie na św Grzegorza - patrona nauczycieli i uczniów. Rechtorzy 
(nauczyciele) chodzili od domu do domu z pieśniami, a każdy dawał 
im do koszyka to, czym mógł się podzielić - jajka, pszenicę itd.

Prelegent wspomniał też o zaimportowanym  z Zachodu  mar-
ketingowym święcie - Walentynkach, zupełnie obcym w naszej 
kulturze. Oto garść informacji z Wikipedii na temat zacnego 
świętego; Walenty  żył w III wieku w Cesarstwie rzymskim za 
panowania Klaudiusza II Gockiego. Cesarz za namową swoich 
doradców zabronił młodym mężczyznom wchodzić w związki 
małżeńskie. Uważał, że najlepszymi żołnierzami są legioniści nie 
mający rodzin. Zakaz złamał biskup Walenty i błogosławił śluby 
młodych legionistów. Został za to wtrącony do więzienia, gdzie za-
kochał się w niewidomej córce swojego strażnika. Legenda mówi, 
że jego narzeczona pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Gdy 
o tym dowiedział się cesarz, kazał zabić Walentego. W przeddzień 
egzekucji święty napisał list do swojej ukochanej, który podpisał: 
„Od Twojego Walentego”. Egzekucję wykonano 14 lutego 269 
r. Według podań udzielał ślubów zakochanym - niekoniecznie za 
zgodą rodziców - i dlatego jest uważany za patrona zakochanych. 
W Polsce i wielu innych krajach Europy czci się go, jako patrona 
ciężkich chorób, zwłaszcza umysłowych, nerwowych i epilepsji. 
Zdaniem profesora D. Kadłubca dniem zakochanych powinien być 
24 czerwca - gdy mamy najdłuższy dzień w roku, a przyroda  w 
pełni rozkwita. Jest to prastare słowiańskie święto miłości, św Jana 
, kupały, na Wschodzie - święto ognia, wody, słońca i księżyca, 
urodzaju, płodności, radości i miłości, obchodzone na obszarach 
zamieszkiwanych przez ludy słowiańskie, bałtyckie, germańskie i 
celtyckie, a także przez część narodów wywodzących się z ludów 
ugrofińskich. Dzień 14 lutego zdaniem profesora nie ma żadnego 
uzasadnienia. Słowianie mogliby wprowadzić  swoją tradycję 24  

prof. Daniel Kadłubiec
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czerwca. Niestety, częściej wolimy przyjmować bezkrytycznie to, 
co daje nam zachodni marketing oderwany od naszych korzeni 
słowiańskich. 

„Czorno niedziela” (śmiertno niedziela) - na Śląsku Cieszyń-
skim  była obchodzona na dwa tygodnie przed Wielkanocą.  Wie-
rzono, że kto się nie będzie mył w tym „czornym tygodniu” tj do 
Niedzieli Palmowej, stanie się niewidoczny i gdy pójdzie do lasu 
ukraść drzewo w nocy, nikt go nie zauważy, gdyż będzie „czorny 
jak noc”.

Zaś na Górnym Śląsku w „czornym tygodniu” topiono lub palono 
kukłę Marzanny, bynajmniej owo unicestwianie nie odbywało 
się 21 marca,  poza tym na Śląsku Cieszyńskim nie było takiego 
zwyczaju. Marzanna była symbolem śmierci, zimy i zła, dlatego 
wynoszono ją poza wieś i jeśli ją palono,  to na ziemi niczyjej - na 
drodze, na miedzy - tak, aby zły urok nie przeszedł na czyjeś pole.

Potem była „Kwietnio niedziela” czyli Niedziela Palmowa. 
Na terenach górskich  czyli w Istebnej, Koniakowie, Jaworzynce, 
Bukowcu był zwyczaj, gdzie dwie dziewczynki chodziły „po Mo-
rzannie” z tzw marzanną - lalką od domu do domu i śpiewały jedną 
pieśń z „kancjonału” (religijną), a drugą obrzędową. 

W kościołach katolickich w Niedzielę Palmową święci się 
palmy. Ich istotą nie jest wielkość, ale to aby zawierały w sobie 
gałązki zielone - symbole życia. Ponadto  zwyczaj ten jest prak-
tykowany na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, jednak 
jest o wiele starszy - znany już w starożytnej Grecji i Rzymie, 
gdzie już wtedy gałązka była symbolem życia. W całym kościele 
katolickim przyjęto zwyczaj święcenia palm - zieleń także symbo-
lizuje życie. W Poniedziałek Wielkanocny w dawnych czasach, 
gazda wyciągał zielone gałązki, robił z nich małe krzyżyki, 
które zanosił na swoje pole i wtykał w każdy róg ziemi. Miało to 
według wierzeń zapewnić urodzaj, chronić przed klęskami. W 
domach katolickich  poświęcone palmy  wstawiało się za „święty 
obrazek” albo za krokwię. Zaś gdy zbliżała się burza, kawałek 
palmy wrzucano do ognia wierząc, że dym ochroni domostwo 
przed uderzeniem pioruna. To tylko część ludowych zwyczajów 
związanych z „wykorzystaniem” palmy.

Na Śląsku Cieszyńskim wierzono też, że w Niedzielę Palmową 
suszą się w górach pieniądze (na Żorze - pod Równicą),  aby je  
zobaczyć trzeba było wybrać się przed wschodem słońca do lasu. 
Idąc jednak  nie można  było z nikim zamienić ani jednego słowa.  
Jak mówił prof. D. Kadłubiec - dotąd to nikomu się nie udało…

Wieli Tydzień (Wielki Tydzień) 
Na Śląsku Cieszyńskim Wieli Tydzień (staropolska nazwa) roz-

poczynał się od Wielkiego Czwartku (Zielonego Czwartku - na 
północy Śl.Cieszyńskiego i na Morawach używano tej nazwy). 
Zawiązywano dzwony, które milczały do soboty, po wsiach zaś 
chodzili młodzi chłopcy z klekotkami. Ponadto wieczorem w Wielki 
Czwartek dzieci myły nogi rodzicom - na pamiątkę wydarzeń bi-
blijnych - umycia nóg uczniom przez Chrystusa.

W Wielki Piątek - przed wschodem słońca, ludzie zgodnie z 
tradycją  chodzili myć się do  potoków. Nie wolno było się wycierać 
- woda miała sama wyschnąć. Woda w kulturze  ma wielorakie 
znaczenie - oczyszczające, z brudu ale i np. chrzest, daje też ży-
cie - bez niej nie ma urodzaju. Woda miała moc magiczną przed 
wschodem słońca. Wierzono, że w Wielki Piątek słońce trzy razy 
wschodzi, ten dzień jest największym świętem ewangelickim. 

Gospodynie idąc w do kościoła w strojach ludowych, 
nie zakładały kolorowych dodatków. Z tym dniem też 
było związanych wiele  wierzeń ludowych dotyczących 
aury, ale nie tylko np. panowie, w tym dniu mogli wypić 
kieliszek wódki z tataraku na pamiątkę octu, którym 
pojono Chrystusa na krzyżu.

Wielka Sobota - to był czas rozwiązywania dzwonów. 
Podczas  gdy dzwoniły, dzieci biegały  po ogrodach i trzęsły 
drzewami, co jak zapewniał prelegent, miało przynieść i 
rzeczywiście przynosiło urodzaj  owoców. W Wielką So-
botę gaździny piekły ciasto obrzędowe - murzyna - było to 
tradycyjne ciasto na stole cieszyńskim. Potem dziewczyny 
malowały jaja, które także mają swoją symbolikę, bowiem 
w nich jest zarodek życia, pęka skorupka - rodzi się życie 
(Chrystus zmartwychwstaje). W sobotę pod wieczór w 
kościele katolickim  święciło się potrawy.

Wielkanoc.
Zwyczaj „zajączka” przyszedł do nas około 100 lat 

temu z Czech i Niemiec. W tym dniu nie odwiedzało się 
nikogo. W Poniedziałek Wielkanocny - był śmiergust, 

polewanie wodą dziewczyn i okładanie ich np. gałązką  jałowca. 
Ten zwyczaj też miał swoją symbolikę. Woda - oczyszczała, bicie 
gałązką pobudzać miało do życia, a  cały obrzęd miał  symbolizo-
wać  płodność. W Poniedziałek Wielkanocny na Zaolziu, dziew-
czynki z każdej szkoły chodziły po domach z zielonym drzewkiem, 
ustrojonym m.in. jajkami i dzwoneczkiem i śpiewały jedną pieśń 
kościelną (Dnia Trzeciego Zmartwychwstał Zbawiciel) i jedną 
obrzędową - „Dej Boże dobry dziyń…”. 

We worek po Wielkanocy następował „babski śmiergust”, wów-
czas to kobiety polewały wodą  mężczyzn.

