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UCZEŃ GIMNAZJUM NR 1 W JAWORZU ZAKOŃCZYŁ TEGOROCZNY SEZON W MISTRZOSTWACH
POLSKI ENDURO ZDOBYWAJĄC TYTUŁ II WICEMISTRZA POLSKI ORAZ W MISTRZOSTWACH POLSKI
POŁUDNIOWEJ W CROSS COUNTRY TYTUŁ WICEMISTRZA; WIĘCEJ NA STRONIE 26.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE - NOWOŚCI W 2016 ROKU

WSPOMNIENIE O RUDOLFIE PUTKU

SPOTKANIA OPŁATKOWE – PODSUMOWANIE CZ.1

DZIEŃ BABCI I DZIADKA DAWNIEJ
CZYLI WSPOMNIEŃ ANDRZEJA ŚLIWKI CD.
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Z PRAC WÓJTA, RADY GMINY I URZĘDU GMINY

Harmonogram udzielania bezpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Bielskim
Punkty
Punkt nr I
Punkt nr II

Punkt nr III

Nazwa i adres

Gmina Bestwina – Urząd Gminy Bestwina,
ul. Krakowska 111
Gmina Wilamowice – Centrum Zachowania Dziedzictwa
Kulturowego, Wilamowice ul. Paderewskiego 3
Gmina Porąbka - Urząd Gminy w Porąbce
ul. Krakowska 3

Punkt IV
Gmina Kozy – Urząd Gminy Kozy ul. Krakowska 4
Gmina Szczyrk – Urząd Gminy Szczyrk ul. Beskidzka 4
Punkt V

Gmina Buczkowice – Urząd Gminy Buczkowice
ul. Lipowska 730
Gmina Wilkowice – Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”
w Bystrej ul. Fałata 2k

Punkt VI

Dni tygodnia

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej - Bielsko-Biała ul. Poniedziałek, wtorek, środa i piątek
Piastowska 40
Czwartek
Poniedziałek i czwartek
Gmina Czechowice-Dziedzice – budynek przychodni
w Czechowicach-Dziedzicach ul.Nad Białką 1B
Wtorek, środka i piątek

Gmina Jasienica – budynek Gminy Jasienica
– Jasienica 845
Gmina Jaworze – budynek „Pod Goruszką” w
Jaworzu ul. Szkolna 97

Godziny
9.00 do 13.00
13.00 do 17.00
14.00 do 18.00
9.00 do 13.00

Poniedziałek

9.00 do 13.00

Środa

11.30 – 15.30

Wtorek i czwartek

9.00 do 13.00

Piątek

14.00 do 18.00

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Poniedziałek
Wtorek
Czwartek
Poniedziałek
Wtorek
Czwartek
Środa
Piątek
Poniedziałek
Czwartek i piątek
Wtorek
Środa

9.00 do 12.00
14.00 do 17.00
9.00 do 13.00
13.30 do 15.30
13.00 do 17.00
11.30 do 15.30
11.30 do 15.30
12.00 do 16.00
9.00 do 13.00
9.00 do 13.00
14.00 do 18.00
11.00 do 15.00
9.00 do 13.00
16.00 do 20.00
9.00 do 13.00

Kto udziela pomocy
Adwokat
Radca prawny

Organizacja pozarządowa
Organizacja pozarządowa
Adwokat

Radca prawny
Organizacja pozarządowa
Organizacja pozarządowa
Organizacja pozarządowa
Organizacja pozarządowa
Organizacja
pozarządowa
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PORADY PRAWNE
- PRAWO WŁASNOŚCI.
Prawo własności jest chronione przez prawo
cywilne w postaci roszczeń, które przysługują
właścicielowi w razie naruszenia jego prawa.
Podstawowymi roszczeniami składającymi się
na tę ochronę, przysługującymi właścicielowi, są
roszczenia windykacyjne i negatoryjne. Stosuje
się je w razie trwałego wkroczenia przez osobę
nieuprawnioną w sferę cudzej własności. Np.
całkowite pozbawienie właściciela władztwa nad
rzeczą, bądź też na powtarzające się naruszenia
uprawnień właściciela bez pozbawienia go
władztwa nad rzeczą.
Innym typem ochrony, z której może korzystać
właściciel, jest ochrona posesoryjna, chroni ona nie
prawo, lecz posiadanie (stan faktyczny). Właściciel
może korzystać z ochrony posesoryjnej, jeśli jest
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jednocześnie posiadaczem lub był nim w chwili
naruszenia posiadania.
Roszczenia windykacyjne i negatoryjne
przysługują właścicielowi, gdy nastąpi fakt
naruszenia własności i nie ma tu znaczenia
czy osoba, która naruszyła własność, działała
w dobrej czy w złej wierze. Treścią roszczenia
windykacyjnego, zwanego też roszczeniem
wydobywczym, jest przyznane właścicielowi
żądanie wydania oznaczonej rzeczy przez
osobę, która włada jego rzeczą. Służy
przywróceniu właścicielowi władztwa nad rzeczą,
a więc ochronie jednego z podstawowych
atrybutów prawa własności. Można określić
roszczenie windykacyjne jako roszczenie
nieposiadającego właściciela przeciwko posiadającemu właścicielowi. Nie jest więc takim
roszczeniem uprawnienie do żądania wydania
rzeczy wynikające nie z prawa własności, lecz
z innego stosunku prawnego (np. użytkowania,
zastawu, najmu, dzierżawy). W razie całkowitego
zniszczenia lub zużycia rzeczy roszczenie
windykacyjne nie przysługuje. W takiej sytuacji
właściciel może wystąpić z roszczeniem
o zapłatę jej równowartości. Roszczenie
windykacyjne przysługuje również każdemu
ze współwłaścicieli, który może samodzielnie
dochodzić wszelkich roszczeń mających na celu
zachowanie wspólnego prawa. W sytuacji, gdy
roszczenie o wydanie rzeczy przysługuje wobec
osoby trzeciej podmiotowi uprawnionemu z tytułu innego (niż własność) prawa, na przykład
użytkownikowi, najemcy, właściciel równolegle
z tym podmiotem jest nadal legitymowany do
wystąpienia z roszczeniem windykacyjnym.
Obok roszczenia windykacyjnego, innym
roszczeniem
przysługującym
właścicielowi
w wypadku naruszenia jego prawa własności
jest roszczenie negatoryjne. Powstaje ono,
gdy prawo własności zostało naruszone
w inny sposób niż przez pozbawienie właściciela
władztwa nad rzeczą. Roszczenie to znajduje
zastosowanie w wielu sytuacjach np. - inna
osoba, nie będąc do tego uprawnioną, przejeżdża
lub przechodzi przez jego nieruchomość, kieruje
na cudzą nieruchomość deszczówkę, posadawia
urządzenia doprowadzające gaz, łowi ryby
w jego jeziorze. Chodzi tu o taką ingerencję
w sferę prawa własności, która stanowi bezprawne
naruszenie. Określonej osobie może przysługiwać
prawo do ingerencji w sferę uprawnień
właściciela, na przykład z tytułu służebności drogi
koniecznej. Roszczenie negatoryjne przysługuje
także, gdy właściciel nieruchomości sąsiedniej
dopuszcza się immisji przekraczającej granice
przeciętnej miary, wyznaczone przez społecznogospodarcze
przeznaczenie
nieruchomości
i stosunki miejscowe – zapach, hałas itp.
Adwokat
Patrycja Jakubiec
tel. 503 615 508
patrycja.jakubiec@adwokatura.pl
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DORADZTWO
ZAWODOWE
Satysfakcjonujące rozmowy kwalifikacyjne
Nowy Rok to zazwyczaj nowe marzenia, plany i różnego
rodzaju zamierzenia. Niektóre z nich z pewnością będą dotyczyć
w przypadku wielu osób znalezienia pracy lub zmiany miejsca
zatrudnienia, zatem warto przyjrzeć się bliżej rozmowom
kwalifikacyjnym. Chodzi głównie o to, by jak najlepiej wypaść
podczas spotkania z rekruterem i nie popełnić błędów, które
mogą zdyskwalifikować osobę starającą się o pracę.
Pierwszym bardzo ważnym krokiem jest przygotowanie się
do rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego należy zajrzeć na stronę
internetową firmy, aby wiedzieć, czym dokładnie się zajmuje,
jakie ma produkty oraz ilu pracowników zatrudnia. Warto także
przeanalizować profile firmowe na Linkedin czy Goldenline,
a także przeczytać profil rekrutera. Drugim krokiem jest
przeanalizowanie kluczowych kompetencji ważnych dla danego
przedsiębiorstwa, do którego aplikujemy i przygotowanie się pod
tym kątem. Rekruter będzie chciał dowiedzieć się, jak na przykład
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radzimy sobie z błędami, rozwiązujemy problemy czy konflikty.
Niebagatelne znaczenie ma także nasz wizerunek, jaki mamy
w sieci na różnego rodzaju portalach społecznościowych, nie tylko
ważne jest, aby informacje o nas pokrywały się z tymi zawartymi
w CV, ale także by nasz przyszły pracodawca niekoniecznie
oglądał zdjęcia z imprez ze znajomymi czy spotkań rodzinnych.
Warto pamiętać, że ponad 80% tego co ludzie wiedzą o nas, wiedzą
od nas. Zatem selekcjonujmy informacje o sobie tak, by tworzyły
nasz profesjonalny wizerunek. Czwarty krok to lista pytań, jakie
mogą paść podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Natomiast piąty
przewiduje przygotowanie się na kwestie dotyczące pieniędzy,
w tym przypadku pomocne okaże się określenie własnego pułapu
zarobków. Krok szósty to ćwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej nie
tylko jeśli chodzi o własne wypowiedzi, ale także mowę ciała,
która stanowi 93% przekazu (słowa jedynie 7%). Ostatni krok to
wyróżnienie się z klasą czyli napisanie maila z podziękowaniem
za spotkanie i podsumowaniem ważnych ustaleń.
Warto pamiętać, że wszystkie kwestie, które budzą w nas lęk
i niepewność, można przedyskutować z doradcą zawodowym,
profesjonalista pomoże nam nie tylko przygotować się do
rozmów kwalifikacyjnych, ale także odkryć własny niepowtarzalny
potencjał.
Przygotowała Agata Jędrysko

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY JAWORZE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców
Gminy Jaworze o przekazywanie wszelakich informacji na temat osób bezdomnych, samotnych,
starszych i niepełnosprawnych, które w okresie zimy pozbawione są należytego ogrzewania w obiektach
niemieszkalnych lub też pozostają w trudnej sytuacji życiowej.
Informacje prosimy przekazywać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, lub telefonicznie pod numerami: 33 8286 672 lub 33 8286 671, w dniach:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz.7.00-15.00 oraz czwartek w godz. 7.00 – 17.00.

