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Ponad 200 osób zobaczyło już czwarty z kolei projekt
jaworzańskiego amatorskiego teatru „Kurort”, który wziął swą
nazwę od tytułu pierwszego przedstawienia wystawionego na
deskach amfiteatru w 2010 roku. Premiera „Branczu” odbyła się
7 listopada a 28 listopada powtórzyliśmy spektakl na zaproszenie
Stowarzyszenia Nasze Jaworze, które podziękowało aktorom
kwiatami i pamiątkowymi książkami.
Początki były całkiem nieśmiałe, ale od pierwszych spotkań
pełne radości i atmosfery przygody. Nie inaczej było też w trakcie
prac nad kolejnym scenariuszem Juliusza Machulskiego pt.
„Brancz”. Grupa gimnazjalistów, absolwentów oraz pełnoletnich
mieszkańców Jaworza spotykała się każdego tygodnia na
szkolnej scenie przy ulicy Wapienickiej.
Brancz to takie połączenie angielskiego „breakfast”
i „lunch” czyli „za jednym przysiadem śniadanie z obiadem”, jak
skomentowała jedna z bohaterek sztuki - zrzędliwa i fertyczna
babcia Kazia.
Z pozoru to rodzinne spotkanie to nowoczesny sposób
na spędzenie Wielkanocy - tyle, że na dwa tygodnie przed jej
faktycznym terminem. Okazuje się jednak, że to przede wszystkim
doskonały moment na rozpamiętywanie dawnych historii,
podzielenie się frustracjami i zderzenie odmiennych wizji świata.
Przy stole siedzą razem, ale każdy z osobna dzieli się swoim
problemem. Tak tworzy się portret współczesnej, patchworkowej
rodziny. Ale też współczesnej Polski – tej z naleciałościami
PRL-u, tej z okresu przełomu i w końcu tej dzisiejszej - w dobie
rewolucji światopoglądowej.
Blisko 80 stron scenariusza opanowali aktorzy: Irena Mikler,
Małgorzata Sikora, Katarzyna Barwicka-Pułtorak, Natalia Kulpa,
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Zuzanna Czader, Edward Podstawny, Krzysztof Jurczyk i Bernard
Proszyk.
Cała grupa składa serdeczne podziękowanie wszystkim,
którzy pomogli w realizacji projektu: Renata Osińska (fotografie),
Karol Śliwka (światło i dźwięk), Pior Bożek (składanka muzyki
i scenariuszowa inspiracja), Tomasz Wróbel (kamera), Mateusz
Kruczek (rośliny na premierze), Andrzej Śliwka (pomoc
i wsparcie), Anna Skotnicka-Nędzka (wypożyczalnia kluczy,
dystrybucja biletów i in.), Restauracja „Zdrojowa” (wypożyczenie
kart menu), pracownicy biblioteki, urzędu gminy oraz matki,
ojcowie, żony, mężowie, dzieci, wnuki i inni członkowie naszych
rodzin (transport, rekwizyty, pomoc w powtarzaniu scenariusza,
cierpliwość, zrozumienie, wsparcie). Zdjęcia z przedstawień
można oglądać również na facebooku, gdzie informujemy
o kolejnych terminach i gdzie nasi widzowie umieszczają swoje
komentarze. Jeśli udało nam się wywołać uśmiech na twarzach
naszych gości, to cel został osiągnięty, a my sami przy okazji
świetnie się bawlilśmy. Ten teatr to nasza odskocznia i duchowa
terapia, bez oczekiwań i wielkich ambicji, zrodzony z czystej
tylko pasji i przyjaźni oraz chęci spędzenia części wolnego czasu
w teatralnej rzeczywistości. Słowa uznania ale i konstruktywnej
krytyki inspirują nas do realizacji kolejnych projektów i nie
zamierzamy odpuszczać!
Na kolejne odsłony przedstawienia zapraszamy w styczniowy
weekend - 23 i 24 stycznia o godz. 18.00 (sobota) i 16.00
(niedziela).
reż. Barbara Szermańska
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Z PRAC WÓJTA, RADY GMINY I URZĘDU GMINY
ROZMOWA Z WÓJTEM
DR RADOSŁAWEM OSTAŁKIEWICZEM
#WIEDZA #DOŚWIADCZENIE #SKUTECZNOŚĆ
Mija pierwszy rok urzędowania nowego wójta Jaworza –
jak dr Radosław G. Ostałkiewicz postrzega swoją funkcję, co
udało się już zrealizować i jakie są plany na przyszłość? Między
innymi na te kwestie postaraliśmy się odpowiedzieć w poniższym
wywiadzie.
Startując w wyborach na wójta miał Pan pewną
wizję kontynuacji działań swego poprzednika i zmian
w zarządzaniu. Co udało się zrealizować w ciągu minionych
12 miesięcy?
Radosław G. Ostałkiewicz: To nie tylko prosta kontynuacja,
ale także moja własna wizja polityki zarządzania gminą. Bez
wątpienia jednym z największych sukcesów jest zakończona
budowa kanalizacji sanitarnej. Przypomnę, że
rozpoczęliśmy to zadanie w 2010 roku – tutaj
podkreślić należy wielkie zasługi byłego wójta
Zdzisława Byloka, który pozyskał w 2009 r. pieniądze
na ten cel. Jako pełnomocnik do spraw tego
projektu od samego początku byłem i nadal jestem
odpowiedzialny za wykonanie tego przedsięwzięcia.
Wójt Bylok zrealizował cztery pierwsze etapy, mnie
z kolei udało się wynegocjować z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach
rozszerzenie projektu na kolejne dwa etapy. Rzutem
na taśmę uzgodniłem również w Ministerstwie
Środowiska zakup samochodu specjalistycznego
do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji (tzw.
WUKO). Za niecałe 100 tys. pozyskaliśmy dla gminy sprzęt wart
700 tysięcy, co postrzegam w kategorii osobistego sukcesu.
Warto też powiedzieć o zakończeniu innych projektów: budowa
ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Średniej, oddanie do użytku
boiska przy szkole podstawowej czy realizacja pierwszego
etapu budowy parku wypoczynkowo-rekreacyjnego na tzw.
starym basenie. To namacalne sukcesy. Kolejny ważny obszar
to przygotowania do nowej perspektywy unijnej 2014-2020, a co
za tym idzie wynegocjowanie dla Gminy Jaworze ponad 4 mln
złotych na realizację wielu różnych zadań gminnych. Chodzi
głównie o odbudowę budynku nr 30 w celu utworzenia tam
Domu Zdrojowego (na tę inwestycję mamy zagwarantowane
ponad 3 mln w Programie Rozwoju Subregionu Południowego
Województwa Śląskiego). W planach mamy także przygotowania
pod budowę ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności
publicznej, jak i utworzenie centrum usług społecznościowych
(integrator społeczny), które docelowo działać będzie w Domu
Zdrojowym. Ale przed nami już rok 2016, w którym chcemy
rozpocząć budowę budynku socjalnego z salą wielofunkcyjną
do spotkań gminnych, a także pierwszy etap budowy hali
sportowej. To tyle, jeśli chodzi o inwestycje. Tymczasem równie
ważne dla mnie jest budowanie fundamentów społeczeństwa
obywatelskiego. Wspomnę chociażby budżet obywatelski, który
jest moim autorskim pomysłem dla Jaworza, a także jednym
z głównych haseł wyborczych. To już się udało – w zeszłym
roku przygotowaliśmy ramy prawne oraz zrealizowaliśmy

szereg zadań zgłoszonych przez grupy mieszkańców (co roku
na te cel przeznaczamy 100 tys. zł). Następny ważny obszar to
nawiązanie dialogu z mieszkańcami nie tylko w ramach różnych
stowarzyszeń, ale i indywidualnie, kiedy to podczas licznych
spotkań rozmawiamy wspólnie o najpilniejszych potrzebach
i trapiących nas problemach. Przy okazji zdecydowałem się
istotnie zwiększyć nakłady na współpracę z organizacjami
społecznymi. To wszystko oznacza umacnianie porozumienia,
współpracy i dialogu w całej gminie. Jestem bowiem osobą, która
chce budować na fundamencie zgody, a nie trwonić dorobek
gminy poprzez sianie bezcelowych kłótni i nieporozumień. To nie
służy rozwojowi Jaworza.
Jak Pan ocenia szanse na realizację zamierzeń, nazwijmy
je uzdrowiskowych, co jak najbardziej od początku również
wpisane jest w Pana program wyborczy?
Wójt: Mówimy o projekcie Jaworze-Zdrój – wieloletnim
projekcie o strategicznym znaczeniu dla naszej gminy. Gmina
– chyba każdy zdaje sobie z tego sprawę – samoistnie nie
przeobrazi się z dnia na dzień w uzdrowisko. To wymaga
nakładu pracy i współpracy wielu gminnych środowisk, jak
również istotnego wkładu finansowego. Kluczowym
elementem jest tu pozyskanie atestu wartości
leczniczych
wód
podziemnych
istniejących
w Jaworzu. Przypomnę, że dopiero 3 lata temu
udało nam się pozyskać jeden z dwóch istniejących
odwiertów na rzecz gminy (i to po ośmiu latach
starań!). Idea Jaworze Zdrój nie jest do zrealizowania
podczas jednej kadencji, co zawsze podkreślałem,
ale wymaga czasu i cierpliwości. Trzeba pozyskać
ponad milion zł, aby wody mogły zostać przebadane.
Gminy nie stać na to, by sfinansowała to zadanie ze
środków własnych, ponieważ jest wiele innych zadań,
które czekają na realizację. Odnawianie uzdrowiska
natomiast to jest coś ponad cel dnia dzisiejszego, to
nasza wspólna ambicja i przyszłość Jaworza. W zeszłym roku
rozpoczęliśmy w szerokim gronie środowisk samorządowych,
społecznych i gospodarczych pracę nad nową strategią gminy,
która w centrum uwagi stawia nasze uzdrowiskowe dążenia. Mam
nadzieję, że ten dokument ostatecznie zostanie uchwalony przez
radę gminy w przyszłym roku. Niemniej jednak, kwestie związane
z uzdrowiskiem nie schodzą z pierwszego planu – to mój priorytet
i zadanie, któremu bez reszty się poświęcam. Jednak trzeba
wziąć pod uwagę także zmieniającą się sytuację polityczną
w skali kraju, co nie zostanie bez wpływu na naszą sprawę.
Te zamierzenia wymagają zatem współpracy nie tylko między
wójtem i radą gminy Jaworze, ale i ministerstwem środowiska
i zdrowia oraz posłami z naszego okręgu. Podsumowując powiem
tak: „kto chce, znajdzie sposób, a kto nie chce, znajdzie powód”
–w przypadku Jaworza-Zdroju sposób musi się znaleźć!
Po roku pracy na stanowisku wójta, co zamierza Pan
zmienić, zmodyfikować w swojej polityce zarządzania
Jaworzem?
Wójt: Człowiek rozwija się cały czas i musi stale dopasowywać
swoje podejście i filozofię do zmieniających się okoliczności. Po
roku mogę powiedzieć, że znalazłem swój sposób na pełnienie
funkcji wójta, który nie polega na celebrowaniu stołka, ale na byciu
menedżerem gminy, który jest otwarty na ludzi, wsłuchiwanie się
w ich problemy, tłumaczenie podejmowanych decyzji. Niemniej
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podkreślić muszę, że wójt – jako organ jednoosobowy – pochodzi
z wyborów powszechnych, co sprawia, że najczęściej muszę
podejmować decyzje jednoosobowo, jako że i jednoosobowo
jestem za nie odpowiedzialny. Udzielając odpowiedzi na
tak zadane pytanie, powiem, że wciąż się uczę być wójtem,
a przyszłość może nas niejednokrotnie zaskoczyć.
Kiedy stary rok się kończy, a nowy zaczyna
podsumowujemy to, co się działo przez dwanaście miesięcy.
Jak Pan ocenia pierwszy rok swojej kadencji i współpracę
z Radą Gminy Jaworze?
Wójt: Jestem zbudowany, wręcz ujęty otwartą postawą
mieszkańców, życzliwością z jaką się spotykam, nawet wówczas,
kiedy podejmuję trudne decyzje albo zwyczajnie niepopularne,
które przychodzi mi podejmować. Co więcej, zdaję sobie sprawę
z odpowiedzialności za siedmiotysięczną społeczność Jaworza,
a także i z tego, że nigdy nie zadowolę wszystkich. Niemniej
współpraca na płaszczyźnie wójt-mieszkańcy układa się bardzo
dobrze (choć nigdy nie jest tak, aby nie mogło być lepiej). Nie
jestem też głuchy na krytykę, staram się wyciągnąć z niej wnioski,
ale obejmując to stanowisko wiedziałem, że „jeszcze się taki nie
urodził, co wszystkim dogodził”. Jak już wcześniej podkreślałem,
jestem otwarty na rozmowy. Mam nadzieję, że każdy wie, gdzie
pracuję i gdzie możemy bezpośrednio omówić propozycję,
zarzuty czy wątpliwości. Nie interesują mnie za to anonimowe
komentarze w Internecie i dziwne bezosobowe przytyki – rzetelna

ROZMOWA
Z MIECZYSŁAWEM BRZEZICKIM
- PRZEWODNICZĄCYM RG JAWORZE
Z nadzieją w przyszłość
Grudzień to szczególny miesiąc w kalendarzu, święta
przynoszą niepowtarzalną atmosferę rodzinną,
natomiast koniec starego i początek nowego
roku wprowadza w czas przemyśleń. Nie tylko
zastanawiamy się nad tym, czego udało się dokonać
w mijającym 2015 roku, ale też podejmujemy
wyzwania na nowe 12 miesięcy. Zatem planujemy,
z optymizmem spoglądamy w nadchodzący czas
i cieszymy się nadzieją na dobre zmiany, o tych
aspektach także nie zapomina Mieczysław Brzezicki
przewodniczący Rady Gminy Jaworze.
Mija rok od czasu wyboru na stanowisko
przewodniczącego RG Jaworze, jak Pan ocenia ten czas jako
przewodniczący i jako mieszkaniec Jaworza?
Mieczysław Brzezicki: Tak, to już rok. Pierwszego grudnia
ubiegłego roku, kiedy wybrano mnie na przewodniczącego rady,
deklarowałem gotowość do współpracy zarówno z wójtem jak
i całym później powstałym klubem radnych „Jaworze Zdrój” i chyba
tej współpracy zabrakło mi w tym pierwszym roku. Współpracy
i porozumienia w kilku kwestiach, które nie były może dla Jaworza
kluczowe, jednak były na tyle ważne, że spolaryzowały radę
gminy. Ostatecznie wygrał jednak rozsądek i interes mieszkańców
Jaworza, który winien leżeć na sercu wszystkim radnym i być
ponad spory polityczne czy personalne. Dlatego na kolejne lata
tej kadencji życzyłbym sobie większej współpracy, otwartości
i merytorycznej dyskusji, która powinna wskazać punkty wspólne
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współpraca wymaga szacunku i odwagi, a to zawsze doceniam.
Co zaś do współpracy z Radą Gminy i poszczególnymi radnymi
powiem tak: każdy organ ma swoje kompetencje i swoją
odpowiedzialność, ale współpraca jest kluczowa. Przez miniony
rok udowodniłem, że jestem otwarty na taką współpracę i jest ona
dla mnie bardzo ważna. W tym zakresie poddałem i poddaję się
wszelkim kontrolom komisji rewizyjnej, których w mijającym roku
było kilkanaście (w przyszłym roku pewnie nie będzie ich mniej).
Nie ma problemu z dostępem do materiałów czy dokumentów,
a radni są informowani o najważniejszych decyzjach, które
podejmuję. Jeśli jakieś kwestie wymagają konsultacji, takowe
są zapewnione, między innymi rozmawialiśmy o projektach hali
sportowej czy budynku socjalnego i wspólnie podejmowaliśmy
decyzje. Pamiętać trzeba wszak o jednym – zupełnie różne
są zakresy odpowiedzialności wójta i radnych: ci pierwsi
odpowiadają tylko politycznie przed wyborcami, natomiast wójt
ponosi odpowiedzialność cywilną, karną skarbową, finansową,
dyscyplinarną i polityczną. To i decyzyjność jest zupełnie inna.
Niemniej jako wójt wsłuchuję się bez przerwy w głos wszystkich
radnych bez wyjątku, choć nie zawsze muszę się z radą zgadzać
i nie zawsze rada musi zgadzać się ze mną. I to jest dla mnie
zrozumiałe. Natomiast oczekuję konstruktywnej krytyki
i gotowości do współpracy dla dobra nas wszystkich mieszkańców
Jaworza.
Przygotowała: Agata Jędrysko
Więcej o pierwszym roku wójtowania: https://ostalkiewicz.
wordpress.com/2015/12/01/to-juz-rok/
i to, co możemy razem osiągnąć. Z tą nadzieją rozpoczynam
kolejny rok tej kadencji. Dla mnie jako przewodniczącego
Rady najprzyjemniejsze chwile to udział w różnych uroczystościach organizowanych przez jaworzańskie organizacje, koła
i stowarzyszenia, na które otrzymuję zaproszenia. Nie zawsze
jednak mogę w nich uczestniczyć osobiście, ale wtedy radę
reprezentują panowie wiceprzewodniczący - Zygmunt Podkówka
i Zbigniew Putek, więc w tym zakresie wszystko
mamy poukładane.
Kolejny Nowy Rok to z reguły postanowienia
i nowe plany, jak postrzega Pan rok 2016 w tym
kontekście oraz pod kątem działań całej rady
wraz z wójtem?
Mieczysław Brzezicki: Nadchodzący rok będzie
obfitował w rocznice. Przed nami 1050 rocznica
Chrztu Polski, która mam nadzieję pozwoli nam
na spojrzenie z właściwej perspektywy na nasze
dziedzictwo i na wartości nie tylko chrześcijańskie,
ale i narodowe, a 25 rocznica odzyskania przez
Jaworze samodzielności to będzie czas refleksji,
oceny i planów na kolejne lata dla naszej społeczności
samorządowej. Rocznicowy będzie również Jaworzański
Wrzesień, toteż mam nadzieję, że będzie to impreza wyjątkowa
i na długo wszystkim zapadnie w pamięć. Jako samorządowca
cieszy mnie perspektywa inwestycyjna. Przed nami budowa
domu socjalnego na ulicy Zdrojowej, musimy też zmierzyć
się z halą sportową przy Gimnazjum, a będzie to trudne,
bo ta inwestycja pochłonęła już spore środki, w sposób
nieprzemyślany wybudowano fundamenty, które teraz będzie
trzeba rozebrać lub zagospodarować na potrzeby Muzeum Fauny
i Flory Morskiej i Śródlądowej, ale wtedy lokalizacja hali będzie
musiała być inna. To wyzwanie dla nas wszystkich i tylko dobra
współpraca pomiędzy radą i wójtem pozwoli nam na osiągnięcie
zadowalających efektów. Jest wiele obszarów w Jaworzu,
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w które należy inwestować i to, mam nadzieję, będziemy
w sposób przemyślany i rozsądny czynić.
Czego Pan, tak od serca, chciałby życzyć mieszkańcom
Jaworza w Nowym Roku?
Mieczysław Brzezicki: Przede wszystkim wspaniałej rodzinnej
atmosfery, nie tylko na okres godowy, który przed nami, ale na
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cały przyszły, wyjątkowy rok. W nadchodzącym roku wszystkim
mieszkańcom Jaworza chciałbym życzyć również spełnienia
marzeń, realizacji planów i celów zarówno tych rodzinnych jak
i zawodowych. Ciepłe życzenia i pozdrowienia składam w imieniu
własnym oraz całej Rady Gminy Jaworze.
Opracowała
Agata Jędrysko
Foto: www.jaworze24.info

Wójt Gminy Jaworze wyjaśnia, co następuje:
“Zarzuty dotyczące niewłaściwego wykonania usługi odśnieżania wykonywanej w sezonie 2014/2015, o której mowa w publikacji
pt. “Śnieżna rEwolucja” (EJ nr 282, s. 5), nie dotyczą przedsiębiorstwa pod nazwą „Paweł Chmielewski” z siedzibą w Myślicach
(woj. pomorskie), które to usługę odśnieżania w sezonie 2014/2015 wykonywało należycie.”

