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czasopismo bezpłatne

35. Beskidzki Rajd
Pojazdów Zabytkowych

więcej na stronach 14-15

50 lat Akcji ZHP „Klimczok”
więcej na
stronach 12-13

W numerze między innymi:
* 230 lat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Jaworzu
* Spotkanie z Lucjanem Sochą w Galerii na Zdrojowej
* 150-LECIE UZDROWISKA jAWORZE W AKCJI PROMOCYJNEJ sZPITALA oPIEKI
DŁUGOTERMINOWEJ BZLR
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Z PRAC RADY GMINY I WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE
Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!

po trzy nagrody.
W kategorii NATURA pierwsze miejsce zajęła Gabriela Jamrozińska z Grodźca z fotografią „Czerwony Baron Natury”, drugie
miejsce zajął Dawid Bąk z Czechowic-Dziedzic z fotografią: „Jesienny Poranek”, trzecie miejsce zajął Łukasz Stanclik z Kaniowa
z fotografią: „Mondraszek”.
W kategorii RYBACTWO pierwsze miejsce zajęła Kira Krzesłowska z Bielska-Białej z fotografią: „PZW Jasienica”, drugie miejsce
zajął Rafał Nikiel z Jaworza z fotografią „Oko w oko z królem górskich potoków”, trzecie miejsce zajął Grzegorz Pastwa z Jasienicy
z fotografią: „Na stawach 2”.

W dniu 14 czerwca br.
w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina miało
miejsce rozstrzygnięcie
konkursu fotograficznego pn. „Bielska Kraina
w obiektywie”. Prace zgłaszane zostały w dwóch kategoriach:
Natura oraz Rybactwo. W konkursie wzięło udział łącznie 25 osób,
które nadesłały w sumie 83 prace konkursowe.
Komisja konkursu składająca się z 4 osób miała przed sobą nie
lada wyzwanie, by wśród wszystkich nadesłanych prac wybrać te
najciekawsze. W składzie komisji zasiedli:
Zdzisław Bylok – Przewodniczący Komisji / Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
Dawid Jurczyk – Członek Komisji / Pracownik Wydziału Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w CzechowicachDziedzicach
Mariusz Wysłych - Członek Komisji / Przedstawiciel Gminnego
Ośrodka Kultury w Jasienicy
Sławomir Lewczak - Członek Komisji / Redaktor Naczelny Biuletynu Gminnego w Bestwinie
W konkursie w każdej z kategorii Komisja Konkursu przyznała

Wszystkim uczestnikom konkursu biorących udział w konkursie
serdecznie dziękujemy za nadesłanie zdjęć, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

I M. NATURA

II M. NATURA
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III M. NATURA

I M. RYBACTWO

II M. RYBACTWO

III M. RYBACTWO
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Zaproszenie na Zawody Wędkarskie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza do udziału w „Międzyregionalnych zawodach wędkarskich
w NATURA 2000 w Rajsku”, które odbędą się 1 września 2012
roku na Łowisku Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Oświęcim-Miasto /Rajsko, ul. Edukacyjna 9, Łowisko Długie/ w godz.
08:00-22:00.
Udział w zawodach jest bezpłatny, LGR Bielska Kraina zapewnia
przejazd na miejsce zawodów oraz powrót, wyżywienie podczas
trwania zawodów oraz udział w quizach tematycznych m.in. z zakresu ekologii i rybactwa.
W celu wzięcia udziału w „Międzyregionalnych zawodach
wędkarskich w NATURA 2000 w Rajsku”, należy wypełnić
poniższy formularz i przesłać w formie elektronicznej lub fax-em
na adres biuro@bielskakraina.pl Adres poczty elektronicznej

jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce
musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub
mpindel@ bielskakraina.pl Adres poczty elektronicznej jest
chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi
być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 33 810 57
35, a podpisane oryginały dokumentów na adres: Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina ul. T. Regera 81, 43-382
Bielsko-Biała z dopiskiem: Formularz zgłoszeniowy na zawody
wędkarskie „Międzyregionalne zawody wędkarskie w NATURA
2000 w Rajsku”.
Termin nadsyłania formularzy: 24 sierpnia 2012 r. do godz. 15:00
Regulamin przebiegu zawodów oparty jest o Zasady Organizacji
Sportu Wędkarskiego i Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

Matki
Zygmuntowi Czujowi
składa Wójt i pracownicy Urzędu Gminy Jaworze
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XXVI Jaworzański Wrzesień
Szanowni Czytelnicy
Pełny program tegorocznych gminnych dożynek- Jaworzańskiego Września zamieszczamy na ostatniej stronie miesięcznika.

Szczegóły dotyczące tej imprezy znajdą się na plakatach.
Poniżej polecamy dwa wydarzenia, które będą towarzyszyły
dożynkom. Ponadto 1 września w Jaworzu Nałężu odbędzie się
III runda finałowa Pucharu Polski w Łucznictwie Field.

Oddając krew darujesz życie !!!
Komunikat – ZAPROSZENIE
		
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy OSP w Jaworzu informuje, że w dniu 1 września br
podczas Jaworzańskiego Września w godzinach od 9.00-13.00 w centrum Jaworza koło sklepu „Lewiatan”,
będzie podstawiony specjalny ambulans PCK, w którym będzie można oddać swoją krew.
Do udziału w akcji zapraszamy wszystkie osoby chętne i zdrowe oraz Honorowych Dawców Krwi z Jaworza i okolic.
Tego daru życia może potrzebować każdy z nas.

DWUNASTA WYSTAWA PTACTWA I DROBNEGO INWENTARZA
W niedzielę 2 września po raz dwunasty Regionalna Liga Hodowli
Ptaków i Drobnego Inwentarza w Czechowicach-Dziedzicach organizuje podczas gminnych dożynek wystawę ptactwa i drobnego
inwentarza. Ekspozycja będzie czynna w godzinach od 10.00 do
18.00, a różne rasy kur, kaczek, gęsi, bażantów, gołębi i królików
będzie prezentowało kilkudziesięciu wystawców zrzeszonych
w Lidze. O godzinie 10.00 wystawę otworzą wójt Zdzisław Bylok

wraz z przedstawicielami Rady Gminy , prezes Ligi – Leon Partyka,
;przedstawiciel organizatora wystawy - Rudolf Galocz.
W imieniu organizatorów zapraszamy do odwiedzenia wystawy.
Dochód ze sprzedaży biletów będzie przeznaczony na wsparcie
statutowej działalności hodowców. Ponadto na odwiedzających
czekają liczne niespodzianki.

XXVI Jaworzański Wrzesień z ofertą BZLR upamiętniającą 150-lecie Uzdrowiska JAWORZE
Na stronie 21 Echa Jaworza ZAPRASZAMY Szanownych Czytelników do zapoznania się z ofertą, jaką z okazji 150-lecia utworzenia
Uzdrowiska JAWORZE wystąpił (spadkobierca dawnego XIX wiecznego Kurortu Jaworze w Monarchii Austro-Wegierskiej) Szpital
Opieki Długoterminowej BZLR Jaworze.
Program ten obejmuje zarówno pierwszy dzień Jaworzańskiego Września oraz imprezy towarzyszące już w miesiącu sierpniu – takie
jak Dni Otwarte Szpitala. Szczegóły na stronie 21.
Polecamy !!!
Redakcja Echa Jaworza

Z życia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

NOWE HORYZONTY – „PEŁNĄ PARĄ”

W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu
realizuje kolejny już etap projektu POKL pn. „Program aktywnej
integracji w gminie Jaworze”. Począwszy od rekrutacji uczestników,
po indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, do treningów
kompetencji i umiejętności społecznych, które zakończyły się
w czerwcu br. Obejmowały: trening komunikacji interpersonalnej,
trening asertywności, trening autokreacji i autoprezentacji, warsztaty – jak zrobić dobre wrażenie i jak zachować się w trakcie
rozmowy kwalifikacyjnej. Prowadzone były także warsztaty dotyczące efektywnego poszukiwania pracy, otworzenia i prowadzenia
własnej działalności gospodarczej, przygotowania indywidualnych
dokumentów aplikacyjnych. Omówiono praktyczne aspekty rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Zapoznano uczestników
z topografią urzędów związanych z poszukiwaniem pracy, ze
swoimi indywidualnymi preferencjami zawodowymi, uczono jak
pozyskać wiedzę o lokalnym rynku pracy. Budowano motywację,
gotowość do powrotu na rynek pracy i rozwój osobisty, podnoszono

kompetencje społeczne i zawodowe.
Kolejno w lipcu br. odbędzie się trening ekonomiczny i prowadzenia gospodarstwa domowego z treningiem kulinarnym.
Program obejmował będzie warsztat dotyczący umiejętności gospodarowania pieniędzmi, regulowania opłat, planowania zakupów
i wydatków, zajęcia uczące przygotowywania prostych potraw,
kształtowania zdrowych nawyków dietetycznych.
Jednocześnie realizowane są także porady psychologiczne oraz
prawne dla uczestników projektu.
Wkrótce rozpoczną się kursy/szkolenia zawodowe, które pozwolą osobom podnieść lub zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności
zgodnie z indywidualną ścieżką aktywizacji zawodowej ustaloną
z doradcą zawodowym.
Wszystkie instrumenty aktywnej integracji są zastosowane według indywidualnych ścieżek reintegracji – dobranych odpowiednio
do potrzeb uczestników projektu.
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Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej
W czasie wakacji w naszej bibliotece prowadzimy Wakacyjne
Warsztaty Biblioteczne dla dzieci. Hasło tegorocznych warsztatów brzmi: „Podróże małe i duże”. Spotkania odbywają się
raz w tygodniu, a każde ma swój odrębny temat. I tak mieliśmy
już „Moje wymarzone miejsce na wakacje”, „Wielkie odkrycia
geograficzne a kartografia” czy „ Wyspy w literaturze”. W trakcie
zajęć wyszukujemy różne ciekawostki podróżnicze, literackie,
naukowe, prowadzimy pogadanki, rozwiązujemy quizy, łamigłówki
oraz wykonujemy przeróżne prace plastyczne. Jednak głównym
celem jest dobra zabawa dla uczestników.
Dzieci bardzo chętnie wykonują prace plastyczne i pomagają
przygotować ekspozycje, by wszyscy mogli je podziwiać. Różne
techniki, pomysłowość , wyobraźnia to czynniki warunkujące
wykonanie naprawdę oryginalnych małych dzieł.

Wyspa Robinsona

Uczestnicy warsztatów i ich prace

W trakcie zajec

OGŁOSZENIE

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu organizuje

ZBIÓRKĘ MAKULATURY

W dniu 06. 09. 2012 r /czwartek/, w godzinach 7.00-18.00 będzie ustawiony specjalny kontener w centrum Jaworza,
na parkingu obok wejścia do Biblioteki, ul. Szkolna 97.
Uprzejmie prosimy o oddawanie segregowanej makulatury - gazety, książki, kartony bez folii i innych tworzyw sztucznych
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce i z góry dziękujemy wszystkim , którzy zechcą przyłączyć się do tej akcji.