X SESJA RADY GMINY

Skrót opracowania X sesji Rady Gminy Jaworze
przeprowadzonej w dniu 19.10.2015r.
w Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu

Można oczywiście też zapoznać się z publikacjami w lokalnych
mediach z października 2015 roku.
Aby zachować powagę urzędu gminy i samej rady nie będziemy
publikować tym razem relacji z dyskusji radnych i podejmowanych
uchwał, lecz tylko wypowiedzi wójta i przedstawicieli jednostek
organizacyjnych Urzędu Gminy Jaworze.
Piotr Filipkowski i Agata Jędrysko

Od Redakcji EJ:

**********
Porządek obrad w kwestii głosowań nad projektami uchwał:

Niestety po raz pierwszy okazało się, że mimo dobrej woli,
nie jesteśmy w stanie jako redakcja przygotować nawet skrótowej
relacji z sesji na podstawie protokołu. Jeden z lokalnych
tygodników z dnia 22 października zamieścił krótką informację nt.
niniejszej sesji pod bardzo wymownym tytułem, którego jednak
nie zacytujemy. Kolejna publikacja miała miejsce tydzień później.
Relacja w mediach oraz relacje osób uczestniczących w sesji,
w porównaniu z protokołem, skłoniły nas właśnie do takiej decyzji.
Trudno nam cokolwiek pisać o dyskusji radnych czy wystąpieniu
mieszkańców.  Samą dyskusję radnych i opinie dotyczące naszej
gminy też najlepiej będzie przeczytać w protokole z sesji, do
którego odsyłamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

W sprawie:
a. przyjęcia od Powiatu Bielskiego do realizacji zadania
z zakresu właściwości powiatu – po zmianach dokonanych
w pkt. 5,
b. wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020,
c. zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jaworze,
d. zmian w budżecie gminy na rok 2015,
e. uchylenia uchwały nr XVIII/163/12 Rady Gminy Jaworze
z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania
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psów,
f. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do
sądów powszechnych,
g. powołania Komisji Skrutacyjnej Rady Gminy Jaworze do
przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru
ławników na kadencję w latach 2016-2019,
h. wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019,
i. wskazania kandydata na członka Rady Muzeum Fauny
i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu – po zmianach
dokonanych przy omawianiu uchwały w sprawie powołania
Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej
w Jaworzu,
j. powołania Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej
w Jaworzu,
k. przyjęcia
Programu
współpracy
gminy
Jaworze
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
uprawnionymi na rok 2016,
l. przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Jaworze”,
m. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej
ewidencyjnie jako działka nr 242/15 o pow. 0,0083 ha
w drodze zakupu,
n. zatwierdzenia kandydatury do wyróżnienia – Laur Srebnej
Cieszynianki,
o. zatwierdzenia kandydatury do Nagrody Starosty Bielskiego
imienia Księdza Józefa Londzina,
p. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Jaworze na lata 2016-2018,
q. zmiany Uchwały Nr IV/28/2014 Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2015.
Zgodnie z informacją zawartą w naszym wstępie, nie
publikujemy dyskusji, wyników glosowań lecz same
wypowiedzi władz Gminy Jaworze.
W sesji uczestniczyło 15 rajców, którzy minutą ciszy uczcili
pamięć zmarłej Jadwigi Roik.
Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz podziękował
dyrektorom placówek oświatowych za uzyskiwane wyniki
uczniów, osiągnięcia dydaktyczne prowadzonych placówek
oraz za ich zarządzanie. Przedstawił pozytywne aspekty pracy
poszczególnych placówek oświatowych oraz problemy związane
z ich funkcjonowaniem, z którymi kadra zarządzająca oraz urząd
muszą się zmierzyć (m.in. wynagrodzenia dla pracowników
niepedagogicznych).
Wręczył nagrody dla nauczycieli, uzasadniając przyznanie
nagród:
− Dyrektor Przedszkola Nr 1 Jolanta Bajorek – nagroda I stopnia,
− Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Ewa Cholewik – nagroda
I stopnia,
− Dyrektor Przedszkola Nr 2 Czesława Cybułka – nagroda
I stopnia,
− Dyrektor Gimnazjum Barbara Szermańska – nagroda I stopnia,
− Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Maria Kuś – nagroda
II stopnia,
− p.o. Dyrektora Gimnazjum Jadwiga Spodzieja – nagroda
III stopnia,
− Nauczyciel Gimnazjum Stanisław Hoczek – nagroda III stopnia.
Naczelnik Wydziału RI Daniel Godziszka odpowiadając
na pytania wyjaśnił, iż etap V kanalizacji sanitarnej został
zakończony, kanały zostały położone i odebrane, a obecnie trwają
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prace związane z odtwarzaniem nawierzchni dróg. Odnośnie
etapu VI poinformował, iż w ciągu miesiąca zostaną zakończone
roboty montażowe. W związku z powyższym stwierdził, że termin
zakończenia inwestycji nie jest zagrożony i zostanie zrealizowany
zgodnie z harmonogramem.
Ulica Pałacowa będzie wyasfaltowana do końca miesiąca.
Naczelnik zwrócił uwagę, iż opóźnienia wynikały ze specyfiki
położonego kanału w tym rejonie.
Odnośnie oświetlenia ul. Tulipanowej i Wypoczynkowej
poinformował, że są one w projekcie i do końca roku powinny
zostać podłączone.
Naczelnik Wydziału RI Daniel Godziszka wyjaśnił, w kwestii
przyjęcia od Powiatu Bielskiego do realizacji zadania z zakresu
właściwości powiatu, iż uchwała pozwoli na zwolnienie gminy
z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.
W ramach budowy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Bielskiej
położony został rurociąg deszczowy, którego roczny koszt (na
podstawie opłat za umieszczenie urządzeń w poboczu drogi
powiatowej) wyniósłby około 20-23 tys. Podjęcie przedmiotowej
uchwały oraz podpisanie stosownego porozumienia z Radą
Powiatu pozwoli na zwolnienie z powyższej opłaty.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa w kwestii realizacji
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przedstawił koszty
całkowite programu realizowanego przez powiat i gminy powiatu
bielskiego. Projekt zostanie ujęty w WPF na lata 2015-2017,
a całkowity koszty jego realizacji przez gminę Jaworze wyniesie
243 tys., z czego 36,5 tys. to wkład własny.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota
Sacher-Wejster poinformowała, iż w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 możliwa jest realizacja programu aktywnej integracji
osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w trybie
pozakonkursowym przez powiat i gminy w ramach partnerstwa.
Powiat bielski wyraził wolę takiej współpracy i złożył wniosek,
który został pozytywnie oceniony pod względem formalnym.
Obecnie jest w trakcie oceny merytorycznej. Pokrótce Kierownik
GOPS omówiła cele, realizatorów oraz adresatów projektu.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa wyjaśnił, iż
z dniem 1 stycznia 2016r. zostanie zniesiona opłata za posiadanie
psa na terenie gminy Jaworze. Opłata pobierana jest na podstawie
składanych oświadczeń właścicieli, natomiast koszt operacji
związanej ze sprawdzeniem ilości właścicieli psów na terenie
gminy przewyższyłby roczne dochody z tytułu przedmiotowej
opłaty. Skarbnik zwrócił uwagę również na trudności co do jej
egzekucji, a także sposobu ustalania, w związku z powyższym
proponuje się jej zniesienie.
Sekretarz Gminy Jaworze Ewelina Domagała przedstawiła
zasady typowania kandydatów do Lauru Cieszynianki.
Poinformowała, iż do biura rady wpłynął wniosek zarządu
OSP typujący Danutę Pawlus do przedmiotowej nagrody wraz
z uzasadnieniem, które zostało szczegółowo omówione na
posiedzeniu komisji.
Kierownik OPGJ Leszek Baron pokrótce przedstawił
uzasadnienie kandydatury Andrzej Śliwki do nagrody imienia
Księdza Józefa Londzina.
Kierownik GOPS Dorota Sacher-Wejster poinformowała,
iż zgodnie z ustawą rada uchwala 3-letnie gminne programy
wspierania rodziny. Projekt uchwały stanowi kontynuację zadań
określonych w tożsamym programie na lata 2013-2015. Głównym
jego celem jest wspieranie rodzin zamieszkujących na terenie
gminy Jaworze w przezwyciężaniu trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie tych rodzin
w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego
funkcjonowania. Przedstawiła skalę problemu w gminie Jaworze
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– około 45-50 rodzin.
Kierownik GOPS poinformowała także, iż w związku
z powstałymi oszczędnościami zasadnym było dokonanie
korekty w GPRPA. Kwoty końcowe programu nie uległy zmianie,
natomiast zmiany dotyczą realizowanych zadań tj. prowadzenie
popołudniowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy,
dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w zakresie
uzależnienia od alkoholu i przemocy rówieśniczej. Ponadto
dodano nowe zadanie, jakim jest ograniczenie dostępności
alkoholu dla nieletnich poprzez edukację sprzedawców
i przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
(w tym organizacja szkoleń).
Wójt Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz
poinformował, iż złożone zostało pismo intencyjne do GS
Jasienica w sprawie wykupienia budynku Pod Goruszką.
Ponadto w rozmowie z prezesem GS Jasienica przedstawione
zostały alternatywne formy związane m.in. z ewentualną budową
podobnej sali przez gminę oraz zagospodarowaniem budynku
30-tki pod Dom Zdrojowy. Sprawa budynku Pod Goruszką
zostanie poddana pod obrady walnego zgromadzenia członków
spółdzielni, które odbędzie się na przełomie marca i kwietnia.
Prezes spółdzielni nie może podjąć decyzji jednoosobowo,
ale widać gotowość do negocjacji z gminą w sprawie zbycia
przedmiotowej nieruchomości.
Wójt Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz zaprzeczył
jakoby PKS miał bankrutować, natomiast istnieje koncepcja
powołania Beskidzkiego Związku Komunikacyjnego, co umożliwiła
zmiana ustawy o samorządzie gminnym. Wójt przedstawił
założenia ustawy o transporcie zbiorowym. Omówił sytuację
transportu zbiorowego na terenie powiatu i woj. Śląskiego.
Stwierdził, iż czynione są starania, aby sytuację w PKS-ie
poprawić, to powiat bielski jako jedyny posiada swój transport
zbiorowy, a dopłaty do 1 km są najniższe w województwie. Zwrócił
uwagę na konieczność porozumienia się w sprawie finansowania
PKSu, przynajmniej z 3 letnim wyprzedzeniem. Przedstawił
możliwości „wejścia” MZK na teren gminy Jaworze oraz koszty

XI NADZWYCZAJNA SESJA RADY
GMINY 24.11.2015r.
W sesji wzięło udział 12 radnych (3 nieobecnych).
Przewodniczący
Rady
Gminy
Jaworze
Mieczysław
Brzezicki przedstawił wniosek o wprowadzenie do porządku
obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie zlecenia
przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy
Jaworze. Radni przyjęli jednogłośnie zgłoszony wniosek.
Na sesję przybył jeden z nieobecnych radnych, odtąd
w sesji brało udział 13 radnych. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła
protokół z X sesji.
Uchwały:
Zmiany w budżecie gminy na rok 2015,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa omówił
poszczególne zmiany w budżecie zgodnie z uzasadnieniem,
które zostało przesłane radnym z materiałami na sesję.
Wyjaśnił, iż najważniejszą zmianą w budżecie jest zwiększenie
planu dotacji podmiotowej dla Ośrodka Promocji Gminy
Jaworze. Szczegółowo przedstawił źródło „finansowania”
powyższej dotacji. Zmiany wprowadzone do budżetu nie
powodują zmian deficytu, zadłużenia. Drugą istotną zmianą jest
zwiększenie limitu do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
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z tym związane. Stwierdził, iż należy bronić istnienia PKS-u
szczególnie w świetle wejścia w życie przepisów o zbiorowym
transporcie w 2017 roku.
Wójt Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz
odpowiedział na zadane pytania:
- odnośnie wynagrodzenia dyrektora muzeum w wysokości
symbolicznej złotówki stwierdził, iż sytuacji takiej być nie może,
ponieważ obowiązują nas pensje minimalne, które muszą być
spełnione. Należy również wziąć pod uwagę odpowiedzialność,
zakres obowiązków jakie dyrektor takiej placówki musi spełnić;
- odnośnie chodnika przy ulicy Cisowej podtrzymał swoje
stanowisko przedstawione na spotkaniu z mieszkańcami tego
rejonu;
- odnośnie remontu ul. Słonecznej poinformował, iż starosta
obiecał przedmiotową inwestycję ująć w budżecie na 2016r.
Stosowne pisma zostały złożone do starostwa;
- odnośnie lampy na ul. Myśliwskiej poinformował, iż w chwili
obecnej czekamy na jej włączenie;
- odnośnie wodociągu na ul. Myśliwskiej poinformował, iż
inwestycja jest zaplanowana na przyszły rok;
- odnośnie lamp na ul. Górskiej poinformował, iż zaplanowane
są na przyszły rok, z tym że jest prośba o przekazanie
nieruchomości przez mieszkańców. Wystosowane zostały
pisma do właścicieli, na które do dnia dzisiejszego gmina nie
otrzymała odpowiedzi;
- odnośnie budowy nowej siedziby urzędu wójt poinformował,
iż nie podejmie działań związanych z budową nowego obiektu,
gdyż taki budynek nie jest potrzebny. Czynione są natomiast
starania, by przejąć budynek, w którym mieści się urząd.
Gospodarz gminy przedstawił postępy działań w tym zakresie.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa odnośnie etatów
związanych z funkcjonowaniem muzeum poinformował, iż
łączny stan etatów to 1,95, na który składa się 5 osób o łącznym
koszcie wynagrodzeń ponad 5.650 zł. Dodatkowo zawarta jest
umowa zlecenie. Natomiast pani dyrektor przyjęta została na
1/5 etatu.
w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji
sanitarnej.
Radni jednogłośnie przyjęli tę uchwałę.
Zlecenia przeprowadzenia kontroli
Rewizyjną Rady Gminy Jaworze,