11 LISTOPADA - AKADEMIA I RELACJA
Z UROCZYSTOŚCI POD POMNIKAMI
Wszystkiego Najlepszego Polsko!!!
Tymi słowami wójt Gminy Jaworze dr Radosław Ostałkiewicz
zakończył oficjalną część Akademii Dnia Niepodległości
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Nasze Jaworze, młodzież
i nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Jaworzu, która odbywała się
pod patronatem wójta gminy. Jak podkreślił gospodarz Jaworza,
w większości państw Dzień Niepodległości to święto radosne,
łączące zadowolenie z niepodległości z szacunkiem dla tych,
którzy w kilkusetletnich dziejach Ojczyzny nieraz własną krwią
walczyli o to, abyśmy dziś mogli cieszyć się wolnością w naszym
Kraju - Polsce.
W murach szkoły na zaproszenie stowarzyszenia, wójta

i dyrekcji placówki zgromadziła się reprezentacja jaworzan
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Nasze Jaworze, KGW nr 1 i nr 2,
Kole Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Towarzystwie Miłośników
Jaworza, Stowarzyszeniu Jaworze Zdrój, radnych RG Jaworze
i przedstawicieli Urzędu Gminy Jaworze.
Akademia rozpoczęła się od odśpiewania hymnu „Jeszcze
Polska nie zginęła..”. Po nim młodzież pod kierunkiem dyrektor
Barbary Szermańskiej, Doroty Klajmon, Renaty Stojak
i Małgorzaty Barutowicz zaprezentowała program artystyczny
wzbogacony prezentacją multimedialną, opowiadając historię
Polski od czasów XVIII wieku czyli schyłku I Rzeczpospolitej,
poprzez powstania narodowe XIX wieku po rok 1918, kiedy
to Polska znów pojawiła się na mapie świata. Następnie
miał miejsce apel poległych za wolną Polskę. Zespół Cantus
Novi wykonał utwory: preludium e-moll Fryderyka Chopina,
rap patriotyczny Rete-Tożsamość, piosenkę z repertuaru
Marka Grechuty „Ojczyzna”, (Natalia Szermańska - pianino i

Sara Pierściecka - metalofon). Zwieńczeniem akademii było
wystąpienie wójta Radosława Ostałkiewicza, który przybliżył rok
1918, skupiając się na jednym z pierwszych posunięć Marszałka
Józefa Piłsudskiego w zakresie administracji samorządowej
RP, a więc wyborów do rad gminnych w 1919 roku, co zostało
opublikowane w Monitorze Polskim. Wspominając tamte dni, jak
powiedział wójt R.Ostałkiewicz, pierwszy raz w dziejach Polski
zarówno mężczyźni jak i kobiety od 21 roku życia miały pełne
prawa wyborcze. Wpierw wybierano wójta gminy i jego zastępcę.
Wybory te, choć demokratyczne, odbiegały od dzisiejszych
standardów: kartki białe były „za kandydatem”, kartki kolorowe„przeciw”. Wrzucało się je do urny. Kolejne podobne głosowanie
dotyczyło kontrkandydata na wójta. Potem przy zgromadzonej
rzeszy mieszkańców liczyło się głosy, a wyniki przedstawiało
komisarzowi ludowemu, który podejmował ostateczną decyzję
i dopiero wójt wybierał członków rady gminy. Dziś takie „wybory”
byłyby wielce kontrowersyjne, ale takie były początki demokracji
samorządowej rodzącej się II RP.
Kolejne slajdy pokazywały
osiągnięcia gospodarcze II RP
- a więc m.in. budowę portu
w Gdyni, rozwój gospodarczy
kraju, czy chociażby do dziś
mogący stanowić konkurencję
dla Pendolino nasz pociąg
Luxtorpeda kursujący na linii
Kraków-Zakopane (prędkość
do dziś nie osiągnięta przez
nasze PKP). Niestety po II wojnie światowej ostatnią Luxtorpedę
ówcześni decydenci przekazali na złom….
A dziś? Luxtorpeda kojarzy się z polskim zespołem rockowym
powstałym w 2010 roku z inicjatywy gitarzysty i wokalisty Roberta
Friedricha znanego z zespołów: Acid Drinkers, Arka Noego, Kazik
na Żywo i 2Tm2,3. Mało kto pamięta o chwale polskiej kolei.
Przypomniano to podczas akademii… Ale warto dodać kilka słów
dotyczących tego historycznego pociągu na podstawie Wikipedii:
Celem zbadania przydatności stosowania wagonów spalinowych
w 1933 roku wypożyczono od firmy Austro-Daimler-Puch, a po
pomyślnym zakończeniu prób odkupiono wagon spalinowy,
określany jako „luxtorpeda” i oznaczono SAx 90080.
Na bazie planów zakupionego w Fabloku (czyli w Chrzanowie
– dziś województwo małopolskie) wagonu wyprodukowano
5 egzemplarzy „Luxtorpedy” wyposażonych w silnik MAN
i mających lepsze parametry eksploatacyjne oraz niższą
cenę zakupu i eksploatacji niż pierwowzór. W roku 1936 jedna
z „luxtorped” ustanowiła niepobity dotąd rekord przejazdu na
trasie Kraków – Zakopane: 2 godziny 18 minut.
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Podobne wagony spalinowe były wprowadzane w latach
30. do obsługi połączeń dalekobieżnych w innych krajach –
np. w Niemczech większość dużych miast było połączonych
pociągami składającymi się z szybkich wagonów spalinowych
– najbardziej znany pociąg „Latający Hamburczyk” łączył Berlin

z Hamburgiem, a „Latający Ślązak – Berlin” przez Wrocław
i Opole z Bytomiem. Wprowadzana w Polsce „Luxtorpeda”
miała zdecydowanie luksusowy charakter – o czym świadczyły
nie tylko wysokie ceny biletów, nowoczesny kształt wagonów
czy ich wyposażenie wyłącznie w miejsca pierwszej klasy, lecz
również przeznaczenie jej przede wszystkim do obsługi połączeń
z modnym Zakopanem. W czasie wojny cztery z istniejących
Luxtorped zostały zbombardowane; te, które nie zostały
zniszczone, Niemcy wykorzystali do własnych potrzeb. Po 1945
roku dwa ocalałe wagony stacjonowały w krakowskiej bazie,
ale wojna sprawiła, że pożytek z nich był niewielki. W latach 50.
trafiły na złom. Bezmyślność czy głupota decydentów??? Tak czy
inaczej szkoda, bo przypominałyby dziś czasy chwały polskiego
kolejnictwa. Taki był koniec słynnych Luxtorped, choć nazwą tą
określano także inne superszybkie wagony spalinowe, znane też
jako „pociągi motorowo-ekspresowe”.
Kończąc akademię, przewodniczący Stowarzyszenia Nasze
Jaworze Zygmunt Podkówka wraz z członkinią stowarzyszenia
i przewodniczącą KGW nr 1 w Jaworzu Dolnym Danutą
Mynarską przekazali młodzieży „tytę” ze słodkościami, a na
ręce nauczycieli symboliczną wiązankę kwiatów. Po uroczystości
zebrani spotkali się przy kawie, herbacie i rogalu „jaworzańskim”
(nie świętomarcińskim, choć pewnie równie smacznym).
11 Listopada – Dzień Niepodległości
Uroczystości patriotyczne związane z obchodami 97 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów

rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Opatrzności Bożej,
w której oprócz mieszkańców uczestniczyli przedstawiciele
władz samorządowych gminy oraz organizacji pozarządowych.
O godzinie 10.00 wyjątkowo liczna grupa mieszkańców gminy,
pomimo niesprzyjającej aury, przybyła pod pomnik Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Tutaj z koncertem pieśni patriotycznych
występowała dla wcześniej już przybyłych delegacji Orkiestra Dęta
Glorieta. Następnie głos zabrał wójt Radosław Ostałkiewicz,
nawiązując do 1918 roku, przelanej krwi polskich żołnierzy,
legionistów, sybiraków oraz historii Śląska Cieszyńskiego,
gdzie władzę w listopadzie 1918 roku przejęła Rada Narodowa
Księstwa Cieszyńskiego. Kolejna część wystąpienia wójta
nawiązywała do akademii niepodległościowej z poprzedniego
dnia w gimnazjum, o czym wspominamy w pierwszej części
artykułu. Potem nadszedł czas na składanie przez delegacje
władz samorządowych Jaworza, organizacji pozarządowych,
placówek oświatowych, obu kościołów wyznaniowych tj.
rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego, OSP i Policji wiązanek kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
oraz Ofiar Faszyzmu w centrum Jaworza. Honorową wartę pełnili
zuchy i harcerze z Jaworza. Na zakończenie swoje przemówienie
do zgromadzonych wygłosił przewodniczący Rady Gminy
Jaworze Mieczysław Brzezicki, który nawiązał również do daty
1918 roku, ale i zbliżającej się w tym kontekście rocznicy naszej
samodzielności administracyjnej na mapie politycznej III RP.
M.Brzezicki podziękował również organizacjom pozarządowym
za ich zaangażowanie w działalność naszej małej ojczyzny, co jest
również wyrazem umiłowania tej ziemi i patriotyzmu. Szczególne
wyrazy uznania przewodniczący jaworzańskich rajców złożył dla
OSP Jaworze i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a więc tych
druhów, którzy zawsze są gotowi w sytuacji zagrożenia czy klęsk
żywiołowych stawać w naszej obronie.
Piotr Filipkowski
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11 Listopada – świętem mieszkańców przy ul. Cieszyńskiej

Rozstrzygające głosowanie w pierwszym od początku
istnienia Gminy Jaworze Budżecie Obywatelskim 2015 dało
zwycięstwo inicjatywie budowy placu zabaw dla dzieci, przy
blokach dawnej FMG przy ulicy Cieszyńskiej. Pomysł narodził
się w głowach tutejszej społeczności mieszkańców głównie Sylwii Lazar i Klaudii Mikler, które złożyły
wniosek do UG Jaworze wraz z listą osób popierających tę
inicjatywę. Oczywiście WIELKIE BRAWA dla mieszkańców,
którzy wzięli udział w głosowaniu, dzięki czemu ten projekt
przeszedł, zwyciężył i jest najlepszym dowodem obywatelskiej
aktywności.To jest przykład na to, że ta idea ma sens a jej
pomysłodawca- wójt Radosław Ostałkiewicz trafił z nim
w przysłowiową „dziesiątkę”. Słowa uznania należą się też
radnym za to, że wsparli tę inicjatywę.

Może zrodzić się pytanie o to, czy inne inicjatywy
obywatelskie były złe? Nie!
Po prostu mieszkańcy danego okręgu albo nie wierzyli
w sens takiego głosowania, albo nie ufali, że obietnice budżetu
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obywatelskiego mogą wiązać się z realnymi inwestycjami.
Przykład ulicy Cieszyńskiej być może zintensyfikuje społeczne
zaangażowanie w „walce o kasę” w roku 2016.
11 listopada o 12.30 wójt gminy Radosław Ostałkiewicz
wraz Anną Skotnicką-Nędzka - zastępcą wójta, Eweliną
Domagałą - sekretarz UG Jaworze, Mieczysławem Brzezickimprzewodniczącym RG Jaworze i radnym Krzysztofem
Kleszczem dokonali symbolicznego otwarcia placu zabaw.
Oprócz inicjatorów „zamieszania”, władz samorządowych, na
miejsce przybyło mnóstwo zadowolonych dzieci, które odtąd
będą korzystały ze swojego profesjonalnie urządzonego placu
zabaw. Wójt Ostałkiewicz, witając zebranych, nawiązał do
czasów swego dzieciństwa spędzonego właśnie w blokach
przy ul. Cieszyńskiej, gdzie do dyspozycji milusińskich niegdyś
była huśtawka, prowizoryczna piaskownica i trzepak. Jeśli
ktoś uczęszczał do mieszczącego się obok bloków dawnego
Przedszkola Publicznego nr 3 (obecnie prywatne przedszkole
Alutka), miał trochę więcej szczęścia, ale z placu zabaw mógł
korzystać tylko w godzinach pracy placówki. Koszt inwestycji
to 15 tysięcy złotych, nie należy oceniać wielkości tej kwoty,
ale docenić jej wykonanie zgodne z wolą mieszkańców.
Wszystkie urządzenia są na gwarancji i ubezpieczone.
Prosimy o zgłaszanie do Urzędu Gminy Jaworze wszelkich
ewentualnych zastrzeżeń, wad itd. Na placu zabaw powstanie
jeszcze płotek zabezpieczający oraz dowieziony będzie
piasek. Wójt zaapelował do zgromadzonych dzieciaków
i ich rodziców, a za ich pośrednictwem do całej wspólnoty
mieszkaniowej, aby dbali o to miejsce, by nie dochodziło tu
do aktów wandalizmu, a mały Konrad zobowiązał się zostać
pierwszym „strażnikiem osiedlowym” tego przybytku wraz
Kornelem, Pawłem i pozostałymi młodymi ochroniarzami.
Powiem tak, ten projekt przeszedł tylko dzięki Wam, wiecie
jak pisać projekt, plac możecie zawsze rozbudować, kolejną
okazją będzie budżet obywatelski w przyszłym roku, a więc do
dzieła- zaapelował wójt Ostałkiewicz.

Otwierający plac zabaw, wójt z radnymi, pomysłodawcy
projektu oraz mieszkańcy osiedla otrzymali słodki
poczęstunek, a najmłodsi w związku z okolicznością dostali
małe biało-czerwone flagi. To dobrze, że konkretne społeczne
zaangażowanie mieszkańców znalazło swój finał w ten
szczególny dla Polaków dzień. W końcu święto niepodległości
ma nieść radość i taka jest jego idea dla naszego pokoleniapowiedział wójt.
P.Filipkowski
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SREBRNA CIESZYNIANKA
DLA DANUTY PAWLUS

11 listopada w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie
nagrodzono osoby, które niestrudzenie od lat działają na rzecz
ziemi cieszyńskiej. Wśród laureatów Srebrnej i Honorowej Złotej
Cieszynianki znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk
angażujący się w działalność samorządową, kulturalną oraz
społeczną. Nie zabrakło pośród zacnego grona propagatorów
tradycji kulturowych, które sięgają do korzeni tożsamości każdego
mieszkańca tego regionu.
Podczas uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej,
przed wręczeniem zaszczytnego odznaczenia Mirosław Szemla
wicewojewoda śląski w imieniu prezydenta RP wręczył Złoty
Krzyż Zasługi Januszowi Pierzynie, wójtowi Gminy Jasienica,
a zarazem prezesowi Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy
Regionalnej ‘Olza’ w Cieszynie. Złoty Krzyż Zasługi został także
przyznany wójtowi Zebrzydowic Andrzejowi Kondziołce, który
jednak nie mógł osobiście przybyć na cieszyńską uroczystość.
W tym roku Laur Srebrnej Cieszynianki odebrało 13 laureatów
reprezentujących samorządy wchodzące w skład Stowarzyszenia
Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej oraz przedstawicielka
Gminy Jaworze Danuta Pawlus, która z naszą gminą związana
jest od urodzenia. Od lat działa na niwie spółdzielczości wiejskiej
(PZGS Bielsko-Biała, WZGS Bielsko-Biała i GS „sCh” JasienicaJaworze), członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Samopomoc
Jasienica-Jaworze. Od 1978 r. aktywnie udziela się w Zespole
Regionalnym Pieśni i Tańca w Jaworzu, od 2003 roku pełni
funkcję kierownika administracyjnego reaktywowanego Zespołu
Regionalnego „Jaworze”, od 5- ciu lat jest także jego kierownikiem
artystycznym. Opracowuje programy poszczególnych występów,
dobiera pieśni, uczy tańca – posiada bogaty dorobek „samouka”.
Zespół regionalny pod jej kierownictwem dwukrotnie zajął
II miejsce (2011 i 2012), I miejsce (2015) na Wojewódzkim
Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej oraz
wyróżnienie na przeglądzie zespołów artystycznych w Dąbrowie
Górniczej „Zagłębie i Sąsiedzi” (2014). W 2012 roku zespół
uzyskał trzecią lokatę w punktacji ogólnopolskiej zespołów
artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych RP, oraz II miejsce
na Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych Złoty
Kłos 2015.
Danuta Pawlus od 1971 roku pracuje dla jaworzańskiej
OSP, obecnie pełni funkcję wiceprezesa. Od wielu lat
prowadzi kronikę, która kilkakrotnie została wyróżniona na
powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądach kronik.
W 2012 podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Kronik OSP RP
w Opatowie księga została uznana za wzorową kronikę, dwa lata
później sukces ten został powtórzony podczas Ogólnopolskiego
Przeglądu Kronik OSP RP w Polanicy Zdroju.