GALERIA NA ZDROJOWEJ
Prace dzieci z BZLR w Galerii na Zdrojowej
Do połowy lipca w Galerii na
Zdrojowej można było oglądać
prace dzieci i młodzieży z Beskidzkiego Zespołu LeczniczoRehabilitacyjnego. Od rysunków,
szkiców, poprzez wyroby bibułkarskie - do ozdób. Różna
technika, różne motywy- także
te nawiązujące do charakterystycznych obiektów centrum
Jaworza – to wynik prac dzieci
podczas pobytu w Jaworzu.
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Górami inspirowane
W drugiej połowie lipca w Galerii na Zdrojowej można było
oglądać prace fotograficzne Lucjana Sochy. Tematyka górska
nieodłącznie towarzyszy autorowi ekspozycji w jego licznych zajęciach, od łucznictwa poczynając, poprzez malarstwo, fotografię,
kończąc na niedawno odkrytej pasji- dziennikarstwie.
W sobotę 21 lipca br. Lucjan Socha
podczas autorskiego spotkania w Galerii na Zdrojowej, opowiadał o swoim
spełnieniu artystycznym oraz o tym
skąd wziął się tytuł wernisażu- „ Kolor,
światło i cień” - czyli klasyka pejzażu.
Artysta od urodzenia mieszka w Jaworzu, jak sam pisze - fotografia jest
jedną z dziedzin sztuki, którą staram
się uprawiać. Moje ulubione materiały,
z których tworzę obrazy to węgiel, pastele i olej, a najczęściej pojawiającym
się tematem są oczywiście góry. Od
kilku lat zawodowo jestem związany
z szeroko pojętym łucznictwem[…] Od
zawsze jestem zakochany w górach,
naszych górach i one właśnie mnie inspirują…
Lucjan Socha jest postacią znaną w Jaworzu i daleko poza granicami naszej gminy, nie tylko za sprawą licznych zainteresowań
i działalności - także społecznej. Wyróżnia go także specyficzne
poczucie humoru, które nadaje koloryt opowieściom rodzinnym,
opisującym lokalną społeczność, jak i zabawnym anegdotom
zawodowym.
Na koniec warto przybliżyć sylwetkę Lucjana Sochy, bowiem
nie łatwo go gdziekolwiek jednoznacznie zaszufladkować. Talent
malarski został odkryty jeszcze w Szkole Podstawowej w Jaworzu
przez nauczycielkę plastyki i Zajęć Praktyczno -Technicznych
w latach 70-tych XX wieku – Danutę Śliwa. Moim nauczycielem
malarstwa był potem Józef Krzempek. Miałem kilka wystaw plenerowych, ale i w BWA w Katowicach, czy w naszej Galerii na
Zdrojowej. W swojej twórczości inspirowała mnie sztuka Floriana
Kohuta, szczególnie po zakończeniu służby wojskowej. Powiem
tylko- że z malarstwa utrzymywałem się przez kilka lat po przejściu
do cywila.
Później przyszedł czas na działalność samorządową w Jaworzu, by ponownie powrócić do zachwytu naturą, co objawiło się
niezwykłą pasją, jaką jest łucznictwo 3D.
Ostatnio w Mistrzostwach Czech zdobył złoto w łucznictwie typu
Field. Od wielu lat jest członkiem Polskiego Związku Łuczniczego.
Niegdyś prezes Klubu Łuczniczego X-10 w Jaworzu. Obecnie
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jest organizatorem I Pucharu Polski w Łucznictwie Field ( I runda
odbyła się miejsce w Rudzie Śląskiej, II runda w Toszku, a III
finałowa będzie miała miejsce w Jaworzu Nałężu 1 września br.).
Całość imprezy jest współorganizowana przez PZŁ i Word Archery.
No i na koniec należy wspomnieć o działalności Lucjana
Sochy na niwie dziennikarskiej. Od ponad roku jest redaktorem
dwumiesięcznika „Sezon” - magazynu dla myśliwych i sympatyków
survivalu, gdzie prezentuje swoje
fotografie, jak i wiedzę oraz
doświadczenie z zakresu łucznictwa 3D
i myślistwa. I ostatnia informacja: Lucjan
Socha jest członkiem Stowarzyszenia
Miłośników Sztuki, ale i sympatykiem
całego Jaworza. Nie obca jest mu
działalność społeczna, jak chociażby
pomoc osobom niepełnosprawnym
w uzyskaniu np.
sprzętu
specjalistycznego dla osób „przykutych”
do łóżka. Tutaj Socha współpracuje
z ks. Ignacym Czaderem z Pogórzajaworzaninem, któremu nieobce są
problemy zwykłego człowieka, także
niepełnosprawnego… Tak więc w życiu
Lucjana Sochy sztuka przeplata się z miłością do małej ojczyzny,
jak i zwykłych ludzi, zaś przyroda i jej piękno pozostają w harmonii
z zamiłowaniem do łucznictwa, natomiast całość spleciona jest
Bożym planem istnienia świata człowieka i natury.
Przygotował: P. Filipkowski

NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
Z ŻYCIA GIMNAZJUM

„Drzwi otwarte” w „Maczku”
20 maja br. Gimnazjum nr1 im. gen broni St. Maczka „otwarło”
swoje „wnętrza” dla wszystkich chętnych, chcących zobaczyć, co
ich czeka po szkole podstawowej. Najbardziej zainteresowani byli
uczniowie Szkoły Podstawowej z Jaworza Dolnego, toteż przybyli
do nas wraz ze swoimi wychowawcami.

Na wstępie przywitała ich bardzo serdecznie Barbara Szermańska – dyrektor tutejszego gimnazjum. Po części oficjalnej
szóstoklasiści obejrzeli film o naszej szkole, a po projekcji filmowej
i krótkiej pogadance odwiedzający rozdzielili się na klasy i wraz ze
swoimi wychowawcami i gimnazjalistami – przewodnikami udali
się w różne zakątki naszej szkoły, aby popatrzeć, co ich czeka
w przyszłości. Finał zwiedzania budynku szkolnego nastąpił na sali
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gimnastycznej, gdzie odbył się pokaz doświadczeń z fizyki i chemii.
Show przygotowany przez nauczycieli fizyki i chemii rozpoczął
się od wydobywającej się w coraz szybszym tempie piany ze
szklanej rury. Prowadzący to doświadczenie gimnazjaliści byli
przygotowani na taki obrót sprawy, bo dość wprawnie kontrolowali
wydobywanie się piany. Następnie dość efektownie się zadymiło. Była to tak zwana „lokomotywa” czyli połączenie perhydrolu
z manganianem potasu. Kiedy dym, opadł pokazała się „burza”
w szklance wody czyli połączenie stężonego kwasu siarkowego,
alkoholu etylowego oraz manganianu potasu. To jeszcze nie był
koniec pokazu, bo podczas oglądania doświadczeń z chemii
młodzi fizycy przygotowali roztwór, z którego robili bańki mydlane,

2012 ROK

ale tak duże, że można się było nimi bawić. Kiedy duże bańki
„fruwały” po sali gimnastycznej, uczniowie z klasy drugiej pokazali
możliwości maszyny elektrostatycznej, dzięki której m. in. zapalili
mini pochodnię, nasączoną benzyną. Punktem kulminacyjnym
fizyczno-chemicznego show był wybuch z nitrocelulozy. Prowadzący fizyczno-chemiczne „widowisko” otrzymali prawie owacje
na stojąco i domagano się bisów, ale powtórek doświadczeń nie
przewidziano, gdyż po pokazach organizatorzy zarezerwowali
czas na indywidualne zwiedzanie gimnazjum.
Szóstoklasiści powoli opuszczali naszą szkołę, ciesząc się, że
zobaczyli tyle ciekawych rzeczy oraz pełni nadziei, że gimnazjum
nie takie straszne jak go malują.		
Piotr Bożek

Podsumowanie III edycji konkursu ekologicznego
„W podróż po ścieżkach dydaktycznych Jaworza”
W roku szkolnym 2011/2012 odbyła się III edycja konkursu ekologicznego pt. „W podróż po ścieżkach dydaktycznych Jaworza”,
której organizatorem po raz kolejny było Towarzystwo Miłośników Jaworza. Nasi nauczyciele: pan Grzegorz Olejnik oraz pani
Jadwiga Spodzieja zaproponowali swoim uczniom udział w tym
konkursie. Umożliwiał on lepsze poznanie ścieżek edukacyjnych
znajdujących się w Jaworzu, które nie zawsze są znane naszej
młodzieży. Opiekunowie dali czas do przemyśleń propozycji. Gdy
minął termin, do udziału w konkursie zgłosiło się 19 uczniów, ale
niestety „po drodze” wykruszyło się dwoje.
Pod opieką nauczycieli oraz pana Piotra Gawłowskiego nasi
ekolodzy udali się „w podróż po ścieżkach edukacyjnych Jaworza”
i jako „szalejący fotoreporterzy” uwiecznili swoje obserwacje za
pomocą aparatów fotograficznych. Prace zawierały uwiecznione

na zdjęciach wybrane obiekty pojawiające się na trasach ścieżek
edukacyjnych. Jak zauważyliśmy uczniowie przede wszystkim
zachwycali się pięknem górskiej zieleni. Były również zdjęcia, które
uchwyciły charakterystyczne miejsca w Jaworzu.
Następny etap to rozmowy z opiekunami i wymyślanie różnych
form przedstawienia swoich prac. W ten sposób udało się nam
zdobyć: I miejsce dla Natalii Kulpy z kl. 2c, III miejsce dla Wiktorii
Kluzik z kl. 1b, wyróżnienie dla Marceliny Pomper z kl. 2b.
Podsumowanie konkursu odbyło się w czasie apelu w naszym
gimnazjum z udziałem wychowanków MOW oraz przedstawicieli
OPGJ i TMJ. Zdobywcy miejsc, wyróżnień i wszyscy pozostali
uczestnicy dostali piękne nagrody, za co serdecznie dziękujemy.
Jadwiga Spodzieja

„Pola nadziei 2012” – podsumowanie
W roku szkolnym 2011/2012 zakończyła się VIII edycja ogólnopolskiego programu „Pola Nadziei 2012”. Nasze gimnazjum
po raz czwarty brało udział w tej akcji, zdobywając nagrodę za
szczególne zaangażowanie. Akcja ta ma na celu uwrażliwienie
młodego człowieka na cierpienie w myśl cytatu: „Nadzieja przy-

chodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”. Zdobyte przez
nas pieniądze zostały przeznaczone na budowę stacjonarnego
hospicjum, które stanie się żywym pomnikiem najpiękniejszych
ludzkich uczuć.
Jadwiga Spodzieja

Liga Morska i Rzeczna dba o swoich członków
Czy można przeżywać morskie przygody mieszkając daleko
od morza ?
Oczywiście można, ale pod jednym warunkiem – należy być
członkiem Ligi Morskiej i Rzecznej.
Tak właśnie od wielu lat dzieje się w przypadku dzieci i młodzieży
Jaworza i okolic.
W bieżącym roku w dniach 22 – 29 czerwca odbył się w Pucku
obóz szkoleniowo wypoczynkowy dla członków szkolnych kół LMiR
Okręgu Bielskiego. Honorowy Patronat nad obozem objęły Panie
Anna Królikowska i Ewa Siekanowicz.
W obozie uczestniczyła młodzież z Jaworza, Drogomyśla
i Jasienicy a także z Chnojnika z Republiki Czeskiej – łącznie 46
osób. Organizatorami byli p. Iwona Kominek i p. A. Stąsiek, który
był kierownikiem obozu i opiekunem grupy z Jaworza. Grupą ze
Szkoły Podstawowej z Jasienicy opiekowała się p. A. Iskrzycka,