Swoją prelekcję profesor Daniel Kadłubiec zakończył konkluzją: 
kultura to są nasze korzenie. Kultura to jest wartość naszego życia. 
Mamy swój język i tradycję i to musi się przenosić na młodsze 
pokolenia. Bez tego przekazu kultura zaginie. Mało który kraj 
w Europie ma taką bogatą kulturę duchową, jak my na Śląsku 
Cieszyńskim. Byłoby wielkim barbarzyństwem, gdybyśmy o tym 
nie pamiętali. Sens kultury nie polega na tym, aby była opisana 
w książkach, ale aby żyła w danej społeczności. Kultura musi 
pobudzać do działania, musi integrować ludzi. 

Na koniec  prelegent złożył życzenia  świąteczne Jaworzanom, 
przypominając też o pielęgnowaniu naszych tradycji - w tym także 
tych świątecznych w naszych domach.

Nam pozostaje czekać na kolejną wizytę  profesora  D.Kadłubca 
w Jaworzu, czego życzymy  sobie i wszystkim pasjonatom  historii 
Śląska Cieszyńskiego.

Przygotował: P. Filipkowski
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Z ŻYCIA JAWORZAŃSKIEJ OChOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Profesjonalni gospodarze

Liczy sobie 138 lat, mimo sędziwego wieku działa 
sprawnie i skutecznie. Nie chodzi o sędziwą damę lecz 
jaworzańską jednostkę OSP, najstarszą na naszym 

terenie. 13 marca w Domu Strażaka podsumowano 5-cio letnią 
kadencję byłych władz i wybrano nowe. Spotkanie rozpoczęło się 
wręczeniem jubileuszowych statuetek, które otrzymali: 

Michał Farona, Eryka Rojczyk, Edward Grygierczyk, Franciszek 
Chrapek

Na zebraniu gościli m.in. : przedstawiciele władz samorządo-
wych , a także  Jan Cholewa Prezes Zarządu Oddziału Powiatowe-
go OSP RP w Bielsku-Białej, Grzegorza Piestrak Starszy Brygadier 
dowódca JRG nr 2 PSP w Bielsku – Białej oraz przedstawiciele 
SDH (OSP)- starosta (prezes) Zdenek Kubina wraz z dwoma 
członkami zarządu.

Poprzedni zarząd został wybrany 12.03.2006 roku i działał do 
2011 w składzie:

- Czesław Malchar  prezes
- Aleksander Greń – wiceprezes
- Andrzej Raczkowski – naczelnik
- Jerzy Knapczyk – z-ca naczelnika
- Eryka Rojczyk – skarbnik
- Damian Starsiak – gospodarz
- Adam Ryrych – sekretarz
- Członkowie zarządu:
- Józef Brandys
- Andrzej Pietrzyk
W ciągu 5- cio letniej kadencji nastąpiła zmiana na stanowisku 

naczelnika, w 2008 roku obowiązki te przejął Jerzy Knapczyk. 
Czesław Malchar przedstawiając sprawozdanie z działalności 

jednostki podkreślił, że druhowie nie tylko biorą udział w akcjach 
gaśniczych, ale także zajmują się usuwaniem miejscowych zagro-
żeń –  chodzi o walkę z powodzią, usuwanie skutków wichur czy 
neutralizowanie płynów ropopochodnych. I trzeba przyznać, że 
jaworzańscy ochotnicy to prawdziwi fachowcy.  To profesjonaliści, 
o tym decyduje fakt, że są wśród nich emerytowani zawodowi 
strażacy. Mają dużą wiedzę, są autorytetami dla młodych ludzi- 
podkreślał Zdzisław Bylok.

Oprócz tego, że strażacy sprawdzają się w boju, to jeszcze są 
znakomitymi gospodarzami.   

By pozyskać pieniądze jednostka prowadzi działalność go-
spodarczą, chodzi o dzierżawę dwóch boksów garażowych, 
udostępnienie dachu sieci telefonii komórkowej pod instalację 

anten oraz wynajem pomieszczeń Domu Strażaka, jak i coroczną 
akcję – kalendarze. 

Jak wiadomo finanse to temat delikatny, ale i niezmiernie ważny, 
już wiadomo, że subwencja z Urzędu Gminy w tym roku będzie 
mniejsza o 15 tys zł jednak, jak zapewnia wójt nie pozostawi stra-
żaków bez pomocy. To są moi jedyni partnerzy w zapobieganiu i 
likwidowaniu skutków niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych 
czy też losowych. Z roku na rok takich zdarzeń jest coraz więcej.  
Tego partnera muszę doceniać, dlatego zadeklarowałem się, 
że brakujące pieniądze na działalność bojową nasza jednostka 
otrzyma, nawet kosztem zwiększenia deficytu gminy- mówił z 
przekonaniem Zdzisław Bylok.  Jeśli już jesteśmy przy sprawach 
finansowych warto powiedzieć o najważniejszych inwestycjach, do 
takich z pewnością należy zakup nowego pieca CO, a w ramach 
modernizacji sprzętu ratowniczo -gaśniczego jednostka wzbogaciła 
się m.in. o radiostację samochodową, drabiny, pilarkę spalinową 
czy pompy pływające Niagara. Pieniądze na ten cel pochodziły z 
dotacji Zarządu Wojewódzkiego, subwencji z Urzędu Gminy oraz 
ze środków własnych. Z pewnością ważnym wydarzeniem było 
nieodpłatne przekazanie przez Holendrów samochodu pożarnicze-
go w 2007 roku, jak i wznowienie działalności Klubu Honorowych 
Dawców Krwi przy OSP, który powstał w 1988 roku i działał do 
2010, pozyskano wówczas 450 l. życiodajnego płynu W lutym 2010 
roku został wybrany nowy 15 osobowy zarząd klubu, z czego 80% 
to członkowie OSP. 

 Jeszcze słów kilka o statystyce, w ciągu 5- ciu lat jednostka 141 
razy brała udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Oprócz 
tego jaworzańscy ochotnicy zabezpieczali rajdy samochodowe, 
rowerowe, pomagali przy dożynkach gminnych oraz szkolili 
pracowników CPN z południowej Polski.  Pomimo, że jednostka 
jaworzańska jest najstarszą na naszym terenie, to w działaniach 
wciąż młoda i sprawna. Zwłaszcza grupa bojowa- ponad 20- stu 
strażaków -jest dobrze przygotowana, dobrze wyszkolona. Oprócz 
tego OSP ma dobre wyniki finansowe w zakresie działalności go-
spodarczej, pomimo nie za dużych dotacji z budżetu samorządu 
terytorialnego, ale też i nie najmniejszych- Jan Cholewa nie krył 
uznania-  dobrze, że wójt na zebraniu podkreślił, iż to jest jedyna 
siła, działająca niezawodnie w sytuacjach kryzysowych. Potrzeb-
na jemu i mieszkańcom gminy. W tym przypadku pieniądze tak 
naprawdę idą na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców – dodał 
prezes Cholewa. 

Jaworzańska OSP liczy łącznie 87 -miu członków, zawsze go-
towych do pomocy innym.
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Zebranie sprawozdawczo wyborcze  Koła 
Pszczelarzy w  Jaworzu. 

W dniu 27 marca  miało miejsce zebranie sprawozdawczo 
wyborcze członków Koła Pszczelarzy. Zebranie otworzył 
przewodniczący koła Mieczysław Szyma, który przedstawił 
sprawozdanie z działalności organizacji w 2010 roku. Jawo-
rzańskie koło w 2010 roku liczyło 25  pszczelarzy opłacających 
składki członkowskie i ulowe. Łącznie pszczelarze posiadali  
251 rodzin  pszczelich.  Ze środków własnych i częściowo 
refundowanych przez  Agencję Rynku Rolnego pszczelarze  
zakupili 25 matek pszczelich, paszę dla pszczół, szczepionki 
i lekarstwa. 

Kilku pszczelarzy uczestniczyło w Regionalnych Dniach Pszcze-
larza w Gilowicach. Ponadto jaworzańskie Koło Pszczelarzy  brało 
udział w Korowodzie Dożynkowym podczas Jaworzańskiego Wrze-
śnia oraz w obchodach świąt państwowych 3 Maja i 11 Listopada.

W ubiegłym roku do koła  został przyjęty Jerzy Bernat. Natomiast 
zmarł Henryk Michalski, którego pamięć uczestnicy spotkania 
uczcili minutą ciszy.

Po odczytaniu sprawozdań z działalności koła jak i komisji 
rewizyjnej oraz finansów, rozpoczęła się dyskusja dotyczą-
ca ubezpieczeń, pasiek, leków, refundacji kosztów zakupu 
matek itd.