Danuta Pawlus sprawdziła się także jako współorganizator
Powiatowych Turniejów Wiedzy Pożarniczej oraz Powiatowych
Konkursów Kronik Strażackich. Jest również sekretarzem Komisji
Historycznej przy Zarządzie Oddziału Powiatowego OSP RP
w Bielsku-Białej, który zajmuje się dokumentowaniem dziejów
ochotniczego pożarnictwa powiatu bielskiego. Komisja wydała
dwie książki (Monografia, Ochotnicze Pożarnictwo w Starej
Fotografii) oraz księgę zasłużonych i wyróżnionych powiatu
bielskiego, materiały do tych publikacji dotyczące jednostki
jaworzańskiej zostały zebrane i przygotowane przez Danutę
Pawlus. Laureatka Srebrnej Cieszynianki jest również inicjatorką
spotkań integracyjnych z zaprzyjaźnionymi gminami z Czech
i Słowacji, a także propagatorką tradycji związanych ze Śląskiem
Cieszyńskim. Choć pracując społecznie nie liczyła na nagrody czy
wyróżnienia, Srebrna Cieszynianka jest dla niej bardzo ważna.
„Jest to najwyższe odznaczenie Ziemi Cieszyńskiej, której
Jaworze jest cząstką, a dla społecznika, pasjonata tradycji
i kultury to bardzo duże wyróżnienie. Jo je z tela, to jest mój
obowiązek propagować kulturę regionu poprzez pracę w zespole,
w OSP. Udzielam się nie dla laurów, ale to mój sposób na życie
dający mi wielką radość i satysfakcję. Napawa mnie dumą fakt,
że mogę być częścią tego pięknego regionu. Prezentowanie stroju
cieszyńskiego bogatego, a zarazem skromnego czy prowadzenie
kroniki OSP na takim poziomie, by była zauważalna w kraju, to
mój wkład w propagowanie mojej Małej Ojczyzny” - powiedziała
Danuta Pawlus.

Honorową Złotą Cieszyniankę otrzymał Jerzy Wałga z Cieszyna,
za twórczość artystyczną, polegającą na upowszechnianiu
i ochronie kultury oraz za wytwarzanie tzw. Cieszynek-broni palnej
z XIX wieku, stanowiących znaczące dziedzictwo kulturalne,
nie tylko naszego regionu. Galę artystycznie uświetnił koncert,
w którym wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
im. Janiny Marcinkowej z Cieszyna oraz Chór Mieszany Echo
z Zebrzydowic.
Przygotowała
Agata Jędrysko
Źródła: www.cieszyn.pl, materiały opracowane przez OPG
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NAGRODA LONDZINA 2015
DLA ANDRZEJA ŚLIWKI

Wśród tegorocznych nominowanych do Nagrody Starosty
Bielskiego im ks. J.Londzina 2015 z Gminy Jaworze był Andrzej
Śliwka- były przewodniczący RG Jaworze. Portal internetowy
Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej zamieścił krótką, acz
treściwą notatkę o jaworzańskim nominowanym: Miłość do
społeczności lokalnej przelał na pracę społeczną, którą
rozpoczął już w wieku 17 lat, zakładając Koło Związku
Młodzieży Wiejskiej. Osiemnastoletnią pracę w lokalnych
strukturach Związku łączył z pełnieniem funkcji w Zarządach
Powiatowym i Wojewódzkim ZMW w Bielsku-Białej. W
ramach animacji kulturowej założył przy Jaworzańskim
ZMW Koło PTTK, Koło Ligi Obrony Kraju, zespół muzyczny,
Amatorski Zespół Teatralny. Pasję do aktorstwa realizuje do
chwili obecnej, grywając jako aktor amator w jaworzańskim
amatorskim zespole teatralnym „Kurort”. Pan Andrzej posiada
także bogaty dorobek działalności samorządowej. Przez
wiele lat reprezentował mieszkańców Jaworza w strukturach
gminnych, najpierw w Wapienicy, następnie w Jasienicy
a także we władzach samorządowych Gminy Jaworze w
latach 2006-2014, sprawując funkcję Przewodniczącego Rady
Gminy. Pracy na rzecz społeczeństwa lokalnego oddaje się
także w Stowarzyszeniu Jaworze-Zdrój, które działa na rzecz
mieszkańców a także promuje idee przywrócenia Jaworzu
rangi Uzdrowiska. Swoją aktywność społeczną wciąż kieruje
na budowanie poczucia wspólnoty i ożywianie przywiązania
do historii lokalnej. Jego działania zapewniły mu znaczną
rozpoznawalność w rodzinnym Jaworzu jak również
w sąsiednich Brennej i Jasienicy. Działacz ruchu ludowego
nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Ta prestiżowa Nagroda Starosty Bielskiego od siedemnastu lat
przyznawana jest za znaczące osiągnięcia społeczno-kulturalne,
za budowanie historii i dnia dzisiejszego naszych „małych ojczyzn”.
W piątkowy wieczór 6 listopada, w Teatrze Polskim oprócz osób
działających na rzecz lokalnych społeczności jak i krzewienia
kultury i tradycji znaleźli się znamienici goście. Wśród nich obecni
byli m.in. posłowie na Sejm RP Jacek Falfus, Grzegorz Puda,
Stanisław Pięta, Stanisław Szwed, senator Andrzej Kamiński,
radni wojewódzcy Danuta Kożusznik i Jan Chrząszcz, Prezydent
Bielska – Białej Jacek Krywult, radni powiatu bielskiego na czele
z Przewodniczącym Janem Borowskim i Wiceprzewodniczącym
Krzysztofem Chodorowskim, wójtowie, burmistrzowie powiatu
bielskiego. Wśród gości podczas gali obecny był bp Roman
Pindel i zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła EwangelickoAugsburskiego ks. bp Paweł Anweiler.

Gminę Jaworze oprócz nominata reprezentowali: wójt
Radosław Ostałkiewicz, Anna Skotnicka-Nędzka zastępca wójta,
Ewelina Domagała Sekretarz Gminy Jaworze, Mieczysław
Brzezicki Przewodniczący RG Jaworze , redakcja Echa Jaworza,
ks. Adam Gramatyka były proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej,
Krystyna Gutan działaczka POAK, autorka wierszy i katechetka
oraz OSP Jaworze reprezentowane przez Czesława Malchara,
jak i przedstawiciele innych organizacji pozarządowych.
Spotykamy się tradycyjnie w listopadzie, nawiązując do listopada
1918 roku, kiedy to powstawała wolna Polska. Ten dzień
wręczenia Nagrody im ks Józefa Londzina-patrona polskości tej
Ziemi – Małej Ojczyzny, jest dla nas znaczący. A naśladowcy tych
patriotycznych postaw dziś są nominowani do tej zaszczytnej
nagrody. Nagroda jest jedna, ale sama nominacja jest już
zaszczytnym wyróżnieniem „Jednego spośród równych”- mówił
Andrzej Płonka starosta bielski.
Tegorocznym laureatem prestiżowej nagrody został Zbigniew
Banet, który jest autorem wielu projektów naukowo-technicznych,
audytów przemysłowych i programów racjonalnego zużycia
energii. Aktywny działacz społeczny, sportowy, z pasją i oddaniem
pracujący na gminy Wilkowice i powiatu bielskiego, na co dzień
mieszkający w miejscowości Bystra.
Dziękuję Wam za pracę, za pielęgnowanie dziedzictwa
i ratowanie od zapomnienia tradycji i obyczajów przodków. Wasza
działalność to nieoceniony wkład w budowanie tożsamości
lokalnej i więzi międzypokoleniowych. Lata Waszej aktywności
procentować będą jeszcze przez dekady, niosąc świadectwo
wielkiego zaangażowania, którym się cechujecie - podkreślał
starosta Płonka.
Galę uświetnił występ chóru „Hejnał” z Mazańcowic pod dyrekcją
Krzysztofa Przemyka oraz koncert Zbigniewa Wodeckiego.
Opracowanie na podstawie http://www.powiat.bielsko.pl/
foto P.Filipkowski
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KOMUNIKATY URZĘDU GMINY JAWORZE
KOMUNIKAT GOPS

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu
w dniu 24.12.2015r.
tj. w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia będzie nieczynny.
Informujemy, iż w dniu Wigilii Bożego Narodzenia (24 grudnia 2015r.)

URZĄD GMINY JAWORZE BĘDZIE NIECZYNNY.

W dniu 31 grudnia 2015r. (Sylwester) URZĄD GMINY JAWORZE
będzie czynny do godziny 12:00;
natomiast WÓJT GMINY będzie przyjmował interesantów do godziny 17:00.
KASA URZĘDU w tym dniu będzie czynna do godz. 11:00.

Jaworzańskie dzwony
Słysząc słowo dzwony, w pierwszej
kolejności przychodzi nam na myśl wieża
kościelna lub instrumenty muzyczne. Z czym
jeszcze mogą nam się w Jaworzu kojarzyć
dzwony?
Podpowiem, że mijamy je codziennie
w drodze do pracy, szkoły czy też spacerując
po naszej pięknej miejscowości, dodam też, że
korzystamy z nich segregując odpady.
Teraz już chyba wszyscy wiemy, o co chodzi.
To nasze „mini-punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”
potocznie zwane dzwonami. Skąd taka nazwa, takie porównanie?
Otóż swoim kształtem przypominają właśnie dzwony i stąd nie tylko
u nas w Jaworzu, ale prawie w całym kraju przyjęło się tak
potocznie określać pojemniki do selektywnego zbierania
odpadów.
Przypomnę lokalizację naszych dzwonów:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ul. Średnia – parking obok Przedszkola Samorządowego Nr 2,
obok skrzyżowania ul. Średniej i ul. Kolonia Dolna,
parking przy ul. Leczniczej,
parking przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z Koralową,
ul. Turystyczna – parking przy przystanku prowadzącym na
Błatnią,
ul. Cyprysowa – parking naprzeciwko Skansenu,
obok skrzyżowania ul. Cisowej z ul. Myśliwską (Jaworze
Nałęże),
Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 212, 213, 248,
Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 361,
Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Liliowej 64,
Wspólnota mieszkaniowa „JAWORZANKA” przy ul. Zacisznej
208 i 215.

Dzwony są koloru niebieskiego, zielonego oraz żółtego.
Niebieski przeznaczony jest do gromadzenia papieru, zielony
szkła (opakowaniowego) a żółty tworzyw sztucznych, metalu,
opakowań wielomateriałowych.
Tyle odnośnie lokalizacji i przeznaczenia naszych dzwonów,
a jak wygląda korzystanie z nich w „praktyce”? Oceńcie Państwo
sami.

Gdyby te nasze dzwony
umiały wydawać dźwięki…
niejednemu by zabiły,
ku przestrodze.
Marcin Bednarek
Urząd Gminy Jaworze
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Powietrze, którym oddychamy…
Okres
grzewczy
rozpoczął
się już na dobre. Potwierdzeniem
tego są nie tylko warunki atmosferyczne
w tym niższa temperatura, ale również
wydobywający się dym z kominów
budynków. Nierzadko dym ze względu na
zabarwienie oraz odczuwalny uciążliwy
zapach daje powody do zastanowienia się,
co spalane jest w piecu takiego budynku.
Przypominamy, że zgodnie z przepisami
obowiązuje zakaz spalania jakichkolwiek
odpadów w piecach. Może być to groźne dla
zdrowia ludzi ze względu na wydostające się
do atmosfery szkodliwe związki chemiczne.
Szczególnie
niebezpieczne
substancje
wydobywają się przy spalaniu plastików
(butelki PET, folie, styropian) oraz wyrobów
gumowych (np. opon), między innymi

DORADZTWO ZAWODOWE
Złota dziesiątka
Szukając pracy, wielokrotnie zastanawiamy się nad tym,
które kompetencje są pożądane na rynku zatrudnienia.
Według magazynu Forbes doświadczenie zawodowe oraz
wykształcenie nie są wystarczającymi atutami, które wpływają
na atrakcyjność zawodową osób chcących znaleźć pracę
lub zmienić dotychczasową profesję. Na pierwszym miejscu
znajduje się umiejętność współpracy w grupach, które są
różnorodne kulturowo, etnicznie i wiekowo oraz dostosowanie
się do dynamicznych zmian w środowisku pracy. Drugie miejsce
zarezerwowane jest dla komunikatywności, która przekłada się na
jakość relacji. Trzecią poszukiwaną u pracowników umiejętnością
jest multizadaniowość czyli zdolność do wykonywania kilku zadań
jednocześnie, pochodzących często z różnych specjalności.
Analityczne myślenie to czwarty z najważniejszych obszarów,
a chodzi o kompleksowość w podejściu do powierzonych
przedsięwzięć. Niebagatelna jest także znajomość języków
obcych znajdująca się na piątym miejscu, ceni się w tym

PORADY PRAWNE
- WSPÓŁWŁASNOŚĆ.
Wiele osób, które korzystają z darmowych porad, zgłasza
problemy wynikające ze współwłasności.
Współwłasność to stan, w którym jeden przedmiot ma kilku
współwłaścicieli. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać
udziałem (ułamkową częścią prawa własności) bez zgody
pozostałych
współwłaścicieli.
Natomiast
współwłaściciel
nie jest uprawniony do rozporządzania określoną częścią
rzeczy wspólnej, gdyż nie ma do niej żadnych wyłącznych
praw. Współwłaściciel może zbyć swój udział, a także, o ile
pozwala na to istota danego prawa, obciążyć go ograniczonym
prawem rzeczowym. Dopuszczalne jest obciążenie udziału we

szkodliwe dla zdrowia, rakotwórcze dioksyny, które powstają
w wysokich temperaturach.
Dla naszego wspólnego dobra pamiętajmy, że spalanie
odpadów w szczególności tworzyw sztucznych nie powoduje
ich zniknięcia, lecz prowadzi tylko do zmiany postaci w bardzo
niebezpieczne substancje, które przez pewien czas krążą
w powietrzu (skąd je wszyscy wdychamy), następnie opadają na
glebę, z której przechodzą do roślin, są zjadane przez zwierzęta,
aż w końcu z żywnością trafiają na nasze talerze - w myśl zasady,
że „NIC W PRZYRODZIE NIE GINIE”.
Zastanówmy się, czy dla tej odrobiny ciepła uzyskanego ze
spalonych śmieci warto skazywać siebie i otoczenie
na wdychanie zabójczych dymów. Ile warte jest życie
i zdrowie człowieka?
Dlatego postępujmy odpowiedzialnie nie narażajmy
samych siebie oraz sąsiadów, dbajmy, aby powietrze,
którym oddychamy, było czyste.
Marcin Bednarek
Urząd Gminy Jaworze

przypadku szczególnie posługiwanie się rzadkimi językami:
czeskim, norweskim czy węgierskim. Szósty ważny obszar
zajmuje umiejętność pracy w grupie czyli otwartość na podjęcie
bliskiej współpracy, zawodowej oraz wspólne dopełnianie się
w realizacji celów. Obecnie na rynku pracy liczy się efektywność
działania, a nie tylko bycie w miejscu zatrudnienia. Stąd orientacja
na cel i sprawne osiąganie go zajmuje siódme miejsce. Ósme
natomiast zarezerwowane jest dla wyczucia oraz zrozumienia
potrzeb finansowych organizacji, w tym nie może także zabraknąć
zdolności komunikacyjnych, otwartości na zmiany i elastyczności
w działaniu. Miejsce dziewiąte hołduje kształceniu przez całe
życie, innymi słowy dodatkowe kwalifikacje bezpośrednio
wpływają na atrakcyjność zawodową osób ubiegających się
o pracę. Ostatni dziesiąty obszar to zdolność do pracy pod
presją czasu i odporność na stres, z tym wiąże się też szybkość
podejmowania decyzji i najlepiej, by były one słuszne z punktu
widzenia firmy.
Święta i Nowy Rok to czas refleksji, podsumowań i układania
planów, być może w te profesjonalne warto wpleść nabycie
lub doszlifowanie umiejętności, które nie tylko przełożą się na
konkretne, atrakcyjne zatrudnienie, ale też wpłyną na wzrost
poczucia własnej wartości.
Przygotowała Agata Jędrysko
na podstawie: www.forbes.pl
współwłasności nieruchomości hipoteką. Odnośnie do rzeczy
ruchomych możliwe jest ustanowienie zastawu na udziale we
współwłasności, jeżeli rzecz została wydana zastawnikowi, na co
pozostali współwłaściciele wyrazili zgodę. Współwłaściciel może
także zawierać dotyczące udziału niektóre umowy.
W razie sprzedaży przez współwłaściciela udziału
w nieruchomości rolnej, pozostałym współwłaścicielom
przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli prowadzą gospodarstwo
na wspólnym gruncie, sprzedaż dokonana z naruszeniem tego
prawa jest nieważna.
Kwestie zbycia udziału w spadku bądź we współwłasności
po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej nie mieszczą się
w formule tego artykułu. Chcę jedynie zaakcentować, że w razie
takiego problemu, należy się udać do prawnika.
Współwłasność rodzi w praktyce problemy, z racji na
często sprzeczne interesy współwłaścicieli, istotne problemy
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związane z zarządem rzeczą wspólną. Zarząd rzeczą wspólną
to podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkiego
rodzaju czynności dotyczących przedmiotu wspólnego
prawa, koniecznych w toku normalnej eksploatacji rzeczy, jak
i w sytuacjach wykraczających poza ten normalny zwyczaj.
Wśród tych czynności wyróżnia się: czynności prawne, czynności
faktyczne oraz czynności polegające na załatwianiu wspólnych
spraw przed sądami i innymi organami, które w skrócie określa
się jako czynności procesowe. Przy zarządzie chodzi o takie
poukładanie wzajemnych relacji pomiędzy współwłaścicielami,
aby mogli oni bezkonfliktowo podejmować właściwe decyzje
dotyczące wspólnej rzeczy. Przy dokonywaniu czynności zarządu
obowiązuje zasada woli stron, która oznacza, że o dokonaniu
poszczególnych czynności dotyczących rzeczy wspólnej
decydują sami współwłaściciele. W razie gdy współwłaściciele
nie mogą dojść do porozumienia, zastosowanie znajduje zasada
ingerencji sądu i wówczas sąd rozstrzyga spór albo ustanawia
zarządcę.
Zarządzanie rzeczą wspólną współwłaściciele mogą
oprzeć na umowie albo kodeksie cywilnym, co jest częste.
Podstawą uregulowania sposobu zarządu ustawowego jest
podział czynności na czynności zwykłego zarządu i czynności
przekraczające zwykły zarząd. Kodeks cywilny nie definiuje tych
pojęć. Przez czynności zwykłego zarządu rozumie się załatwianie
bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy
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i zachowaniem jej w stanie niepogorszonym. Pozostałe czynności,
które się w tych granicach nie mieszczą, należą do czynności
przekraczających zwykły zarząd. Problem czy czynność należy
do czynności zwykłego zarządu, czy też przekracza te granice,
powinna być dokonywana w konkretnych okolicznościach
faktycznych, nie ma jednolitego kryterium.
Wykonywanie zarządu rzeczą wspólną przy czynnościach
przekraczających zakres zwykłego zarządu np. zbycie rzeczy
oraz innych czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu
wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli. Brak zgody na
dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd, powoduje,
że współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę,
mogą wystąpić do sądu o wydanie stosownego rozstrzygnięcia,
co
zastępuje brakującą zgodę
części współwłaścicieli. Wydanie
orzeczenia przez sąd nie następuje
automatycznie, sąd bada stan
prawny i faktyczny konkretnej
sprawy. Ciag dalszy nastąpi.
Adwokat