W Ośrodku Kultury Morskiej można było sprawdzić jak wyglądał głębinowy strój
nurka od środka.
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grupą z Gimnazjum w Drogomyślu p. R. Piórkowska natomiast
Morskiej w Gdyni za sumę 7 000 funtów szterlingów. Ma długość
grupą z Republiki Czeskiej p. J. Molin.
93 metry, wysokość 41,5 m, szerokość 12,6 m. zanurzenie 5,7 m
Ponadto w obozie uczestniczyli – p. E. Szpoczek – Prezes Koła
a powierzchnię żagli 2100 m2
LMiR Okręgu Bielskiego oraz współpracujący od wielu lat z LMiR
W ciągu 51 lat służby odbył 102 rejsy szkolne i przepłynął łącznie
i Gimnazjum w Jaworzu p. A.
pół miliona mil morskich czyli
Gał – z Zespołu Parków Kraodległość równą 25 rejsom
jobrazowych Województwa
dookoła świata. W tym czasie
Małopolskiego oraz Marek
na jego pokładzie szkolenie
Guzik z Uniwersytetu Pedaodbyło 13 384 studentów.
gogicznego z Krakowa.
W 1934 – 1935 roku jako
Zakwaterowanie i wyżywiepierwszy polski statek dobył
nie było zapewnione w Harrejs dookoła świata. Obeccerskim Ośrodku Morskim
nie jest to statek – muzeum
w Pucku, usytuowanym kiludostępniony do zwiedzania.
kanaście metrów od brzegu
Wszyscy uczestnicy wycieczki
Zatoki Puckiej. W pobliżu
z wielkim zainteresowaniem
znajduje się pomnik gen.
wysłuchali historii żaglowHallera, który w 1920 r. właca oraz wielu ciekawostek
śnie w tym miejscu dokonał
z życia ówczesnej załogi
zaślubin Polski z morzem.
i zapoznali się z warunkami
Jest tu również usytuowany
życia w czasie tamtych przedtzw. słupek zaślubinowy.
wojennych i powojennych
Organizatorzy zapewnili
rejsów. Należy zaznaczyć, że
obozowiczom wiele różnorodna Darze Pomorza zostało
nych atrakcji. Po przyjeździe W trakcie spaceru po Długim Targu w Gdańsku obowiązkowe zdjęcie pod Neptunem
z biegiem lat wprowadzonych
i zakwaterowaniu uczestnicy
niewiele zmian i udogodnień
zapoznali się z regulaminem Ośrodka a także odbyli pierwszy
więc warunki życia kolejnych załóg były podobne.
spacer po Pucku. Obejrzeli odnowiony rynek, z różnobarwnymi
Było to o tyle ciekawe, że jako kolejną atrakcję zwiedzaliśmy
zabytkowymi kamieniczkami, górujący nad miastem, pochodzący
Dar Młodzieży – następcę Daru Pomorza. Statek właśnie wrócił z 2
z końca XIII w. kościół farny a także mieli okazję „powalczyć” z siltygodniowego rejsu po Bałtyku z uczniami Technikum Morskiego
nym wiatrem wiejącym na puckim molo. Oglądali również liczne
a oprowadzały nas po nim uczennice, które we włosach miały
mewy dzikie kaczki, łabędzie i kormorany. Najwytrwalsi zbierali
jeszcze morską bryzę. Mieliśmy wyjątkowe szczęście bo statek
pierwsze muszelki, które spotkać było można dość licznie w strefie
nie jest udostępniany do zwiedzania jednak dzięki Kapitanowi
falowania. Dobre było zapoznanie się z wiatrem i …. temperaturą,
Królikowskiemu Dyrektorowi Urzędu Morskiego, Prezesowi Ligi
zdecydowanie niższą niż w okolicy Bielska, bowiem one towaMorskiej i Rzecznej choć częściowo obejrzeliśmy go od środka.
rzyszyły nam przez cały okres pobytu. Niektórzy zapoznawali się
Mogliśmy więc porównać warunki życia na różnych statkach tej
również z morzem i mimo wiejącego wiatru i zimna moczyli nogi
samej klasy ale z różnych czasów.
i próbowali ….. słoności wody.
Dar Młodzieży – to nowoczesny żaglowiec zbudowany w StoczKolejne dni to kolejne atrakcje. Bardzo ciekawe było zwiedzanie
ni Gdańskiej w 1981 roku. Uroczyste podniesienie bandery odnaszych dwóch słynnych trójmasztowych żaglowców – „Białej
było się 4 lipca 1982. Dar Młodzieży jest nieco większy niż jego
Fregaty” czyli Daru Pomorza i Daru Młodzieży.
poprzednik ma długość 109 m, wysokość 50 m, szerokość 14 m,
Dar Pomorza uznawany za jeden z najpiękniejszych żaglowzanurzenie 6,6 m a powierzchnię żagli 3015 m2
ców świata został zbudowany w Hamburgu w 1909 roku. W1929
W 1983 r. Dar Młodzieży wziął udział w zlocie żaglowców w Jaroku został zakupiony przez społeczeństwo Pomorza dla Szkoły
ponii. W latach 1987 – 1988 okrążył Ziemię trasą wokół przylądka

„Dar Młodzieży” nasz największy żaglowiec

Odwiedziny Kapitana A. Królikowskiego Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej
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Horn. W 1992 uświetnił 500 rocznicę odkrycia Ameryki rejsem do
USA. Na statku od 30 lat odbywają szkolenia uczniowie i studenci
szkół morskich. Do końca 2011 roku żaglowiec odbył 166 rejsów
szkoleniowych i podróży trwających 5500 dni. W trakcie ich trwania Dar Młodzieży przepłynął ok. 485 tyś mil morskich a na jego
pokładzie szkolenie odbyło ponad 14 000 studentów.
Ciekawym przeżyciem było zwiedzanie portu w Gdyni na pokładzie małych statków Urzędu Morskiego W zwiedzaniu uczestniczył
Członek Zarządu Głównego LMiR kpt. Ryszard Siekanowicz.
W trakcie zwiedzania widzieliśmy wiele statków z odległych stron
świata, a także suche doki i morską stocznię remontową.
Kolejnymi atrakcjami były muzea. Zwiedzaliśmy Muzeum Morskie w Gdyni a właściwie Akwarium Gdyńskie. Wśród ogromnej
Po zwiedzeniu „Daru Pomorza”
liczby okazów kilka zasługiwało na szczególną uwagę. Najciekawszym okazem była ryba dwudyszna – afrykański prapłetwiec,
w pobliżu pochodzących z XIV w. Ratusza Głównego Miasta
jeden z trzech gatunków tej grupy żyjących na świecie. Kolejną
i Dworu Artusa.
ciekawą rybą był poskoczek mułowy – ryba chętnie wędrująca po
W czasie naszego pobytu w Pucku odwiedził nas Dyrektor
lądzie podczas odpływów a także wspinająca się na drzewa. ZaUrzędu Morskiego w Gdyni dr inż. Kapitan Żeglugi Wielkiej Andrzej
konserwowany okaz tej ryby znajduje się w Muzeum Flory i Fauny
Królikowski – Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej. To dzięki kapitanowi
w Jaworzu, tu natomiast mogliśmy oglądać okazy żywe. Ciekawymi
Królikowskiemu zwiedziliśmy dwa nasze żaglowce.
i rzadkimi zwierzętami były okazy węgorzy ogrodowych, strzelczyk
Odwiedził nas również Marek Rintz burmistrz Pucka oraz Rystrzykający wodą w owady spacerujące po drzewach i kilka gatunszard Siekanowicz z Biura Spraw Obronnych Żeglugi – członek
ków rekinów a z bezkręgowców ośmiornica olbrzymia i obecnie
Zarządu Głównego LMiR.
bardzo rzadki w oceanie
W czasie naszego po– łodzik, jedyny okaz głobytu w Urzędzie Morskim
wonogów czteroskrzelnych.
w Gdyni spotkaliśmy się
Pięknie urządzona była
z Zastępcą Dyrektora Urzęteż rafa koralowa jednak
du Morskiego ds. Technajwiększe wrażenie robiła
nicznych p. mgr inż. A.
kilkumetrowa anakonda
Stelmaszczyk – Świerczyńzielona.
ską, która przedstawiła
Mniejsze zainteresowanie
ciekawą prezentację dotywzbudziła historia Bałtyczącą dynamiki brzegów
ku bowiem podobną eksBałtyku i problemów z ich
pozycję, wykonaną przez Uczestnicy przy pomniku gen. Hallera i słupku zaślubinowym
utrzymaniem.
p. A. Gał i studentów UP,
Podczas pobytu pogoda
uczestników obozu naukowego, można oglądać w Gimnazjum
nas nie rozpieszczała. Zimny i porywisty wiatr uniemożliwiał
w Jaworzu.
opalanie jednak sprzyjał rejsom żaglówkami. Dwa dni mieliśmy
Kolejnym muzeum z żywymi zwierzętami było fokarium na Helu.
poświęcone właśnie na pływanie a instruktorzy dbali aby rejsy
Stacja została założona w 1999 roku choć fokami zajmuje się od
były atrakcyjne ale i bezpieczne. Każdy z uczestników mógł chwilę
1992 roku. Obecnie w fokarium jest 6 fok szarych – 2 samce i 4
posterować a także obsługiwać żagle. Czas szybko minął i każdy
samice. W Sali filmowej obejrzeliśmy film o ssakach Bałtyku, w tym
uczestnik wracał zadowolony i pełen wrażeń, zapewne wiózł miłe
o jedynym bałtyckim waleniu czyli morświnie. W tym dniu mieliśmy
wspomnienia a także być może i pamiątki dla najbliższych.
szczególnie ciężkie warunki pogodowe bowiem termometr na tereMarek Guzik
nie stacji pokazywał 10OC, wiał wiatr i od czasu do czasu zacinał
deszcz choć czasem też wyglądało słońce. Podczas spaceru do
końca falochronu nawet najtrwalsze fryzury poddały się wiatrowi.
Każdy z nas chętnie wspiął się na helską latarnię morską
wybudowaną w 1942 roku. Jej wysokość wynosi 41,5 m a zasięg światła 33 km. Na Helu zwiedzaliśmy również mieszczące
się w starym, pochodzącym z XV wieku kościele ewangelickim,
Muzeum Rybołówstwa. Zgromadzono tu stare łodzie i sprzęt
wędkarski i domowy a także modele statków. Z wieży widokowej
można było podziwiać Hel, port i falochrony ale wiatr nie pozwalał
na dłuższe zachwycanie się widokiem.
Kolejnym muzeum było Centralne Muzeum Morskie a właściwie nowo otwarty oddział Ośrodek Kultury Morskiej. Zwiedzanie
ekspozycji ufundowały Honorowe Patronki. Najciekawszą ekspozycją jest interaktywna wystawa „Ludzie, statki, porty”. Nasza
młodzież spędziła tam wiele czasu bowiem założeniem ekspozycji
Taka orka straszna nie jest choć w rzeczywistości jest bardzo niebezpieczna
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„Morskie przygody” – czyli półkolonie
w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
Pod takim hasłem odbywały się tegoroczne półkolonie zorganizowane przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Jaworzu. Przez
tydzień (16-21 lipca) ponad 60- ścioro dzieci- wiek kolonistów od
3 do 13 lat- brało udział w prawdziwej morskiej przygodzie. Choć
jej akcja toczyła się na lądzie, wszystko zostało tak przygotowane,
by milusińscy nieomal poczuli wiatr w żagle i smak morskiej wody.
Młodzi marynarze najpierw musieli zbudować statki w rzeczywistości, bądź w wyobraźni, następnie zaokrętować się, aby wreszcie stać się
pełnoprawnymi wilkami morskimi.
Utworzono dwie grupy: w Jaworzutu korab powstał z kartonu- i w Jasienicy, gdzie piękny żaglowiec jest
namalowany na ścianie. Potem
oczywiście należało zrobić sobie
czapki marynarskie, żeby wreszcie
przyjąć chrzest- iście morski.
Przez cały tydzień koloniści rywalizowali drużynowo w różnych
konkurencjach m.in.: plastycznych,
sportowych, jak i sprawdzających
wiedzę z zakresu religii oraz przyrody. ale również zbierali punkty
indywidualnie.
18 lipca w hali sportowej w Jasienicy odbyły się mistrzostwa,
podczas których każde dziecko startowało w 9-ciu konkurencjach
sportowych. To nie jedyne atrakcje, które czekały na młodych
łowców przygód.
19 lipca milusińscy pojechali na wycieczkę do Pszczyny, gdzie
w pokazowej zagrodzie żubra wzięli udział w warsztatach edukacyjnych zatytułowanych „Tropem żubra”.
21 lipca koloniści wybrali się do bielskiego Studia Filmów Rysunkowych, zwiedzanie obiektu połączone było z oglądaniem bajek,
które wyszły spod ręki znakomitych bielskich animatorów.
Nie zabrakło też wspólnej zabawy przy grillu w Jaworzu i przy
ognisku w Jasienicy.
Dzieci pozostawały przez cały czas wypoczynku pod czujnym
okiem wykwalifikowanych pedagogów oraz wolontariuszy- uczniów
gimnazjum, jak i studentów, którzy co roku chętnie opiekują się
kolonistami. W sumie pracowało 15- ścioro osób.