przez

kanalizacji

Komisję

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki
wyjaśnił, iż do urzędu gminy wpłynęło pismo/skarga na działalność
Wójta Gminy Jaworze. Poinformował, że jest to uchwała czysto
techniczna, na podstawie której Komisja Rewizyjna będzie miała
możliwość zbadania/rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.
Radny Jerzy Ryrych poprosił o odczytanie przedmiotowej
skargi. Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Mieczysław
Brzezicki wyjaśnił, iż merytorycznie uchwała zostanie rozpatrzona
podczas następnej sesji.
Sekretarz Gminy Jaworze Ewelina Domagała wyjaśniła
zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały zwracając uwagę, iż
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o przyjęty plan pracy komisji
lub na podstawie zadań zleconych przez Radę Gminy Jaworze.
Omówiła sposób rozpatrzenia skargi. W związku z powyższym
poprosiła Komisję Rewizyjną o zbadanie sprawy w możliwie
krótkim terminie, tak by na przyszłej sesji była możliwość
merytorycznego rozpoznania skargi przez Radę Gminy i podjęcia
stosownej uchwały. Odczytała skargę.
Radni również jednomyślnie przyjęli i tę uchwałę.
Opracowanie na podstawie protokołu z sesji.
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JAWORZE BARDZIEJ EKOLOGICZNE

przedsięwzięcie było możliwe dzięki dotacji w wysokości 30
mln zł, którą Jaworze otrzymało w ramach projektu unijnego.
Od 2010 roku powstały 54 km kolektorów głównych, w 2016
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze dobiegła roku natomiast ma zostać podłączone do sieci 1145 budynków,
końca, inwestycja warta 38 mln zł trwała 5 lat. Oczywiście na taki efekt ekologiczny czekała blisko siedmiotysięczna
społeczność. Warto przypomnieć,
że gmina została skanalizowana
w 95 procentach, zatem są jeszcze
miejsca nie podłączone do głównego
kolektora. Przede wszystkim chodzi
o tereny podgórskie, na skanalizowanie których trzeba będzie
poszukać pieniędzy w nowej projektowej perspektywie 2014-2020 powiedział Radosław Ostałkiewicz
wójt Gminy Jaworze. Alternatywą
mogą być rozwiązania umożliwiające
budowę oczyszczalni przydomowych,
jednak to pieśń przyszłości.
Budowa kanalizacji ma nie tylko
istotny wpływ na jakość życia
mieszkańców gminy, ale bezpośrednio
przekłada się na czystość środowiska
Od prawej stoją: wójt Radosław Ostałkiewicz, Barbara Galocz-Siwiecka, Edyta Waclawik, Szymon Wiśniewski, Adriana naturalnego przybliżając Jaworze do
Pysz, Krzysztof Śliwa, Marcin Bednarek i Daniel Godziszka.
uzdrowiskowych planów.
AJ

SPOTKANIA OPŁATKOWE

Hej kolęda, kolęda...
Święta Bożego Narodzenia to czas spotkań w rodzinnym
gronie, ale także odwiedzin i kolędowania. Również do Urzędu
Gminy Jaworze przychodzą kolędnicy, a i sam wójt idzie
z życzeniami do różnych organizacji społecznych czy instytucji
działających na terenie gminy.
Jak twierdzi Radosław Ostałkiewicz to są zdecydowanie
najprzyjemniejsze chwile podczas „wójtowania”, wówczas
sprawy służbowe schodzą na drugi plan, a człowiek może skupić
się na spotkaniu z ludźmi i budowaniu relacji, które są podstawą
funkcjonowania lokalnej społeczności. Każda z wigilii ma własny
niepowtarzalny klimat w zależności od miejsca, w którym się
odbywa i od gremium biorącego w niej udział.
W tym roku dla wójta Ostałkiewicza szczególnym spotkaniem
była wigilia zorganizowana wspólnie przez urząd gminy,
Stowarzyszenie Nasze Jaworze i Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej dla ludzi samotnych, potrzebujących i schorowanych.
Takich spotkań w Jaworzu do tej pory nie było, dlatego tym
bardziej się cieszę, że mój pomysł wsparło Stowarzyszenie
Nasze Jaworze, a w szczególności Pani Danuta Mynarska

będąca motorem do zorganizowania tego przedsięwzięcia,
a było ono dla mnie wyjątkowe. Choć w Jaworzu tego nie widać,
to jest tu sporo osób samotnych, nie mających z kim spędzić
tych wyjątkowych chwil, chorych czy potrzebujących, których
nie stać na przygotowanie świąt. Dla mnie zorganizowanie
takiej wigilii i spotkanie z tymi ludźmi było niezwykle ważne, to
coś wspaniałego, niepowtarzalnego i wyjątkowego- powiedział
Radosław Ostałkiewicz.

Nie tylko wójt kolędował, ale też kolędowano u wójta. Byli
harcerze i zuchy z 11 Grunwaldzkiej Wielopoziomowej
Drużyny Harcerskiej „Impessa” oraz z Gromady Kubusia
Puchatka pod wodzą drużynowej Joanny Buzderewicz oraz Jej
zastępczyni Zuzanny Czader. Młodzież i dzieci przyniosły do
urzędu Betlejemskie Światło Pokoju, któremu towarzyszyło
jakże wymowne hasło: „Zauważ człowieka”.
To niezwykle istotne, że te drużyny krzewią wśród młodzieży
i dzieciaków tak ważne przesłania. Dwukrotnie gościłem na
wigiliach u zuchów i u harcerzy, od których dostałem pod choinkę
upominek i natychmiast nim poczęstowałem harcerzy, ale także
otrzymałem piękny kalendarz harcerski oraz breloczek w kształcie

8
lilijki za co serdecznie dziękuję - podkreślał wójt Gminy Jaworze.
Wśród kolędników odwiedzających urząd gminy nie zabrakło
wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
gimnazjalistów i przedszkolaków. Wójt otrzymał różnego
rodzaju ręcznie wykonane prezenty, a i sam częstował gości
słodkościami.
Odwiedził mnie mój „kolega” z malowania pisanek - Stasiu
Koniorczyk, który przyniósł w prezencie małą zimową czapeczkę wykonaną podczas warsztatów zorganizowanych przez
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki. Oczywiście prezent jest
u mnie w gablocie na honorowym miejscu.
Radosław Ostałkiewicz gościł między innymi w: Kole
Rencistów, Emerytów i Inwalidów, Kole Gospodyń Wiejskich,
spotkał się z dziećmi przebywającymi w Beskidzkim Zespole
Leczniczo-Rehabilitacyjnym, z Młodzieżową Radą Gminy czy
dyrekcją i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 1.
Wszystkie te zaproszenia są dla mnie niezwykle ważne i miłe
i z serca za nie dziękuję.
Również pragnę serdecznie podziękować Chórowi Parafii
Ewnagelicko - Augsburskiej za zaproszenie na chórową
gwiazdkę i spędzenie czterech godzin we wspaniałej atmosferze.
W prezencie otrzymałem słodycze oraz wspólne zdjęcia
z Jaworzańskiego Września, jednak co najważniejsze dostałem
na piśmie potwierdzenie, że jestem honorowym członkiem
jaworzańskiego chóru- Radosław Ostałkiewicz nie krył dumy. Przy
tej okazji za pośrednictwem Echa Jaworza pragnę podziękować
za kartki świąteczne, które otrzymałem od jaworzan, to dla mnie
naprawdę wiele znaczy. Natomiast w Nowym Roku pragnę złożyć
mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia, aby spełniły
się marzenia osobiste i zawodowe, a dla naszego wspaniałego
Jaworza, aby nadal tak piękniało, jak pięknieje i rozwijało się
w kierunku nowoczesnej miejscowości czego sobie i nam
wszystkim życzę.
Przygotowała Agata Jędrysko
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OŚRODEK PROMOCJI
GMINY JAWORZE
WERNISAŻ PACYKARZY
27.11. odbył się wernisaż PACYKARZY – Grupy Plastycznej
działającej przy „Galerii na Zdrojowej”.
Wystawa
przedstawia
rezultaty
cotygodniowego
rysowania i malowania.
Zaczęło się od warsztatów prowadzonych przez Alicję Wątor
- malarkę i scenografkę mieszkającą w Jaworzu.
Uczestniczki zajęć wyszły ze swoimi paletami, płótnami,
farbami, kartkami… z domów na wspólne zmagania z materią
malarską w gościnnej Galerii na Zdrojowej. Autorki wystawy
podkreślają, że lubią te spotkania, dlatego postanowiły założyć
Grupę Plastyczną.
Grupa ta, jak co rok, pokazała swoje prace szerszej

WARSZTATY ŚWIĄTECZNE
Warsztaty świąteczne zorganizowane 8 grudnia w Galerii
na Zdrojowej rozbudziły w uczestnikach kreatywność oraz
twórczość. Wykonane własnoręcznie choinki, bałwanki i aniołki

WIELKI KIERMASZ NA ZDROJOWEJ
W dniach 1-23.12 2015 w Galerii na Zdrojowej odbywał się
kiermasz bożonarodzeniowy. Zostały zaprezentowane prace
wielu twórców między innymi pani H. Śliwki, która wykonuje
cudeńka techniką szydełkową i haftem krzyżykowym. Oglądać
można choinki, kwiaty, gwiazdki i aniołki. Podziwiać również
można świąteczne prace pań i dzieci z Zespołu Szkół przy
BZLR w Jaworzu. Prace piękne, budzą duże zainteresowanie
odwiedzających. Ponadto zachwycają choinki p. I. Chrobok,
kartki i filiżanki ręcznie malowane przez p. B.Chałupską,
kolorowe szmacianki Wioli, ozdoby p. U. Farugi i szyszkowe

społeczności. Licznie przybyli goście, zachwyceni wystawą,
podziwiali różnorodność form artystycznych. Szczególne uznanie
zdobyła najmłodsza uczestniczka Grupy - 12-letnia Marysia
Zielecka.
OPGJ

były wyjątkowe! Jak zwykle panowała wesoła i ciepła atmosfera,
za co serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkanie
już w styczniu.
Szczególne podziękowania dla kadry z Beskidzkiego Zespołu
Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu.
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choinki wykonane przez chłopców z Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego. Intrygują bombki i choinki p. A.Ligockiej
z Istebnej, wianki i stroiki z wikliny papierowej p. Martiny
i Petry z Czech, obrazy i gwiazdki pani G. Laszczak. Wielki
podziw budzą wszystkie pięknie wykonane kartki z życzeniami.
Całości dopełniają ozdoby I. Kapałki i przepięknie, misternie
zdobione pierniczki p. A. Hamerlak. W Galerii panuje świąteczny
i tajemniczy klimat.
Zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszej Galerii oraz
do zakupu oryginalnie wykonanych prezentów.
OPGJ

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
„Mikołajowe Niespodzianki” z Ośrodkiem Promocji
Gminy Jaworze, które odbyły się 4 grudnia br. na sali
OSP Jaworze, były okazją do spotkania nie tylko ze
św. Mikołajem ale również elfem, tygryskiem, diabłem
i aniołkiem. W tym szczególnym dniu każde dziecko
otrzymało paczkę od św. Mikołaja, słodycze od diabełka
i dobre słowo od aniołka. Na spotkanie ze świętym
przybyło 62 dzieciaków i każde z nich otrzymało podarek.
Oprócz tego dzieci miały okazję do obejrzenia teatrzyku
o św. Mikołaju, w którym aktywnie uczestniczyły.
Dorośli mogli skorzystać z kącika kawowego
oraz nacieszyć oczy i zakupić ozdoby świąteczne na
zorganizowanym specjalnie dla nich przez Galerię na
Zdrojowej mini kiermaszu świątecznym. Sądząc po
minach dzieci rodziców można powiedzieć, że spotkanie
było udane.
Dziękujemy sponsorom Firmie Wader, Centrum
Zdrowia i Rehabilitacji Villi Barbara, OSP Jaworze oraz Pani
Barbarze Łukosz z firmy Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o.