Patrycja Jakubiec
tel. 503 615 508

patrycja.jakubiec@adwokatura.pl

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI
Boże Narodzenie w literaturze
Pod koniec grudnia, niemalże w każdym zakątku świata,
w powietrzu unosi się cudowna aura przyjaźni, radości i ciepła
rodzinnego domu. To właśnie ten wspaniały czar Świąt Bożego
Narodzenia inspiruje artystów do tworzenia. Chcemy zachęcić
do sięgnięcia po bardzo popularne, lub też te mniej znane
historie, których akcja toczy się w czasie świąt. Najbardziej
znanym dziełem literackim związanym z zimowymi świętami
jest Opowieść wigilijna Karola Dickensa. Mówi ona o przemianie
złego i skąpego Ebenezera Scrooge’a. Dzięki trzem duchom
wigilijnym nawet taki skąpiec jak Scrooge potrafił się zmienić
i zrozumieć swoje naganne, jak dotąd, zachowanie wobec innych
ludzi. Wieczór wigilijny jest też czasem przemiany na lepsze
bohaterki powieści Noelka poznańskiej pisarki Małgorzaty

Musierowicz. Dzieciom i nie tylko polecamy wzruszającą baśń
Dziewczynka z zapałkami Hansa Christiana Andersena. Ukazuje
ona świat biednej i opuszczonej dziewczynki, która zamarzła
w święta Bożego Narodzenia - dniu miłości i dobroci dla
innych. Jeżeli chcemy poznać polską kulturę i tradycje
świętowania na polskiej wsi, to polecamy Chłopów Władysława
Reymonta, gdyż w tej powieści zostały one przedstawione
bardzo szczegółowo. Popularnym opowiadaniem jest również
“Czwarty król” autorstwa Ks. Mieczysława Malińskiego. Dla
miłośników współczesnej powieści odpowiednia będzie ciepła
i wzruszająca książka Fannie Flagg Boże Narodzenie w Lost
River. Możemy polecić również powieść Johna Grishama
Ominąć święta. Fabuła wygląda mniej więcej tak - szaleństwo
w sklepach, korki na ulicach, bezsensowne prezenty, kłopotliwi
goście. To po prostu Boże Narodzenie. A może by tak w tym
roku nie kupować choinki? Niczego nie szykować? Nikogo
nie zapraszać? Luter wpada na genialny pomysł. Nie potrafi
sobie jednak nawet wyobrazić, co czeka tego, kto ośmieli
się marzyć, by ominąć święta... Przewrotna, prześmieszna,
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ciepła i mądra opowieść, to jakby Opowieść wigilijna na
miarę naszych czasów. Jest w niej błyskotliwy humor oraz
znakomicie uchwycona atmosfera przedświątecznej gorączki
i wahania ludzkich nastrojów. Jeżeli ktoś woli literaturę
faktu, to z pewnością zainteresuje go książka Nasze polskie
wigilje w opowiadaniach, która zawiera wspomnienia takich
autorów jak Cejrowski, Kalicińska, Grzegorczyk, o. Jan Góra
i wielu innych. Nawet miłośnicy fantasy mogą spojrzeć na święta
w “fantastyczny” sposób, dzięki Wiedźmikołajowi Terry’ego
Pratchetta. Piękno świąt oddane jest również w niezliczonych

Spotkajmy się prz y stole,
Podzielmy się sercami,
Z tymi, którzy są teraz
I co byli z na mi.
Bóg rozdaje miłość,
Wszystkim, bez wyjątku,
Zesłaną na ziemię
w małym Dzieciątku.
R adosnych Świąt
Bożego Narodzenia
życzą pracownicy
Biblioteki w Jaworzu

WERNISAŻ JÓZEFA
SMOLIŃSKIEGO
Józef Smoliński - bielszczanin, rocznik 1954, amator.
Jak sam o sobie mówi: „Zamiłowanie do malarstwa i rysunku
zdradzałem od wczesnych lat życia. Najbardziej lubię malować
dworki, kościoły, niekiedy portrety.”
Człowiek niezwykle utalentowany i niezwykle skromny. Sam
z siebie nigdy nie wystawiłby swoich prac.
„Po namowie żony zdecydowałem, że warto zrobić wystawę
i pokazać swoje prace.” - I to Jej zawdzięczamy, że prace
pana Smolińskiego możemy oglądać w naszej Galerii. Prace
precyzyjne, piękne, pełne artystycznego wyrazu, ekspresji
i niekiedy nostalgii.
Na wernisaż do Galerii przybyło wielu gości, a pan Smoliński
przybliżył wszystkim swoją twórczość, opowiedział o tworzeniu

WERNISAŻ PIOTRA SIKORSKIEGO
6 listopada w „Galerii na Zdrojowej” odbył się wernisaż
wystawy Piotra Sikorskiego pt.: „Natura w smartfonie”.
Pan Piotr opowiedział licznie przybyłym gościom o swojej
pasji, przedstawił również historię powstania poszczególnych
zdjęć.
„Pierwsze zdjęcie zrobiłem wspaniałym radzieckim aparatem
marki Smiena. Ponieważ kocham naturę, od tego czasu staram się
utrwalać wszystko, co w naturze wyda mi się ciekawe. W naturze
odnajduję to, o czym tak często dziś zapominamy w wariackiej
nieraz pogoni za dobrami doczesnymi - ciszę i spokój...”

utworach poetyckich, które również wspaniale wpisują się
w temat literatury bożonarodzeniowej.
W naszej Bibliotece atmosfera świąteczna panuje już od
listopada, kiedy to rozpoczęliśmy warsztaty ozdób świątecznych
i kartek okolicznościowych. Powstało wiele różnych prac, lecz
papierowe cudeńka okazały się najbardziej efektowne. Obok
prezentujemy kilka z nich.
Gościły u nas również dzieci z Przedszkola nr 1 w Jaworzu.
Tym razem przedszkolaki wzięły udział w spektaklu pt. Złota rybka
przygotowanym przez Studio Małych Form Teatralnych „Sztuka”.

Galeria na Zdrojowej 111
zaprasza na

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
w dniach: 1.12. – 23.12.2015
Godziny otwarcia:
PON. – PT. 9:00 – 16:00
SOB. – NIEDZ. 9:00 – 14:00
tel.: 33 488 36 36,
www.opgj.pl, galeria@opgj.pl

tych bardzo precyzyjnych prac. Poznaliśmy też inną pasję Artysty,
jaką jest kolekcjonowanie obrazów. Tych, którzy jeszcze nie
zdążyli zapoznać się z twórczością pana Józefa, zapraszamy na
wystawę, która potrwa do 31 października.
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PODRÓŻE Z KASIĄ ZAGÓRĄ
6 listopada w „Galerii na Zdrojowej” odbyło się spotkanie
z podróżniczką – Kasią Zagórą.
Kasia zaprezentowała gościom piękne zdjęcia i opowiedziała
o swojej wyprawie misyjnej do Nepalu, na którą wyjechała wraz
z dziewiątką rówieśników i dwójką nauczycieli. Podkreślała od
razu, że zachwycili ją mieszkańcy Nepalu. – „Zawsze uśmiechnięci,
pogodni, przyjaźni, gościnni. Z tym, że wielu z nich po raz pierwszy
widziało białego człowieka. Chcieli nas zagadnąć, dotknąć.
Z początku było to trochę nieprzyjemne, ale przyzwyczailiśmy się:
i my, i oni”.

NASZE DZIECI NASZA MŁODZIEŻ
DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 1
W JAWORZU MIŁO SPĘDZAJĄ CZAS
Listopad to oczekiwanie na nieuchronne nadejście zimy,
lecz mimo deszczowej pogody aura sprzyja przedszkolakom
z Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu.
Nasze najmłodsze przedszkolaki z grupy „Misiów” wybrały
się na wycieczkę do jaworzańskiej Apteki Ostoja w ramach
tygodniowego planu zajęć „Dbamy o zdrowie”. Po dotarciu na
miejsce przywitała nas pani farmaceutka, która zaprosiła nas na
zaplecze i opowiedziała dzieciom o swojej pracy, pokazała jak
dużo leków znajduje się w aptece. Dzieci wśród różnych lekarstw
znalazły swoje ulubione witaminki i te lekarstwa, które kiedyś
zażywały. Pani farmaceutka wytłumaczyła, co to jest recepta, jak
ją można realizować i kto może kupować leki.
Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały o tym, że przyjmowanie
leków i witamin jest ważne do osiągnięcia zdrowia, a podawanie
leków to zadanie wyłącznie dla rodziców. Dzięki takiej wizycie
przedszkolaki wiedzą, co można w aptece kupić, jak walczyć
z chorobą i dbać o zdrowie. Na koniec po pamiątkowym zdjęciu
dzieci zostały obdarowane lizakowymi upominkami. Serdecznie
dziękujemy Pani Izie - mamie Oli i Piotrusia za miłe i pouczające
spotkanie.

Przy okazji omawiania tematu naszych domowych
zwierzątek grupa maluszków oraz średniaków wybrała się do
gabinetu weterynarii przy ul. Zdrojowej w Jaworzu. Pani doktor
opowiedziała dzieciom o pracy weterynarza, czym się zajmuje,
jakie zwierzęta leczy. Mieliśmy okazję zobaczyć wyposażenie
lecznicy: gabinet zabiegowy oraz salę operacyjną. Dodatkową
atrakcją dla dzieci było zobaczenie zwierząt, które gościły u pani
weterynarz. Był tam kotek, nietoperz, jeż oraz szczurek Steward
Malutki i myszka Lena. Na koniec pobytu przedszkolaki zrobiły
sobie pamiątkowe zdjęcia i pełne wrażeń wróciły do przedszkola.
Składamy serdeczne podziękowanie za tak miłe przyjęcie
i poświęcenie nam czasu mimo wielu obowiązków.
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Natomiast 17.11.2015r., w godzinach popołudniowych
grupa „Kaczuszek” zorganizowała zajęcia otwarte dla rodziców.
Tematem zajęć była “Jesień w zabawie i piosence”. W tym
jesiennym dniu rodzice wraz ze swoimi pociechami bawili się
wspólnie, wykorzystując dźwięki muzyki i różnorodny materiał
przyrodniczy i przemysłowy. Wspólnie stworzyli piękną ilustrację
muzyczną do piosenki “Pani Jesień ma wypchaną całą kieszeń”.
Nasze kochane mamy tańczyły z kolorowymi chustami,
a tatusiowie grali na instrumentach, natomiast dzieci były
jesiennymi darami. To miłe spotkanie z rodzicami pozostanie na
długo w naszej pamięci.
25 listopada dzieci miały szczególny powód do radości.
W tym dniu małe, duże, kolorowe pluszowe misie opanowały
nasze przedszkole. „Przybyły” ze swoimi małymi właścicielami,
aby bawić się, świętować i uczyć. Z okazji Światowego
Dnia Pluszowego Misia dzieci śpiewały „misiowe piosenki”,
rozwiązywały zagadki oraz wykonały pracę plastyczną pt.
„Mój przyjaciel Miś”. Na zakończenie tego wyjątkowego święta
dla odważnych przedszkolaków, które uwielbiają słodkości odbyła
się degustacja miodu oraz innych pyszności.

Koniec listopada mija w zabawowej atmosferze, ponieważ
wkraczamy w świat magii i wróżb andrzejkowych, ale o tym już
w następnym numerze…
Nauczycielka: Patrycja Kłaptocz

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia.
Niech te święta przyniosą radość,
pokój i nadzieję a rodzinne spotkania
dadzą ciepło i miłość
a w nadchodzącym Nowym Roku 2016
życzymy dużo zdrowia
i samych pogodnych dni!
Dyrekcja i Personel
Publicznego Przedszkola Samorządowego
Nr 1 w Jaworzu

LISTOPADOWE WYDARZENIA W
PRZEDSZKOLU NR 2
Trudno sobie wyobrazić dziecięcy świat bez pluszowego
misia. Jest on towarzyszem dzieci w świecie beztroskiej zabawy
oraz przyjacielem - powiernikiem największych sekretów
i tajemnic.

przebojów. Na zakończenie dzieci poczęstowały się słodkim
„małym co nieco”. To był bardzo radosny i udany dzień.
Mamy nadzieję, że moda na pluszowe misie, trwająca od ponad
stu lat, nigdy nie przeminie.
Przed nami kolejna zabawa – ANDRZEJKI. Będzie
tajemniczo, radośnie i tanecznie, ale o tym dowiedzą się
Państwo z następnego numeru Echa Jaworza.
25 listopada tego roku nasze przedszkolaki uczestniczyły
w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Dzień ten
został ustanowiony w 2002 roku, w setną rocznicę powstania
zabawki. W naszym przedszkolu obchodziliśmy go już po raz
czwarty.
W dzień uroczystości każde dziecko przyszło do przedszkola
ze swoim pluszowym przyjacielem - Misiem. Przybyły misie
małe i duże, białe, brązowe, mięciutkie i puchate, z oklapniętym
uszkiem… A każdy był piękny i wyjątkowy!
Aby uczynić ten dzień szczególnym, nauczycielki
przygotowały dla przedszkolaków wiele atrakcji. Dzieci
zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie,
poznały historię święta a każda grupa przedstawiła przygotowane
na ten dzień wiersze i piosenki. Dzieci wspólnie bawiły się
przy „misiowych” piosenkach, doskonale radziły sobie
z odgadywaniem „misiowych” zagadek. Dużo radości
sprawiły im tańce i gimnastyka z pluszowymi misiami,
konkursy z nagrodami, pląsy i zabawy w rytm „misiowych”

Nauczycielka Teresa Ślezińska
Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,
By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co “w żłobie leży”.
			
o. Franciszek Czarnowski
Na zbliżające się ŚwiętaBożego Narodzenia
pragniemy złożyć Państwu serdeczne życzenia
przeżywania tych wspaniałych dni w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Niech ten świąteczny czas
będzie przepełniony miłością, życzliwością,
a każdy dzień Nowego Roku
będzie pełen szczęścia i nadziei na lepsze jutro.
Dyrekcja i pracownicy Przedszkola Nr 2
w Jaworzu
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Z ŻYCIA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA
WYCHOWAWCZEGO

Ostatnie miesiące obfitowały w wiele imprez i wydarzeń
upływających pod znakiem nie tylko dobrej zabawy, ale też
pozytywnej rywalizacji, przede wszystkim na górskich szlakach,
których w okolicy nie brakuje.
Na początku października wychowankowie MOW w Jaworzu
oraz wychowankowie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
z Lubaczowa, Kuźni Raciborskiej, Puław, Kalet i Leśnicy spędzili
trzy dni, wędrując szlakami Beskidu Śląskiego, zdobywali
kolejno szczyty Skrzycznego, Szyndzielni, Klimczoka, Błatniej
i Czantorii. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Stanisława
Filapka z parafii Opatrzności Bożej przyjezdni uczestnicy Rajdu
mogli przenocować w domu katechetycznym. Podczas Rajdu
nie zabrakło konkursu wiedzy ekologiczno- krajoznawczej,
konkurencji sprawnościowych i dobrego humoru.