Jako, że dobiegła końca  dotychczasowa kadencja zarządu koła,   
przewodniczący Mieczysław Szyma zaproponował wybranie tych 
samych osób na kolejna kadencję - co zostało przyjęte jednogło-
śnie. Do komisji rewizyjnej  wobec rezygnacji jednego z członków, 
wybrano Bartłomieja Maciejowskiego.

Mieczysław Szyma, kierujący jaworzańskimi pszczelarzami 
już trzecią kadencję zrezygnował z tej funkcji. Na swoje miejsce 
zaproponował Jana Steklę, który został wybrany  jednogłośnie 
na stanowisko przewodniczącego koła.  

Gratulacje nowemu przewodniczącemu, jak i ustępującemu 
w imieniu Rady Gminy i Wójta Gminy złożył Andrzej Śliwka 
- przewodniczący RG Jaworze. Z kolei nowy przewodniczący 
Jan Stekla podziękował obecnym pszczelarzom za zaufanie 
i wybór na to stanowisko oraz podziękował ustępującemu 
przewodniczącemu Mieczysławowi Szyma.

O pracy pszczelarzy, o roli pszczół w ekosystemie  praktycznie 
niewiele wiemy.  Jedynie osoby „z branży” znają temat i naprawdę 
tym żyją.  Natomiast  dla przeciętnego  konsumenta   pszczelarstwo 
kojarzy się albo ze słoikiem miodu albo z miodonką. Tak więc o 
pracy pszczelarzy, jak i samym miodzie napiszemy w kolejnym 
wydaniu Echa Jaworza.

Opracował: P. Filipkowski

Nowo wybrany przewodniczący Jan Stekla  dziękuje dotychcza-
sowemu przewodniczącemu Mieczysławowi Szyma.

Ponieważ celem marcowego spotkania były wybory nowych 
władz podajemy listę nazwisk nowego zarządu

- Czesław Malchar – prezes
- Jerzy Knapczyk – naczelnik  
- Danuta Pawlus w-ce prezes
- Krzysztof Malchar – z-ca naczelnika
- Adam Ryrych – sekretarz
- Józef Brandys – skarbnik
- Marek Onik Gospodarz
Członkowie zarządu:
- Andrzej Pietrzyk
-Szymon Cholewik

Komisja rewizyjna:
Piotr Knapczyk – przewodniczący
członkowie: Adam Binda, Michał Biesok
Na koniec jeszcze lista sponsorów:
Okmar Plastik, Bendorf Bader Bau, Bank Spółdzielczy Jasienica, 

Firma Krzysztofa Flaszy, „Twój , Dom” Termo Bravo, Meblo- Re-
noma -Czesław Sładek, Piekarnictwo -Danuta Greń, Nike Trofea- 
Andrzej Prus, Zakład Stolarski- Piotr Ryrych, Cukiernia „Mroczko”, 
Budowa Pojazdów Specjalnych- Zbigniew Szczęśniak

Przygotowała 
Agata Jędrysko



ECHO JAWORZA STR. 17KWIECIEŃ 2011 ROK

Roczne sprawozdanie Społecznej Rady 
Ochrony i Odnowy Zabytków Jaworza  
za rok 2010
W roku 2010  działalność SROiOZ była skupiona głównie na 
jaworzańskich zabytkach  cmentarnych. Do planu pracy na rok 
2011 zaproponowano włączyć następujące tematy:
1. oczyszczenie muru oporowego  przy kwaterze hrabiowskiej  od 
strony północnej i zachodniej
2. renowacja zabytkowego grobowca  Jana Cichego i jego małżonki 
z roku 1889  na cmentarzu ewangelickim w Jaworzu
3. renowacja zabytkowego grobu Adalberta Fornera z 1906 roku 
położonego w kwaterze hrabiowskiej cmentarza katolickiego w 
Jaworzu
4. przeprowadzenie 1 listopada  kwesty cmentarnej na obu cmen-
tarzach wyznaniowych Jaworza
5. opracowanie artykułu na temat ochrony jaworzańskich za-
bytków.

Kalendarium spotkań i zdarzeń za rok 2010
Pierwsze spotkanie Społecznej  Rady Ochrony i Odnowy Za-
bytków odbyło się 11 marca 2010 roku. Na zebraniu tym Rada 
zapoznana została w działalnością za rok 2009. Sprawozdanie 
to przedstawił inż. Jan Knieżyk. W dalszej części zebrania Jan 
Knieżyk przedstawił plan pracy na rok 2011. Roczne sprawoz-
danie za rok 2009 i plan pracy na rok 2010 zostały przyjęte 
przez obecnych członków SROiOZ. Dokładne omówienie tego 
spotkania znajduje się w protokole posiedzeń  nr 07/10-R z dnia 
11.03.2010.

Następne zebranie SPROiOZ miało miejsce 17 marca 2010 r. i od-
było się w Urzędzie Gminy Jaworze. Na tym spotkaniu z udziałem 
wójta Zdzisława Byloka zostały omówione następujące tematy:
- sprawa wprowadzenia ujednoliconej nazwy „kościoła leśnego 
w Jaworzu”
- sprawa starań Gminy Jaworze o  odzyskanie „Zespołu Pałaco-
wego” w Jaworzu
- szansa wykorzystania wód solankowych w Jaworzu

Przebieg  zebrania  został  przedstawiony w protokole z posiedze-
nia  nr 8/10-R. Na zakończenie zebrania Jan Knieżyk zobowiązał 
się wykonać zbiorowe zestawienie informacji na temat  „Kościoła 
Leśnego na Polanie” na  stoku Wysokiego.
W dniu 16 kwietnia 2010 r. odbyło się spotkanie Zarządu Spo-
łecznej rady. Na zebraniu tym J. Knieżyk zapoznał zebranych 
z opracowaniem zbiorczym dotyczącym „Kościoła Leśnego na 
Polanie”.  Po dokonaniu pewnych poprawek zebrani ustalili treść 
pisma, które wraz z omawianym opracowaniem zostanie skiero-
wane do Urzędu Gminy Jaworze za pośrednictwem Towarzystwa 
Miłośników Jaworza.
29 kwietnia 2010 roku  TMJ skierowało do Urzędu Gminy Jaworze 
opracowanie „Kościoła Leśnego na Polanie”, wraz z wnioskiem 
o wystąpienie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Katowicach o uznanie obszaru tego kościoła za zabytek arche-
ologiczny i wpisanie go do rejestru w grupie „C” Województwa 
Śląskiego w Katowicach. Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach 
- Delegatura w Bielsku-Białej w odpowiedzi na pismo z dnia 10 
maja 2010 roku  nr GJ071700007/10 w sprawie wpisania obiektu 
archeologicznego do rejestru zabytków poinformowała, iż teren 
„Kościoła Leśnego na Polanie” na stoku Wysokiego obejmu-
je ochroną konserwatorską przez ujęcie go w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków, co oznacza, że będzie chroniony gminną 
ewidencją zabytków. Pismo to do TMJ zostało wysłane 18 paź-
dziernika 2010.

Z prac wykonanych w ramach ochrony zabytków należy 
wymienić:
1. Piaskowanie  muru oporowego  wokół kwatery hrabiowskiej od 
strony północnej i zachodniej  oraz zabezpieczenie  oczyszczonego 
piaskowca środkami grzybobójczymi. Oczyszczono również balu-
stradę biegnącą wzdłuż muru oporowego i zabezpieczono farbą 
podkładową i nawierzchniową. Czynności te zostały wykonane w 
miesiącu czerwcu oraz w sierpniu  przez firmę  Pana Nogi z Łaz. 
Koszt tych prac został pokryty z funduszy Społecznej Rady.
2. Wykonano również  odnowienie niektórych płyt nagrobnych w 
kwaterze hrabiowskiej ze względu na zapoczątkowana erozję tych 
płyt. Równocześnie  poprawiono niektóre napisy  na płytach. Prace 
te w części  wykonała  firma Pana Zdyry w miesiącu październiku.  
Zakończenie tych prac planowane jest na wiosnę 2011 roku. Należy 
zaznaczyć, że koszt tych prac  pokryje Urząd Gminy Jaworze.
3. W sierpniu w ramach prac społecznych został odkopany funda-
ment grobowca Pana Jana Cichego na cmentarzu ewangelickim 
i sprawdzony został jego stan techniczny, który okazał się dobry. 
Po zaizolowaniu odkopanego fundamentu wykonano jego od-
wodnienie. Dalsze prace  renowacyjne przewidziano na kwiecień 
2011 roku.
4. Wybudowano w miejscu dawnej lokalizacji Huty Szkła stałą eks-
pozycję pod bezpośrednim  nadzorem  Pana Piotra Gawłowskiego 
członka Społecznej Rady.
5. Na zakończenie informujemy, że w dniach 31.10-01.11.2010   
została przeprowadzona  zbiórka pieniędzy na obu cmentarzach 
wyznaniowych Jaworza. Łącznie zebrano 7221zł, pieniądze zosta-
ną przeznaczone na ratowanie zabytkowych nagrobków.