Dzięki znakomitej organizacji półkolonii i hojności sponsorów,
codziennie dzieci otrzymywały słodki poczęstunek, zaś z rywalizacji drużynowych i mistrzostw sportowych oprócz wspomnień
pozostały im nagrody.
Dzieciaki twierdziły, że ten czas minął bardzo szybko i że chciałyby jeszcze chodzić na takie zajęcia- twierdzi główna organizatorka
wypoczynku Anna Wantulok- takie opinie, szczególnie wypo-

wiadane przez milusińskich, cieszą ogromnie. Dodają skrzydeł
i utwierdzają nas w przekonaniu, że nie tylko można, ale ponad
wszelką wątpliwość należy organizować półkolonie. Warto dodać,
że z roku na rok przybywa chętnych, chcących w ten sposób spędzać przynajmniej część wakacji.
Kilka lat wstecz organizowane były kolonie wyjazdowe, z czasem
brakowało chętnych i stąd pojawił się pomysł półkolonii. Mimo, że
teraz amatorów takiego spędzania wolnego czasu jest więcej, to
i tak nie można wyjeżdżać, bowiem najwięcej jest przedszkolaków,
a tu wymagana byłaby obecność rodziców- dodaje Anna Wantulok.
Jedno jest pewne, dydaktyka i wychowanie, podane w oprawie
znakomitej, inspirującej zabawy, nie tylko pozostawia wspomnienia,
ale co istotne kształtuje człowieka.
Przygotowała
Agata Jędrysko
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LUDZIE Z PASJĄ I SERCEM NA DŁONI
CZARODZIEJSKI OGRÓD PANI JOANNY
Trzydzieści sześć arów ziemi ukrytych wśród drzew w uroczym
zakątku Jaworza, u podnóża Palenicy. Trudno tu trafić, ale warto
dołożyć starań, bo kiedy już odnajdzie się to niezwykłe miejsce,
nie tak łatwo je opuścić. Powody są dwa. Niezwykła gościnność
właścicielki tego uroczego zakątka, pani Joanny Kubaczki, a także
niezliczona ilość gatunków kwiatów i innych roślin porastających
ogród, mamiących kolorami i budzących zachwyt w oczach gości.
Pani Joanna jest emerytowaną nauczycielką i zarazem byłą
dyrektorką Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy. Na stałe
mieszka w Bielsku-Białej, jednakże to właśnie tu spędza niemal
każdy swój dzień. Swoim ogrodem zajmuje się od wielu lat. Niegdyś
pomagał jej w tym mąż Franciszek. Odkąd jednak rozstał się z tym
światem, wszystkie prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem
ogrodu spoczęły na jej barkach. Trzeba przyznać, iż mimo upływających lat, a co za tym idzie, i sił, nadal radzi sobie z tym doskonale.
Kiedy pierwszy raz zostałam zaproszona w gościnne progi pani
Joanny, poczułam się trochę tak,
jakbym nagle znalazła się w jakimś czarodziejskim ogrodzie.
Takim z dziecinnych marzeń,
kolorowym i wyśnionym, ogrodzie
z dziecięcych bajek i tysiąca jeden baśni. Próbowałam zgadnąć
w myślach, czy jest choćby jeden
gatunek kwiatów, który nie rośnie
w tym ogrodzie. Jednakże nie
znalazłam takiego. Są wszystkie, w całej swej krasie. Gdybym
chciała je wymienić, chyba musiałabym przytoczyć treść całej
encyklopedii kwiatów. Rosną na mniejszych i większych klombach,
na rabatach, wzdłuż ogrodzenia, przy wejściu na działkę. Nie
zabrakło ich, a jakże, wokół niewielkiego domku weekendowego,
wybudowanego wspólnymi siłami razem z nieżyjącym już mężem.
Stanowi on integralną część z ogrodem, urządzony ze smakiem
w stylu góralskim. Jego wnętrze jest równie przyjemne jak ogród,
klimatyczne, ciepłe i miłe. Nic więc dziwnego, że wszystko to razem, a nade wszystko ciepłe i otwarte na ludzi serce pani Joanny,
przyciąga w to miejsce rzesze znajomych właścicielki czarodziejskiego ogrodu. Znajomi, a jakże, mają swoich znajomych, którym

też chętnie chcieliby pokazać ten uroczy zakątek. I tym sposobem
do ogrodu nieustannie przybywają tłumy ludzi.
Jest w tym ogrodzie miejsce szczególne, które pani Joanna
nazywa świątynią dumania. To wielki klomb porośnięty kolorowymi kwiatami, wokół którego znajdują się dwie małe ławeczki. To
miejsce wybrane zostało przez nią i poświęcone pamięci zmarłego
męża, Franciszka. Dba o nie szczególnie i często siadając na
ławeczce w cieniu rozłożystych drzew, wraca myślami do tamtych
wspólnie spędzonych chwil. Tu sadzi gatunki kwiatów i roślin, które
mąż najbardziej lubił, ufając, że przygląda im się teraz z nieba,
jak zresztą pozostałym rosnącym w ogrodzie. Większość z nich
doskonale pamięta pana Franciszka, gdyż rosną tu od wielu lat.
Gdyby umiały mówić, z pewnością by to potwierdziły. Podobnie
jak to, że jego żona opiekuje się nimi najlepiej jak umie.
Zresztą, gdzie nie sięgnąć wzrokiem, w tym bajkowym ogrodzie wszystkie miejsca są na swój sposób szczególne. Jest też
ławeczka i huśtawka, na których pani Joanna jeszcze nie tak
dawno siadywała ze swoją przyjaciółką, a której, niestety, nie ma

już na tym świecie. Wciąż jednak rosną ulubione kwiaty i krzewy,
budząc sentyment i wspomnienia…
Rośliny są trochę jak ludzie, mawia pani Joanna. Potrzebują
nieustającej uwagi, pielęgnacji, odżywiania. Latem często „chce
im się pić”, a zimą marzną, kiedy brakuje im „ciepłego okrycia”.
Czasem, podobnie jak ludzie, chorują. Ale pani Joanna zawsze
z wszystkim zdąży na czas. Poza córką i synem, którzy mają już
swoje rodziny, ogród w dużej mierze stał się sensem jej życia.
Cały wysiłek, który w to wkłada, bynajmniej nie idzie na marne.
Rośliny odwdzięczają jej się z nawiązką, zakwitając bajecznymi
kolorami, pachnąc i wydając nasiona. To nie jedyny powód do
radości i dumy, bowiem w roku 2011 ogólnopolskie czasopismo
„Mój Piękny Ogród”, do którego p. Joanna wysłała zdjęcia swojego
ogrodu, przyznało jej wyróżnienie.
Dodać należy, że rzesze osób odwiedzających i podziwiających
ukwiecony ogród zawsze ugoszczone zostają kawą, herbatą
i ciastem, bywa że własnoręcznie sporządzoną przez p. Joannę
nalewką. Ale pani Kubaczkowa bynajmniej nie narzeka i wciąż
chętnie zaprasza coraz to nowych gości, którzy jak się potem okazuje, i czemu nie należy się dziwić, z ciężkim sercem opuszczają
ten niewielki skrawek ziemskiego raju.
Tekst Renata Moczała
Zdjęcia Bogusław Moczała
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Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Patriotycznie-Rodzinnie - czyli wielopokoleniowo
50 lat - AKCJI KLIMCZOK
Patriotycznie-Rodzinnie- czyli wielopokoleniowo
50 lat - AKCJI
KLIMCZOK
W sobotę 7 lipca
br. w jaworzańskim
amfiteatrze odbyły
się obchody 50-lecia Harcerskiej Akcji
„Klimczok”. Uroczystości rozpoczęły się
od posiedzenia Śląskiej Rady Przyjaciół
Harcerstwa oraz Komitetu Honorowego,
następnie przystąpiono do uroczystego
apelu. Jubileusz stał
się okazją do spotkania wielu pokoleń
harcerzy, którzy obozowali i obozują na beskidzkich szlakach.
Swój udział w tym wydarzeniu wcześniej potwierdziło blisko
700 osób, w tym dzieci i młodzież wypoczywająca w bazach
obozowych: w Wapienicy, Drogomyślu, Ustroniu Lipowcu, Bierach i Jeleśni. Swój udział potwierdzili samorządowcy, politycy,
przedstawiciele mediów oraz świata kultury i nauki z całego
województwa śląskiego
Na placu apelowym licznie zebrali się harcerze, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski zgromadziła się liczna grupa
harcerzy przybyłych z całej Polski oraz zaproszeni goście. Apel
uroczyście otworzył hm. Andrzej Lichota Komendant Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego, który przywitał zaproszonych gości. Na obchody jubileuszowe przybyli
między innymi: Małgorzata Handzlik i Jan Olbrycht posłowie
do Parlamentu Europejskiego, Krystyna Szumilas Minister
Edukacji Narodowej, Aleksandra Trybuś oraz Czesław Gluza
posłowie na Sejm RP, Piotr Spyra wicewojewoda śląski, Jacek
Krywult prezydent miasta Bielsko-Biała, Jerzy Nogowczyk
starosta cieszyński, Grzegorz Szetyński wicestarosta bielski,
Zdzisław Bylok wójt gminy Jaworze, zastępca wójta Radosław G. Ostałkiewicz, Andrzej Śliwka- przewodniczący RG
Jaworze wraz ze swymi zastępcami- Zbigniewem Putkiem
i hm. Joanną Buzderewicz, Małgorzata Sinica naczelnik
Związku Harcerstwa Polskiego, Tadeusz Donocik- prezes
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, przedstawiciele
policji, straży granicznej oraz innych organizacji pozarządowych. Oczywiście nie zabrakło również przedstawicieli władz
naszego Beskidzkiego Hufca ZHP , na czele z komendantem
Zdzisławem Koneckim.
Małgorzata Sinica naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego
przyjęła meldunek od hm Sławomira Gajdy. Kolejnym punktem było odczytanie nazwisk odznaczonych i zasłużonych dla
harcerstwa. A. Lichota pogratulował wszystkim wyróżnionym
i wyraził nadzieję, że nie zabraknie polityków, samorządowców i organizacji wspierających nie tylko Harcerską Akcję