Kolejne zmagania na górskim szczycie to „VII Ogólnopolskie
Mistrzostwa w Marszobiegach Górskich Błatnia 2015”
organizowane przez naszą placówkę. 22 października o 8 rano
do zawodów stanęli zawodnicy z sześciu ośrodków z całej Polski
(zaproszenia wysłano do 35 placówek z całego kraju). Pogoda
nie sprzyjała, było pochmurno i chłodno. Po sprawdzeniu przez
organizatorów szlaku i omówieniu specyfiki trasy, zawodnicy
rozpoczęli bieg (na trasę wypuszczani byli w odstępie minuty).
Pierwszy zawodnik zameldował się na mecie około 10:30. Nad
bezpieczeństwem zawodników czuwał zespół ratowniczy GOPR
oraz ratownik medyczny. O godzinie 12:00 wszyscy uczestnicy
byli już w Jaworzu, gdzie oczekiwali na ogłoszenie wyników.
Zwycięstwo przypadło reprezentantowi MOW Rudy Raciborskie,
który przybiegł na metę w czasie 25,47, kolejny, z czasem 26,08
był również zawodnik z Rud, na trzecim miejscu uplasował
się reprezentant Krupskiego Młyna. Uroczyste wręczenie
nagród odbyło się przy udziale dyrektora Ośrodka p. Bohdana
Klimaszewskiego, kierownik d.s. opieki i wychowania p. Doroty
Stańczyk oraz organizatora imprezy p. Mariusza Skoczylasa,
którzy złożyli gratulacje zwycięzcom i podziękowali wszystkim
uczestnikom za sportową rywalizację .

Nie tylko na górskich szczytach chłopcy zmagali się z
rywalami. W październiku odbyła się również impreza z okazji Dnia
Chłopaka, w której uczestniczyli przedstawiciele każdej z grup
wychowawczych. Choć konkurs był „na wesoło”, to rywalizacja
między zawodnikami już całkiem na serio. Konkurencje, w których
się zmagali, to m.in. przyszycie guzików do koszuli, odgadnięcie
przeznaczenia narzędzi, prawidłowe rozpoznanie marek
samochodów czy zjedzenie kremówki bez użycia rąk. Ci, którzy
nie startowali w zabawie, dopingowali swoich przedstawicieli.
Ostatecznie (po dogrywce) konkurencję wygrał reprezentant
grupy Jakub Kwiatkowski. Pomysłodawczynią imprezy była p.
Ewa Salamon.
Koniec listopada to kolejne zawody sportowe, których
organizatorem jest nasza placówka. Są to VII Biegi
Terenowo - Przełajowe Hrabiego Larischa, które koordynował
p. Mariusz Skoczylas. Impreza ta ma charakter rekreacyjno –
wytrzymałościowy i składa się m.in. z biegu, skoków w worku i
przez przeszkody, toczenia koła samochodowego i wielu innych
przeszkód. Trasa biegu prowadzi przez teren zabytkowego
i niezwykle malowniczego zespołu parkowo – pałacowego
w Jaworzu. Zawody przeznaczone są dla wychowanków placówek
oświatowych, opiekuńczych, opiekuńczo – wychowawczych i tym
podobnych instytucji. Impreza ma na celu przede wszystkim
integrację wychowanków i ich opiekunów, rozładowanie napięć
emocjonalnych, rozwijanie kultury fizycznej.

Nieodwołalnie nadchodzi zima, a zima - wiadomo - święta…
Jeszcze trochę, wcale nie za długo. Chłopcy już myślą o wyjazdach do domów, ale przedtem jeszcze życzenia i opłatek
i oczywiście występy jasełkowe, do których przygotowują się
pod okiem katechetki Krystyny Gutan. Już dziś zapraszamy
wszystkich do ich obejrzenia.
A. Szeliga
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
10 listopada 2015 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w akademii z okazji Święta Niepodległości. Maja, Jagoda
i Mateusz z klasy VIc przypomnieli najważniejsze fakty historyczne
związane z walką Polaków o wolność. Zarecytowali również
utwór Wisławy Szymborskiej „Gawęda o miłości ziemi ojczystej”.
Podczas akademii doceniliśmy i podkreśliliśmy również
znaczenie naszej małej ojczyzny czyli Jaworza i najbliższych
okolic. Uczniowie klasy Va i IVa zaprezentowali przedstawienie
pt. „Jak to hań downi w Jaworzu bywało”. Młodzi aktorzy zwrócili
uwagę na piękno naszej ziemi, na wdzięk mowy cieszyńskiej
oraz tradycje i zwyczaje, o których już tylko można usłyszeć od
najstarszych mieszkańców naszej miejscowości.

Sukces sportowców SP1 w Jaworzu

Tegoroczna inauguracja Powiatowego Sportowego Roku
Szkolnego miała miejsce 29 października w hali sportowej
Zespołu Szkół w Ligocie. Gospodarzem uroczystości był
Burmistrz Czechowic - Dziedzic Marian Błachut.
Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Bielska - Białej
Andrzej Płonka, Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber,
parlamentarzyści, działacze sportowi i samorządowcy, a przede
wszystkim dyrektorzy i nauczyciele z placówek oświatowych,
których uczniowie z sukcesami startują w zawodach sportowych.
Gościem specjalnym inauguracji był medalista olimpijski,
utytułowany kajakarz z Czechowic Dziedzic Grzegorz Kotowicz.
Doniosłym momentem uroczystości było wprowadzenie przez
zasłużoną w sporcie młodzież flag: SZS, narodowej i olimpijskiej,
zapalenie symbolicznego znicza olimpijskiego, odśpiewanie
hymnu, a także apel olimpijski oraz przyrzeczenie zawodników
i sędziów.
Na halę poczty sztandarowe wprowadził Przewodniczący
Powiatowego Związku Sportowego Dariusz Janko.
Powiatowa Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego była,
wzorem lat ubiegłych, okazją do podsumowania wyników
sportowych z poprzedniego roku. W rywalizacji sportowej
uczestniczyły
reprezentacje
42
szkół
podstawowych.
Nasza szkoła we Współzawodnictwie Sportowym Szkół
Podstawowych o Puchar Starosty w roku szkolnym
2014/2015 uplasowała się na bardzo wysokim II miejscu (za
Szkołą Podstawową w Czańcu, przed Szkolą Podstawową nr 5
w Czechowicach - Dziedzicach).
Udział naszych sportowców był bardzo wszechstronny.

Rywalizowali oni na boiskach piłki nożnej, piłki siatkowej
i koszykowej, wylewali pot na stadionach lekkoatletycznych
i trasach biegów przełajowych. Na szczególną pochwałę zasługuje
wysiłek, ambicja i wola walki drużyny sztafetowych biegów
przełajowych
dziewcząt oraz czwórboju lekkoatletycznego
dziewcząt. Po zwycięstwach na szczeblu gminy, powiatu i rejonu
wywalczyły one wysokie 4 miejsce w Finale Igrzysk Młodzieży
Szkolnej Województwa Śląskiego.
Należy dodać, że oprócz konkurencji punktowanych, nasze
lekkoatletki brały udział w zawodach o Mistrzostwo Śląska
w biegach rozstawnych. Dziewczyny zakwalifikowały się do
konkurencji sztafet szwedzkich, wygrywając rywalizację w rejonie
bielskim. W Sosnowcu zajęły miejsce 4 na 11 startujących tam
ekip.
O tych opisanych powyżej i wielu innych sukcesach
sportowych naszej młodzieży można przeczytać w zakładce
„Sport” na stronie internetowej naszej szkoły.
Za
osiągnięcia
zostaliśmy
nagrodzeni
pucharem
i pamiątkowymi medalami. Nagrody dla placówki odebrali:
dyrektor Ewa Cholewik oraz nauczyciele wychowania fizycznego:
Grażyna Machnik i Jacek Kruszyński.
Uroczystość otwarcia nowego roku sportowego uatrakcyjniły
występy usportowionej młodzieży, w tym widowiskowy pokaz
treningu sportowego metodą stacyjną oraz pokaz rożnych
technik gry w tenisie stołowym.
Na zakończenie olimpijczyk Grzegorz Kotowicz podzielił się
wspomnieniami na temat bogatej, obfitującej w sukcesy kariery
sportowej.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim młodym sportowcom
naszej szkoły, których praca i zaangażowanie przyczyniają
się do zdobywania sukcesów sportowych.
Nauczyciel wychowania fizycznego: Grażyna Machnik
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XI Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych
W sobotę 7 listopada 2015 w Gościńcu u Państwa Steklów
odbył się XI Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych,
organizowany pod patronatem starosty bielskiego Andrzeja Płonki.
Podczas tego wydarzenia program artystyczny zaprezentowali
uczniowie V i IV klasy naszej szkoły. Przedstawienie pod tytułem
„Jak to hań downi w Jaworzu bywało” wprowadziło uczestników
w dawne czasy. Młodzi aktorzy gwarą cieszyńską „połopowiadali
jak to downi w naszym Jaworzu wyglóndało, jak się ludziom
tukej żyło, co robili, jak śpiywali, jak rzóndzili, tańcowali, czy se
też pobłoznowali. Uczniowie przybliżyli odległe, stare zwyczaje,
o których możemy już tylko usłyszeć od najstarszych mieszkańców
naszej miejscowości. Przypomnieli tradycje szkubaczek czy
zbijaczek, a także powiedzieli, co się jadło oraz w jaki sposób
ludzie się leczyli. Wymagało to z ich strony wiele ćwiczeń i prób,
ponieważ coraz rzadziej rozmawia się w domach “po naszymu”,
jednakże świetnie sprostały temu wyzwaniu. Uzupełnieniem
recytacji były pieśni „Jaworze, Jaworze”, „Hej, koło Cieszyna” oraz
„Płyniesz Olzo”, które dzieci odśpiewały wspólnie z Ewangelickim
Chórem Kościelnym z Jaworza. Akompaniowali na akordeonie
p. Henryk Klima oraz p. Marek Heinrich. Scenariusz przedstawienia
specjalnie na tę okazję napisał p. Józef Niesyt. O doskonale
dopracowane stroje regionalne małych artystów zadbała p. Irena
Klima. Uczniów do występu przygotowały p. Małgorzata Cholewik
oraz p. Teresa Adamus.
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Murzinek Bambo - po naszymu
W Afryce miyszko Bambo, Murzinek,
Ganc czorny, mały lokaty synek.
Czornóm mo matkym, fotra czornego,
Ujca a ciotkym, starzika - każdego.
Mo pieknóm chałpym - coby jóm postawić
trzeja mieć patyki a do ziymie wrazić,
Bo przeca lepszej chałupy nie trzeja
Kiej sie rok cały hyc leje s nieba.
Skyrs tego sagi sóm Afrykóny,
A mało kiery je łobleczóny.
Skyrs tego grejcary se uszporujóm
Bo lóntow, mantli - nic nie kupujóm.
Bambo Murzinek to je móndry synek,
Ni mo we szkole żodnych jedynek.
Bo se móndre wieca ciepie do głowy
W swoji afrykońskij szkole s trowy.
We szkole ni ma ławek, stołków ani płota,
Ani łokiyn, bo tam je łokropno duchota.
Wszyscy afrykańscy rechtorzi,
Mają sie od nas troszeczkym gorzij,
Ni majóm blajsztyftów ani taszek s ksiónżkami,
Tóż muszóm po piosku pisać palcami.
Ale skyrs tego też fajnie majóm,
Bo im do chałupy nic nie zadowajóm!
Jak uż Murzinki we szkole głód majóm,
To se pauzym robióm a se śniodajóm.
Ale ni majóm taszek s kapsami,
Ani żodnego kónzumu s kołoczkami.
Głodny Murzinek se do lasa leci,
Coby se na strómie kapkym pomaszkecić.
Może se utargać figi a daktyle,
Lebo po banany na stróm wylyźć.
A jak go suszy to miasto Coli
Na wielkucnóm palmym sie wgramoli,
kany sie kapkym napije zdrowego,
Mlyczka z łorzecha kokosowego.

Zajęcia w Książnicy Beskidzkiej
Od wielu już lat uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej
nr 1 w Jaworzu zapraszani są do udziału w warsztatach
bibliotecznych organizowanych przez Książnicę Beskidzką
w Bielsku-Białej. Ta forma i tematyka zajęć wpisana jest
w coroczny plan innowacji czytelniczo-medialnej realizowanej
w naszej szkole, której celem jest rozbudzanie zainteresowania
literaturą, poprawę czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
W październiku uczestniczyliśmy w zajęciach zorganizowanych w budynku Działu Zbiorów Specjalnych, przy
ulicy Podcienie 9 w Bielsku-Białej. Wybór miejsca nie był
przypadkowy, ponieważ różnorodność oraz formy odczytu
informacji zgromadzonych w tym miejscu są głównym atutem
warsztatów. Pracownicy Książnicy zawsze witają nas ciepło
z uśmiechem na twarzy, zachęcając do regularnego korzystania
ze zbiorów placówki.
Podczas warsztatów uczniowie zostali zapoznani ze zbiorami
muzycznymi i audiowizualnymi (filmy popularnonaukowe,
fabularne, podróżnicze, historyczne). Atrakcją tego działu są
zbiory płyt analogowych odtwarzanych przy pomocy tradycyjnego
gramofonu, który w opinii dwunastolatków funkcjonuje już jako
zabytek techniki. Nie wspomnę o reakcjach na widok pocztówek
dźwiękowych z lat 60-70.

Zbiory Książnicy Beskidzkiej to prawie 1 500 000 materiałów
bibliotecznych, wśród nich min.: nuty, programy komputerowe,
książki mówione, kursy językowe, dokumenty elektroniczne,
przezrocza, zbiory zabytkowe (starodruki, rękopisy, kartografia,
grafiki), a także czasopisma, zarówno archiwalne jak i te
najnowsze.
Uczestnicy warsztatów skorzystali z niecodziennej okazji
obejrzenia starodruków takich jak: Kazania ks. Dambrowskiego
z VI w., trzecie wydanie Biblii Leopolity z 1577 r., Constitucie
y Uchwały Sejmu…” z lat 1653-1736, pięknie zachowane
Metamorfozy Owidiusza, wydrukowane w 1527 r. na weneckim
papierze oraz słynne dialogi polemiczne Jana Brożka z 1624 r.
Podczas zajęć dowiedzieliśmy się, na czym polega proces
digitalizacji dokumentów, jakie są możliwości i sposoby odczytania
zapisu. Poznaliśmy zasady i procedury założenia karty czytelnika
oraz poinstruowano nas, jak korzystać z elektronicznego katalogu
Książnicy Beskidzkiej-OPAC.
Dzięki takim warsztatom dydaktycznym uczniowie poznali
różnorodne zasoby Książnicy oraz możliwości pozyskania
informacji potrzebne w dalszych latach nauki.
Dorota Krzykowska- opiekun Szkolnego Centrum Multimedialnego
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Żywa lekcja historii
W czwartek 29 X 2015 r. uczniowie klas IV – V przenieśli
się w czasie do początków państwa polskiego za sprawą
przybyłych do naszej szkoły wojów Mieszka I i Wikingów!
Goście opowiedzieli nam o tworzeniu się państwa polskiego,
początkach chrześcijaństwa na naszych ziemiach. Opowieściom
towarzyszył pokaz uzbrojenia, bowiem były to czasy bardzo
niespokojne. Osobiście można było zobaczyć, dotknąć, a nawet
poczuć ciężar włóczni, mieczy, zbroi, tarcz bojowych. Następnie
swoją obecnością zaszczyciła nas para książęca – Mieszko
i Dobrawa. Scena zaślubin Mieszka i Dobrawy występujących
w odświętnych średniowiecznych strojach pozostawiła na widzach
niezapomniane wrażenia. Na zakończenie wizyty na arenie
stanęli wojowie! Walczyli mieczami, aż sypały się iskry. Tarczami
osłaniali ciała! Ich pojedynek wzbudził niekłamane emocje!
Niestety, goście musieli się z nami pożegnać i wrócić do
warowni Bractwa Rycerskiego Kerin, gdzie w miejscowości

Z ŻYCIA MUZEUM
Muzyczne odpływy
8 listopada zainaugurowaliśmy w Muzeum Fauny
i Flory Morskiej i Śródlądowej cykl bezpłatnych koncertów
zatytułowanych „Muzyczne odpływy”.
To jeden z pomysłów na promocję tego miejsca, na
kształtowanie tradycji powrotów do wnętrza muzeum, którego
niezwykła atmosfera sprawia, że idealnie nadaje się na takie
wydarzenia.
Dwóch młodych artystów wsiadło do łodzi i razem
z publicznością zgromadzoną wokół w wygodnych fotelach
wypłynęło w krainę sztuki i wyobraźni…, a wszystkiemu
przyglądały się zdziwione ryby akwariowe: pielęgnice papuzie,
brzanki rekinie, zbrojniki lamparcie, skalary, płaskoboki tępogłowe,
świeciki kongolańskie, bedocje madagaskarskie, neony Innesa
i pyszczaki złotopłetwe...
Aleksander i Kamil Anioł jako „Angel duo” (10 i 12 lat)
zaczęli swój gitarowy duet od „Morskich opowieści”, by