Rozliczenie wpływów i wydatków na koncie 240 TMJ za 2010 
rok:
Stan konta  na 01.01.2010   15946,91 zl
Zbiórka na cmentarzu ewangelickim    3845,00 zł
Zbiórka na cmentarzu katolickim    3376,00 zł
Razem:     23167,91 zł
Wydatki - renowacji muru oporowego   4941,00 zł
Stan na 31.12.2010.   18226,91 zl

Proponowany plan pracy Społecznej Rady na 2011 rok:
Do planu pracy na 2011 rok Społeczna Rada proponuje włączyć 
następujące tematy:
- wykonanie drugiego etapu konserwacji muru oporowego przez 
dodatkowe zabezpieczenie go środkami grzybobójczymi w maju 
2011 roku.
- renowacja zabytkowego grobowca Jana Cichego i jego małżonki 
na cmentarzu ewangelickim.
- renowacja zabytkowego grobu Adalberta  Fornera  w kwaterze 
hrabiowskiej.
- odnowienie grobu Jana Jońca  na cmentarzu ewangelickim.
- wystąpienie do Urzędu Gminy Jaworze  z wnioskiem o objęcie  
ochroną tzw „piwnicy lodowej” na terenie Dolnego Dworu i wpi-
sanie jej do wojewódzkiej ewidencji  zabytków łącznie ze ścieżką 
dydaktyczną na Młyńską Kępę.
- współdziałanie z UG Jaworze przy przebudowie zabytkowego 
centrum Jaworza (zgodnie z pismem  z dnia 28.11.2006 r.).
- przeprowadzenie kwesty cmentarnej na obu cmentarzach w dniu 
1 listopada 2011.
- poinformowanie mieszkańców Jaworza  o działalności Społecznej 
Rady za rok 2010.
Realizacja zaproponowanego planu będzie uzależniona od moż-
liwości finansowych.

Za SROiOZ: Jerzy Chałupski



ECHO JAWORZA STR. 18KWIECIEŃ 2011 ROK

   NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEż str. 18-20 i 26

Konkurs plastyczny „Powódź, pożar, 
dniem czy nocą - straż przychodzi ci 
z pomocą”

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i 
młodzieży pod hasłem „Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż 
przychodzi ci z pomocą” rozstrzygnięta (28 lutego 2011 r.). Były 
to eliminacje gminne, organizatorem imprezy jest Komendant 
Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat zachowania 
bezpieczeństwa w przypadku występowania wszelkiego typu 
zagrożeń oraz zainteresowanie działalnością służb ratowniczych, 
uczestniczących w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, jak 
powodzie, trzęsienia ziemi czy huragany. Katastrofy naturalne sta-
nowią zagrożenie dla człowieka i środowiska, stąd coraz większe 
wyzwania przed strażą pożarną i innymi służbami ratowniczymi.

Impreza pomaga kształtować właściwe postawy, ma poprawiać 
świadomość zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń, nie tylko w 
najbliższym otoczeniu. Konkurs organizowany jest, jak co roku, 
przy współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

Do konkursu prace zgłosiły: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii 
Dąbrowskiej, Gimnazjum Nr 1 im. Gen. Broni St. Maczka oraz Mło-

dzieżowy Ośrodek Wychowawczy, które zostały zakwalifikowane 
do grupy I, II i grupy III zgodnie z regulaminem.

Oto lista nagrodzonych i wyróżnionych w eliminacji gmin-
nej Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego w 2011 r.:

W kategorii I - grupa młodsza 6 - 8 lat 
1 miejsce - Lena Maks - Szkoła Podstawowa Nr 1, 
W kategorii II - grupa średnia 9 - 12 lat
1 miejsce - Kamil Kruczek - Szkoła Podstawowa Nr 1,
2 miejsce - praca wspólna: Karolina Czader, Julia Gawęda, 
Katarzyna Jarosz - Szkoła Podstawowa Nr 1,
3 miejsce - Tomasz Chmiel - Szkoła Podstawowa Nr 1,
wyróżnienie - Patrycja Leś - Szkoła Podstawowa Nr 1,
wyróżnienie - Dawid Bober - Szkoła Podstawowa Nr 1.
dodatkowe wyróżnienie - Daniel Sikora - Szkoła Podstawowa Nr 1,
W kategorii III - grupa starsza 13 - 16 lat
1 miejsce - Wiktoria Puchałka - Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu,
2 miejsce - Adam Buczyński - MOW w Jaworzu,
3 miejsce - Marcelina Pomper - Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu,
wyróżnienie - Dawid Kordylewski - MOW w Jaworzu,
wyróżnienie - Robert Jonecko - MOW w Jaworzu.

Michał Urbaś 

„Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,
Wiosna - znów nam przybyło lat”

Lat przybywa również Festiwalowi Piosenki Wiosennej, który 
odbywa się nieprzerwanie od dwudziestu trzech już wiosen w 
Szkole Podstawowej nr 1.  

18 marca zaprezentowali się na scenie najmłodsi wykonawcy z 
klas 1-3. Pod czujnym okiem swoich szkolnych „mam” przygoto-
wali rewelacyjne  mini przedstawienia muzyczne. Mogliśmy więc 
podziwiać w akcji kucharskich  mistrzów i wygimnastykowanych 
sportowców, czerwonoskórych Indian i szybkich rewolwerow-
ców, tańce plemion z Czarnego Lądu i żabek  z Zielonego Lądu. 
Występy urozmaicały liczne konkursy z nagrodami.

21 marca festiwalową pałeczkę przejęły klasy starsze. Trady-
cyjnie już  śpiewały po dwie piosenki poprzedzane zapowiedzią, 
prezentowały  pieczołowicie wykonane kostiumy, charakteryzacje 
i scenografię. Klasa 4a miała w swoim repertuarze „Lenia” J. Brze-

chwy i przekonywała, że potrafi  chodzić na obcasach w piosence 
Małego Wu Wu. Klasa 4b zamieniła scenę w krainę pajdokracji, 
wykonując piosenkę Majki Jeżowskiej 

„Kolorowe dzieci” oraz tańczyła wiosennego rock’n’rolla. Kla-
sa 4c przekonywała nas do przyjaźni z wampirami w piosence 
„Strach i straszydła” i gitarami starała się przywołać lato (sic!). 
Klasa 5a zachęcała wraz z Majką Jeżowską i szalonym kelnerem 
do objadania się ciastkami oraz z nostalgią wspominała czasy 
beatelmani w evergreenie „Help”. Klasa 5b dokonała kociej me-
tamorfozy, wywijając ogonami w piosence „Czarny kot”, aby za 
chwilę przeobrazić się w kochające dzieci przy dźwiękach „A ja 
wolę moją mamę”.

Klasa 5c zmierzył a się z repertuarem polskiej sceny rocko-
wej, wykonując piosenki zespolu De Mono „Póki na to czas” i 
Pudelsów „Noś modne ciuchy”. Klasa 6a, nawiązując do kociej 
tematyki, zwinnie wlazła na płotek i śniła sny o karierze gwiazd 
estrady. Klasa 6b zachęcała do odwiedzin na portalu „Nasza 

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ                                       ciąg dalszy na stronie 26
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klasa”, aby po chwili rozkołysać salę jamajskimi rytmami spod 
znaku Kamila Bednarka. Z repertuarem etniczym wystąpiła też 
klasa 6c, wykonując superprzebój „My Cyganie”. Na zakończenie 
poczuliśmy raz jeszcze polskie klimaty - zabrzmiała piosenka 
zespołu Pectus, która była idealnym podsumowaniem Festiwalu:

„Tylko jeden moment mam w pamięci.
Tylko jeden, który ciągle trwa.   

Taka mała życia garść, nie więcej.
Taką siłę, którą w sobie mam...”

Po raz kolejny przekonaliśmy się, że taki dzień powitania  
wiosny to doskonała okazja do oddania sceny w ręce naszej 
uzdolnionej artystycznie młodzieży. Grunt, że wszyscy się dobrze 
bawiliśmy.