za wkład rzeczowy i pomoc w organizacji tak ważnego dla dzieci
przedsięwzięcia.
OPGJ

ŚWIĄTECZNE JAWORZE
Święta Bożego Narodzenia 2015 bardziej przypominały okres
Wielkanocny, zaś Sylwester i Nowym Rok powitały nas mrozem,
choć bez śniegu. Jednak o wystrój świąteczny zadbały nie tylko
władze gminy, ale i prywatni właściciele swoich posesji. Na
zdjęciach prezentujemy kilka wybranych dekoracji świątecznych,
ale także w innych zakątkach Jaworza pojawiły się równie
ciekawe iluminacje domów. Gratulujemy inwencji!
Redakcja EJ, foto: R.Filipkowski
Świąteczna Szopka przy ulicy Pałacowej

Dom na skrzyżowaniu ulicy Cyprysowej i Zdrojowej

Świąteczna Szopka przy ulicy Wapienickiej (probostwo parafii katolickiej)
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Jak zwykle Turyści i Jaworzanie nie zawiedli.
Życzenia dla zebranych przekazał Wójt Gminy Jaworze Radosław
G. Ostałkiewicz w towarzystwie swojej zastępczyni Anny SkotnickiejNędzkiej i sekretarz gminy Eweliny Domagały. Życzenia do
mieszkańców i przybyłych gości w imieniu Rady Gminy skierował
również wiceprzewodniczący Rady Gminy Zygmunt Podkówka.
Jeszcze raz życzymy wszystkim szczęśliwego Nowego Roku.
Iluminacja fontanny solankowej Trzech Dziewic

NASZE DZIECI NASZA MŁODZIEŻ
ŚWIĄTECZNY CZAS W PUBLICZNYM
PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYCM
NR 1 W JAWORZU

Wraz z nadejściem jesieni nastały coraz to krótsze dni,
rozpoczęła się ponura, deszczowa aura. To wszystko potrafi
wprowadzić każdego nawet w depresyjny nastrój, ale nie nas.
Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, w naszym
przedszkolu wszystko „działa” na największych obrotach.
Tak więc dnia 27 listopada w Publicznym Przedszkolu
Samorządowym Nr 1 odbyło się uroczyste Pasowanie na
przedszkolaków. Głównymi bohaterami tej przedszkolnej
imprezy były dzieci z grupy I „Misiów”, grupy II „Kaczuszek”,
grupy III „Wiewiórek i grupy IV „Krasnoludków”. Wszystkie
przedszkolaki mają już za sobą pierwszą ważną uroczystość.
Dla niektórych dzieci był to debiutowy występ przed tak licznym
gronem zaproszonych gości. Podczas uroczystości dzieci
z poszczególnych grup prezentowały swoje umiejętności
artystyczne, śpiewając piosenki, tańcząc i recytując wiersze.
Dzielnie spisały się nasze maluszki, które wykazały się wielką
odwagą i pięknie doprowadziły swoje zaplanowane wystąpienie
do końca. Wielkie dla nich brawa.

Info OPG. Zdjęcia na facebook.com/kulturajaworze
Po skończonych występach, jedna z najstarszych
przedszkolaków - Ola, poprosiła Panią Dyrektor, aby dokonała aktu
pasowania każdego dziecka na pełnoprawnego przedszkolaka.
Na pamiątką tej uroczystości wszystkie dzieci otrzymały piękne
dyplomy. Uroczyste obietnice złożyli wobec swoich dzieci obecni
rodzice.
Również 9 grudnia dzieci uczestniczyły w kolejnym ważnym
wydarzeniu, a mianowicie w spotkaniu ze Świętym Mikołajem, na
które tak długo wyczekiwały.
Na samym początku uroczystości okazało się, że zamiast
Mikołaja odwiedziła wszystkie dzieci Anna, bohaterka bajki
pt.: „Kraina lodu”. Poprosiła, aby wszystkie zgromadzone
przedszkolaki wyczarowały prawdziwą lodową krainę. Z pomocą
Anny i zabawnego bałwanka Olafa, również bohatera bajki,
stworzono prawdziwie zimowy klimat na sali. Nie zabrakło tańców,
piosenek i pięknej muzyki.
Dzieci miały także przygotować deser lodowy dla Olafa, robiły
lodowe sople i mróz, a najważniejszym zadaniem było pomóc
Mikołajowi wydostać się z komina, w którym utknął. Na szczęście
dzieci podołały temu zadaniu, a nasz bohater dotarł do nas cały
i zdrowy z prezentami. Przedszkolaki przyjęły z wielką radością
gościa, który wszystkie dzieci sadzał na swoich kolanach,
rozmawiał z nimi i co najważniejsze obdarowywał prezentami. Po
skończonym spotkaniu dzieci udały się do przedszkola na pyszny
obiadek. Po dotarciu na miejsce okazało się, że Mikołaj również
odwiedził przedszkole i pozostawił w każdej z sal podarki. Były
to m.in. klocki, puzzle, gry, maskotki, lalki, samochody, wózki dla
lalek.

12

STYCZEŃ

2016

W naszym przedszkolu w grudniu odbyły się również zajęcia
otwarte dla rodziców. Kierując się zadaniami, jakie realizujemy
w tym roku szkolnym, w grupach najstarszych przygotowane
zajęcia skupiały się wokół przedszkolaka jako przyszłego
czytelnika.
W grupie III „Wiewiórek” opracowano bajkę rosyjską pt.:
„Fujarka” za pomocą werbalnych i niewerbalnych środków
przekazu, jakimi są gest, mimika. Natomiast grupa IV,
„Krasnoludki” przygotowały inscenizację pt.: „Święto bajek”.
Podczas zajęć nie zabrakło również zabaw ruchowych, piosenek
i prostych układów tanecznych.
Nauczycielka: Katarzyna Dwornik-Rychta

CO NOWEGO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 2

tańców, pląsów i zabaw przy muzyce. Słodki poczęstunek był
miłym zakończeniem tego radosnego spotkania. Serdecznie
dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości.
Wraz z nadejściem grudnia, po raz kolejny otwarty został
w
naszym
przedszkolu
KIERMASZ
ŚWIĄTECZNY
zorganizowany wspólnie z Radą Rodziców. Wprowadził on
wszystkich w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Zgromadzone
i zaprezentowane niepowtarzalne ozdoby świąteczne: wspaniałe
stroiki, kartki, koronkowe gwiazdki, aniołki, bombki, lampiony,
ozdoby z szyszek, były dziełem rąk dzieci, rodziców i personelu
przedszkola. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem.
Fundusze zebrane podczas kiermaszu zasiliły konto Rady
Rodziców, która wykorzysta zebrane środki na potrzeby
przedszkola. Bardzo dziękujemy zarówno wszystkim
wykonawcom jak i nabywcom tak niepowtarzalnych ozdób
a przede wszystkim mamusiom, które poświęcając swój
czas, prowadziły kiermasz.

Listopad zakończył się w przedszkolu nr 2 andrzejkową
zabawą zorganizowaną osobno dla grup młodszych i starszych.
Dzień ten dostarczył przedszkolakom wielu przeżyć i emocji.
Dzieci miały okazję poznać ludowe zwyczaje andrzejkowe.
Wszystkie z wielką radością brały udział w różnych wróżbach
wiedząc, że jest to tylko zabawa. Swoją przyszłość odkrywały
losując przedmioty, które przepowiadały, w jakim zawodzie będą
pracowały, kiedy dorosną, przebijały igłą serduszka z imionami
a także przy pomocy ,,czarodziejskiej butelki” dowiadywały się,
co czeka je w przyszłości. Nie zabrakło również konkursów,

Dziewiątego grudnia nadszedł długo oczekiwany przez
dzieci dzień, w którym odwiedził nasze przedszkole Mikołaj.
Przedszkolaki przygotowały się do tej wizyty solidnie,
poruszając tę tematykę podczas różnych zajęć: poznały
prawdziwą historię świętego Mikołaja, wykonały mikołajkowe
prace plastyczne, nauczyły się piosenek dla Mikołaja. Na ten
wyjątkowy dzień nasze przedszkole było pięknie udekorowane,
aby Mikołaj widział, że czekaliśmy na Niego i by czuł się miło
w naszych skromnych progach. Wprawdzie nasz Gość przybył
z kilkudniowym opóźnieniem, lecz rozumiejąc Jego zapracowanie,
dzieci wybaczyły Mu to. W tym dniu już od samego rana panował
radosny, świąteczny nastrój. Przedszkolaki wyglądały przez okna,
nasłuchiwały dzwoneczków, z przejęciem powtarzały wyuczone
dla Mikołaja piosenki.
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I… przyjechał. Wpierw zaprosił dzieci do obejrzenia
mikołajkowego przedstawienia w wykonaniu aktorów teatru
„SKRZAT” z Krakowa a potem przedszkolaki zaśpiewały
przygotowane dla Niego piosenki, które przyjął z wielką radością
klaszcząc z zachwytu. Wreszcie nastąpił ten najważniejszy
moment, kiedy to każde dziecko otrzymało podarunek od
Mikołaja (paczki zostały zakupione z funduszu Rady Rodziców)
i mogło z Nim porozmawiać. Dzieci podchodziły do Mikołaja
z radością ale również z onieśmieleniem i lękiem, gdyż mógł zadać
różne, czasem niewygodne pytania. Wszystkie jednak odchodziły
z paczką, zadowolone i uśmiechnięte. Pamiątkowe zdjęcia
z Mikołajem zakończyły to miłe spotkanie. Przed odejściem Gościa
przedszkolaki gorąco zaprosiły Go do nas za rok i obiecały, że
w tym czasie będą bardzo grzeczne. Mikołaj zaś życzył wszystkim
radosnych świąt Bożego Narodzenia, grzecznym dzieciom
pięknych prezentów pod choinką i obiecał, że za rok na pewno
przybędzie. Mikołaju – już czekamy!
Nauczycielka Teresa Ślezińska
Przedszkolaki zbierają karmę dla psów i kotów
To już trzeci raz!!! Trzeci raz, z
wielkim sukcesem, przeprowadziliśmy
w Przedszkolu nr 2 w Jaworzu zbiórkę
karmy dla psów i kotów. Tym razem
pomogliśmy
podopiecznym
Przystań
Ocalenie
z
Tychów
(https://web.facebook.com/PrzystańOcalenie- lub www.przystanocalenie.pl; nr KRS 0000015352).
Ogromnie cieszy nas zaangażowanie wszystkich dzieci
z naszego przedszkola w naszą, coroczną już, akcję pomocy. Dzięki
temu mogliśmy zebrać aż 40 kg karmy! Więcej informacji można
zobaczyć również na Facebook’owym profilu Przystań Ocalenie
i naszego Przedszkola nr 2. Ponadto, przy okazji zbiórki karmy, w
Przedszkolu przeprowadziliśmy zajęcia dla dzieci nakierowane

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

na wskazanie odpowiedniego traktowania zwierząt, konieczność
niesienia im pomocy oraz odpowiedzialności za te, które posiadamy
w swoich domach. Chcemy pokazywać dzieciom że zwierzęta,
tak samo jak my, odczuwają smutek czy radość, myślą ale przede
wszystkim potrzebują naszej właściwej opieki i pomocy.
Mamy ogromną nadzieję że w przyszłym roku uda nam się znów
przeprowadzić taką zbiórkę – niesamowita jest radość i wdzięczność
tych psów i kotów, kiedy przywozimy jedzenie, a one biegają wokół
nas z radością.
Wielkie podziękowania muszą być przekazane również dla Pani
Czesławy Cybułki – Dyrektor Przedszkola nr 2 – gdyż bez jej zgody
nie mielibyśmy możliwości przeprowadzenia zbiórki karmy, zatem
dziękujemy bardzo!
Dziękujemy wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom za udział i
zaangażowanie!
Małgorzata Gwóźdź, Elżbieta Gwóźdź
dzwoneczków, a potem w klasach pojawił się brodaty pan,
w czerwonym stroju, z orszakiem Aniołków i słodkim upominkiem.
Oczywiście okazało się, że wszystkie Dzieci przez cały rok
były niezwykle grzeczne, uczyły się pilnie, słuchały nauczycieli
i rodziców. Św. Mikołaj ze zrozumieniem kiwał głową, uśmiechał
się znacząco, a jako że bardzo lubi piosenki, namawiał Dzieci
do śpiewania. Potem nastąpił długo wyczekiwany moment
wręczania słodkości. Dzieci dziękowały, a potem z wypiekami na
zadowolonych buźkach pożegnały Gościa i zgodnie zapraszały
go za rok. Św. Mikołaj obiecał rychłe spotkanie, pożegnał się
i znikł tak nagle, jak się pojawił. Dzieci długo jeszcze wspominały
wizytę, a buzie umazane czekoladą potwierdzały ich radość.
„… Prawda jest, prawda jest, że Św. Mikołaj dobry jest!...”