Subkowy oddalonej o ok. 26 km od Malborka znajduje się Gród
Żywej Historii. Bractwo Rycerskie Kerin prowadzi zajęcia w oparciu
o aktualna podstawę programową dla szkół podstawowych
i gimnazjów. Patronat nad działalnością Bractwa Objęła TVP
Historia.
Żywa lekcja historii odbyła się w szkole kolejny raz dzięki
funduszom Rady Rodziców. Poprzednio dzieci oglądały
żołnierzy legionów rzymskich, togi patrycjuszy, targi niewolników.
Wysłuchały mitów o legendarnym założeniu Rzymu i porwaniu
Sabinek. Podziwiały także średniowieczne zbroje rycerskie
i turniej na zamku, husarię polską i szwedzkich muszkieterów
(potop szwedzki), żołnierzy piechoty wybranieckiej (król
Stefan Batory) oraz uzbrojenie powstańców listopadowych
i styczniowych. W atmosferze dobrej zabawy ilustrowanej
wieloma rekwizytami z prezentowanej epok, uczniowie utrwalili
swoją wiedzę historyczną, a nasi przodkowie przestali być tak
odlegli w czasie.
Nauczyciel historii: Maria Gabryś
potem kilkakrotnie nawiązywać muzyką do miejsca, w którym
występowali (katalońską melodią „El Noy De La Mare” czy
amerykańską „The water is wide”). Bracia na co dzień są uczniami
Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w BielskuBiałej i dzięki zgodzie i uprzejmości pana dyrektora Andrzeja
Kucybały zaprezentowali jaworzańskim gościom efekty swojej
pracy, która w ponad dwudziestu konkursach ogólnopolskich
i międzynarodowych była za każdym razem nagradzana tytułami
laureata a nawet grand prix. Blisko godzinny koncert zafundowali
gościom młodzi gitarzyści. Jesienny niedzielny wieczór zakończył
się dla wszystkich muzycznym odpływem i zapewnieniem
kolejnych przypływów.
22 listopada odbędzie się kolejny koncert, tym razem
w składzie gitara i flet a 6 grudnia zaprosimy na występ harfistkę.
O wszystkich koncertach informujemy Państwa za pomocą
plakatów, informacji na stronie internetowej www.muzeumjaworze.
pl oraz na facebooku (zapraszamy do polubienia strony,
dzięki czemu na bieżąco będziecie informowani o kolejnych
wydarzeniach). Od stycznia koncerty będą już odpłatne - zgodnie
z cennikiem wejść – 5zł bilet normalny, 4zł ulgowy.
dyr. MFiFMiŚ w Jaworzu Barbara Szermańska

Z ŻYCIA GIMNAZJUM NR 1
Noc w szkole
Przejście ze szkoły podstawowej do gimnazjum dla większości
uczniów wiążę się ze stresem i wymaga adaptacji do nowych
warunków. Inna przestrzeń, inni nauczyciele, inna klasa. Jedni
traktują to jako nowy start, drudzy muszą oswoić się z zastaną
rzeczywistością.
Jednym z najważniejszych czynników ułatwiających ten
proces jest zintegrowanie się z rówieśnikami oraz poznanie
szkoły. Szkolna klasa to specyficzna grupa, w której proces
adaptacyjny może przyjść błyskawicznie lub rozwijać się powoli.
By to ułatwić oraz umożliwić pojawienie się pozytywnych i trwałych
relacji pomiędzy pierwszoklasistami, by klasa zintegrowała się
z wychowawcą, a także by sam budynek nie miał przed uczniami
zbyt wiele tajemnic, od tego roku w jaworzańskim gimnazjum
odbywają się „nocki w szkole”. To przywilej każdej nowej klasy,

która to w wybrany przez siebie piątek spędza tytułową noc
w szkole. Określenie „spędza” to najlepsze ze słów, bo w trakcie
takiego spotkania niewiele jest samego snu.
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Poza możliwością przejścia się po szkole po godzinach
pracy, zaobserwowania nauczyciela z innej, tej mniej znanej
strony, pierwszoklasiści mogą także pobyć we własnym gronie,
poświęcając czas na zabawy. Stałym elementem dla wszystkich
klas jest wspólnym posiłek, zajęcia sportowe oraz zajęcia
integracyjne prowadzone przez pedagoga oraz psychologa.
Specjalnie przygotowany na tę okoliczność program ma
zapewnić maksimum korzyści dla całej społeczności klasowej,
w tym stworzenie więzi pomiędzy uczniami a reprezentantami
grona pedagogicznego. Konspekt działań obejmuje zadania
związane z poszerzaniem wiedzy o sobie nawzajem, rozwojem
kreatywności oraz stworzeniem wspomnień, które na długo
pozostaną w każdym uczestniku. W trakcie nocy w szkole
jest też czas na poważne rozmowy, mówienie o trudnościach
w klasie, o złożoności niektórych problemów. To daje również
możliwość przybliżenia pierwszoklasistom tematyki, jaką
zajmuje się pedagog oraz psycholog szkolny, z czym można
się do nich zwrócić i jakie są różnice w tych dwóch funkcjach.
Wbrew początkowym wątpliwościom, czy takie działania
przyniosą oczekiwane rezultaty, na efekty nie trzeba było długo
czekać. Uczniowie chętnie włączają się w dyskusje i dzielą
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własnymi refleksjami, a atmosfera towarzysząca nockom sprzyja
w kreowaniu nowej, silniejszej klasy. To także nieocenione
źródło wiedzy dla szeroko rozumianego wsparcia pedagogicznopsychologicznego, którą czerpać można zarówno z obserwacji,
jak i z rozmowy w okolicznościach, o które w trakcie „zwykłego”
szkolnego dnia trudno.
Dodatkowo nieodzowną częścią takiej nocy jest pomysłowość
młodzieży - wspólne kręcenie filmu, podchody, zabawa
w chowanego. To przede wszystkim od uczniów zależy, jak
minie ten nocny czas i czy w swoich propozycjach uwzględnią
nauczycieli, pedagoga czy psychologa (co, jak się okazało, robią
bardzo chętnie).
Skąd pewność, że to dobry pomysł? Po pierwsze,
najważniejsze, od samych uczniów, którzy chętnie borą udział
w proponowanych im zajęciach i nie kryją swojego zadowolenia
po nocce. Po drugie są efekty- integracja i echa tych wydarzeń,
które słychać w klasach. Po trzecie dlatego, że każda okazja
pozwalająca na lepsze poznanie i polepszająca relacje
interpersonalne jest warta zachodu.
Pedagog Magdalena Gawenda, psycholog Karolina Laurentowska

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
TOWARZYSTWO
MIŁOŚNIKÓW JAWORZA
XI Powiatowy Zjazd Powiatowych Towarzystw Regionalnych

Goście XI Zjazdu Powiatowych Towarzystw Regionalnych

Chór Ewangelicki z Jaworza wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 1

Gmina Jaworze w dniu 7 listopada br. była gospodarzem
XI zjazdu organizacji pozarządowych działających w gminach
i sołectwach powiatu bielskiego i miasta Bielska-Białej.
Organizatorami zjazdu byli Towarzystwo Miłośników Jaworza
reprezentowane przez zarząd organizacji - Ryszarda Stanclika
i Irenę Steklę, Dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Leszek
Baron przy współudziale Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki
i Wójta Gminy Jaworze dr Radosława Ostałkiewicza. Zjazd
rozpoczął się od zwiedzania Muzeum Fauny i Flory Morskiej i
Śródlądowej w Jaworzu. Miejscem zjazdu był Gościniec Państwa
Steklów w Jaworzu Nałężu. W dorocznym spotkaniu powiatowych
towarzystw
regionalnych
udział
wzięli
przedstawiciele
praktycznie wszystkich organizacji kultywujących tradycje
swoich „małych ojczyzn”, ich historię i dziedzictwo kulturalne.
Naszą gminę poza władzami gminnymi, radnymi na czele

z przewodniczącym RG Jaworze Mieczysławem Brzezickim,
księżmi miejscowych parafii: katolickiej i ewangelickiej w Jaworzu,
reprezentowały również wszystkie działające stowarzyszenia.
Całość imprezy prowadziła - znana z tegorocznych dożynek konferansjerka Dorota Kochman, wraz z Ryszardem Stanclikiem
i Ireną Steklą z Towarzystwa Miłośników Jaworza. Ceremonii
otwarcia i zamknięcia zjazdu przewodniczyli Andrzej Płonka
– starosta bielski i Irena Stekla wraz z Ryszardem Stanclikiem
z TMJ. Program artystyczny podczas zjazdu zaprezentował Chór
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu pod dyrekcją
Krystyny Gibiec wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej
nr 1, które do występu w gwarze cieszyńskiej przygotowały
nauczycielki: Małgorzata Cholewik i Teresa Adamus. Zarówno
występ chórzystów jak i dzieci z repertuarem Śląska Cieszyńskiego
był wyjątkowy. Znane, a często zapomniane nasze pieśni wciąż
chwytają za serce. Słowa uznania dla chórzystów, ale chyba
głównie dla dzieci, dla których debiut przed tak liczną publicznością
i do tego uczestniczącymi w zjeździe profesjonalistami z zakresu
kultury ludowej, był naprawdę osiągnięciem.
Kolejnymi punktami zjazdu stowarzyszeń regionalnych były:
występ Zespołu Regionalnego Jaworze pod kierownictwem
Danuty Pawlus, wystąpienie gawędziarza ludowego Józefa
Niesyta „O kołchoźniku czyli pierwszym odbiorniku radiowym
na wsi”. Ponadto prawdziwą „perełką” był wykład profesora
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Zarząd TMJ wraz z prof. Danielem Kadłubcem

Daniela Kadłubca pt. „Wkład Śląska Cieszyńskiego w kulturę
Powiatu Bielskiego”. Tak ważnych treści przedstawionych przez
wielokrotnie już goszczącego w Jaworzu znawcy folkloru, kultury,
historii Śląska Cieszyńskiego nie sposób przedstawić w kilku
zdaniach. Stąd relację z wykładu prelegenta prof. D.Kadłubca
zamieścimy w styczniowym numerze Echa Jaworza. No i jeszcze
jedno ważne wydarzenie towarzyszyło zjazdowi, mianowicie
z rąk prezesa TMJ Ryszarda Stanclika, jako setny członek
stowarzyszenia legitymację członkowską otrzymał wójt Radosław
Ostalkiewicz.

Wójt R.Ostałkiewicz-oficjalnie otrzymuje legitymację członka TMJ

Podczas spotkania prezes Towarzystwa Miłośników Jaworza
Ryszard Stanclik zaprezentował już 31-letni dorobek tej organizacji. Zaś wójt dr Radosław Ostałkiewicz przedstawił Gminę
Jaworze - jej atuty, ostatnie osiągnięcie, kierunki rozwoju
nakierowane na uzdrowisko w kontekście historycznych tradycji.
Przy okazji wielu również jaworzan poznało genezę nowego
logo Jaworza (nie mylić z herbem) i podpisem „Jaworze ożywczy oddech Beskidów. Jak wyjaśnił wójt, nie jest to slogan
wymyślony przez „speców” od reklamy, lecz słowa napisane
przez jednego z bywalców w dawnym kurorcie Ernsdorf
(Jaworze) w czasach Monarchii Austro-Węgierskiej i w okresie
II Rzeczpospolitej, a konkretnie Wincentego Pola. Wówczas
w Jaworzu bywali wielcy pisarze, poeci, ale i politycy. To tutaj
Maria Dąbrowska pisała część swoich „Nocy i dni”. To u nas
bywali Julian Tuwim, Stefan Kisielewski, Jan Parandowski,
Melchior Wańkowicz itd. Jak wyjaśnił wójt Ostałkiewicz w Jaworzu tkwią niepodważalne atuty: to entuzjazm mieszkańców,
zdecydowanie, dynamika, lasy - z kojącym klimatem, wody
termalne, konsekwencja mieszkańców w pracy na rzecz dobra
gminy – nigdy nie brakowało nam lokalnych entuzjastów –
miłośników Jaworza. Poza tym to włodarze gminy wybrani przez
społeczeństwo, radni wszystkich kadencji, wójtowie, działacze
organizacji pozarządowych- to jest sól tej ziemi - powiedział
wójt R.Ostałkiewicz. Zjazd zakończył się odśpiewaniem hymnu
towarzystw „Ojcowski Dom” oraz wspólnym obiadem.

Zespół Regionalny Jaworze

Starosta Bielski Andrzej Płonka wraz z przedstawicielami TMJ
Ireną Stekla i Ryszardem Stanclikiem

Kolejny XII zjazd towarzystw regionalnych zgodnie z wolą
kapituły odbędzie się w 2016 roku w Bielsku-Białej.
Przygotował: P.Filipkowski
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Świąt białych, pachnących,
radosnych,
i przepełnionych miłością,
spokojem oraz rodzinnym ciepłem,
pełnych niespodziewanych prezentów
oraz pasma sukcesów i pomyślności
nadchodzącym Nowym 2016 Roku
wszystkim Mieszkańcom i władzom Gminy
życzą członkinie KGW nr 1 i 2

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
będą pełne radości w rodzinnym gronie
i i skłaniają Państwa do refleksji
oraz zadumy nad minionymi miesiącami ale i planami na
Nowy Rok.
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku
Życzy Zarząd i Członkowie Towarzystwa Miłośników
Jaworza

STOWARZYSZENIE NASZE JAWORZE
Wędrówka po Wrocławiu
W dniu 21 listopada z Jaworza wyruszyła grupa osób na
wycieczkę do urokliwego Wrocławia.
Wycieczka była zorganizowana przez Stowarzyszenie
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Niech te święta Bożego Narodzenia
przyniosą nam wiele radości.
Niech uśmiech zagości w domach,
niech ogarnie nas ciepło wigilijnej świecy,
a jej blask zamieni się w żywe iskierki w oczach.
Niech samotność odejdzie w niepamięć,
niech zima otula nas białym puchem,
jak ciepły koc przy kominku.
Niech bieluteńkie gwiazdeczki
skrzypią wesoło pod naszymi butami
na wieczornym spacerze.
Niech dobry Bóg namaluje
szczęście na naszych twarzach,
Niech miłość narodzonego dzieciątka dotyka nas delikatnie,
lecz bez ustanku.
Niech marzenia płyną wysoko w górę
i spełniają się!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Jaworzanom
życzy Stowarzyszenie Miłośników Sztuki

Jeden jest wieczór co wszystkie serca łączy i jednoczy,
Człowiek dobrze człowiekowi życzy
i wszyscy patrzą sobie w oczy. Niechaj w ten wigilijny
wieczór pojednani zasiądziemy do wspólnej Wieczerzy.
Spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i
pomyślności w Nowym Roku
Życzy KERiI w Jaworzu z jej przewodniczącą Krystyną
Plaza-Popielas

„Nasze Jaworze” w ramach dofinansowania organizacji
pozarządowych. Strategicznym miejscem zwiedzania tego
miasta było Afrikarium mieszczące się we Wrocławskim ZOO.
Jest to nowo powstałe miejsce, gdzie można zobaczyć zwierzęta
afrykańskie między innymi z doliny Kongo oraz faunę morską
czyli zwierzęta morskie poruszające się w olbrzymim akwarium.
Po emocjach, które przeżyliśmy tam poszliśmy zwiedzać Ostrów
Tumski, następnie rynek wrocławski i jego okolice. Zwiedziliśmy
„Jatki wrocławskie” czyli uliczkę na której kiedyś znajdowały się
sklepiki rzeźnicze, a teraz sklepiki z wyrobami artystycznymi.
Potem zawitaliśmy do kościoła Matki Boskiej na Piasku, gdzie
w Kaplicy dla Gluchoniemych zobaczyliśmy ruchomą Szopkę
Bożonarodzeniową. Niestety towarzyszył nam lekki deszcz,
dlatego też poszliśmy na rynek, żeby skryć się na chwilę
w pomieszczeniach tamtejszych kamienic. Po drodze zobaczyliśmy jeszcze domki „Jaś i Małgosia” o bardzo szczególnej i ciekawej architekturze. Uwieńczeniem naszej wycieczki był Jarmark
Świąteczny na rynku. Tutaj rozeszliśmy się po okolicy jarmarku
i każdy z nas wyszukał coś dla siebie. Jedni zajadali się kołaczem
wrocławskim, inni litewskimi wędlinami, a jeszcze inni skosztowali
wrocławskiego grzańca. Późnym wieczorem, w dobrych humorach wróciliśmy do naszej małej ojczyzny czyli Jaworza.
Opracowała: Janina Holeksa
- członek Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”
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Z KART HISTORII
OD ADWENTU DO TRZECH KRÓLI
CZYLI GODNI ŚWIYNTA NA BŁATNI
– WE WSPOMNIENIACH
ANDRZEJA ŚLIWKI
Godni Świynta – to nazwa dziś powszechnie używanej nazwy
Świąt Bożego Narodzenia, które nie rozpoczynały się marketingowo
2 listopada w hipermarketach, lecz od I niedzieli adwentowej. Ich
„magia” wówczas polegała na duchowym przeżywaniu adwentu,
samych świąt do Trzech Króli bez współczesnych gadżetów typu
„noc wyprzedaży”, „darmowe rozmowy” czy „nowy tablet”.
Dziś święta to szaleństwo zakupów, często na kredyt, nowych,
w dużej mierze tandetnych ozdób, niepotrzebnych gadżetów
elektronicznych, nadmiaru artykułów spożywczych często po
świętach lądujących w koszach na śmieci. A jak było kiedyś?
Andrzej Śliwka o świętach widzianych oczami małego chłopca,
tuż po wojnie.
Adwent
Okres bożonarodzeniowy chyba wszędzie obfituje w bogactwo
obrzędów i zwyczajów. Godni Świynta poprzedza czterotygodniowy
okres zwany adwentem. Był to okres surowo przestrzeganych
postów. W tym czasie rezygnowano z wszelkich zabaw, wesel,
swawolnych śpiewów, a nawet chrzcin. Wcześnie rano odprawiano
w kościołach katolickich roraty - nabożeństwa na cześć Bogarodzicy.
W każdym domu już na początku adwentu gospodarz obierał
sobie w lesie goiczek czyli choinkę. Wiem, że gdzie indziej mówiło
się na to połaźniczka, ale tu na Błatni to był goiczek, na postawienie
choinki w izbie nie było miejsca. Więc tam gdzie wisiała lampa
karbidówka, czy naftowa, na czas Godnich Swiónt zdejmowało
się ją i wieszało w to miejsce goiczek, czyli najlepiej kilka gałązek
jodły ściętej od góry (około pięciu równych gałązek rosnących
wokół pieńka) i wieszanej za szpic u powały. Ważne było, aby ten
goiczek miał równe odnóża choiny, a więc to nie mogła być „byle
jako choina – krzywo”, ale musiała mieć idealnie równe gałązki.
Na nich wieszało się ozdoby świąteczne: jabłka, orzechy włoskie
lub laskowe czy domowe ciasteczka. Jak już wspominałem
w poprzednich wydaniach Echa Jaworza, przychodzili do nas
cepry czyli turyści (po naszymu – letniki) choć i zimą z nartami
u nas bywali. Wtedy zimy były bardziej śnieżne i mroźniejsze, dom
bywał całkiem zasypany, i żeby narciarze nie łamali sobie nart na
wystającym kominie, to starzik mocował do niego kawał tyczki
z czerwoną chustką jako znak ostrzegawczy. Turyści w podzięce
za nocleg zostawiali: parę groszy, cigarety dla starzika, flaszeczkę,
lub bombony (czyli cukierki) opakowane w sreberka. Takie
srebrne papierki, zwane też pozłótkami starziki i wujostwo
skrzętnie układali między kartki w kancyjonał. Na Godni Świynta
te sreberka lub „złote” papierki służyły do owijania orzechów lub
zwykłych kamyków po to, aby przyozdobić goiczek nad naszym
wigilijnym stołem. W czasach dzieciństwa nie pamiętam żadnych
ozdób w stylu „bombki choinkowe” nawet, gdy już mieszkałem
w Josionkach (Nałężu). Goiczek stroiło się przed zachodem słońca
w Wigilię, nie wcześniej. Bogaty goiczek był wtedy, gdy gałęzie
zwisały, a więc musiały być odpowiednio dociążone ozdobami:
jadalnymi i tymi niejadalnymi ino zawiniętymi w kolorowe papierki.
Ciasteczka na stół wigilijny i do przyozdobienia goiczka piekło się na
bazie własnych foremek (gwiazdki, ptaszki, aniołki itd.).
Za to okres adwentu, jak pamiętam, też był niezwykle ważny
dla mieszkańców Błatni. Jak już wspominałem, część chodziła
do kościoła w Brennej, część w Jaworzu. Pasterze, którzy przez
okres wypasu owiec zajmowali się zwierzętami, umieli grać na