„Klimczok”, ale także wszelkie działania i inicjatywy na rzecz
harcerstwa w Polsce. Wśród osób wyróżnionych Złotą Odznakę za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej ZHP znalazła się
Gmina Jaworze, oraz personalnie: wójt Zdzisław Bylok oraz
przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka. Całość apelu
uświetniła Orkiestra Dęta Glorieta z Jaworza. Po zakończeniu apelu odczytany został list gratulacyjny nadesłany przez
Annę Komorowską – Pierwszą Damę RP, która podkreśliła
znaczenie akcji letnich ZHP dla wychowania patriotycznego
dzieci i młodzieży. Kontakty młodzieży z lokalną społecznością Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Małego pozwoliły na
bliższe poznanie dziedzictwa kulturowego tego skrawka Ojczyzny, a tym samym poznanie historii regionu. Jak zaznaczyła
A.Komorowska- różnorodne akcje ZHP podejmowane podczas
kolejnych Akcji Klimczok, nauczyły młodych ludzi zachowania
się w górach, pozwoliły na poznanie zabytków, młodzież często
pomagała rolnikom w żniwach, wędrowała górskimi szlakami
– czasami pomagając wytyczać nowe, czy w końcu współpracowała z GOPR-em i wojskiem. Te umiejętności pozostały
cennym doświadczeniem życiowym.
Po uroczystym apelu harcerze i zaproszeni goście udali się
na występy artystyczne, a na koniec do ośrodka Hufca Ziemi
Rybnickiej w Wapienicy, gdzie podziwiać można było wystawę.
Tam też odbyła się prezentacja książki „Wrośnięci w Śląski
Beskid” wydanej z okazji jubileuszu.
Letnia coroczna akcja „Klimczok” to nie tylko beztroskie
obozy harcerskie i wypoczynek. To przede wszystkim nauka
patriotyzmu, wyrabianie właściwych postaw społecznych poprzez zaangażowanie w działalność lokalnego środowiska,
no i wspaniała, dydaktyczna zabawa, na której wychowało się
wielu harcerzy. To napawa dumą, a w dorosłym życiu owocuje.
Jak czytamy m.in. na stronie Śląskiej Chorągwi ZHP w informacji prasowej hm. Anna Peterko – Zastępcy Komendanta
Chorągwi Śląskiej ZHP - jednym z najważniejszych przedsięwzięć Związku Harcerstwa Polskiego jest Harcerska Akcja
„KLIMCZOK”. Ewenementem popularnego „KLIMCZOKA”
jest to, iż akcja ta wciąż jest żywa i trwa nieprzerwanie od 50
lat. Co roku na beskidzkich szlakach i w harcerskich stanicach
spotykają się harcerze z całej Polski i ich przyjaciele skauci z
wielu zakątków świata. ZHP szczyci się tym wielkim organizacyjnym, wychowawczym i turystycznym przedsięwzięciem, bo
dzięki „KLIMCZOKOWI” na beskidzkich harcerskich szlakach
spotkało się, poczynając od 1960 roku, kilkaset tysięcy druhen
i druhów. Z okazji 50-lecia Harcerskiej Akcji „KLIMCZOK”,
Śląska Chorągiew ZHP wraz ze Stowarzyszeniem Ruchu Harcerskiego „CZUWAJ”, wydała obszerną publikację książkową
poświęconą dziejom tego wielkiego przedsięwzięcia. Na stronach książki pod tytułem „Wrośnięci w Śląski Beski” przewijają
się setki nazwisk. Niezwykle atrakcyjne (często zabawne) są
opowieści i indywidualne wspomnienia wzbogacone dziesiątkami zdjęć sprzed lat. Wydawcy tej publikacji wspominają też
licznych dziennikarzy (niektórzy z nich też byli instruktorami
ZHP) oraz prezentują szpalty dawnych dzienników i czasopism.
Opracowanie: P. Filipkowski
Wykorzystano informacje ze strony:
http://www.slaska.zhp.pl/czuwaj/aktualnosci/choragiew
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35. Międzynarodowy Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych
Motoryzacyjne perełki – po raz kolejny w Jaworzu
Od kilku lat , bazą rajdu pojazdów zabytkowych jest Hotel Jawor

odbył się na Placu Ratuszowym w Bielsku Białej, tam Jury Kon-

Spa w Jaworzu. W dniach 11 – 15 lipca odbył się 35-ty Międzynaro-

kursu Elegancji wyłoniło i uhonorowało pucharami najpiękniejsze

dowy Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych. Była to jednocześnie

maszyny, w tej konkurencji niebagatelną rolę odgrywały także stroje

VIII Runda Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych.

załogi, zgodne z wymogami prezentowanej epoki. Wieczorem

Impreza została po raz kolejny wpisana do międzynarodowego

w SPA Hotelu JAWOR odbyło się uroczyste zakończenie rajdu

kalendarza rajdów pojazdów zabytkowych i uzyskała, jako jedyna

i wręczenie pucharów zwycięzcom imprezy, zaś zwieńczeniem

w Polsce, akceptację FIVA (Federation Internationale des Vehicules

całości był Bal Komandorski. Podczas całej trasy zawodnicy pod-

Anciens) w najwyższej kategorii „A”. Ubiegłoroczna edycja została

dawani byli różnorakim próbom sportowym, testom historycznym,

uznana przez PZM za najlepiej zorganizowaną rundę Mistrzostw

musieli także wykazać się znajomością zasad bezpieczeństwa

w Polsce.

ruchu drogowego, a wszelkim działaniom przyświecała idea zna-

Załogi zjechały do Jaworza w środę 11 lipca wieczorem. Dzień

komitej zabawy. Jako, że bazą rajdu było Jaworze, a konkretnie

później wystartowały w próbie sportowej na parkingu nowej Hali

Hotel Spa Jawor- uczestnicy rajdu każdego dnia przemierzali trakty

Pod Dębowcem. W piątek 13 lipca pojazdy przemierzały drogi

gminne, pozwalające odkryć uroki tego miejsca.

Śląska Cieszyńskiego od Brennej, po skoczowski rynek, skąd
pojechały na kolejną prezentację na rynku w Czeskim Cieszynie,
by wieczorem powrócić do bazy w Hotelu Spa Jawor.

W tegorocznej 35 edycji rajdu wzięło udział ponad 70 załóg z całego kraju, jak i z zagranicy (Niemcy, Czechy, Austria, Słowacja,

W sobotę 14 lipca 2012 r, po starcie o godz. 10.00, zawodnicy

Francja, Białoruś, Ukraina, Litwa, Rosja). Pośród aut można było

udali się do Kaniowa na teren Bielskiego Parku Technik Lotniczych,

oglądać prawdziwe perły od przedwojennych Polskich Fiatów,

gdzie zostały przeprowadzone widowiskowe próby sportowe.

poprzez Lancie, czy późniejsze czeskie Tatry, które nawet dziś

Później kierowcy pojechali do bielskiego Centrum Handlowego

wzbudzają zachwyt i podziw chociażby futurystycznym wyglą-

Gemini Park, gdzie miała miejsce pierwsza prezentacja pojazdów

dem. Nie brakowało także odrestaurowanych i unikalnych BMW,

w grodzie nad Białą. Zaś Konkurs Elegancji pojazdów zabytkowych

Mercedesów, Fiatów, Opli, MG, Skód, Chevroletów, Fordów,
NASH, Pierce Arrow, Peugeotów, jak również motocykli. Wśród
„najmłodszych” pojazdów były: „Warszawa” ( garbus) i Fiat 126p.
Komandorem rajdu był Jacek Balicki, który na stronie Automobilklubu Beskidzkiego pisze m.in.: Rajd jest zorganizowany
na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego,
przy współpracy Urzędu Miasta Bielsko-Biała oraz jak zawsze
niezawodnych sponsorów. Historia naszych rajdów sięga 1977
roku, kiedy to wspólnie z Jurkiem Hubertem i paroma zapaleńcami
zorganizowaliśmy I Rajd Starych Samochodów, który zgromadził
na starcie siedem załóg, ale z roku na rok przybywało coraz więcej
uczestników z całej Polski, jak również z Czechosłowacji, Związku
Radzieckiego, Węgier, Austrii, Niemiec (NRD i RFN), Szwecji i Ho-
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landii. Czasy się zmieniały, zmieniali się prezydenci miasta, kraju,

Celem Rajdu jak zawsze jest oprócz sportowej rywalizacji na

nawet ustrój się zmienił, a my jako jedyni w Polsce, mimo wielu

próbach zręcznościowych i technicznych, promocja historii moto-

trudności tak finansowych, jak i organizacyjnych nie odwołaliśmy

ryzacji, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Śląska, gdzie od

żadnej imprezy.

34 lat odbywa się impreza.

W rajdzie mogły wziąć udział samochody i motocykle wyprodukowane przed 31 grudnia 1979 roku, zachowane i utrzymywane

W opracowaniu wykorzystano fragmenty tekstu

w warunkach historycznie właściwych. Pojazdy musiały posiadać

z www.ak-beskidzki.bielsko.eu

m.in. ważne ubezpieczenia OC, NW i przegląd techniczny.