Scena wypełniona Talentami

„Mikołaj się zbliża, dzieci się radują…”
Tego Starszego Pana znają wszyscy, bez względu na wiek
czy narodowość. Najmłodsi czekają z utęsknieniem, aż wreszcie
pojawi się w drzwiach. Poniedziałkowe zajęcia obfitowały we
wspomnienia rozemocjonowanych dzieci, które z przejęciem
opowiadały o wizycie Św. Mikołaja w ich domach. Jakież
jednak było zaskoczenie, gdy i w szkole dał się słyszeć dźwięk

Kolejny koncert Giełdy Talentów już za nami. 10 grudnia
2015r. na naszej szkolnej scenie wystąpiły utalentowane
Gwiazdki. A tego roku zgłosiła się rekordowa liczba uczestników.
Zgromadzona licznie publiczność mogła podziwiać przeróżne
występy. Nie zabrakło też pasjonatów malarstwa i konstrukcji
LEGO. Dech zapierały akrobatyczne popisy i pokazy tańca.
Zachwycała również gra na instrumentach. Pianiści, gitarzyści
i młodziutka skrzypaczka dowiedli, że mają talent. Repertuar
granych utworów był zarówno klasyczny, jak i popularny, a nawet
mocno rockowy. Najliczniejszą grupę stanowili recytatorzy.
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W wykonaniu najmłodszych uczestników koncertu usłyszeliśmy
wiersze o zwierzątkach, o czarach, o daktylach i warzywach na
straganie, o Samochwale, o skakance i o Samosi. Drugą, nie
mniej liczną, grupę stanowiły wokalistki. W ich wykonaniu, trzeba
przyznać – profesjonalnym, publiczność mogła usłyszeć utwory
folklorystyczne, z dziecięcej płytoteki, jak i te całkiem dorosłe,
wprost z list przebojów. Spore zainteresowanie towarzyszyło
grupie akustycznej, która wykonywała piosenkę w rytm
wystukiwany kubeczkami. Po raz pierwszy na koncercie Giełdy
Talentów wystąpili, z sukcesem, dwaj młodzi kabareciarze.
Zadowoleni artyści odebrali pamiątkowe dyplomy, mnóstwo
pochwał i braw.

Pianistka Jagoda Pytlowany kl.6

Góralka Izabella Kapałka kl.1

W czasie trwania koncertu swoje podwoje otwarł także
Kiermasz Świąteczny. Można było nabyć oryginalne ozdoby
bożonarodzeniowe, w większości ręcznie wykonane. Ogromną
popularnością cieszyły się przepyszne słodkości – rogaliki
i pierniczki. A zimowe zapasy, wprost z babcinej spiżarni, znikały
jak zaczarowane.
Na zakończenie Prowadzące koncert złożyły wszystkim
z serca płynące świąteczne życzenia.
Zespół Promocji Szkoły

Skrzypaczka Katarzyna Dziedzic kl.1

2016
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Życzenia
„Są święta w naszym kalendarzu najdroższe i najbliższe,
bo wywołują falę marzeń najczulszych i najmilszych.”
Przyjaciołom Szkoły, Rodzicom oraz nam wszystkim życzymy,
abyśmy potrafili wspólnie budować lepsze jutro, w dialogu
poszukiwać wzajemnej akceptacji. Abyśmy w uroczystej
i podniosłej scenerii Świąt odkryli głębokie pragnienie
bycia lepszymi.
Życzymy, aby... przy świątecznym stole nie zabrakło ciepłej,
rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok 2016 niósł ze sobą szczęście
i pomyślność. Aby wszystkie dni w roku były piękne
jak wigilijny wieczór.
Niech Wasze twarze i twarze Waszych najbliższych zawsze
rozpromienia uśmiech, a Gwiazda Betlejemska prowadzi do
sukcesów, ku szczytom.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Prośba o pomoc
Szanowni mieszkańcy Jaworza,
od dwóch lat działa w naszej szkole koło regionalne, a od
niedawna zespół regionalny. Ich celem jest promowanie kultury
i tradycji Śląska Cieszyńskiego oraz prezentowanie tańców
regionalnych. Występy zespołu miałyby uświetnić uroczystości
szkolne oraz lokalne. Zależy nam, aby mali artyści prezentowali
się profesjonalnie. Nie będzie to możliwe bez odpowiedniej oprawy
w postaci tradycyjnych strojów, dlatego zwracamy się z prośbą
do Czytelników „Echa Jaworza” o pomoc w ich skompletowaniu.
Jeśli posiadają Państwo stroje (lub elementy strojów), które nie
są już używane, będziemy wdzięczni za przekazanie ich na rzecz
naszej szkoły.

Szlachetna Paczka
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu po raz drugi zaangażowała
się w przygotowanie „Szlachetnej Paczki”. Z przyjemnością
informujemy, że dzięki Państwa ofiarności i otwartym sercom,
pracy Samorządu Uczniowskiego oraz pomocy nauczycieli
i pracowników obsługi szkoły udało się zgromadzić wszystkie
potrzebne wybranej przez nas rodzinie rzeczy.
Od Państwa zebraliśmy 1155 zł, Samorząd Uczniowski
przekazał 350 zł, szkoła przekazała produkty spożywcze. Ponadto
otrzymaliśmy od Państwa dary rzeczowe w dużej ilości; artykuły
higieniczne i chemiczne (płyny, proszki, mydła), kosmetyki,
żywność, słodycze, odzież, obuwie, nawet nowiutki mop parowy.
Klasa III c ufundowała bon podarunkowy do księgarni o wartości
100 zł., klasa V c ufundowała bon podarunkowy do drogerii
o wartości 100 zł. Przekazaliśmy rodzinie Pani Haliny 1500 zł na
zakup nowych mebli kuchennych, o których rodzina marzyła, a na
które nie było ich stać. O realizacji tego marzenia dowiemy się ze
zdjęć, które rodzina prześle.

16
Podsumowując, kolejny raz dzięki Państwa ofiarności i naszej
pracy udało się sfinalizować z sukcesem „Szlachetną Paczkę”,
za co ogromnie dziękujemy w imieniu uczniów, którzy od
Państwa biorą wzorce najlepiej pojętej dobroczynności, empatii
i wrażliwości. Dziękujemy w imieniu swoim, nauczycieli, bo tylko
nasza wspólna praca ma szanse największego powodzenia.
Dziękujemy najbardziej w imieniu wybranej przez szkołę
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rodziny. Pani Halina w liście napisanym do szkoły w ramach
podziękowania mówi, że najważniejsze dla Nich było odzyskanie
wiary w ludzi. Pięknie, że tymi ludźmi jesteśmy my. List, za zgodą
Pani Haliny publikujemy, abyście Państwo mogli się wzruszyć tak
jak my, gdy go czytaliśmy.
Jeszcze raz dziękujemy!
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„Człowiek a środowisko”
Już od dziesięciu lat uczniowie naszej szkoły biorą udział
w Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Człowiek a środowisko”
organizowanym pod patronatem Starosty Bielskiego pana
Andrzeja Płonki. Konkurs cieszy się coraz większą popularnością
wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
W tym roku wzięło w nim udział około 230 uczniów, mniej niż
w latach ubiegłych, jednak poziom prac był bardzo wysoki.
Uczniowie wykonywali prace wybierając spośród czterech
kategorii: prace plastyczne, literackie, fotograficzne i multimedialne. Członkowie komisji mieli „ twardy orzech do zgryzienia”,
kiedy podczas burzliwych obrad wybierali najlepsze prace.
W piątek 4 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów
i nagród.

„Kto wie, czy za rogiem nie stoją Anioł z Bogiem?”
18 grudnia mieliśmy okazję oderwać się od spraw
przyziemnych i przenieść w świat wartości duchowych za sprawą
szkolnych jasełek, które przygotowała klasa 3c pod opieką siostry
Elżbiety i pani Beaty Stec.
Tegoroczne przedstawienie różniło się jednak od tradycyjnych
bożonarodzeniowych opowieści. Nie było stajenki ze Świętą
Rodziną, królewskiego orszaku i ubogich pasterzy. Zastąpili
ich dziewiętnastowieczni mieszczanie i wnętrza kamienic
wyczarowane przez panią Joannę Lorańczyk-Czader. W takiej
właśnie scenerii rozgrywa się przedstawienie „Czerwone trzewiki”.
Dopiero pojawienie się Zwiastującego Anioła i Matki Boskiej nadaje
widowisku religijnego charakteru. Dzięki nowotestamentowym
postaciom mieszkańcy miasta, obdarowując się prezentami,
odkrywają sens Bożej miłości. Wręczanie upominków jest bowiem
powtórzeniem, na ludzką miarę, tego zdarzenia sprzed 2 tysięcy
lat- ofiarowania Syna Bożego wszystkim ludziom, ofiarowania
Miłości.
Oryginalnemu przedstawieniu jasełkowemu towarzyszyła
równie zaskakująca oprawa muzyczna - anielski chór pani
Teresy Adamus sięgnął w tym roku do repertuaru pop-rockowego
i oprócz tradycyjnych kolęd, zaśpiewał przeboje Czerwonych Gitar
i De Su.
Pomimo trudnej tematyki spektakl oglądało się lekko
i przyjemnie. Ogromna w tym zasługa młodych aktorów, którzy
z wyczuciem odegrali swoje role oraz „Jaworowej Gromady”
wypełniającej przestrzeń świąteczną muzyką.
polonista Tomasz Zdunek