trombitach. Chodziło się głównie do kościoła w Brennej. Oprócz
naszej rodziny chodzili między innymi: Szkaradnikowie z Upłazu,
Pilorzowie, Gryniowie z Czupla, Waliczkowie z Przelaczy, Bojdowie
z Dolinki natomiast Kisiałowie i Gryniowie od Krzyża, Pilożowie
i Szkaradnicy z jaworzańskiej strony Błatni chodzili do kościoła
i na pasterkę do Jaworza. Inni z Bukowego Grónia i ze Sznórówki
uczęszczali tam, gdzie mieli więcej znajomych, czy to z czasów
szkoły, czy zakupów w sklepie, pomijając to, że Skoczów był
głównym miejscem targowym dla mieszkańców Brennej i Błatni. Tak
na marginesie jak się szło do Brennej lub Skoczowa, to nie tylko na
zakupy, ale i po to aby się dowiedzieć co i gdzie się wydarzyło i to
nie tylko w kontekście sąsiedzkich plotek, ale i tzw wielkiej polityki
dotyczącej Bielska, Jaworza, Brennej, Skoczowa Cieszyna, czyli
naszego „wiekiego świata”. Słuchało się, co „godoł” ks. Juroszek
w Brennej, a co ks. Warzecha w Jaworzu. To było niczym dziś
„Echo Jaworza”, „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, „Kronika Beskidzka” czy
internetowe: „beskidzka24.pl”, „Region” lub „jaworze24.pl”.
W okresie adwentu na roraty chodziło się rano, wówczas na wielu
polanach zapalano ogniska, pasterze na halach grali na trombitach,
a górale schodzili z lampami roratnimi do kościoła. Były to zazwyczaj
zwykłe naftowe latarnie, lub ubite dno butelki i do środka włożona
zapalona świeczka, nie jak dziś dzieci pierwszokomunijne mają
piękne lampki na baterie. Tamte miały nam przed świtem oświetlać
drogę do kościoła przez las, nie miały znaczenia symbolicznego
takiego jak dzisiaj, a na roraty szły całe rodziny i tych migoczących
światełek (janiczków) było sporo. Podobnie jak w niedzielę, w domu
mógł pozostać tylko ktoś z racji sędziwego wieku lub ciężkiego stanu
zdrowia. To nie to co dziś, gdy do kościoła rodzice muszą podwozić
samochodami dzieci pierwszokomunijne. W moich czasach nikt
nawet nie pomyślał, aby się wymigać od uczestnictwa w mszy.
Droga do kościoła w zależności od pogody zajmowała nieraz 1-2
godziny, zaś po powrocie z rorat czekały pilne obowiązki domowe.
Tabaka na świynta
Dla starzika tabaka była niczym smak życia. Nie wiem, na ile to
było legalne, ale sam sadził tytoń na gróniu, na kupno w sklepie nie
starczyłoby mu „kasy”. Więc sadził tytoń, suszył listki na drutach,
wiem, że nie mogły się one stykać, bo by sczerniały. Siostra starzika
z Czech przywoziła mu i bibułe i również tytoń, z których robił skręty.
Dla niego to była ważna część istnienia.
Chodzenie po winszu
Po winszu przeważnie chodziły dzieci z biednych rodzin na
Nowy Rok. W ogóle pierwszą osobą, która mogła odwiedzić
dom w Nowy Roku miało być dziecko. Bo dziecko jako ten Nowy
Roczek miało przynieść, zdrowie, szczęście radość przez cały rok.
W drzwiach do chałupy nie było zamka, po prostu można było wejść.
Przeważnie zawsze ktoś był w domu, a jeżeli wszyscy wychodzili,
to się zahaczało na skobelek, aby wiatr drzwi nie otwierał. To był
taki „kredyt zaufania” wobec sąsiadów, ich dzieci, a także „ceprów”.
Kradzież czegokolwiek komukolwiek była przynajmniej na Błatni
czymś zupełnie nie do pomyślenia. Dopiero po śmierci stareczki,
starzik zamontował zamek do drzwi wejściowych. Przez kilka lat
mieszkał sam.
Dzieciom dawało się głównie jedzenie, czasami drobne
pieniądze. Dzieci po winszu wchodziły bezpośrednio do domu.
W czasie winszowania wręcz oczekiwało się winszowników. Taki
był zwyczaj i było nie do pomyślenia, aby przed winszownikami,
czy potem kolędnikami zamykać drzwi i okna. Dzieci przychodziły
czasami przebrane za pastuszków, jakaś dziewczynka była
np. przebrana za Matkę Boską z Dzieciątkiem (z chustą na
głowie, a w ręku miała laleczkę utkaną z wełny symbolizującą
małego Jezuska). Czasami też dzieci malowały sobie twarze
tym, co znalazły w swoich domach, byle jakoś się przebrać
i ucharakteryzować.
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Oto przykład winszowań dzieci:
Z Nowym Rokiem, z nowym życiem, z jasnym słońcem, serca
biciem, z światłem, co go mrok nie gasi, idą do Was kolędnicy Wasi.
W smutku nie trwajcie, nadzieję miejcie, bo wszystko Pon Bóczek
zno. Gdy przeminą ciężkie dni, niech Wom zdrowio i szczynścio do.
By wszystkie Wasze zagony burze i krupy (przy.red: grad) omijały.
Byście z nich piykne plony zbiyrali przez cały rok.
I jeszcze inne:
Jo je mały chrząszcz, ni móg żech tu dóńść
Mamulka mie tu posłali
Żebyście mi co dali
Jedna stówka, albo dwie. To mi kapsy nie urwie…
Przeważnie na koniec winszowanio śpiewano:
Winszuję Wam winsz, mocie w piecu gęś, a na piecu kohota, mocie
chopa hóncwota…
Chodzenie po kolyndzie
Po kolędzie chodziły – jakbym to rzekł - „stare byki”, czyli już
osoby dorosłe. I po kolyndzie chodziło się już po Bożym Narodzeniu
do Trzech Króli. O ile w regionach Beskidów i Śląska Cieszyńskiego
chodziło się po kolędzie z gwiazdą, turoniem itd., o tyle z tego co
zapamiętałem tu na Błatni, dorośli chodzili z „betlymkiem” czyli
była to jakby taca, podświetlana świecą lub bateryjką, na niej
były wyrzeźbione (lub gdzieś kupione) figurki drewniane zwierząt,
pastuszków, no i oczywiście Józefa i Maryi z Dzieciątkiem, tym
od dołu się kręciło, dzięki czemu całość – dziś powiedzielibyśmy
szopki betlejemskiej- była w ruchu. Z taką „betlymką” chodziło się od
domu do domu, śpiewając polskie kolędy i składając winszowania
świąteczno-noworoczne. Za to dostawało się jedzenie, czasem
i pieniądze. Zdarzało się, że i kolędników puszczało się do izby, ale
wówczas bywało i tak, że częstowało ich się gorzołką i w tym dniu,
w tej chałupie kończyła się kolęda. Takie kolędowanie rozpoczynało
się od tradycyjnych polskich kolęd śpiewanych po dzień dzisiejszy.
Na koniec były życzenia, którym towarzyszyły różne przyśpiewki np.:
Mości Gospodarzu, domowy szafarzu, nie bądź tak ospały, każ
nam dać gorzoły, dobrej z alembika1 i do niej piernika, indyk spod
podlewy, Panie Miłościwy i to czorne prosię, pomieści i to się, hej
kolęda, kolęda!
Tu oczywiście były kolejne zwrotki….
Kiedy już kolędnicy odchodzili spod okna danej chałupy obdarowani
jedzeniem i piciem oraz datkami to na koniec śpiewali: Za kolędę
wam dziękujemy, zdrowia i szczęścia Wam życzymy, byście długo
żyli zdrowi i szczęśliwi byli, na ten Nowy Rok, co nam dał Bóg, hej
kolęda, kolęda…
Lub
Pójdźmy bracia w drogę z wieczora
Wstąpimy najpierw do tego dwora
Będziemy śpiewali wszędzie
O tej wesołej kolędzie- Hej kolęda, kolęda!
Jeden się porwał z prędka za nami
Zapomniał w domu, buty z gaciami
Nie wytrwasz tu miły bracie
Idź po buty, idź po gacie, hej kolęda, kolęda!
Drugi się upił w karczmie na winie
I uległ sobie, tam przy kominie
Spolił sobie rękawice i u dupy nogawice,
Hej kolęda, kolęda!
Jeżeli nic się nie dostało za kolędowanie (a rzadko tak bywało) to
się śpiywało:
U powału wisi sadło, dejże Boże żeby spadło.
Żeby my się podzielili i już więcej nie chodzili do Was po kolyndzie…
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Kolędnicy w przeciwieństwie do młodych winszowników
byli zaopatrzeni dodatkowo w instrumenty muzyczne - głównie
były to heiligónki, jakieś trąbki, organki lub okaryny i przy ich
akompaniamencie śpiewali kolędy czy ludowe przyśpiewki.
Pamiętam, że jak już zamieszkałem w Josionkach (Nałężu), to wiele
z tych zwyczajów wraz z rodzeństwem przynieśliśmy tutaj śpiewając
m.in.:
Będziemy śpiywali o tej wesołej kolędzie, jedyn się porwał
z prędka za nami, drugi zapomniał w domu buty z gaciami, nie
wystarcza miły bracie, idź po buty, idź po gacie, hej kolęda, kolęda…
Bywało i tak, że starsi kolędnicy brali mnie ze sobą, ja śpiewałem
m.in. powyższe przyśpiewki, a oni ino „hej kolęda, kolęda”. Wówczas
miałem już 16 lat, czułem się już prawie pełnoletni, ale taty musiałem
zapytać o pozwolenie.
Boże Narodzenie i Wigilia
Dokładnie dziś powiedzielibyśmy noc 24 grudnia, I dzień Świąt
25 grudnia. To były dni, kiedy nie było mowy, aby ktokolwiek
wyszedł z domu załatwiać jakiekolwiek sprawy, cokolwiek robić,
czy kogokolwiek odwiedzać. To był czas „święty” w domu, czyli
naszej izbie. Jedynie gdzie się szło, to do kościoła na pasterkę
(o północy) i następnego dnia 25 grudnia na mszę bożonarodzeniową.
Oczywiście jedyni chodzili do kościoła w Jaworzu, a inni którzy mieli
bliżej, szli do Brennej.
Na dzień Wigilii Bożego Narodzenia (Szczodry Dziyń) wszystko
musiało być przygotowane odpowiednio wcześniej. Trzeba było
naszykować jedzenie dla zwierząt na 2 dni (dla krów, owiec, kur, gęsi
itd. oraz dla domowników). Poza tym ubrania do stołu i na wyjście do
kościoła. Jeśli ktoś tego nie zrobił wcześniej, to do kościoła „szeł we
zmazanych bótkach”.
Zasiadając do stołu wigilijnego, przed spożyciem wieczerzy
nie wolno było nikomu odchodzić od stołu pod żadnym pozorem.
Tak więc wszystkie potrawy były wcześniej przygotowane, co nie
zmieściło się na stole, to stawiało się obok na ławie. Oczywiście
było dwanaście dań. Jednak bynajmniej nie było to związane
z objadaniem się. Po prostu było to symboliczne dwanaście potraw
- po małym kawałeczku dla każdego członka rodziny.
Wigilia Bożego Narodzenia (Godnich Świónt) zaczynała się
24 grudnia zaraz po zachodzie słońca. To był początek Godnich
Świónt czyli Bożego Narodzenia. Jak wspominałem w poprzednich
częściach mojej opowieści, w górach dzień kończył się wraz
z zachodem słońca, a zaczynał wraz ze wschodem, tak było wiosną,
latem, jesienią i zimą.
Wigilia zaczynała się od rzykania czyli modlitwy, obowiązkowo
na kolanach, modlitwę prowadził starzik. Potem był czas na łamanie
się opłatkiem z miodem, ten mieliśmy z własnych z uli (drewnianych
barci). Białe opłatki były dla ludzi, kolorowe dla zwierząt domowych.
Te kolorowe opłatki dzielił ze zwierzętami starzik, ale dopiero po
zakończeniu naszej domowej wieczerzy wigilijnej - a więc dzielił się
nimi z krowami, owcami, kurami, psem, kotem, prosiętami (trzodą
chlewną) itd.
Poza opłatkami dla ludzi wiem, że były w Jaworzu i Brennej tzw.
szulki, których u nas w domu nie pamiętam, w opłatki zaopatrywaliśmy
się u kościelnego. Potem były kolejne potrawy – chleb z masłem,
strucla, fazola z pieczkami (suszone jabłka, śliwki, gruszki). Elementy
każdej z tych potraw stanowiły części tradycyjnych dwunastu dań.
Jeśli chodzi o pieczki, to w tym miejscu muszę dodać, że u nas
na groniu (Błatni) pieczki obok mięsa były podstawą pożywienia.
Starka np. ziemniaki zalewała pieczkami, zabielała śmietaną lub
mlekiem i to się jadło. Od jesieni wszelkie owoce: jabłka, gruszki,
śliwki w piekarszczoku suszyło się na zimę, aby potem mieć kompot
z pieczek czy dodatek do ziemniaków, o potrawie wigilijnej nie
wspominając. No i co może wydawać się dziwne, ale od dzieciństwa
pamiętam, że starzik na wigilię przynosił rybę - karpia (bynajmniej
nie od Byloka), ale z tego, co wiem, to z targu ze Skoczowa.
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Jak pamiętam, to karpia smażyło się u nas niczym kotlety (na pół
i w paski), dzwonki z karpia znam dopiero z Josionek (Nałęża).
Wszystkie te potrawy były przygotowane przed wieczerzą
wigilijną. Od stołu podczas wieczerzy wigilijnej nikomu nie wolno
było odejść, bo to oznaczałoby, że w ciągu najbliższego roku ktoś
odejdzie z rodziny (umrze). Dopiero po jej spożyciu wstawało
się od stołu i wszyscy rzykali (modlili się) dziękując Bogu za tę
wieczerzę, klęcząc, a dzieci rozpakowywały swe podarunki. Potem
śpiewaliśmy nasze znane polskie kolędy, no i trzeba było zbierać
się na pasterkę, a droga zimą w śniegu, przez las do kościoła
w Jaworzu lub Brennej nie należała do krótkich i łatwych. Ale nikt
nie traktował tego w kategoriach obowiązku, lecz przyjemności
i dziękczynienia. Na stole wigilijnym był owies, żyto, potrawy wigilijne
i Kancyjonał.
Zaś jabłka, orzechy i pieczki nie zjedzone podczas wigilii przez
kolejnych 365 dni przechowywało się w izbie, gdzieś pod sufitem
w małym naczynku do kolejnych świąt. Taki był obowiązkowy
zwyczaj. Fakt, że pieczki czy jabłka po roku nie tylko „miały swój
wygląd, ale i aromat”. Dziś, używając sloganów, reklamowych
powiedzielibyśmy, że była to ta NAJWAŻNIEJSZA magiczna część
Godnich Świónt, a magii im nie musiała dawać konkretna kawa,
napój gazowany czy operator telefonii komórkowej.
Prezenty pod choinkę (goiczka)
Dziś bez top modelu komórki, tabletu, laptopa lub karnetu do
Spa ani rusz. Natomiast w moich czasach tylko dzieci dostawały
prezenty. Najczęściej były to jabłka, czasami pomarańcza (po
II wojnie światowej, gdy starzika było na nią stać i ją kupił np.
w Skoczowie), orzechy, no i dropsy (najzwyklejsze cukierki).
Czekolada to był luksus. Starka zawsze zrobiła nam z owczej
wełny rękawice i skarpety, albo szal i czapkę. To było najzocniejsze
(cenne), praktyczne i potrzebne do życia w surowych warunkach.
Małe dzieci dostawały drewniane zabawki - ptaszek na kółkach
machający skrzydełkami, konik drewniany z wózeczkiem itd.
Jeszcze do niedawna tj. do początku lat 90-tych XX wieku na targu
w Skoczowie można było spotkać sprzedawców - producentów tego
typu zabawek. Czy tak jest do dziś? Tego już nie wiem, ale tak na
marginesie dodam w kwestii prezentów, że np. ja na swoje 18-te
urodziny dostałem 2 kg kiełbasy końskiej, to było coś. Natomiast
dzisiaj musiałby to być samochód i to pewnie nie byle jakiej klasy.
Wracając do prezentów wigilijnych dla dzieci, nie były one stawiane
pod goiczkiem, bo tam był stół wigilijny, lecz gdzieś z boku izby.
I dopiero po zakończeniu wigilii przed wyjściem na pasterkę można
było otworzyć prezenty. Ja jako „ulubiony Jędruś swego starzika”
dostawałem również obok jabłek, orzechów, pomarańczy, dropsów,
mały sok który moja ciotka kupowała w Bielsku (służąc u bogatych
mieszczan). To dla mnie małego Jędrusia zawsze był prezent spod
goiczka.
Nie mogę sobie przypomnieć, czy prezenty robili sobie
starzikowie, wujostwo itp. Pamiętam głównie, że my, jako dzieci
otrzymywaliśmy je.
Po wieczerzy wigilijnej szło się do zwierząt. Tutaj starzik dzielił
się kolorowym opłatkiem z wszystkimi zwierzętami i drobiem.
Pamiętam jako małe dziecko, że „rozmawiał z mieszkańcami obory
i kurnika”. Ja nic nie słyszałem, poza jego głosem, ale starzik
twierdził (i w to nawet wierzyłem), że w noc wigilijną wszystkie
zwierzęta mówią ludzkim głosem. Tylko mowę tę słyszy najstarszy
członek rodziny, a więc starzik. Stąd np. kury wyżalały się starzikowi,
że za mało dałem im ziarna, albo że je pogoniłem. Krowa twierdziła,
że za mało się o nią troszczę na pastwisku. Starzik obiecywał im
poprawę losu, ja dostawałem pouczenie. Jako dziecko wierzyłem
starzikowi, że skoro ma tyle różnych przywilejów (wspominałem o
tym w poprzednich wydaniach EJ), to i rozmowa ze zwierzętami
może być tylko kolejnym.