„Jak przeklinać?”
28 lutego uczniowie klas 4-6 mieli okazję do publicznego 

wyrażania się. Nikomu jednak nie więdły uszy, gdyż wszystkie 
„wulgaryzmy” były natury poetyckiej. Stało się tak za sprawą 
Michała Rusinka, który w tym roku patronował naszemu Kon-
kursowi 

Recytatorskiemu. Krakowski poeta, pracownik naukowy Uni-
wersytetu Jagiellońskiego i sekretarz pierwszej damy polskiej 
poezji - Wisławy Szymborskiej, wydał był bowiem specjalny 
poradnik dla dzieci „Jak przeklinać”. Z ust ponad dwudziestu 
recytatorów mieliśmy więc przyjemność wysłuchać steku nie-
przyzwoitości w rodzaju: A niech cię porwie bladek kręty!, A 
niech to fąfną gżdryce!, A niech to amarylis!, Tam-gna-gnu!, 
Jam-dram-druid!, Dziamdzia glań! itp., itd. Najsiarczyściej 
spośród recytatorów przeklinały Martyna Cholewik i Zuzanna 
Czader z klasy 5c, którym jury przyznało pierwsze miejsce. 
Druga w rywalizacji była Malwina Witkowska z klasy 6a, a 
trzecia Klaudia Bodzek z klasy 4b. Przyznano również trzy 
wyróżnienia dla Aleksandry Jawor z klasy 4c oraz Patrycji Leś 
i Izabeli Kurcjus  z klasy 5b.

Na zakończenie oddajmy jeszcze głos prof. Jerzemu Bral-
czykowi, ekspertowi od językowych zagadnień: „Przekleństwa 
są potrzebne w każdym języku, ale trzeba się z nimi obchodzić 
ostrożnie i stosować je jak najrzadziej. Przy tym... niektóre 
są tak paskudne, że bierze wstręt. Można wtedy stosować 
świeże i zabawne rusinki”, czego sobie i wszystkim czytelni-
kom życzymy.

Polonista: Tomasz Zdunek   

Aby obejrzeć więcej zdjęć zachęcamy do odwiedzenia galerii 
na naszej stronie internetowej: www.sp1jaworze.pl

10 Beskidzka Gromada
Zuchowa „Wesoła Gromadka Kubusia
Puchatka” na medal!

W dniu 26 lutego 2011 r. reprezentacja Hufca Beskidzkiego 
wzięła udział w III Chorągwianych Zawodach Pływackich orga-
nizowanych przez Hufiec Czechowice-Dziedzice. Podczas zawo-
dów uczestnicy zdobywali indywidualne trofea, a w klasyfikacji 
generalnej hufców Hufiec Beskidzki zajął II miejsce.   

10 Beskidzką Gromadę Zuchową “Wesoła Gromadka Kubusia 
Puchatka” w kategorii zuchy reprezentowało 5 zuchów: Paweł Py-
tlowany, Jagoda Pytlowany, Fabian Michalski, Hubert Ciereszko i 
Zuzia Buzderewicz. Nasze zuchy zdobyły  3 medale. Fabian Michalski 
srebrny medal w stylu klasycznym, Hubert Cierszko brązowy medal w 
stylu klasycznym, Zuzia Buzderewicz  srebrny medal w stylu klasycz-
nym dziewczynki. Gratulujemy wspaniałych wyników.  Medale wręczał 
m.in. Komendant Chorągwi Śląskiej ZHP dh. hm. Andrzej Lichota. 

Joanna Buzderewicz
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Z ŻYCIA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYChOWAWCZEGO

Po okresie zimowej stagnacji w MOW nastąpiło niezwykłe 
ożywienie. Zrealizowano kilka ciekawych projektów, rozpoczęto 
parę nowych.

Dobry przykład dała kadra ośrodka, 
współorganizując zawody nar-
ciarskie dla pracowników placówek 
resocjalizacyjnych z całej Polski. W 
rywalizacji wzięło udział 11 drużyn, 
startujących w slalomie w kategoriach 
narty oraz snowboard. Wśród kobiet 
triumfowała p. D. Stańczyk, najwyż-
sze miejsce na podium wśród panów 
wywalczył reprezentant z MOW w 
Raciborzu; warto dodać, że oboje 
uzyskali identyczny czas oscylujący 
w granicy 26 sekund. Najlepszym 
snowboardzistą okazał się p. K. Czu-
biński z MOW w Jaworzu. Kilka dni 
później, 11 marca, tę samą trasę pokonywało kilkudziesięciu 
zawodników z sześciu ośrodków z południa Polski: oprócz 
gospodarzy z Jaworza byli zawodnicy z Kuźni Raciborskiej, 
Gimnazjum nr 20 z Bielska, ośrodka „Nadzieja ” z Bielska, biel-
skiego MOSu oraz MOW w Łękawie. Zawody dobyły się dzięki 
zaangażowaniu i pracy wielu osób: dyrektora Ośrodka p. B. 
Klimaszewskiego oraz jaworzańskiej kadry - pań D. Stańczyk, 
J. Galus, J. Wojdan, J. Damek, A. Szeligi oraz panów J. Kozi-
ka, P. Gruszczyka, A. Pająka. Dzięki staraniom organizatorów 
udało się wyposażyć wszystkich zawodników w używane narty 
karvingowe i buty narciarskie (zasługa p. S. Piętki, który zajmuje 
się od lat również serwisowaniem sprzętu); firmy DECATHLON 
oraz EUROCESH przekazały nagrody rzeczowe; właściciele 
kompleksu narciarskiego Węgierski w Brennej udostępnili 
stok na preferencyjnych warunkach. Zawody odbyły się w 

atmosferze zdrowej, sportowej rywalizacji i walki fair play. W 
zmaganiach drużynowych zwyciężyła reprezentacja z Jaworza; 
indywidualnie w starszej grupie wiekowej wygrał zawodnik z 
ośrodka „Nadzieja” w Bielsku, w grupie młodszej na najwyższym 
stopniu podium stanął zawodnik z Jaworza.

W tym roku po raz 11 uczestniczyliśmy w ogólnopolskim 
konkursie języka angielskiego FOX. Ideą konkursu jest 
motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez 
udział w teście, do rozwiązania którego potrzeba odpowied-
niej dla danej kategorii wiekowej  wiedzy gramatycznej, słow-
nikowej, kulturoznawczej oraz znajomości treści wskazanej 
lektury. Test składał się z trzydziestu zadań wielokrotnego 
wyboru. W tym roku wzięło udział 10 zawodników w trzech 
kategoriach wiekowych: Bunnies, Ducks i Lions. Na wyniki 
czekamy do maja.

Wychowankowie MOW uczestniczyli również w  konkurs pla-
stycznym Głównej Komendy Straży Pożarnej  - „Powódź, pożar 
dniem i nocą straż przychodzi ci z pomocą”.  W konkursie o zasięgu 

ogólnopolskim brało udział 10 naszych 
podopiecznych; przypadły nam w 
udziale 3 nagrody i dwa wyróżnienia.

17 marca  odbył się w naszej szkole 
XIII konkurs irlandzki zatytułowany 
„Poczuj w sobie Irlandię” Składał się 
z 4 rund, a wzięło w nim udział 24 
uczestników. Runda I to test wiedzy 
o Irlandii składający się z 26 pytań w 
trzech różnych stopniach trudności. Do 
rundy II przeszło 11 uczestników, którzy 
brali udział w dyscyplinach takich jak 
hurling czy golf. Runda IV była niespo-
dzianką, o której zawodnicy dowiedzieli 
się na dzień przed konkursem. Mieli 

przygotować się do tańca irlandzkiego - Irish jig i zaprezentować 
go dostosowując się do irlandzkich rytmów i tempa. W klasyfikacji 
generalnej zwyciężył Patryk Sosiński (czuwał nad nim św. Patryk). 
W tym samym dniu odbyły się też zajęcia multimedialne z wy-
korzystaniem tablicy 
interaktywnej  i dwóch 
prezentacji dotyczą-
cych obchodów dnia 
św. Patryka w Irlandii 
i USA. 

Kolejny projekt re-
alizowany w naszej 
szkole  ”One week 
in March at Slovak, 
Italian, Polish scho-
ol” uzyskał aprobatę 
Narodowego Biura 
Akcji eTwinning w 
Polsce i na Słowacji 
i dzięki temu 21 marca mogliśmy rozpocząć pracę nad nim. 
Codziennie dwóch innych wychowanków naszego ośrodka  wy-
syłało informacje o naszej szkole, o Jaworzu i jego zabytkach, 
o swoich zainteresowaniach, codziennym planie dnia w dwóch 
językach: po polsku i po angielsku. W zamian za to otrzymywa-
liśmy informacje zwrotne o uczniach w Pruske, ich szkole i ich 
miejscowości. Ten tydzień nas wiele nauczył - musieliśmy praco-
wać na zwiększonych obrotach, nie zważając na problemy dnia 
codziennego. Przed nami jeszcze dwa tygodnie pracy, tworzenie 
wspólnej prezentacji w trzech językach i ewaluacja. W projekcie 
bierze udział 10 wychowanków. Nauczyciele pilotujący projekt 
to Jadwiga Kruczek, Bogusława Bartoszek, Józef Nikiel i Łukasz 
Oleksa. P. Jadwiga Kruczek czuwała również nad konkursem 
językowym oraz plastycznym.