Z ogromną radością informujemy, że uczniowie naszej szkoły
otrzymali aż sześć nagród.
Oto laureaci konkursu:
• Korneliusz Piaskowski z klasy 3c- I miejsce w kategorii prac
plastycznych
• Dominika Maciejowska z klasy 1c- II miejsce w kategorii prac
fotograficznych
• Zuzanna Kempny z klasy 1c- II miejsce w kategorii prac
literackich
• Bartosz Wiekiera z klasy 5a – III miejsce w kategorii prac
multimedialnych
• Urszula Krupa z klasy 3a oraz Aleksandra Krupa z klasy 1c –
wyróżnienia w kategorii prac multimedialnych.
Laureatom serdecznie gratulujemy !!!!
M. Hawełek, B. Ryś
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Z KART HISTORII
DZIEŃ BABCI I DZIADKA NA BŁATNI
I W JOSIONKACH W DAWNYCH
CZASACH
Tym razem chciałbym coś opowiedzieć o szacunku wobec
starszych ludzi, a więc starki, starzika, rodziców, wujostwa
i sąsiadów. Wspominając o „dawnych czasach” mam na myśli
„dzień wczorajszy” - ponieważ czas tak szybko ucieka, że nawet
dziś opowiadając wspomnienia z dawnych lat dla czytelników
Echa Jaworza, nie czuję upływu czasu. Wszakże wspominam
czasy powojenne, a więc to co działo się kilkadziesiąt lat temu. Do
refleksji skłania mnie nadchodzący Dzień Babci i Dzień Dziadka,
tak uroczyście obchodzony także w Jaworzu, a to szczególnie za
sprawą najmłodszych jaworzan z naszych przedszkoli.
Ale wróćmy kilka dekad wstecz.
Przede wszystkim w czasach mojego dzieciństwa na Błatni,
a także w Josionkach (Nałężu) i Brennej nie było w kalendarzu
takiego święta. To znaczy, ponieważ nie było takiego jednego
dnia w roku, dlatego trwało przez cale 365 dni w roku. Z pokolenia
na pokolenie był przekazywany szacunek dla starki i starzika.
Powiem tak, tu w górach były trzy największe świętości po
Bogu: farorz czyli ksiądz, rechtór (nauczyciel), ojciec oraz starzik
ze starką. No a potem byli: mama, wujostwo i ciotki, sąsiedzi
i każdy napotkany starszy od nas człowiek. Jak do młodego
człowieka mówił ksiądz, rechtór (nauczyciel) lub ojciec, to dla nas
wszystkich młodych było to porównywalne z tym, jakby sam Bóg
do nas mówił. Dlatego było nie do pomyślenia, aby ich ignorować.
Gdybyśmy nie usłuchali księdza czy nauczyciela, a dowiedziałby
się o tym ojciec (co było pewne jak dzień i noc),
to czekałaby nas „wypłata”, czyli lanie pasem.
Nie była to żadna przemoc jak dziś się to określa
przy okazji „bezstresowego wychowywania
dzieci”. Tak samo „wypłata” przez nauczyciela
np. Bojdę ze szkoły w Josionkach. Dodam na
marginesie, że wiele lat później, będąc już
dorosłym, spotkałem się z moim nauczycielem
panem Bojdą i w trakcie rozmowy zapytał mnie,
czy nie mam żalu do niego za te „wypłaty”, jakie
nam dawał. Odpowiedziałem, że nie bo wiem,
że na nie zasłużyliśmy, a ja jako mały Jędruś
byłem grzeczny na Błatni, ale gorzej bywało już
w szkole.
Ale wróćmy do domu rodzinnego.
My wnukowie bardzo szanowaliśmy naszych starzików za
to, że byli dla nas cierpliwi, tłumaczyli właściwe zachowania,
rzadko musieli coś naskarżyć rodzicom, poza tym nas bardzo
rozpieszczali. Dodatkowo mieli dla nas więcej czasu niż rodzice.
Tato był kominiarzem i jak wyszedł z domu do pracy (a przeszedł
chyba cały Śląsk Cieszyński), to wracał w sobotę. I wówczas
był właśnie „sądny dzień” dla nas, jeżeli coś nabroiliśmy. Mama
musiała zajmować się gospodarstwem, zwierzętami, nami,
pracami polowymi. Na Błatni ujcowie (czyli wujkowie) pracowali
w lesie jako drwale. Starzik był już na rencie, więc siłą rzeczy to
starzikowie mieli najwięcej czasu dla nas. W domu u rodziców
częścią naszego życia była praca, dlatego bardziej lubiłem
starziczka i stareczke. Ja mając 5 lat nieraz musiałem iść na
pastwisko paść krowę, a nie było to blisko domu. A na Błatni
wieczorami to starziki siadali z wnukami i opowiadali bajki,
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legendy, na przykład; o wielkich ludziach olbrzymach, którzy
dawniej mieszkali na groniach i np. podawali sobie drewno
z Błatni na Skrzyczne lub Czantorię i Równicę. To pobudzało
naszą fantazję, ale i strach, że kiedyś tacy wielcy ludzie
zamieszkiwali nasze Beskidy.
Jednak najgorsze, przynajmniej dla mnie, były opowieści
o utopcach, smokach mieszkających w górach. Tego nie lubiłem,
gdyż to wzbudzało wielki strach. Mama i starzikowie kupowali nam
też książeczki z obrazkami, im więcej było obrazków tym lepiej
dla nas. Oni mogli coś więcej zrobić koło domu, a my mogliśmy
pooglądać książeczkę z bajkami czy nawet porysować – jeśli było
w niej coś do uzupełnienia w formie rysunku czy malowanki.
Poza tym dziadkowie (starziki) opowiadali dawne historie
rodzinne i my młodzi przysłuchiwaliśmy się ich opowieściom.
Obojętne czy były to bajki, czy jakieś wspomnienia rodzinne,
czy też opowieści z wyjść do Skoczowa, Brennej, Cieszyna,
Trzyńca czy Bielska. To było możliwe na Błatni, ale już w domu
w Josionkach, gdy do ojca przychodzili znajomi, sąsiedzi, koledzy
to my dzieci musieliśmy iść do innej izby.
Przed wojną, a i po niej rodzice często oddawali swe córki
oraz synów na służbę do bogatszych gospodarzy. Moja mama
służyła przed wojną w rodzinie żydowskiej, a w czasie okupacji
u Niemców w Międzyrzeczu. Ja też miałem jako sześcioletni
chłopiec trafić na służbę do Siedloka w Puńcowie, ale chyba
uchroniła mnie mama i ciotki, które wiedziały, co to znaczy iść na
służbę. Z biegiem lat nadeszły nowe realia, które pozwoliły nam
młodym odnaleźć się w nowych uwarunkowaniach społecznych,
dzięki czemu mogliśmy rozpocząć normalną naukę i pracę, bez
„służenia” komukolwiek. Tak więc ja wybrałem po ojcu zawód
kominiarza.
Wracając do starzików, Oni wspomagali wychowanie wnuków
na normalnych odpowiedzialnych ludzi. Robili to łagodniej niż tata
i mama, ale również konsekwentnie. Szacunek wobec starszych
był czymś tak naturalnym jak zaspokajanie
potrzeb jedzenia, picia, oddychania itd. To było
tak oczywiste, że nikomu nawet przez myśl
nie przeszło, aby to kwestionować i próbować
„domowej rewolucji”. Starzik i stareczka wskazywali nieustannie na jedną zasadę : jesteś
młody, szanuj starszych, bo sam kiedyś
będziesz stary! A wówczas i Ty będziesz
mógł liczyć na szacunek wobec siebie od
swoich dzieci i wnuków, oraz bądź dobry dla
wszystkich a dobro kiedyś wróci do ciebie.
Zasada pewnie tak genialna niczym Dekalog,
tyle, że współczesne życie biegnie własnymi już
torami, niekoniecznie dobrymi.
Na wychowanie oprócz starzików, rodziców, wujostwa, wpływ
również mieli sąsiedzi. A jak? Ano ucząc szacunku. Gdy sąsiad
poprosił, aby w czymś pomóc, było nie do pomyślenia, aby to
(jak mówi dziś młodzież) „olać”. To samo dotyczyło pozdrowienia
„dzień dobry” lub „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”
czy „Szczęść Boże” lub „Boże pomóż”. Gdybym np. ja przeszedł
obok sąsiada czy sąsiadki i nie powiedział jednego z powyższych
pozdrowień, to on lub ona sama by mnie zawołała „Jędruś
chyba o czymś zapomniałeś… co się mówi, jak się przechodzi
obok starszego?”, a poza tym o tym dowiedzieliby się rodzice
i „wypłata” byłaby pewna i to taka, że potem nie było wiadomo, jaką
częścią ciała usiąść na stołku. Stąd we krwi mieliśmy szacunek
i naturalny obowiązek, jako dobry obyczaj pozdrowienia każdego
starszego napotkanego na naszej drodze, nie tylko sąsiadów,
ale i turystów. Z resztą do dziś na szlakach turystycznych
pozostał zwyczaj pozdrawiania nawet nieznajomych górskich
piechurów czy rowerzystów. No może wyjątkiem jest Gubałówka
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w Zakopanem, gdzie rzesze ludzi przetaczają się po szczycie
i albo podziwiają stragany, albo górskie szczyty nie zwracając
uwagi na innych ludzi.
Takie były dawniej powszechnie panujące zwyczaje. Kiedy
to się zmieniło? Dokładnie nie pamiętam. Wiem, że jak już
mieszkałem w Josionkach, to nadal panowały takie obyczaje. To
dotyczyło również pierwszeństwa miejsca w ławce w kościele dla
osoby starszej oraz w autobusie PKS już w latach 60-tych XX
wieku, kiedy Josionki miały połączenie autobusowe ze „światem”.
Wówczas takimi znanymi kierowcami jeżdżącymi na trasie
Bielsko - Nałęże byli: Kowalczyk, Wachmeta i Kawik. Pamiętam
jak ten pierwszy, widząc np. siedzącego nastolatka i stojącą obok
starszą osobę, potrafił zatrzymać autobus między przystankami
i wyjść zza kierownicy i chwytając za kołnierz „pomóc” wstać
młodemu człowiekowi, aby starsza osoba mogła usiąść. Po
czym kontynuował jazdę autobusem dalej, a młody zawstydzony
człowiek już pamiętał na długo o właściwym zachowaniu.
Co wpłynęło na zmianę zachowań młodych ludzi? Pewnie
wzorce czerpane z mediów (TV i internet, przedruki z zachodniej
i amerykańskiej prasy) - z filmów wpierw tych zachodnich,
a obecnie rodzimej produkcji w tym reality show. Dziś wzorem
do naśladowania jest młody, zbuntowany człowiek, za nic mający
tradycyjne wartości rodzinne. Media pokazują rodzinę z reguły
poprzez różne patologie. Liczy się hajs (kasa czyli pieniądze),
lans (super nietuzinkowe przedmioty dla szpanu), chillout (totalne
wyluzowanie na weekend) i melange- czyt. Melanż - czyli ostra
popijawa. Wiem, że nie można uogólniać, ale te ostatnie nowe
trendy zmagają się z jeszcze tkwiącymi w rodzinach dawnymi
wartościami. Jeśli dziś młody człowiek chce kontynuować dawne
wartości, to ma do stoczenia na lada walkę z otoczeniem i samym
sobą, aby nie ulec pokusie i nie wybrać życia „na skróty”. Za
czasów mojego dzieciństwa i lat młodzieńczych, to co powiedzieli
starzik i starka, ojciec i matka, ksiądz i nauczyciel było świętością.
Dodam jeszcze, że szkoła w czasach mojego dzieciństwa nie
tylko „uczyła” przedmiotów, ale i wychowywała. Nauczyciel miał
wówczas nie tylko wielki szacunek, ale i prawa. Jak się zasłużyło
to liniją „po łapach” można było zarobić. Jak o tym dowiedzieli
się rodzice, to w domu była „ekstra wypłata” również dotkliwa.
Nikomu to na złe nie wyszło, a wręcz przeciwnie. A dziś? Gdyby
nauczyciel zbił niesfornego ucznia po rękach, a nawet podniósł
głos, to sprawa pewnie trafiłaby do prokuratury, a nauczyciel
musiałby szukać pracy poza zawodem.
Wrócę do pozdrawiania na ulicy, czy w górach. Spotykając
30-latka (na oko), wiedziałem że ja smarkacz muszę go pozdrowić,
jak spotykałem 50-latka, no to już był dla mnie wówczas sędziwy
człowiek i szacunek należał się podwójnie. Dziś oczywiście sam
uważam, że ktoś, kto ma 70 lat, należy dopiero do grupy starszej
młodzieży. Jednak kiedyś na Błatni czy już w Josionkach, widząc
z okna domu kogoś starszego przechodzącego obok domostwa,