Fotografia ze zbiorów prywatnych G.Studnickiego

„Szczepana”- II Dzień Godnich Świónt
To co było na wigilijnym stole, zostawało na pierwszy dzień
świąt, plus potrawy przygotowane tuż przed wigilią na ten dzień,
wówczas się nie sprzątało. Dopiero wszystko co nie zjedzone, czy
brudne naczynia sprzątało się na św. Szczepana (2 dzień świąt),
to także był dzień odwiedzin, natomiast zwierzęta dostawały nowe
świeże jedzenie. W tym dniu moja rodzina z Bielska, Grodźca,
Pogórza i Jaworza odwiedzała nas, schodzili się wszyscy. Każda
rodzina przynosiła swoje jedzenie, które stawiało się na wspólnym
stole, zatem w tym dniu starka nie musiała gotować. Każdy przynosił
swoje mięso, wędliny, gałuszki (kluski), ciasta itd. To był wspólny
dzień całej rodziny, kolejny taki był w drugi dzień Wielkanocy, gdy
również schodziła się cala rodzina nie tylko z okazji Wielkanocy ale
i urodzin starzika. Był urodzony 1 kwietnia 1898 roku.
Do Trzech Króli
Do trzech Króli świętowało się Godni Świynta. Zjadało się
faszyrki (mięso mielone), ciasta, śpiewało się kolędy. W Nowy Rok
we wilii (schronisko na Błatni) uczestniczyło się balu noworocznym
i karnawałowych zabawach w kolejne soboty - niedziele. Napojem
alkoholowym było piwo, nie było szampana. W schronisku turystów
zawsze było bardzo dużo i to również zimą.
Nostalgia…
Dzisiejsze święta? Nie ma już 12-stu potraw, gdyż
w naszych domach popada się marketingowo w skrajności, albo
przesyt i jedzenie ląduje na śmietniku, albo domowe ubóstwo
i rzeczywiście symbolicznie skromne potrawy i to niekoniecznie
dwanaście. Prezenty albo na miarę „Carringtonów”, albo na miarę
„Kowalskiego” poniżej średniej krajowej też pełne „gadżeciarstwa”
lub symboliczne na miarę kuchni św. Brata Alberta. Tak czy inaczej,
rodzinne święta powoli zanikają. Zastępują je marketingowe produkty
i moda na naśladowanie celebrytów z TV. Tylko że sztuczność
nakłada się na reklamę i odwrotnie. A gdzie Bóg, gdzie Rodzina,
a gdzie wigilijne rzykanie na klęczkach???
Może czas już na powrót do korzeni, zanim będzie za późno.
Radosnych Świąt w gronie rodzinnym i Szczęścia w Nowym
Roku życzy Czytelnikom Echa Jaworza – ANDRZEJ ŚLIWKA
Spisał: Piotr Filipkowski. CDN
PS.
Podziękowania za konsultację i udostępnienie zdjęć kieruję do: prof.
Daniela Kadłubca, dr Grzegorza Studnickiego i kustosza Muzeum
Śląska Cieszyńskiego Mariusza Makowskiego oraz przedstawicieli
TMJ Ireny Stekli i Ryszarda Stanclika.
1

ALEMBIK – sprzęt do domowej produkcji alkoholu. Urządzenie destylacyjne, mające też zbiorniczek,

z którego można było nalewać wyprodukowany (oczyszczony) alkohol. – info prof. Daniel Kadłubiec
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PLAN WYDARZEŃ NA 1 KWARTAŁ 2016 ROKU
Plan opracował Ośrodek Promocji Gminy Jaworze na podstawie informacji otrzymanych od instytucji i stowarzyszeń
działających na terenie Gminy Jaworze
15 – 26 lutego – Galeria „Na Zdrojowej” - ferie zimowe
w Galerii, warsztaty dla dzieci i młodzieży manualno-rozwojowe
15 lutego – 6 marca - Galeria „Na Zdrojowej” - wystawa
rzeźby w marmurze wraz z wernisażem
15 lutego – 6 marca - Galeria „Na Zdrojowej” - wystawa
biżuterii wykonanej metodą sutarzu wraz z wernisażem

STYCZEŃ
od 4 do 24 - Galeria „Na Zdrojowej” - wystawa plakatu, szkicu
i rysunku Anny Witkowicz wraz z wernisażem
10 stycznia – Amfiteatr - 24 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

MARZEC
5 marca – sala „Pod Goruszką” – warsztaty dla kobiet z okazji
Dnia Kobiet - Stowarzyszenie Miłośników Sztuki

17 stycznia – Kościół rzymsko–katolicki w Jaworzu
– Festiwal Kolęd – impreza organizowana z udziałem
Stowarzyszenia Miłośników Sztuki

Od 7 – 31 marca – Galeria „Na Zdrojowej” – Kiermasz
wielkanocny

22 stycznia – sala „Pod Goruszką” – warsztaty integracyjne
dla dziadków z wnukami - Stowarzyszenie Miłośników Sztuki
25 stycznia – 14 lutego - Galeria „Na Zdrojowej” – wystawa
fotografia z podróży Grażyny Matwiejczyk wraz z wernisażem
30 stycznia – Bal Śląski – Karczma u Państwa Steklów
w Jaworzu – Towarzystwo Miłośników w Jaworzu

17 marca – Galeria „Na Zdrojowej” – warsztaty wykonania
palmy wielkanocnej,
19 marca – sala „Pod Goruszką” – razem malujemy pisanki
oraz poszukujemy ukrytych pisanek w Parku z Wójtem Gminy
Jaworze - Stowarzyszenie Miłośników Sztuki
20 marca – sala „Pod Goruszką” – kiermasz wielkanocny Stowarzyszenie Miłośników Sztuki

LUTY

KWIECIEŃ

6 lutego – sala OSP w Jaworzu - Biesiada ludowa
13 lutego – sala „Pod Goruszką” – warsztaty walentynkowe
dla dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie Miłośników Sztuki
14 lutego - Galeria „Na Zdrojowej” – walentynki (występ
walentynkowy, gry i konkursy),

01 – 22 kwietnia- Galeria „Na Zdrojowej” – wystawa techniki
scrapbooking wraz z wernisażem
23 kwietnia – 15 maja - Galeria „Na Zdrojowej - wystawa
malarstwa wraz z wernisażem
30 kwietnia – 1 maja – Amfiteatr – Majówka w Jaworzu

14 lutego - 71. rocznica wyzwolenia Jaworza spod okupacji
hitlerowskich Niemiec

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

Więcej informacji na naszej stronie internetowej
www.czarnijaworze.futbolowo.pl.
Terminarz meczów KLASA B SENIORÓW
– runda jesienna 2015

KS CZARNI JAWORZE
Terminarz meczów KLASA A SENIORÓW
– runda jesienna 2015
LP

Data

Godz.

Gospodarz

Gość

Wynik

1

15 sierpnia (sobota)

1700

KS Czarni Jaworze

Zapora Wapienica

7:1

2

23 sierpnia (niedziela)

17

MRKS Czechowice-Dziedzice II

KS Czarni Jaworze

2:5

3

29 sierpnia (sobota)

1700

KS Czarni Jaworze

LKS Mazańcowice

2:1

4

5 września (sobota)

1600

Zapora Porąbka

KS Czarni Jaworze

2:2

5

12 września (sobota)

1600

KS Czarni Jaworze

Przełom Kaniów

3:1

6

20 września (niedziela)

1500

KS Bystra

KS Czarni Jaworze

0:2

7

26 września (sobota)

1600

KS Czarni Jaworze

Sokół Buczkowice

1:2

8

4 października (niedziela)

1500

Beskid Godziszka

KS Czarni Jaworze

2:1

9

10 października (sobota)

1500

KS Czarni Jaworze

Groń Bujaków

3:2

10

18 października (niedziela)

15

KS Bestwinka

KS Czarni Jaworze

1:0

11

24 października (sobota)

1500

KS Czarni Jaworze

Iskra Rybarzowice

6:1

12

31 października (sobota)

1500

KS Czarni Jaworze

Pionier Pisarzowice

6:1

13

7 listopada (sobota)

1400

GLKS Wilkowice

KS Czarni Jaworze

1:2

00

00

LP

Data

Godz.

Gospodarz

Gość

Wynik

1

23 sierpnia (niedziela)

1100

KS Czarni Jaworze II

Rotuz Bronów

0:10

2

29 sierpnia (sobota)

1700

Sokół Hecznarowice

KS Czarni Jaworze II

1:1

3

6 września (niedziela)

1100

KS Czarni Jaworze II

Zamek Grodziec

1:2

4

13 września (niedziela)

1600

Rekord Bielsko-Biała II

KS Czarni Jaworze II

7:0

5

20 września (niedziela)

1100

KS Czarni Jaworze II

Słowian Łodygowice

1:0

6

27 września (niedziela)

1600

KS Międzyrzecze

KS Czarni Jaworze II

8:1

7

4 października (niedziela)

-

KS Czarni Jaworze II

pauza

-

8

11 października (niedziela)

1100

KS Czarni Jaworze II

LKS Ligota

2:2

9

18 października (niedziela)

1500

Halny Kalna

KS Czarni Jaworze II

3:2

10

25 października (niedziela)

1100

KS Czarni Jaworze II

Orzeł Kozy

2:1

11

31 października (sobota)

1500

Sokół Zabrzeg

KS Czarni Jaworze II

3:0(wo)

1. miejsce – awans do Klasy „A”
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TABELA – KLASA B SENIORÓW

TABELA – KLASA A SENIORÓW
Miejsce

Klub

Il. meczów

Punkty

Bramki

Miejsce

Klub

Il. meczów

Punkty

Bramki

1

Czarni Jaworze

13

28

40 - 17

1

KS Międzyrzecze

10

25

43 – 10

2

GLKS Wilkowice

13

27

45 - 21

2

Zamek Grodziec

10

22

29 – 17

3

Zapora Wapienica

13

25

37 - 26

3

Sokół Zabrzeg

10

21

21 – 10

4

Przełom Kaniów

13

24

38 - 26

4

Rotuz Bronów

10

20

30 – 17

5

Zapora Porąbka

13

24

28 - 14

5

Rekord Bielsko-Biała II

10

15

36 – 18

6

Pionier Pisarzowice

13

23

26 - 24

6

Orzeł Kozy

10

12

16 – 20

7

MRKS Czechowice-Dziedzice II

13

22

35 - 22

7

Halny Kalna

10

12

13 – 29

8

KS Bestwinka

13

19

25 - 25

8

LKS Ligota

10

10

12 – 24

9

KS Bystra

13

18

31 - 28

9

Czarni Jaworze II

10

8

10 – 37

10

Iskra Rybarzowice

13

16

26 - 43

10

Sokół Hecznarowice

10

7

12 – 24

11

Beskid Godziszka

13

14

17 - 33

11

Słowian Łodygowice

10

7

9 – 25

12

Sokół Buczkowice

13

11

16 - 33

13

Groń Bujaków

13

7

14 - 39

13

4

12 – 39

LKS Mazańcowice

14

1. miejsce – awans do Ligi Okręgowej

1. miejsce – awans do Klasy A

14. miejsce – spadek do Klasy A

Terminarz meczów V LIGA WOJEWÓDZKA TRAMPARZY
(GR. II) – runda jesienna 2015

Terminarz meczów III LIGA WOJEWÓDZKA JUNIORÓW
(GR. II) – runda jesienna 2015

LP

Data

Godz.

Gospodarz

Gość

Wynik

LP

Data

Godz.

Gospodarz

Gość

Wynik

1

9 września (środa)

1530

KS Rudzica U15

KS Czarni Jaworze U15

0:1

1

9 września (środa)

1730

KS Rudzica U19

KS Czarni Jaworze U19

0:8

2

5 września (sobota)

-

KS Czarni Jaworze U15

pauza

-

2

5 września (sobota)

-

KS Czarni Jaworze U19

pauza

-

3

12 września (sobota)

-

KS Czarni Jaworze U15

pauza

-

3

12 września (sobota)

1200

KS Czarni Jaworze U19

KS Międzyrzecze U19

3:0

4

19 września (sobota)

1000

Sokół Buczkowice U15

KS Czarni Jaworze U15

2:2

4

19 września (sobota)

1200

Sokół Buczkowice U19

KS Czarni Jaworze U19

3:0

5

26 września (sobota)

-

KS Czarni Jaworze U15

pauza

-

5

26 września (sobota)

1200

KS Czarni Jaworze U19

KS Bystra U19

2:0

6

3 października (sobota)

1000

Rotuz Bronów U15

KS Czarni Jaworze U15

1:1

6

3 października (sobota)

1000

KS Czarni Jaworze U19

Sokół Zabrzeg U19

2:2

7

10 października (sobota)

1000

KS Czarni Jaworze U15

Spójnia Landek U15

0:3

7

10 października (sobota)

1200

KS Czarni Jaworze U19

Spójnia Landek U19

7:0

8

17 października (sobota)

1000

LKS Mazańcowice U15

KS Czarni Jaworze U15

1:0

8

17 października (sobota)

1200

LKS Mazańcowice U19

KS Czarni Jaworze U19

1:1

9

24 października (sobota)

1000

KS Czarni Jaworze U15

Zamek Grodziec U15

3:0 (wo)

9

24 października (sobota)

1200

KS Czarni Jaworze U19

Zamek Grodziec U19

0:5

10

31 października (sobota)

-

KS Czarni Jaworze U15

pauza

-

10

31 października (sobota)

1000

Iskra Rybarzowice U19

KS Czarni Jaworze U19

5:1

11

7 listopada (sobota)

900

KS Czarni Jaworze U15

LKS Ligota U15

6:0

11

7 listopada (sobota)

1200

KS Czarni Jaworze U19

LKS Ligota U19

1:2

TABELA – III LIGA WOJEWÓDZKA JUNIORÓW (gr. II)

TABELA – V LIGA WOJEWÓDZKA TRAMPKARZY (gr. II)
Klub

Il. meczów

Punkty

Miejsce

Klub

Il. meczów

Punkty

Bramki

1

Spójnia Landek U15

7

16

26 – 5

1

Spójnia Landek U19

10

25

51 - 14

2

Rotuz Bronów U15

7

16

28 – 10

2

Zamek Grodziec U19

10

24

39 - 7

3

Sokół Buczkowice U15

7

13

25 – 12

3

LKS Ligota U19

10

19

35 - 17

4

Czarni Jaworze U15

7

11

13 – 7

4

KS Międzyrzecze U19

10

17

33 - 19

5

LKS Mazańcowice U15

7

10

31 - 19

5

Czarni Jaworze U19

10

14

25 - 18

6

KS Rudzica U15

7

7

22 - 21

6

KS Bystra U19

10

14

23 - 26

7

LKS Ligota U15

7

7

11 – 18

7

LKS Mazańcowice U19

10

13

21 - 23

8

Zamek Grodziec U15

7

0

0 – 64

8

Iskra Rybarzowice U19

10

13

20 - 24

9

Sokół Buczkowice U19

10

10

17 - 34

10

Sokół Zabrzeg U19

10

8

14 - 28

11

KS Rudzica U19

10

0

5 – 73

Miejsce

Bramki

1. miejsce – baraż o awans do IV ligi wojewódzkiej

1. miejsce – baraż o awans do II ligi wojewódzkiej
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adres redakcji: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, tel.: 33 828 66 00, 33 817 21 95, 33 817 28 13, 33 817 25 34; faks: 33 828 66 01, 33 817 28 71; e-mail: echo@jaworze.pl;
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Uwaga reklamodawcy
Przypominamy, że zlecenia reklam i zapytania dotyczące
płatnych ogłoszeń przyjmujemy pod adresem
email: sekretariat@jaworze.pl i tel. 33 828 66 11
(w godzinach pracy Urzędu Gminy Jaworze)
lub osobiście w sekretariacie
UG Jaworze na I piętrze, ul. Zdrojowa 82

GRUDZIEŃ

Gmina Jaworze

zaprasza
wszystkich zainteresowanych Jaworzan
w wieku 50+
do udziału w kolejnej turze

kursu komputerowego

dla początkujących i średnio zaawansowanych.
Zajęcia rozpoczną się z początkiem grudnia.
Zgłoszenia przyjmowane są
od pon. do pt. w godz. 12.00-15.00
pod numerem tel. 698 166 621
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