P.Filipkowski

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Na beskidzkim szlaku – wycieczka TMJ
13 maja br. Towarzystwo Miłośników Jaworza zorganizowało

również w Jaworzu (stok Goruszki). Dziś postępująca urbanizacja

wycieczkę przez najciekawsze miejsca Beskidu Żywieckiego

gminy uniemożliwia powrót do tradycji sałaszniczej.

i Śląskiego. Wśród zakątków, które znalazły się na trasie wycieczki

Zatem czym był i ponownie jest beskidzki wypas owiec?

był Browar w Żywcu, skąd tzw dużą pętlą beskidzką jaworzanie

Połowa maja to czas, kiedy gazdowie karpaccy powierzają

pojechali do Istebnej na Stecówkę. Z Trójwsi, gdzie akurat roz-

swoje owce bacom, a ci wyruszają z nimi na hale. Najpierw jed-

począł się redyk owiec, turyści udali się do Wisły, gdzie jedną

nak trzeba zwierzęta zamieszać. Obrzęd „miyszania owiec” to nic

z atrakcji była degustacja słodkości w Cukierni „ U Janeczki”. Warto

innego, jak zebranie ich do wspólnego stada. Taki widowiskowy

przypomnieć czym jest redyk. Kilka lat temu stado owiec pasło się

obrzęd miał miejsce m.in. w Istebnej Stecówce. Przez stulecia
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w Beskidach pasły się owce pod czujnym okiem bacy, juhasów

zupełnie krajobraz Beskidów. Wyjałowiona, pozbawiona owczego

i psa. Połączenie przed redykiem w jedno stado owiec należą-

nawozu gleba, zarasta ekspansywnymi gatunkami roślin, które

cych do wielu gospodarzy, zapewniało odpowiednią ilość mleka

wypierają inne, typowo górskie. To daje zubożenia beskidzkich

do wyrobu w bacówkach cenionych serów wołoskich: bundzu,

hal, zaś drapieżne ptactwo: kanie, pustułki, orliki i orły tracą swą

bryndzy, oscypka, a także pożywnej żentycy. Dzięki nim pasterze

bazę pokarmową, ponieważ na zarośniętych chwastami polanach

przez pięć miesięcy mogli nie tylko się wyżywić, nie opuszczając

brakuje pożywienia ( bezkręgowców i gryzoni).

hali, ale także po jesiennym redyku rozliczyć się z właścicielami

By temu przeciwdziałać Program „Owca-plus” podkreśla po-

zwierząt. Gospodarka sałasznicza stanowiła wówczas podstawę

zytywne skutki wypasu dla przywracania przestrzeni otwartego

bytu górali. Obecność owiec na halach Beskidów była przez wieki

krajobrazu w Beskidach i ochrony bioróżnorodności najcenniej-

czymś tak naturalnym, że nie zdawano sobie sprawy z jej aspektu

szych przyrodniczo obszarów. Gospodarka sałasznicza w polskich

ekologicznego, który ujawnił się w ostatnich latach, kiedy owiec

górach przyczyniła się do powstania cennego krajobrazowo bu-

na halach zabrakło. Okazało się, że stada wypasające się na gór-

downictwa, charakterystycznego także dla hal w Beskidach. Mowa

skich halach, są niezbędne dla utrzymania właściwej gospodarki

o szałasach, kolibach i bacówkach będących nie tylko schronie-

ekologicznej. Zwierzęta wygryzając niską roślinność, zadeptują

niem dla pasterzy w okresie letniego wypasu, ale także miejscem,

jednocześnie „starą”, tym samym szybciej rozwijają się młode

w którym wyrabia się owcze sery (więcej na www.owcaplus.pl)

porosty. Bez nich hale mogą całkowicie zarosnąć, zmieniając

Foto: R. Stanclik

Posiady Towarzystwa Miłośników Jaworza
Z dziejów naszej ziemi
Halina Szotek – wieloletnia dyrektorka skoczowskiego muzeum

została podstawowymi prawami: fachową opieką medyczną oraz
obowiązkowym nauczaniem.

oraz pasjonatka historii Śląska Cie-

Księstwo Cieszyńskie w wymienionym okresie charakteryzo-

szyńskiego gościła na jaworzańskich

wało się dość dużą gęstością zaludnienia, stosunkowo wysokim

posiadach nie po raz pierwszy. W mi-

poziomem rolnictwa i edukacji w tym zakresie, a także rozwojem

nionych latach przybliżyła nam już

przemysłu( Trzyniec, Ustroń, Skoczów, Bielsko). Pochodną tych

postać Jana Łyska- legionisty i poety,

uwarunkowań była migracja ludności, duża różnorodność narodo-

a także nauczyciela szkoły w Jaworzu;

wościowa, religijna i majątkowa.

mówiła też o dawnych szlakach komunikacyjnych prowadzących

Ślązaków-autochtonów było na tych ziemiach około 70%, ale

przez nasze tereny. Tym razem, 17 czerwca, przekazała zebranym

majątki i władzę posiadali głównie Niemcy (około 15% ludności);

bardzo interesujące informacje o życiu społeczno-kulturalnym na

dużą rolę chcieli też odgrywać Czesi, propagatorzy panslawizmu.

Śląsku Cieszyńskim od Wiosny Ludów do I wojny światowej. Temat

Ślązacy nie posiadali nie tylko własnego kapitału, ale także własnej

ważny dla nas z dwóch powodów, a to: ze względu na przynależ-

warstwy inteligencji. Często nie mieli też pełnej świadomości na-

ność historyczną Jaworza do Śląska Cieszyńskiego (sięgającego

rodowej- oderwani byli przecież od Polski od średniowiecza, więc

aż po rzekę Białą-„Białkę’’) oraz dlatego, iż podany w temacie

zachowanie swojej odrębności przez sześć wieków to był budzący

okres był niezwykle znaczący dla tej ziemi. Kształtuje się bowiem

podziw fenomen, który właśnie w okresie Wiosny Ludów przejawił

wtedy podmiotowo traktowane społeczeństwo; ludność objęta

się powstaniem własnej inteligencji, wywodzącej się spośród chło-
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pów i nie poddającej się wynarodowieniu. Pojawiają się chłopscy

czym; powstawały polskie szkoły rolnicze (Kocobędz, potem Mię-

synowie samodzielnie uczący się polskiego języka i kultury, znający

dzyświeć), pisma i kółka rolnicze. W Dąbrowie na Zaolziu powstała

po ukończeniu gimnazjum po 6-8 języków, organizujący koła sa-

średnia szkoła górnicza.

mokształceniowe, zdobywający

Kolejny etap rozwoju spo-

polskie książki. Sami oni, jak

łeczeństwa to emancypacja

np. Paweł Stalmach, „wymyślili’’

polityczna; powstał w 1883r.

lokalną prasę, biblioteki, tworzyli

Związek Polskich Katolików- ks.

bazę oświatową dla ludu. Przybli-

Świeżego, potem ewangelickie

żali Ślązakom (np. w „Gwiazdce

Stronnictwo Ludowo-Narodowe

Cieszyńskiej’’) polską „kulturę

z wielce zasłużoną dla kultury

wysoką’’, dawali wielką lekcję pol-

rodziną Michejdów.

skości. Redaktorzy czasopism,

Powyższa relacja z czerwco-

a po roku 1885 w znacznym stop-

wego spotkania z konieczności

niu działacze Macierzy Szkolnej

jest bardzo skrótowa, tematyka

docierali na inne tereny polskie

zaś – rozległa i dla wielu Czy-

– do Poznania, Warszawy, Kra-

telników może być interesująca.

kowa; pozyskiwali darczyńców,

Wszystkich więc, którzy pragną
poszerzyć swą wiedzę o prze-

wybitnych ludzi kultury dla dzieła
utrwalania polskości na Śląsku Cieszyńskim (np. Józef Ignacy

szłości i tradycjach kultury regionu, do którego przynależy Jawo-

Kraszewski zapisał Cieszynowi swą drezdeńską bibliotekę, dla

rze, odsyłamy do naszej gminnej biblioteki, dysponującej licznymi

polskich szkół ofiarowywali znaczne sumy warszawianin Antoni

materiałami w tym zakresie, a także do internetu: WWW.jaworze.

Osuchowski, także Marian Dubiewski,Bagiński i inni).

pl Jaworze Online- zakładka „dziedzictwo kulturowe’’.

Z chwilą przekształcenia się Austrii w monarchię parlamentarną

		

Małgorzata Kobiela-Gryczka
Foto: T.Wróbel

zaczęły się rozwijać różne towarzystwa o charakterze gospodar-

koncert chórów ewangelickich
Religijnie i ludowo
Religijnie i ludowo, tak w największym skrócie można zrelacjonować kolejną
VIII edycję Koncertu Chórów Ewangelickich Ziemi Cieszyńskiej, jaki odbył się
w jaworzańskim amfiteatrze 30 czerwca br. Chyba jedynym mankamentem
tego dnia był upał, który wszystkim mocno doskwierał, a szczególnie tym,
którzy śpiewali i grali na scenie. W rolę konferansjerów, tradycyjnie wcielili się

zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Widownia

Chór Ewangelicki - Jaworze

Anna i Władysław Wantulok

w pełni profesjonalnie proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Jaworzu
ks. Władysław Wantulok wraz z małżonką Anną. Koncert uroczyście otworzył
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ks. bp. Paweł Anweiler

ks. bp. Paweł Anweiler. Na imprezę przybyli również przedstawiciele duchowieństwa wraz z Przewodniczącym Diecezjalnej
Komisji Chórów i Orkiestr ks. Romanem Dordą, lokalne władze
samorządowe reprezentował wójt Zdzisław Bylok z małżonką,
wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek wraz z radnymi, a także przedstawiciele sponsorów oraz poseł na Sejm
RP Czesław Gluza.
Imprezę w tym roku uświetniła swoim występem orkiestra
dęta z Trzanowic (na Zaolziu- Republika Czeska). Koncert
Chórów Ewangelickich składał się z dwóch części- koncertu
pieśni religijnych, oraz koncertu pieśni ludowych Śląska Cieszyńskiego, zaś na zakończenie wystąpili artyści Gliwickiego
Teatru Muzycznego. W sumie zaprezentowało się 15 parafialnych chórów ewangelickich. Gospodarzem koncertu był chór
działający przy parafii ewangelickiej w Jaworzu pod dyrekcją
Ruty Janik. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, iż działa on
w Jaworzu od 100 lat.
PF

Orkiestra z Trzanowic (Czechy)

Zespół Dziecięcy i Zespół Cantate – Jaworze

230 lat Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Jaworzu
Nie po raz pierwszy przypominane są dzieje parafii ewangelickiej wpisanej na trwałe w historię Jaworza. Początki tej parafii
jak i 12 pozostałych, na dawnym Śląsku Austriackim związane są
z ogłoszeniem przez cesarza Józefa II – Patentu Tolerancyjnego
13.10.1781 roku zezwalającego na powstanie parafii w miejscowościach, gdzie było 500 ewangelików lub 100 rodzin tego
wyznania. W Jaworzu powstanie parafii i budowę tzw. „domu
modlitwy” miejscowi ewangelicy zawdzięczają hrabiemu Jerzemu
Ludwikowi von Laschowskiemu. To On nie czekając na oficjalne
obwieszczenie patentu z dniem 30.03.1782 r., już 14.01.1782 r.
skierował pismo do starosty cieszyńskiego hrabiego Jana von Larischa, by ten pośredniczył w uzyskaniu pozwolenia na powstanie
parafii. 17.01.1782 r. Urząd Krajowy w Opawie wydał wszystkie
potrzebne zezwolenia. Baron von Laschowski utworzył specjalny
„legat” (zapis) na rzecz parafii w wysokości 5 tyś. guldenów i 700
na cele dobroczynne, ponadto ofiarował pole pod zabudowania
parafialne i materiał budowlany.
12.03.1782 roku odbyło się poświęcenie miejsca pod przyszły
kościół, którego dokonał I proboszcz cieszyński, późniejszy