Jako że marzec obfitował w konkursy, nie zabrakło również 
zmagań w kolejnej, 20 edycji Międzynarodowego Konkursu 
Matematycznego „Kangur” organizowanego przez Association 
Kangorou Sans w Paryżu. Wzięło w nim udział 12 chłopców star-
tujących w 3 kategoriach wiekowych: Junior (klasa III gimnazjum), 
Kadet (klasy I i II) oraz Beniamin (klasa 6 SP). Do konkursu, jak 
co roku, przygotowywał ich p. Zbigniew Hubert. Wyniki poznamy 
w maju.

A. Szeliga
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POZIOMO
1. Poczucie szczęścia, radości, uniesienie
5. Święta z barankiem i pisankami
10. Zwierzę hodowlane (ptak) dla mięsa i pierza
11. Zesłanie związane z ciężką pracą
12. Turystyczna miejscowość nad Dunajcem
13. Imię aktorek Segdy i Stalińskiej
14. Zbiorowisko ludzi różnego pochodzenia
17. Rodzaj miękkiej, jedwabistej tkaniny
20. Pojemność zbiornika
22. Wypływa z wulkanu
26. Jednostka wojskowa większa od pułku, 
mniejsza od dywizji
27. Legendarny zbójnik
31. Praca ludzi mundurowych
34. Skutek działania substancji toksycznych, 
skażenie
35. Łączy elementy metalowe
36. Najzimniejszy stan w USA
37. Ważna placówka dyplomatyczna

PIONOWO
1. Jednostka bojowa w lotnictwie
2. Kabura lub etui
3. Prawdziwy przysmak, delicja
4. Kamień półszlachetny, odmiana chalcedonu
5. Natrętna ciekawość
6. Poemat epicki np. „Pan Tadeusz”

7. Nazwisko znanych polskich artystów związane 
z Górkami
8. Rodzaj makaronu przeznaczonego do rosołu
9. Znany kwiat z rodziny astrowatych
15. Faza księżyca
16. Biała szata liturgiczna
18. Wymarły przodek bydła domowego
19. Przyjęcie do pracy, umowa o zatrudnieniu
21. Zupa - biały barszcz
23. Historyczny region we Francji ze Strasburgiem
24. Arkusz z pytaniami w badaniu opinii publicznej
25. Rzeka graniczna z Niemcami
26. Spadek akcji, antonim hossy
28. Geograficzna jest pisana z dużej litery
29. Najważniejsza tętnica
30. W Jaworzu jest Wawrzyczkowa i Młyńska
32. Powyżej kolan
33. Popularne drzewo zwałaszcza w Jaworzu 
Nałężu

ROZWIĄZANIE KRZYŻóWKI NR 5 /
MARZEC 2011.

„Z  wiosną przychodzi nadzieja”

Autorem kolejnej krzyżówki nr 6 jest pani 
Aniela Mieszczak z Jaworza. Rozwiązanie 
krzyżówki - samo hasło po wpisaniu w ozna-
czone pola pod krzyżówką można nadsyłać 

mailem na adres Ośrodka Promocji   Gminy 
Jaworze, e-mail: biuro@opgj.pl

Ze względu na fakt, że Echo Jaworza 
nie dociera do wszystkich mieszkańców w 
jednakowym czasie, rozwiązania krzyżówki 
można przesyłać na wyżej podany adres 
NIE WCZEŚNIEJ niż 28 kwietnia br.

Dla pierwszych trzech osób, które prze-
ślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, 
Ośrodek Promocji Gminy wręczy „świą-
teczne nagrody”. 

Nagrody tym razem ufundowali: Piotr 
Filipkowski- Redaktor Naczelny Echa  
Jaworza i Villa Barbara Centrum Zdrowia i 
Rehabilitacji w Jaworzu ul. Wczasowa  171 
w Jaworzu. A są nimi trzy podwójne bezpłat-
ne  zaproszenia na specjalność kawiarni Villi 
Barbara - szarlotkę na ciepło i kawę.

Po odbiór nagrody należy zgłaszać się 
do Ośrodka Promocji Gminy Jaworze wraz 
ze stroną Echa zawierającą krzyżówkę i jej 
rozwiązanie.
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KONKURS „DWIE DEKADY PRL-u”

Od Redakcji Echa Jaworza: na nasz adres wpłynęło 
zaproszenia do udziału w niniejszym konkursie. Uważamy, 
że  formuła konkursu  jest ciekawa gdyż została skierowana  
nie tylko do sympatyków  lewicy, ale także tych , którzy mają 
odmienne poglądy. Stąd też postanowiliśmy konkurs ten  
poprzez nasze Echo Jaworza rozpropagować wśród Miesz-
kańców Jaworza.
„Dwie dekady po PRL-u”
Regulamin konkursu

Prof. Adam Gierek - poseł do Parlamentu Europejskiego
Biblioteka Śląska w Katowicach

oraz
Śląski Oddział Terenowy Stowarzyszenia Pokolenia

ogłaszają konkurs na wspomnienia pod hasłem „Dwie dekady 
po PRL-u”, nawiązujący do przeprowadzonego konkursu „Moja 
młodość w PRL-u”.
1. Celem konkursu jest zgromadzenie autentycznych świadectw o 
ponad dwudziestu latach, które minęły od 1989 roku, ukazujących 
blaski i cienie tego okresu, dokumentujących zarówno wielkie wy-
darzenia, jak również osobiste przeżycia piszących. Były to lata, 
które przyniosły wielkie zmiany Polsce i jej obywatelom.
2. Prace konkursowe można nadsyłać do końca sierpnia 2011 
roku, pocztą, drogą elektroniczną lub dostarczać osobiście do 
Biura Poselskiego w Dąbrowie Górniczej.
Biuro Posła do PE prof. Adama Gierka
Pałac Kultury Zagłębia
pl. Wolności 1, pokój 118
41-300 Dąbrowa Górnicza
e-mail: gierek@interia.eu, tel. 32 266 00 52
3. Do pracy konkursowej należy dołączyć dane autora: imię i 
nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, zgodę na gro-

madzenie i przetwarzanie tychże danych do celów związanych 
z konkursem. 
4. Najlepiej, gdyby wspomnienia były pisane na komputerze lub na 
maszynie. Do oceny dopuszczone będą także rękopisy, ale pod 
warunkiem, że zostaną sporządzone wyraźnym pismem, łatwym 
do odczytania.
5. Do oceny zostaną dopuszczone prace dotychczas niepubli-
kowane o maksymalnej objętości 50 stron znormalizowanego 
maszynopisu.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca 2011 roku. Lista 
nagrodzonych zostanie ogłoszona do końca stycznia 2012 roku. 
Komisja konkursowa oceni nadesłane prace, biorąc pod uwagę 
autentyzm opisanych spraw oraz osobiste refleksje autora. 
7. W skład komisji konkursowej wejdą: prof. Adam Gierek 
- przewodniczący, prof. Jan Malicki, Jan Wójtowicz (Stowa-
rzyszenie Pokolenia), prof. Jacek Wódz, prof. Zygmunt Woź-
niczka, Ireneusz Łęczek (sekretarz komisji).
8. Decyzje komisji konkursowej podejmowane będą większo-
ścią głosów. W przypadku równej liczby głosów, dodatkowym 
głosem dysponuje przewodniczący komisji. Decyzje komisji są 
ostateczne.
9. Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac zostaną w nagrodę 
zaproszeni przez posła na wycieczkę do Parlamentu Europejskie-
go, wraz z osobą towarzyszącą.
10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Zostaną one 
włączone do zbiorów Biblioteki Śląskiej.
Organizatorzy zakładają możliwość wydania drukiem wyboru 
nadesłanych prac. W związku z tym nadesłanie pracy na konkurs 
oznacza wyrażenie zgody przez autora na jej nieodpłatną publi-
kację we wspomnianym wydawnictwie.
Patronat medialny - TVP Katowice.

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

W nowym sezonie sportowym

W dniu 12 marca br  już po raz czwarty odbyły się w  Bielsku-
Bialej Mistrzostwa Polski Południowej w Kick-Boxingu. Rozgry-
wane formy to: light-contact seniorów, semi-contact juniorów,  
semi i light contact kadetów młodszych i sztarszych.

W zawodach wzięło udział prawie 280 zawodników z 27 klubów 
poludniowej Polski.