RUDOLF PUTEK - WSPOMNIENIE
W 100-LECIE URODZIN
Rudolf Putek – wraz z żoną pochodzą z Małopolski
(Wadowice), po ślubie wybrali Jaworze jako miejsce
zamieszkania. Rudolf był entuzjastą sportu, a z zawodu był
fryzjerem. Tyle krótkiego CV człowieka – legendy związanego
z odradzającym się po II wojnie światowej w Jaworzu sportempiłką nożną i siatkową. Wielu z nas (tj. starszych mieszkańców
Jaworza) pamięta Rudolfa Putka w jego zakładzie fryzjerskim

otwierałem okno i pozdrawiałem. Mieszkając na Błatni za takie
pozdrowienia nieraz od turystów dostawałem cukierka, a to było
coś. Zdarzała się i pomarańcza od turystów z miasta, owocem
dzieliła się wówczas cała rodzina.
Wracając do szacunku w ławce kościelnej czy autobusie dziś.
Uważam nadal, że starszy człowiek wymaga tego pierwszeństwa
w wolnym miejscu w ławce czy na siedzeniu. Gdy słyszę,
że młody człowiek jest zmęczony po szkole, to…. wolę w tym
miejscu zamilknąć. Patrząc na swoje i rówieśników dzieciństwo,
gdy chodziliśmy do szkoły w Josionkach czy Brennej przez las, po
ciemku z lampką (ponad godzina marszu), a jeszcze po powrocie
do domu trzeba było pomagać w obejściu przy zwierzętach.
Następnego dnia natomiast znów z odrobionymi zadaniami przy
lampie karbidowej lub naftowej marsz do doliny do szkoły i tak
sześć dni w tygodniu.
W niedzielę na mszę do kościoła szliśmy również ponad
godzinę w jedną stronę.
Moim zdaniem ani rodzice, ani szkoła, ani kościół dziś nie
wpaja dzieciom i młodzieży zasad szacunku dla starszych,
którymi oni kiedyś sami zostaną. Rodzice zapracowani mają
coraz mniej czasu na wychowanie dzieci. Wychowaniem
zajmuje się telewizja, a dominują w godzinach popołudniowych
programy paradokumentalne typu „dlaczego ja, ty oni, pierwsza
zdrada, trudna sprawa…. itd.”. Księża i katecheci zmagają się
z nauką religii współczesnego zbuntowanego pokolenia. Szkoła
koncentruje się na nauce przedmiotów, mniej na wychowaniu
chociażby ze względu na większe prawa dzieci i rodziców,
aniżeli wychowawców. Może nieco uogólniam, ale taki jest
obraz większości współczesnych rodzin i szkoły. Do tego rodzice
zabiegani w pracy, emigracja zarobkowa itd. Dziadkowie?
Potrzebni jeśli nie wymagają opieki, a mogą być źródłem
dodatkowych dochodów rodziny. Niestety dziadkowie, traktowani
są jak balast w przypadku ich niepełnosprawności.
Dziś, gdyby nasi starzikowie, rodzice, wujkowie z grobu
powstali i zobaczyli rzeczywistość, pewnie sami chcieliby
ponownie położyć się w swych mogiłach. Wiadomo, że należy
dbać o dzieci aby, były zadbane, czyste, nakarmione, wypoczęte.
Jednak nie można doprowadzać do odwrócenia ról w rodzinie.
Wiem, że i dziś są miejscowości tu na Śląsku Cieszyńskim, gdzie
dawne zwyczaje nadal obowiązują i są czymś naturalnym. To
zależy od współdziałania rodziców, starzików, katechetów i księży
oraz szkoły. Nie chodzi o to, aby ktokolwiek kogokolwiek wyręczał
w wychowaniu dzieci, ale tylko współdziałanie tych środowisk
może przynieść efekty. Poza tym niegdyś ojciec mógł zarobić
na utrzymanie całej rodziny, szczególnie tu w górach. Mama
zajmowała się dziećmi i domem, a dodatkowo starziki pomagali
w wychowaniu wnucząt. Dziś są inne czasy, inne realia. Trudno
aby żądać od żony, by nie podejmowała pracy zawodowej.
Wspomnienia Andrzeja Śliwki - spisał Piotr Filipkowski

przy ul. Szkolnej, który o każdym meczu rozgrywanym w Jaworzu,
Jasienicy lub Bielsku opowiadał z entuzjazmem porównywalnym
chyba z Janem Ciszewskim - komentatorem sportowym. O kilka
słów wspomnień o Ojcu poprosiliśmy jego syna Zbigniewa
Putka –nie tylko wiceprzewodniczącego Rady Gminy i działacza
samorządowego od kilku dekad, ale również zapalonego
sympatyka sportu. Kilka słów tytułem uzupełnienia dotyczącego
początków klubu sportowego dodał Wiesław Klimaszewskipierwszy prezes klubu. Tak czy inaczej postać Rudolfa Putka
pozostaje „ikoną” początków piłki nożnej w Jaworzu po II wojnie
światowej.
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Dokładnie to mamy już 101 rocznicę urodzin, mój tato urodził
się w 1914 roku i dane mu było przeżyć 79 lat. Jak pamiętam
z jego wspomnień w okresie międzywojennym, brał udział
w życiu sportowym Wadowic, między innymi działał w Polskim
Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” - bardzo popularnym
w tamtych latach, o którym wspominał też wielokrotnie kardynał
Karol Wojtyła (późniejszy papież św. Jan Paweł II). Mój ojciec
dzięki działalności w „Sokole” miał zaszczepionego bakcyla sportu
i aktywności fizycznej. Pamiętam, jak zawsze nas strofował, że
mamy mieć „plecy proste, klatę do przodu, brzuch wciągnięty”.
Jego dewizą była zasada – w zdrowym ciele, zdrowy duch.
Wracając do pracy zawodowej tj. fryzjerstwa, mój ojciec
pierwszy zakład fryzjerski miał w budynku przy ul. Zdrojowej
(powyżej restauracji Jaworowe Zacisze), gdzie również mieścił
się zakład szewski i sklep z warzywami i owocami. Dopiero
potem w 1967 roku kupił działkę i wybudował dom przy
ul. Szkolnej, gdzie do końca swego zawodowego życia prowadził
zakład fryzjerski. Wracając do sportu, jak wspominał ojciec –
po wojnie w Jaworzu taką pierwszą dyscypliną był boks, a ring
mieścił się w ówczesnej restauracji „U Cholewika” (nie wiem, jaka
była wówczas oficjalna nazwa, właścicielami byli Miklerowie),
ale chodzi o dawną restaurację na skrzyżowaniu ulic Bielskiej
i Zdrojowej (gdzie do lat 90-tych XX wieku działał sklep meblowy).
Tam po wojnie działała restauracja, odbywały się tzw. potańcówki,
a doraźnie stawiano ring bokserski.
Mój tata był również kibicem żużla (na zawody jeździł do
Rybnika) no i piłki nożnej.
A jakie były początki piłki nożnej w Jaworzu?
Jak pamiętam z opowieści ojca, nad Willą Relax (to miejsce
nazywało się „pod bukami”) harcerze mieli biwaki. Młodzi chłopcy
z Jaworza też tam przychodzili i grywali w piłkę z harcerzami.
Tata o tym się dowiedział i postanowił (to były początki lat 60-tych
XX wieku) zorganizować drużynę piłkarską spośród jaworzan.
Trudno dziś używać nawet nazwy drużyna czy klub. Po prostu
była to oddolna jego inicjatywa, do której przyłączyli się wkrótce
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inni entuzjaści piłki nożnej, ta sekcja powstała z inicjatywy mego
ojca Rudolfa. Pamiętam, że nie chciał, aby stała się modnym
wówczas LZS-em czyli Ludowym Zespołem Sportowym. Ojciec
dążył do tego, aby sekcja przyjęła nazwę KS Leśnik-Drzewiarz
Jaworze. Chodziło o sponsorów, a tymi mogły być wówczas
pobliskie Nadleśnictwo Bielsko i Fabryka Mebli Giętych. Boisko
było „za oborą” czyli przy dzisiejszej ulicy Koralowej – tam gdzie
mieści się kompleks sportowy. Tyle, że nie było pełnowymiarowe,
a poza tym bramki były ustawione w kierunku północ-południe,
zatem nie było równe, lecz był spad w kierunku północnym.
Stąd i rozgrywane mecze i wyniki dziś budziłyby pewnie większe
kontrowersje niż wówczas.
Wtedy tj. w początku lat 60-tych wszyscy grali amatorsko.
Brakowało pieniędzy na wszystko, na ubiór sportowy i piłki.
Mój tata na początku był wszystkim: trenerem, szewcem no
i kierownikiem sekcji. Szewcem dlatego, że zawodnicy mieli do
dyspozycji jedną piłkę, a zużyte tata „załatwił” w Klubie BKS
w Bielsku-Białej. Stamtąd też udało mu się pozyskać stare buty,
spodenki, getry i koszulki, które wymagały zszywania i naprawy.
Buty piłkarskie były wówczas ze skóry, to wszystko trzeba było
naprawić, nabić korki od spodu itd. Bramki były z juty. Jeśli
piłka została przebita, trzeba było kupić specjalną do niej dętkę,
napompować, a całość zaszyć. Na szwie piłka nigdy nie była równa
ze względu na wystający wentyl i jeśli zawodnik oberwał takim
„sprzętem” ze szwem - nie było to zbyt miłe doznanie. Z czasem
na mecze udało się pozyskać normalną piłkę, zaś treningowe
wszystkie były wielokrotnie zszywane. Największym pechem, jaki
towarzyszył rozgrywkom, była sytuacja, gdy piłka przeszła poza
bramką i trafiła w ogrodzenie PGR, które było z drutu kolczastego.
Wówczas właściwie spotkanie się kończyło, ponieważ drugiej
piłki na początku działalności sekcji nie było. Buty, piłka, siatka
z bramki po każdym meczu wracały do reperacji, a tym zajmował
się początkowo mój tata. U nas w domu wszystkie te rzeczy były
naprawiane przez tatę, mama z kolei prała bluzki i spodenki
w „automacie” typu Frania. Natomiast ja z bratem zajmowaliśmy
się jako mali chłopcy wiązaniem podziurawionych siatek z juty
do bramek na kolejny mecz. Zatem po meczu nasz dom dalej żył
piłką nożną.
W momencie gdy klub formalnie już zaczął działać jako KS
Leśnik-Drzewiarz Jaworze, a jego prezesem został Wiesław
Klimaszewski – potem dyrektor Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Jaworzu, sytuacja uległa poprawie. Ojciec już
nie musiał wszystkim się zajmować. Dodam jeszcze, że na mecze
wówczas chodziło więcej ludzi niż obecnie. Pewnie dlatego, że
każdy był wtedy wielkim wydarzeniem. Telewizor czy radio były
rzadkością, dlatego każde wydarzenie sportowe, czy zabawa
taneczna na wsi były szczególnymi zjawiskami społecznymi.
Zawodnikami klubu byli wówczas jaworzanie i mieszkańcy
z sąsiadującej Jasienicy. Od momentu, gdy prezesem Klubu
został W. Klimaszewski, sekcja piłki nożnej stawała się coraz
bardziej „cywilizowana”. Przy ul. Pałacowej klub miał swoją
szatnię, stroje piłkarskie były prane w pralni Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego. Częściowo również buty piłkarskie
były naprawiane w MOW, ale poważniejsze naprawy obuwia
zawodników wykonywał nadal mój ojciec Rudolf. To było już
duże udogodnienie dla klubu. Wówczas Rudolf Zipser z ul.
Kalwaria był gospodarzem klubu, a więc dbał o stroje, piłki, siatkę
itp. Jednak dla mojego taty dalej klub był „oczkiem w głowie”.
Z tego co pamiętam wówczas ojciec Rudolf Putek był autorytetem
wśród piłkarzy. W centrum Jaworza mieściła się „Gospoda pod
Goruszką”, ojciec często przed meczami „wizytował” to miejsce.
I jeśli jakiegoś piłkarza spotkał przed rozgrywką z kuflem piwa, to
ów już wiedział, że następnego dnia nie powinien pojawiać się na
boisku, bo ojciec nie dopuści go do gry, nawet jeśli nasza drużyna
miałaby grać w niepełnym składzie. Jak wspomina ówczesny prezes
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KS Leśnik-Drzewiarz Wiesław Klimaszewski (wówczas zarazem
dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego) - Rudolf Putek,
organizując młodzież do zawodów piłkarskich, pokrywał znaczną
część kosztów utrzymania drużyny. W czasie gdy klub formalnie
rozpoczynał działalność, Rudolf Putek przynosił zawodnikom na
treningi napoje i słodycze. W czasie gdy KS już formalnie działał, jako
prezes starłem się, aby piłkarze mieli w rezerwie dodatkową piłkę na
wypadek „trafienia” w ogrodzenie PGR. Skarbnikiem klubu był Jan
Kowalski.
Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale powstała druga sekcjato była siatkówka mężczyzn (trenerem był pan Stanisław Piętka
z MOW). Wówczas „hala sportowa” mieściła się chyba
w dawnej restauracji w obiekcie dawniej należącym do hrabiego
Larischa na terenie zespołu pałacowego przy ul.Zdrojowej.
Pewnie niektórzy pamiętają jeszcze dawne zabudowania
na terenie obecnego boiska MOW bliżej potoku (naprzeciw
Restauracji Jaworowe Zacisze), obiekt ten istniał do lat 70-tych
XX wieku. Tam odbywały się mecze siatkówki. Widzowie mogli
stać po bokach z rozstawionymi nogami, aby nie przekraczać
linii boiska. Grali wówczas panowie: Stanisław Piętka, Alfred
Kosma, Roman Przybyła czyli wychowawcy z MOW oraz chłopcy
z Jaworza (wielu nazwisk już nie pamiętam). Tu wspomnieć
należy również Aleksandra Głowackiego, który był jednym
z najlepszych zawodników (spoza MOW). Z kolei jak wspomina
Wiesław Klimaszewski - udało się pozyskać (za sprawa m.in.
nowych sponsorów) drewno na parkiet do nowej „hali sportowej” dla
siatkarzy.
W międzyczasie przy Fabryce Mebli Giętych powstał Klub
JAFAMEG, który był w tabeli o klasę niżej niż KS LeśnikDrzewiarz Jaworze. Zaproponowano ojcu, aby połączyć siły
obu organizacji – tj. zawodników. Jako że kluby wówczas były
biedne, a o tzw. sponsorów nie było łatwo, ojciec w końcu
przystał na ich propozycję i tak powstał KS Leśnik-Drzewiarz
Jaworze-Jasienica. Od 1967 roku również ja zacząłem grać
w zespole juniorów, uważam, że to było dobre rozwiązanie. My
juniorzy graliśmy przed seniorami, a więc widownia zapełniała
się już na naszym meczu, a to z kolei było dla nas wielką
motywacją do jak najlepszej gry. Już jako nowy klub, mecze
rozgrywaliśmy w Jaworzu na tym samym „skośnym” boisku przy
dzisiejszej ulicy Koralowej. Jednak w ramach nowego klubu,
treningi odbywały się na boisku na Bierach (za kościołem i rzeką),
gdzie do dziś jest boisko. Ja grywałem w meczach do czasu
I roku studiów, potem z racji obowiązków musiałem zrezygnować
na rzecz nauki. Wiem, że w klubie grali Jerzy Kukla, Jan Kobiela,
Wiesław Bargiel, Tadeusz Biel, Franciszek Zamarski oraz Franciszek
Wieja, Adam Krehut, Jan Prochorz, Antoni Pomper. Nie pamiętam
dokładnie, w którym roku, ale z nazwy klubu zniknęło „Jaworze”.
Potem prezesem został Stanisław Orczyk, od tego momentu sytuacja
finansowa organizacji uległa dalszej poprawie. Nowy klub sportowy
został objęty patronatem – również finansowym Zarządu Okręgu
Związku Zawodowego Leśników i Drzewiarzy w Katowicach.