zwierzchnik Superintendentury (Diecezji) Morawsko-Śląsko-Galicyjskiej – ks. Traugutt Bartelmus, któremu towarzyszył młody 23
letni kandydat teologii (po studiach w Lipsku) – Jan Kłapsia rodem
ze Skoczowa, wygłaszając kazanie w języku polskim.
Jan Kłapsia (1759-1805) był kandydatem na pierwszego w historii proboszcza parafii ewangelickiej w Jaworzu. W październiku
1782 roku w Cieszynie odbyła się jego ordynacja (wyświęcenie).
Ks. Jan Kłapsia już wcześniej otrzymał propozycje zostania – także
– pierwszym proboszczem przy nowobudowanym kościele w Białej wówczas w Galicji oraz w Podgórzu k. Krakowa, ale odmówił
i przyjął posadę w Jaworzu. Nabożeństwa w czasie budowy odbywały się w prowizorycznym drewnianym budynku. Budowa „domu
modlitwy” przy wielkim wysiłku i ofiarności wiernych przebiegała
w latach 1782-1786, wówczas to ks. Kłapsia pisał, że „ …Dom
Boży stanął, ale jeszcze surowy”, dlatego w celu jego wykończenia
szukał środków za granicą, a nawet wydał zbiór swych kazań, by
cały dochód z ich sprzedaży przeznaczyć na dokończenie budynku.
Poświęcenie miało miejsce w roku 1788, świadczy o tym choćby
data na kielichu komunijnym ofiarowanym przez Jerzego Błahuta.
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(Wygląd kościoła archiwalne zdjęcia wewnątrz i z zewnątrz – patrz
„Echo Jaworza” kwiecień 2012) Obok „domu modlitwy” wybudowano parterową plebanię i w 1794 r. drewnianą szkołę. Drewniana
szkoła powstała w 1798 roku także w Jasienicy. W 1794 roku
parafia otrzymała mały dzwon od następców J. L .Laschowskiego – baronostwa Saint Génois de Anneaucourt, który acz dzisiaj
nieczynny, zawieszony jest w wieży. W 1800 roku ks. Jan Kłapsia został wybrany na polskiego proboszcza w Cieszynie. Zmarł
w 1805 roku, pochowany na cmentarzu przy Kościele Jezusowym.
Jego następcą został ks. Jan Chmiel (1767-1838) ur. w Iłownicy.
Po studiach w Jenie został wpierw nauczycielem, później konrektorem w Cieszynie. Wybrany na proboszcza do Jaworza przybył
z Cieszyna w 1800 roku, gdzie pracował do roku 1808, kiedy to
został wybrany proboszczem w Białej i funkcję tę pełnił do 1838
roku, do momentu śmierci.
Po ks. Chmielowi w parafii służył od r. 1809 ks. Franciszek
Czyżyk/Czižek/ urodzony w Pradze. Do Jaworza przybył z parafii
w Hoštalkove na Wałasku (Morawy Środkowe. - Cz.) gdzie służył od
roku 1789. W Jaworzu swą posługę prowadził, aż do swej śmierci
w 1828 roku. Pochowany został na jedynym wówczas cmentarzu
katolickim w Jaworzu. Jego grób nie zachował się, ale zachowała
się kamienna płyta grobowa z epitafium.
Kolejnym proboszczem został wybrany ks. Jerzy Filipek (Philippek) (1803-1858) ur. w Łąkach k. Cieszyna (Cz). Do Jaworza
przybył po studiach w Wiedniu i ordynacji w roku 1828. W 1831 roku
spaliła się w Jaworzu szkoła, którą rychło odbudowano. W Jaworzu
ks. Filipek rozpoczął pracę nad „Agendą Kościelną” (Porządkiem
Liturgicznym w j. polskim), którą opublikował już w Ligotce Kameralnej (Cz) w 1837 roku. To tam właśnie upodobano go sobie
na stanowisko proboszcza (za sprawą tzw. „wyczuwów” – był to
swoisty wywiad parafialny, polegający na tym, że przedstawiciele
parafii szukający właściwego proboszcza chodzili na nabożeństwa
od parafii, do parafii słuchać kazań. Kiedy kandydat się spodobał
próbowali go przekonać. Nie wiadomo jakich argumentów używano). Ks. Filipek opuścił Jaworze w 1837 roku, zmarł w Ligotce
Kameralnej w 1858 roku.
Najdłuższym stażem proboszczowskim mógłby poszczycić
się następca ks. Filipka – ks. Herman Juliusz Koczy (Kotschy)
(1815-1897). Do Jaworza przybył zaraz po studiach w Wiedniu
i ordynacji w Brnie w 1837 roku. Za jego kadencji zostały zbudowane murowane szkoły – w Jasienicy – 1845, Jaworzu – 1867 oraz
przebudowana plebania – w 1849 roku. Została dobudowana wieża
kościelna, przez budowniczego Karla Jiliga w latach 1851-1852,
na której zawieszono dzwony w roku 1862, a przede wszystkim
nastąpiła pierwsza przebudowa wnętrza kościoła ok. roku 1860.
Jej efekt znamy z archiwalnego zdjęcia. Obejmowała ona rozbiórkę
płaskiego sufitu i zbudowanie drewnianego sklepienia beczkowego, powiększenie empor, przesunięcie ołtarza w głąb absydy
i zbudowanie nad nim ambony. Kościół wyposażono w nowe
organy. W tych czasach zostały założone cmentarze: w Świętoszówce – na parceli darowanej przez wnuczkę byłego właściciela
Grodźca barona von Calischa – Zofię de Mara-Zobel – 1857 roku,
w Jasienicy na gruncie p. Mendrocha „piątka” – 1858 roku oraz
w Jaworzu na parceli darowanej przez właścicieli Jaworza – 1880
rok. W Jasienicy w 1888 roku powiększono cmentarz na parceli
gospodarza Gruszki wyzn. katolickiego, natomiast w 1891 roku
zbudowano kaplicę cmentarną wzorowaną na planach kaplicy
w Nieborach na Zaolziu. Od tego czasu kiedy umierał ktoś z ro-
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dziny Gruszków dzwoniono – oznajmiając to smutne wydarzenie.
Ks. Herman Juliusz Koczy był propagatorem sadownictwa. W latach 1863 i 1864 w związku z powstaniem parafii w Skoczowie
i Międzyrzeczu obszar parafii nieco się zmniejszył. Ubyło parafian
z Pogórza, Kowali i Międzyrzecza. Po 60 latach służby ks. Herman
Juliusz Koczy zmarł w 1897 r. w Jaworzu, gdzie został pochowany
na cmentarzu parafialnym.
U boku ks. H. J. Koczego od 1893 służył w Jaworzu ks. Paweł
Wałach (1865-1907) ur. w Ligotce Kameralnej (Cz). Po studiach
w Wiedniu i Lipsku i ordynacji w Ligotce w 1891 r. pozostał tamże
na stanowisku wikariusza. Po śmierci ks. Koczego został wybrany
w 1897 roku proboszczem w Jaworzu. Po ks. Koczym oraz jako
chłopski syn dziedzicznego wójta z Ligotki przejął zainteresowanie
pomologiczne (sadownicze). Za Jego czasów parafia przygotowywała się do remontu generalnego kościoła, zbierając pokaźna
sumę. Ks. Wałach przyczynił się do powstania w Jaworzu Kasy
Reiffeisena – poprzedniczki Banku Spółdzielczego. Jaworze i okolice zawdzięczają Jemu pomoc w latach 1904-1905 w tzw. „Akcji
niedostatkowej”. Zmarł nagle w 1907 roku w 42 roku swego życia,
pochowany na cmentarzu w Jaworzu.
Tylko 2 lata służył parafii następny proboszcz ks. Jerzy Rusnok
(1867-†? w Paragwaju) urodzony w Oldrzychowicach k. Trzyńca
(Cz). Po studiach w Wiedniu i ordynacji, od 1891 r. wikariusz
w Cieszynie, od 1894 proboszcz w Orłowej (Cz). W 1907 roku
powołany na proboszcza w Jaworzu. Ks. Rusnok miał zamiłowania podróżnicze, po 2 latach w 1909 r. zrezygnował z funkcji
proboszcza w Jaworzu. Później służył w parafii w Tuczynie na
Wołyniu. Ostatecznie zrealizował swe zainteresowania i wyjechał
do Ameryki południowej. Podróżował po Brazylii i Paragwaju, gdzie
zmarł (data nie znana).
W latach 1910-1932 służył w parafii ofiarnie jako proboszcz ks.
Jan Lasota (1883-1973) ur. w Bystrzycy n. Olzą (Cz). Po studiach
w Wiedniu od 1909 roku był wikariuszem w Ostrawie. Jego ordynacja odbyła się w Skoczowie. W latach Jego działalności duszpasterskiej przebudowano kościół w Jaworzu (1912 rok), wg proj. Asta
z Wiednia i Kametza z Cieszyna. Kościół uzyskał obecny wygląd.
Na zakupionej parceli na granicy Wieszcząt i Kowali rozpoczęto
budowę kaplicy. Ks. Lasota był założycielem wielu związków i organizacji, tak kościelnych jak i świeckich, na terenie gminy Jaworze,
w której jakiś czas pełnił także rolę wójta. Był współzałożycielem
Polskiej Szkoły Ludowej w Jaworzu Średnim, współinicjatorem
powstania spółdzielni mieszkaniowej „Strzecha” w Jaworzu –
dzisiejsza „Kolonia”. Za patriotyczną postawę, w czasie okupacji
określono go jako „najzacieklejszego wroga niemczyzny”.
W 1932 roku zastąpił Go ks. Artur Gerwin (1909-1967) urodzony
w Łomży po studiach i ordynacji w Warszawie od 1931 roku wikariusz w Ustroniu, w 1932 roku wybrany na proboszcza w Jaworzu,
funkcję tę pełnił do 1939 roku, do momentu usunięcia go przez
władze okupacyjne. W tym czasie – w 1934 r. została rozbudowana
kaplica w, do której sprowadzono dzwony. Został przeprowadzony
generalny remont kościoła w Jaworzu, z instalacją elektryczną.
Po 1945 roku służył w parafii cieszyńskiej, Był członkiem Władz
Kościoła oraz Zarządu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, zmarł
w 1967 roku.
W latach 1940-1945 służbę duszpasterską w Jaworzu pełnił ks.
Hugon Pudell (1905-1976) urodzony w Bełchatowie. Po studiach
w Warszawie i ordynacji w 1934 r. – wikariusz w Cieszynie i Starym
Bielsku skąd powołano Go do Jaworza w 1940 roku. Po wojnie od
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1946 do 1976 roku pełnił funkcję proboszcza w parafii w Pokoju
na Opolszczyźnie, gdzie zmarł i został pochowany.
Ks. Jan Lasota został ponownie proboszczem w Jaworzu
w latach 1945-1961, w tym czasie oprócz pracy duszpasterskiej,
staje się pomocnym społeczeństwu Jaworza będąc nieraz jego
orędownikiem i obrońcą wobec niesprawiedliwych wyroków „władzy
ludowej”. W latach 1948-49 została odbudowana – z gruzów – kaplica w Wieszczętach, w 1952 roku sprowadzono do niej dzwony
z Kamionek na Dolnym Śląsku, a w 1956 roku z inicjatywy ks.
Lasoty została zbudowana kaplica w Świętoszówce. Był autorem
wielu artykułów i wierszy. Na emeryturę przeszedł mając 78 lat,
ale jeszcze na emeryturze chętnie odprawiał nabożeństwa. Zmarł
w 91 roku swego życia w 1973 roku, pochowany w Jaworzu.
U boku ks. Jana Lasoty od 1956 roku służył jako wikariusz ks.
Ryszard Janik urodzony w 1930 r. w Cieszynie. Po studiach
w Warszawie ordynowany w 1956 roku w Jaworzu (1956-60
wikariusz, 1960-61 proboszcz-pomocniczy). W 1961 roku objął
funkcję proboszcza parafii w Jaworzu, którą pełnił do przejścia na
emeryturę w 1995 roku. W czasie Jego służby wykonano wiele prac
w kościele w Jaworzu, Jasienicy i Świętoszówce: remont wieży
kościoła w Jaworzu w 1963 r., nową elewacja kościoła i pokrycie
dachu eternitem w 1971 r., remont kościoła wewnątrz i z zewnątrz w
1981-82 r., budowę domu parafialnego w Wieszczętach 1981-83 r.,
remont generalny kaplicy w Jasienicy w 1987 r., W Świętoszówce:
zmieniono pokrycie dachowe – 1964 r., nową elewacja zewnętrzną
1973 oraz jej odnowienie 1978 r., malowanie wnętrza: 1973 i 1991
rok. Ks. Ryszard Janik był przez długie lata radcą Konsystorza
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, oraz Prezesem Bratniej
Pomocy im. Gustawa Adolfa w Polsce oraz znacznie przyczynił
się do współpracy z Kościołami Ewangelickimi Niemiec, Austrii,
Czech i Słowacji, jest autorem książek oraz bardzo wielu artykułów
publikowanych w kraju i zagranicą. Do dziś udziela się w miarę
sił i zdrowia w parafii – wygłaszając kazania, prelekcje, krótkie
rozmyślania i modlitwy.
Następcą ks. Ryszarda Janika jest ks. Władysław Wantulok
urodzony w Wiśle w 1962 roku. Po studiach w Warszawie i ordynacji, w roku 1987 został wikariuszem w Jaworzu, funkcję tę
pełnił do roku 1992. W 1992 r. został mianowany administratorem
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parafii w Nidzicy na Mazurach. Zgromadzenie Wyborcze Parafii
Ewangelickiej w Jaworzu w dniu 26 marca 1995 roku wybrało go
na proboszcza parafii, które to stanowisko pełni do dziś. W tym
czasie: w Świętoszówce kaplica otrzymała nową szatę zewnętrzną
w 1996 r., nowe pokrycie dachowe w 2001 r., a nowy ołtarz i ambonę w 2002 r. W Jaworzu wymieniono pokrycie dachu kościoła
na miedziane w 1997 r., wymalowano wnętrze kościoła w 1998 r.,
wykonano nowa elewację kościoła w 2010 r. oraz plebanii w 2012
roku.
Parafia w Jaworzu wydała 6 duchownych: ks. Jana Chmiela
z Iłownicy – prob. w Jaworzu i Białej, ks. Jana Labzika z Roztropic – prob. w Ostrawie oraz we Lwowie i Podlesiu k. Lubaczowa,
ks. Tadeusza Konika z Jasienicy – Jaworze, Wisła, Cieszyn –
naczelnego kapelana ewangelickiego w policji, ks. Piotra Mendrocha z Jaworza – wik. Stare Bielsko, prob. Rybnik i Mrągowo, ks.
Piotra Janika z Jaworza – prob. Wieszczęta-Kowale – naczelnego
kapelana więziennego wyzn. ewang. oraz ks. Marcina Pysza
z Jaworza Śr. – prob. w Piszu na Mazurach. ks. Henryk Ćmok
z Wieszcząt. Wpierw diakon na Mazurach. Wikariusz w Wielbarku
i Opaleńcu, proboszcz w Szczytnie, pod jego opieką duszpasterską były Księży Lasek, Rańsk, Targowo, Trelkowo. Administrator
w Wielbarku, Opaleńcu, Rogu,i Szymanach. Służbę swą pełnił do
przełomu lat 1970-71, do momentu wyjazdu za granicę.
Życie religijne parafii koncentruje się w 4 ośrodkach: w Jaworzu,
Jasienicy, Świętoszówce oraz Wapienicy w Domu Rekolekcyjnym
„Betania”. W tych miejscowościach są regularnie odprawiane nabożeństwa oraz nabożeństwa dla dzieci tzw. „szkółki niedzielne”,
jest prowadzona katecheza we wszystkich szkołach. Na terenie
parafii działają liczne organizacje takie jak: chór parafialny – od
100 lat, zespół młodzieżowy „Cantate” – od 10 lat, chór dziecięcomłodzieżowy, Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego,
Koło Pań, Koło zainteresowań, Koło młodzieży pokonfirmacyjnej.
Wszystkie te organizacje włączają się także w działalność na
rzecz Gmin w Jaworzu i Jasienicy. Patrząc wstecz na 230 letnie
dzieje parafii oraz z ufnością w przyszłość, możemy powiedzieć za
Samuelem „Eben Haezer” Aż dotąd pomagał nam Pan!
Jan Kliber