Oto wyniki osiągnięte przez zawodników klubu Beskid-Dragon:
SENIORZY
Marta Waliczek zloto l-c
Gabriela Pezda brąz l-c
Robert Swierkosz brąz l-c
JUNIORZY
Kornelia Kieloch złoto s-c, Ewelina Kania złoto s-c puchar dla 

najlepszej juniorki turnieju, Anna Kołek srebro s-c, Sylwia Łodzia-
na srebro s-c, Krystian Kasperek złoto s-c, Jan Kubica srebro s-c

Kadeci starsi: Sylwia Szymala złoto s-c, złoto l-c Natalia Tur-
chan, złoto s-c złoto l-c Sandra Paszek, złoto s-c złoto l-c puchar 
najlepsza kadetka turnieju Faustyna Czakon, złoto s-c złoto l-c 
Kacper Kufel srebro l-c brąz s-c Maksymilian Chłapek, brąz s-c 
Klaudia Dobies, złoto s-c złoto l-c Dominika Jeziorska, srebro 
s-c kadet młodszy Mateusz Krzempek, złoto s-c Patrycja Leś, 

złoto s-c Julia Setla złoto s-c puchar najlepsza kadetka młodsza, 
Daniel Trojok złoto s-c puchar najlepszy kadet młodszy, Magda 
Piekarska złoto s-c, Oliwia Dobies srebro s-c Oliwia Czarnecka 
brąz s-c, Natalia Lemańska srebro s-c, Mateusz Rus srebro s-c, 
Artur Gaszek brąz s-c, Maciej Gałuszka zloto s-c.

Wyniki drużynowe:  pierwsze miejsce Beskid-Dragon Bielsko-
Biała drugie miejsce Szkoła Sportów Walki „Start Częstochowa” 
trzecie miejsce Diament Pstragowa Rzeszów.

Był do sprawdzian do Mistrzostw Polski zaplanowanych na               
13-15 maja 2011, które odbędą  się także w Bielsku-Białej.

KICK BOXING
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X-10 Jaworze

Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Łucz-
nictwie które już po raz drugi zorganizowane  zostały 
w Kielnarowej  koło Rzeszowa z pewnością na długo 
zostaną w pamięci zawodników Klubu X-10 Jaworze. 

Zacznijmy jednak od tego że zawodnicy 
tego klubu przygotowywali się jak co roku 
przez kilka miesięcy do startu w zawo-
dach i marzyli o powtórzeniu sukcesu 
sprzed czterech lat czyli o drużynowym 
złocie a za minimum stawiali sobie przy-
najmniej brąz w drużynie.  Po kwalifika-
cjach w pierwszym dniu zawodów nie 
było wesoło, awaria sprzętu jednego z 
zawodników i dość niskie miejsca w tabeli 
wyników wszystkich członków drużyny 
nie dawały nadziei na wielkie sukcesy 
jednak okazało się po raz kolejny  że nie można zbyt szybko „dzielić 
skóry na niedźwiedziu” bo z niskiej szóstej pozycji,  po pierwszym 
wygranym pojedynku drużyny z zawodnikami Łucznika Żywiec 
łucznicy z Jaworza uwierzyli w swoje możliwości i gładko wygrali 
kolejne pojedynki z Teresinem Mazowsze i w finale z Dolnośląza-
kiem Wrocław zdobywając po raz drugi w historii klubu złoty medal 
i Drużynowe Mistrzostwo Polski w konkurencji łuku bloczkowego. 

 Po tym pełnym emocji i radości dniu nastał kolejny w którym 
napięcie sięgało zenitu gdy wzmocnieni sukcesem drużynowym 
zawodnicy rozpoczęli pojedynki indywidualne i coraz wyżej pieli 
się w drabince eliminacyjnej. Po wygranej 1/16 i 1/8 finału dwóch 

zawodników znalazło się w pierwszej czwórce zawodów z pewnym 
choć jednym medalem, ale to co miało nastąpić potem nie śniło się 
nawet największym optymistom w klubie X-10. W blasku reflektorów 
i kamer w hali CWKS Resowia najpierw Dariusz Socha stoczył ciężki 
bój z zawodnikiem z Wrocławia (kadrowiczem) Marcinem Szemio-
tem gdzie przy stanie 5:5 w setach decydująca strzała barażowa 
wystrzelona przez Dariusza Sochę trafiła idealnie w środek pola 10 
a przeciwnik nie wytrzymał presji i trafił w pole punktowane za 9 pkt. 
Ze szczęśliwą miną Darek przyjmował gratulacje za wygrany poje-

dynek i w efekcie za zdobyty  brązowy 
medal indywidualnej klasyfikacji.

Do kolejnego pojedynku tym razem 
już o złoto w szranki stanął Piotr Kiser 
z X-10 Jaworze i Marcin Gołygowski 
(kilkukrotny Mistrz Polski). Zawodnik z 
Jaworzańskiego klubu nie zadowolił się 
medalem srebrnym tylko w skupieniu i 
przy dopingu całej swojej drużyny X-10 
i widzów na trybunach hali Resowia 
każdym kolejnym strzałem do tarczy  
zbliżał się do upragnionego „złota”.  

W ostatnim rozstrzygającym secie wynikiem 29:28 zakończył 
pojedynek i zdobył najwyższe miejsce na podium, złoty medal i 
Mistrzostwo Polski Seniorów w łuku bloczkowym.

Niewątpliwie jest to największy sukces w historii  Klubu X-10 Ja-
worze.  Podsumowując można powiedzieć że mamy w Jaworzu naj-
mocniejszy klub łuczniczy w Polsce w konkurencji łuku bloczkowego.

Drużyna w składzie: Piotr Kiser, Roman Sikora, Dariusz Socha, 
Adam Bisok - Mistrzowie Polski w Hali na 2011 r.

Piotr Kiser - Halowy  Mistrz Polski Seniorów
Dariusz Socha - Halowy II v-ce Mistrz Polski Seniorów

v-ce prezes ŁKS: Adam Bisok

Po raz kolejny nasi zawodnicy udowodnili że są najlepsi w 
Polsce południowej,a czeka ich obrona drużynowa na Mistrzo-
stwach Polski, i utrzymanie zeszłorocznych pierwszych miejsc 
drużynowych.

Na wyróżnienie zasługują zawodniczki Sylwia Szymala, San-
dra Paszek i Faustyna Czakon, które nie tylko wygrały swoje 

walki ale skończyły je przed czasem zdobywając 10 punktową 
przewagę, Sylwia w 23 sekundzie, Sandra w 53 s a Faustyna w 
drugiej rundzie.

Oby utrzymały formę do Mistrzostw Polski, a później  do wrze-
śniowych Mistrzostw Europy.                                      

 A.Turchan

KLUB ŁUCZNICZY

OBOWIĄZKOWE
szczepienia psów 

przeciw wściekliźnie
w Jaworzu w 2011 r.

Data Miejsce szczepienia Godzina
14.05 Obok byłego sklepu „Jaworek” 17.30
14.05 Obok domu pana Ormańca 18.00
14.05 Obok domu pana Stroki 18.30
16.05 Obok domu pana Krehuta 17.30
16.05 Obok Szkółki Leśnej 18.30
17.05 Nałęże jak w 2010 r. 17.30
17.05 Nałęże obok Kapliczki 18.00
17.05 Obok domu pana Pytlowanego, 

ul. Podgórska 154
18.40

lek. wet. Andrzej Zawłocki
lek. wet. Stanisław Pytlowany

Emerytka, 59 l, dyspozycyjna, energiczna, 
doświadczenie w gastronomii, 
aktualna książeczka zdrowia 

- szuka pracy

Może być sprzątanie, pomoc w kuchni 
w Bielsku-Białej i okolicach. 

Tel. 518-185-351

Przeróbki  krawieckie  -  szycie na miarę
Szycie firan, zasłon

SZYBKO   TANIO   SOLIDNIE
Jasienica Centrum (nad sklepem u Doroty) 

- Obecnie sklep „Groszek”

Barbara Matuła   tel. 785-547-156
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URZĄD GMINY JAWORZE
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82  tel.: 33/817 21 95, 817 28 13, 817 25 34, fax.: 817 28 71,  

e-mail: sekretariat@jaworze.pl

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU 
RTV i AGD 

 Urząd Gminy Jaworze wspólnie z MEGA SERVICE RECYCLING 
Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 12 maja 2011 r.  na terenie Gminy Jaworze odbędzie się 

bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Zbiórka odbędzie się na parkingu w centrum Jaworza 
przy ul. Zdrojowej od 9.00 do 17.00, 
gdzie podstawiony będzie samochód odbierający odpady 

firmy MEGA SERVICE RECYCLING Sp. z o.o.

W ramach zbiórki odbierane będą m.in.:
     - lodówki, zamrażarki;
     - telewizory, radia;
     - komputery;
     - sprzęt AGD (kuchenki, zmywarki, pralki);
     - kuchenki mikrofalowe;
     - odkurzacze;
     - drobny sprzęt AGD (czajnik, suszarki, żelazka) i inne.