Obchody 150 lat powstania Uzdrowiska w Jaworzu- program Szpitala
Opieki Długoterminowej BZLR z okazji Jaworzańskiego Września 2012
Jaworze-Uzdrowisko
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki
Długoterminowej w Jaworzu w ramach „Jaworzańskiego
Września” organizuje:
–– kiermasz prac pacjentów Szpitala wykonanych, w ramach
terapii zajęciowej
–– prezentację metod w ramach rehabilitacji kardiologicznej
i neurologicznej m.in. Nordic Walking, trening interwałowy itd.
–– punkt pomiaru RR
Na scenie głównej:
–– występ dzieci z Oddziału dziecięcego w sobotę 01.09.2012r.
–– prezentację multimedialną „Sanatorium wczoraj i dziś”
oraz nowoczesne metody rehabilitacyjne stosowane w Szpitalu
w Jaworzu
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–– quiz z nagrodami pt.: ”Lecznictwo uzdrowiskowe wczoraj
i dziś”.
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu przewiduje liczne nagrody; w tym nagrodę
główną bezpłatne 2-osobowe zaproszenie do Jaworzańskiego
Centrum Hydroterapii Solankowej oraz nagrody pocieszenia
Ponadto w dniach 1-2.09.2012r. Szpital organizuje „dni otwarte”
w ramach których można zobaczyć oddziały i pracownie Szpitala tj.:
–– fizykoterapia
–– kinezoterapia
–– hydroterapia
Od 20.08.2012r. w holu głównym Beskidzkiego Zespołu
Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu będzie funkcjonowała galeria historyczna
prezentująca historię Szpitala oraz sylwetki słynnych osób
korzystających z leczenia uzdrowiskowego.
Po odwiedzinach można będzie jak za dawnych lat wypić kawę
w kawiarence „Pod czarną topolą” i popróbować żętycy.

czy wiesz co jesz?
Wszystkim, którzy chcieliby
poszerzyć swoją wiedzę o
produktach spożywczych dostępnych w naszych sklepach,
polecamy serię telewizji TVN
„Wiem, co jem”. Wśród wielu odcinków nas, oczywiście, najbardziej
zainteresowały te, które opisywały potrawy rybne.
Filmy te dostępne są też w Internecie, m.in. na Onecie i stronie
TVN. W poniżej zamieszczonych linkach znajdziecie Państwo

Pro-Geo

Usługi Geodezyjne
geodeta uprawniony
tel. 501 531 486

AKTUALIZACJA MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH
POMIARY INWENTARYZACYJNE PRZYŁĄCZY:
- kanalizacyjnych i wodociągowych
- gazowych i energetycznych
POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE

odcinki opisujące kolejno: karpia, ogólnie potrawy z ryb, pangę,
łososia.
http://bielskakraina.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=365:czy-wiesz-co-jesz
Filmy on-line:
1. Wiem, co jem - karp
2. Wiem, co jem - ryby
3. Wiem, co jem - panga
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Znaczenie wyrazów
POZIOMO
1) Miejsce dużych imprez kulturalnych
w Jaworzu
6) Jedna z jaworzańskich „kęp”
11) Składnik gazu ziemnego i ropy naftowej
12) Kraj ze stolicą w Dżakarcie
13) Taksówkarz z Indii
14) Więcej niż rok
15) Fanatycy, ludzie chorzy psychicznie
16) Podkrakowskie lotnisko
17) Choroba z atakami duszności
18) Symbol identyfikacyjny
22) Sposób, metodologia
24) Nadwodny owad o długich skrzydłach
27) Paczka banknotów lub dokumentów
28) Największe zwierzę
29) Przybytek Melpomeny
31) Jedna ze stron monety
34) Produkty, wytwory
35) Wędrowny poeta i pieśniarz
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6
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38) Przepływa przez Cieszyn
41) Gruba gałąź drzewa
42) Bilet loteryjny
44) Składanie np. mebli
45) Mieszkanie pszczół
46) Mąciciel, podżegacz
47) Głupstwo, bzdura
48) Mogą być ostre, proste lub rozwarte
49) Tłuszcz roślinny
50) Polowanie w Afryce
PIONOWO
1) Autor „Orlanda szalonego”
2) Rzeźbiarz grecki, przyjaciel Peryklesa
3) Rzecz bezwartościowa, kicz
4) Historyczna kraina we Francji ze Strasburgiem
5) Klub sportowy z Madrytu
6) Zbiór akt
7) Panienka z Zielonego Wzgórza
8) Wypływa spod Baraniej Góry
9) Kobieta trzeźwo patrząca na świat
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28

11
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12

30

10) Skleroza
16) Niski męski głos
19) Kwiaty zwane też georginiami
20) Surowe polecenie do wykonania
21) Stopień wojskowy
23) Legenda Himalajów
24) Wigor, energia
25) Pilot kojarzący się z Wigurą
26) Świadectwo niewinności
30) Wymarłe zwierzę
31) Utwór żałobny
32) Członek wyższej izby parlamentu
33) Wyspa - ojczyzna Napoleona
36) Twórczyni, projektodawczyni
37) Uroczystość, która w Jaworzu obchodzona jest zawsze w 1-szą niedzielę
września
39) Ogół przepisów
40) Tworzy federację z Hercegowiną
42) Istotne pióro w ptasim skrzydle
43) Rodzaj utworu muzycznego
Autorką krzyżówki jest Aniela Mieszczak.
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Zdzisław Trybus
ul. Skowronkowa 735
43-385 JASIENICA
tel. (33) 815-20-37
kom. 603 564 656

l USŁUGI TRANSPORTOWE 5 t do 30 t
(opał, kruszywo, materiały budowalne)
l USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKOWE J.CB.
l STUDNIE do 6,5 m, ŁAWICE, SZAMBA, KANALIZACJE
l OGRODZENIA, WJAZDY, PLACE, CHODNIKI
l „BRUKARSTWO KOMPLEKSOWE”
l USŁUGI DŹWIGOWE do 18 t udźwigu
l WYBURZANIE I OSUSZANIE BUDYNKÓW

Telewizja cyfrowa naziemna i satelitarna

„ROB-SAT”
świadczy usługi instalacyjne:
• antenowe: satelitarne i naziemne
• elektryczne
• domofonowe
• zbiorcze i indywidualne
dodatkowo oferuję:
• materiały instalacyjne wysokiej klasy
• fachową obsługę z wieloletnim doświadczeniem
• profesjonalną ekspertyzę
• konkurencyjne ceny

tel. 602 669 804

43-385 Jasienica ul. Czarny Chodnik 1323
e-mail: robsat@op.pl
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 odpowiedzialna 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.
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Dodatkowa atrakcja Jaworzańskiego Września:
2 września (w sobotę) w godz. 9.00-13.00 obok Supermarketu
Jaworze zostanie podstawiony ambulans do oddania krwi. Akcję
organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi przy OSP Jaworze.

Trasa Korowodu Dożynkowego przebiegać będzie ulicami: Folwarczną, Zaciszną, Słoneczną, Zdrojową, Wapienicką – zakończenie na terenie Amfiteatru.
Rodzinny Rajd Samochodowy został odwołany z uwagi na małą ilość zgłoszeń.