Jednocześnie uprasza się mieszkańców o dostarczenie ww. odpadów wyłącznie 
do miejsca i w godzinach podanych powyżej.
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Z ŻYCIA GIMNAZJUM NR 1

Gimnazjum i co dalej?

Za trzy miesiące kolejni absolwenci opuszczą mury naszego 
Gimnazjum. To dopiero początek ich drogi zawodowej. Jednak 
to właśnie w tym roku szkolnym będą decydować o tym kim 
zostaną  i co będą robić w przyszłości.  W poniedziałek 7 marca 
odbyła się w naszym Gimnazjum druga już Giełda Szkół Po-
nadgimnazjalnych. Do udziału zgłosiło się 17 szkół z powiatów 
bielskiego i cieszyńskiego. Uczniowie wszystkich trzecich klas 
mogli zobaczyć prezentacje multimedialne szkół oraz porozma-

wiać z ich  przedstawicielami, niejednokrotnie ze swoimi kolegami 
i koleżankami - absolwentami. Całość przebiegała w przyjemnej 
atmosferze a możliwość swobodnego poruszania się pomiędzy 
stoiskami umożliwiła szczegółowe poznania specyfiki każdej ze 
szkół. To kolejny krok, po zajęciach z doradztwa zawodowego 
do podjęcia decyzji o wyborze zawodu, ścieżki kształcenia. Ta 
świadoma decyzja jest przecież tak ważna. 

Życzymy wszystkim Gimnazjalistom trafnych wyborów i trzy-
mamy kciuki na egzaminie.

Pedagog szkolny: Anna Skolik-Sojka

Gimnazjaliści w rozjazdach

Ostatnie dni marca obfitowały w liczne wyjazdy gimnazjalistów 
z „Maczka” na różnego typu imprezy, zorganizowane w pięknych 
miejscach naszego Śląska. Uczestniczyli w nich uczniowie, biorący 
udział w projekcie „Edukacja Przyszłością Jaworza”.

14 marca br. brali udział w „Święcie Liczby Pi”, które miało 
miejsce na wydziale chemii, matematyki i fizyki Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Uczestniczyli w pokazach chemicznych 
zatytułowanych „Żywioły chemii”. Na własne oczy mogli zobaczyć, 
jak prawdopodobnie powstała Ziemia, co powoduje wybuch wul-
kanu i co można zamrozić ciekłym azotem.

15 marca br. inna grupa pojechała do Wyższej Szkoły Zarzą-
dzania Ochroną Pracy, która znajduje się w Katowicach. Tam 
uczestniczyli w spotkaniu z rodowitym Irlandczykiem panem 
Rich’em Mullaney’em, który przybliżył kulturę Irlandii poprzez 
język, jedzenie i taniec. Pan Mullaney w pierwszej części wy-
kładu przedstawił najbardziej typowe zwroty i powiedzonka 
używane przez młodzież w Irlandii, następnie mówił o tym jak 
należy smakować Guinness’a, a całość wykładu zakończył 
pokazem tańca, do którego zaprosił również uczestników 
spotkania. 

17 marca br. młodzi fizycy i dziennikarze pojechali do 
gimnazjum w Goczałkowicach na konkurs zatytułowany „Od 

Einsteina do…”. Adepci poszukiwań naukowych przyjechali 
po to,  aby przedstawić swoje prace konkursowe, a żurnaliści 
żeby to sfilmować i opisać. Tematyka przedstawionych prac 
była ciekawa i różnorodna - od funkcjonowania ładunków 
elektrycznych do lampowego wzmacniacza gitarowego. Po 
zaprezentowaniu prac uczniowie byli odpytywani przez sza-
cowne jury. Wyniki nie są jeszcze znane, ale trzymajmy kciuki 
za naszych gimnazjalistów.

 Wszystkie przedstawione wyjazdy zostały dość solidnie obfo-
tografowane, czego rezultaty można obejrzeć na szkolnej stronie 
internetowej (www.gimmaczekjaworze.pl) w zakładce galeria. 

Piotr Bożek

   NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEż  cd. ze str. 18-20 

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ                                       cd. ze str. 18

Srebrna Jedynka!

22 marca w Kozach odbyły się zawody rejonowe w mini piłce 
siatkowej dziewcząt szkół podstawowych. Jaworzańską Jedynkę 
reprezentowała drużyna doświadczonego szkoleniowca Jacka 
Kruszyńskiego w składzie:  A - Kasia Stekla, Weronika Pastuszka, 
Klaudia Pastuszka, Natalia Pustelnik,

B - Malwina Witkowska, Martyna Cholewik, Ola Goryl, Wikto-
ria Sękowska, rezerwowe - Karolina Wójcik ,Martyna Cholewik 
(5c), Marta Małysz. Nasze dziewczęta jako mistrzynie Powiatu 
Bielskiego zmierzyły się z teamami Szkoły Podstawowej w Ra-
dziechowach oraz Szkoły Podstawowej nr 20 w Bielsku-Białej. 
Trzysetowy mecz z mistrzyniami Żywiecczyzny zakończył się 
zwycięstwem jaworzanek 2:1. Niestety, w drugim spotkaniu ule-
gliśmy zespołowi z Bielska-Białej 1:2, mimo że nasze dziewczyny 
miały piłkę na skończenie meczu w tie breaku. W ostatecznej 
klasyfikacji Szkoła Podstawowa nr 1 z Jaworza zdobyła srebrny 
medal, stając się tym samym drugą drużyną Podbeskidzia. 

Serdecznie gratulujemy wielkiego sukcesu panu trenerowi                    
i wszystkim zawodniczkom!

Tomasz Zdunek

Solary

ZASOBNIKI SOLARNE
DWUWĘŻOWNICOWE

Z GRZAŁKĄ

MIĘDZYRZECZE GÓRNE 165
(teren Spółdzielni)

Tel. 508-67875
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USŁUGI ZWYŻKĄ
 Montaż dekoracji i reklam  WYSIĘG 20 M! 
Przycinanie drzew  Czyszczenie rynien

 Malowanie konstrukcji
 Mycie okien, odśnieżanie dachów
 Usuwanie sopli nawisów śnieżnych
 Konserwacja oświetlenia zewnętrznego

intercom.bielsko@wp.pl 
TEL. 692 741 741,  692 580 570

Czasopismo „Echo Jaworza” - miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze; 
adres redakcji: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, tel. 33 8172 195, 33 8172 813, 33 8172 534, Fax 33 8172 871, e-mail: echo@jaworze.pl;   
internet: http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski - Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko - Zastępca Redaktora Naczelnego i odpo-
wiedzialna za korektę. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała. Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz 
zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.

Agencja Usług Językowych 
Polok Krzysztof

43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698,
tel. 33 817 25 68, tel. kom. 602 574 561

e-mail: sworntran@interia.pl

poleca usługi w zakresie:
• tłumaczeń przysięgłych (jęz. angielski) tekstów 

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

• indywidualnych lekcji językowych;
• konsultacji metodyczno-językowych;
• doradztwa merytorycznego podczas pisania 

prac naukowych (licencjat, praca magisterska)

F.H.U.  KOMPLEX
BOgdan SKrzydELSKi

INSTALATORSTWO  ELEKTRYCZNE, WOD-KAN,  C.O.,   
PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNE, USŁUGI KOPARKĄ, 

pozostałe Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne
Montaż agregatów prądotwórczych

Doradztwo i serwis awaryjny
tel. 33 817 29 90, tel.  kom. 664 383 369

VILLA Barbara Centrum Zdrowia i Rehabilitacji
ul. Wczasowa 171, 43-384 Jaworze, tel: 33/ 817 23 00,  

e-mail: info@villabarbara.pl, www.villabarbara.pl

Zajęcia dla:

• dzieci;

• młodzieży;

• dorosłych;

• dorosłych 40+;

• narzeczonych;

Tel.kom.:

796 295 912, 505 537 386

Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej
BAZY REHABILITACYJNEJ
• fizykoterapia   • kinezyterapia   • hydroterapia   • masaże
KĄPIELE SOLANKOWE
SOLARIUM – NOWE LAMPY

DZIEŃ W SPA - BĄDŹ PIĘKNA
NAJLEPSZYM PREZENTEM NA DZIEŃ MATKI

Do końca kwietnia 20% taniej - TYLKO 200 zł
ZAPRASZAMY DO RESTAURACJI I KAWIARNI

w godzinach 7.00-22.00
ORGANIZUJEMY:
WESELA, PIKNIKI FIRMOWE, PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

Podejmę się koszenia i pielęgnacji 
trawników, przycinania krzewów 

i żywopłotu, 
zakładania siatki przeciw kretom

Na terenie Jaworza i okolicy
tel. 507-373-450
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