W 1967 roku powstała kolejna sekcja – tym razem siatkówki
kobiet. Można rzec, że pomógł tu przypadek, mianowicie nauczyciel
Szkoły Podstawowej nr 1 Antoni Kruczek (również nauczyciel
muzyki, a jeszcze kilka lat temu prowadzący muzyczny Zespół
Starzy Przyjaciele) wraz z uczennicami zdobył mistrzostwo
województwa w siatkówce. To były rozgrywki międzyszkolne i tak
sekcja kobiet grała na tej samej hali przy ulicy Zdrojowej. Jedna
z dziewczyn zrobiła „karierę” i trafiła do bielskiego BKS. Nie wiem
dokładnie przez jaki czas, ale trenerem siatkarek był pan Piętka
z MOW.
Mój ojciec oczywiście w pewnym czasie już głównie kibicował
naszym zawodnikom, ale nie tylko. Pamiętam, kiedyś razem byliśmy
na meczu w Chorzowie na Stadionie Śląskim, wówczas grał Górnik
Zabrze z Duklą Praga. Nie zapomnę tych wiwatujących kibiców
i latających butelek, jednym słowem „strach w oczach”. Od tego
momentu wolę mecze przed telewizorem lub oglądanie na żywo
naszych Czarnych u nas w spokojnej, sportowej atmosferze.
I na koniec dodam, że i mnie Ojciec zaszczepił sportowego
bakcyla. Na początku była to piłka nożna. Potem w czasie
studiów nauka była priorytetem, byłem mistrzem szkoły w biegu
na 1000 metrów, potem na 400 metrów. Z Panem Antonim
Kruczkiem uczestniczyłem w zawodach piłki ręcznej i siatkówki.
Potem w dorosłym życiu, przyszły kłopoty zdrowotne i został
tylko rower. Z innymi radnymi i entuzjastami rodzinnych wypraw
rowerowych wpadliśmy na pomysł rajdu i tak zorganizowaliśmy
I Rodzinny Rajd Rowerowy z Jaworza (Hotel Jawor) do Grodźca.
Z powrotem każdy wracał na własną rękę. To był rajd dla
samej idei, bez nagród i fanfar. Z czasem przyjął się nie tylko
w Jaworzu, ale i został rozpowszechniony za sprawą m.in. Grażyny
Staniszewskiej (posłanki na Sejm RP na początku lat 90-tych XX
wieku). Od kilkunastu lat jestem komandorem rajdu rowerowego w
Jaworzu, wspomaga mnie moja żona i córka. Również podczas rajdu
Bielskiego Stowarzyszenia Cyklistów (wcześniej pod patronatem
G.Staniszewskiej) z półmetkiem w Jaworzu, prowadzę zawody
sportowe i sprawnościowe dla najmłodszych. Jednym słowem ojciec
Rudolf zaszczepił sportowego bakcyla, którego nawet problemy
zdrowotne nie są w stanie zniweczyć. Między innymi za to jestem
mu wdzięczny. Natomiast mój przykład i przykład mojego ojca mogą
chyba posłużyć za wzór innym młodym tatusiom, aby nie zapominali,
że co zaszczepią swoim dzieciom, tym one będą wzrastać
w przyszłości. Na łamach Echa Jaworza już czytaliśmy m.in.
o młodym Kacprze Baklarzu z Jaworza - motocrossowcu, który
bakcyla tej dyscypliny przejął od ojca. I tak chyba jest w każdej
dziedzinie…
Wspomnienie Zbigniewa Putka - syna Rudolfa:
spisał Piotr Filipkowski
PS
Podziękowanie kierujemy również dla pierwszego prezesa
KS Leśnik-Drzewiarz Jaworze Wiesława Klimaszewskiego za cenne
uwagi oraz dla Rodziny Zbigniewa Putka za udostępnienie zdjęcia.

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
ŚLĄSK CIESZYŃSKI W EUROPIE
OD... ZAWSZE!
Zgodnie z zapowiedzią w grudniowym Echu Jaworza,
postaramy się przybliżyć czytelnikom chociaż część
z bogactwa informacji i faktów przedstawionych przez prof.
Daniela Kadłubca podczas XI Zjazdu Towarzystw Regionalnych

w Jaworzu (7 listopada 2015) dotyczących dziejów Śląska
Cieszyńskiego i jego miejsca w Europie na przestrzeni
wieków.
W krajach Unii Europejskiej przeprowadzono swego
czasu ankietę. Respondenci mieli odpowiedzieć na
pytanie, co jest dla nich wyznacznikiem szeroko rozumianej
kultury europejskiej. Czy jest to jakieś ogólne pojęcie kulturowe
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odnoszące się do kontynentu, czy może do państw narodowych,
czy też bardziej do regionów, które zamieszkują. Ponad 70%
respondentów odpowiedziało, że najbliższa im jest kultura
regionu skąd pochodzą, gdzie mieszkają. Stąd tak ważna rola we
współczesnym świecie towarzystw regionalnych pielęgnujących
historię, tradycję, folklor swoich „małych ojczyzn”. Pojęcie „kultury
europejskiej” zdaniem profesora jest czystą abstrakcją. Nie ma
kultury europejskiej, bez kultury czeskiej, słowackiej, polskiej czy
austriackiej. Z kolei nie ma kultury polskiej, bez kultury Mazowsza,
Kujaw, Kaszub, Śląska. Co to jest za „Europejczyk” bez korzeni
cieszyńskich, żywieckich czy kaszubskich? Kultura regionów
składa się na kulturę narodu, a ta na kulturę naszego kontynentu.
Takim pojęciem kultury posługiwał się już Adam Mickiewicz,
również działacz cieszyński Paweł Stalmach podczas zjazdu
słowiańskiego w Pradze w 1848 roku powiedział: My jesteśmy
Słowianami, wśród Słowian jesteśmy Polakami, a wśród Polaków
jesteśmy Ślązakami.
W dalszej części swego wystąpienia prof. Daniel Kadłubiec
przybliżył etymologię nazwy „Śląsk”, jej genezę i geograficzny
obszar kryjący się pod tą nazwą. Z jednej strony tereny Śląska
zamieszkiwali Ślężanie, zaś w naszej tj. cieszyńskiej części
– plemię Gołęszyców. Istniało tu kilka grodów, wśród których
największe znaczenie zaczął odgrywać Cieszyn. Na temat
powstania Cieszyna jest kilka legend, najbardziej znana jest ta
o wspólnym spotkaniu książąt braci: Leszka, Cieszka i Bolka.
Z tego radosnego spotkania przy źródełku (do dziś istnieje Studnia
Trzech Braci) postanowili założyć miasto Cieszyn (w przypadku
Cieszyna istnieje jeszcze jedna legenda mówiąca, iż jest to
największe miasto w Polsce, gdyż w całości nie zmieściło się w jej
granicach i musiało zostać podzielone pomiędzy Czechy i Polskę
przyp. red.). Z kolei inne podanie mówi o tym, że gdy Pan Bóg
stworzył już cały świat, to został Mu jeszcze mały skrawek ziemi.
Bóg nic nie powiedział, ale patrząc na tę ziemię uśmiechnął się
i z tego Boskiego uśmiechu powstał Śląsk Cieszyński. Jak
podkreślił prof. D.Kadłubiec, gdy mówimy o Śląsku Cieszyńskim
mamy na myśli całą tę ziemię od Ostrawicy w Republice
Czeskiej po rzekę Białą (rozdzielającą miasto Bielsko-Biała) i jej
mieszkańców różnych wyznań i narodowości.
Natomiast badania etymologiczne nazwy miasta i tym samym tej
części Śląska wskazują, że miasto założył ktoś, kto nazywał się
Ciesza albo Ciech, a to jest zdrobnienie od Ciechosława. W 1155
roku w bulli papieża Hadriana IV po raz pierwszy jest wymienione
miasto Cieszyn (Tescin- łać).
Śląsk Cieszyński na przestrzeni wieków przechodził różne
koleje losu, od przynależności do Polski, poprzez przynależność
do Czech, potem Monarchii Austro-Węgierskiej, by w 1918
opowiedzieć się jednogłośnie za powrotem do Polski.
Region ten miał strategiczne położenie w sercu Europy,
posiadał swoje naturalne zasoby, klimat, a potem i przemysł.
Śląsk w tym samym również nasz cieszyński leżał na styku kulturz jednej strony Czechy i Morawy, z drugiej Niemcy, Słowacy i
Węgrzy, no i rdzenni Polacy. Tutaj w XIX wieku istniało hutnictwo
(Ustroń i Trzyniec), Zagłębie Węglowe- Frysztat i Ostrawa, linie
kolejowe łączące wszystkie części Śląska Cieszyńskiego z resztą
Europy (linia Frydek Mistek-Cieszyn Bielsko i dalej Kraków,
Katowice z Bielskiem i Cieszynem, a dalej - Żylina-Bratysława
lub Cieszyn – Ostrawa-Praga).
A wcześniej? Śląsk Cieszyński leżał na szlaku bursztynowym,
przez ten region przechodził tzw. szlak czarnomorski (opisany
już w X wieku n.e.), szlak miedziany z ówczesnej Słowacji do
Szczecina, czy szlak solny z Bochni na Morawy i Czechy, a także
szlak wołoski, gdzie Wołosi-pasterze szli od dzisiejszej Rumunii
m.in. na teren Śląska Cieszyńskego, gdzie zakładali szczególnie
w górach Beskidu Śląskiego swoje osady. Tutaj wraz z wołoskimi
pasterzami trafiło wiele nazw oprzyrządowania gospodarstw
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i narzędzi codziennego użytku.
Jak wyjaśnił profesor D. Kadłubiec- wspomniał o tym po
to, aby uświadomić nam wszystkim, że mieszkańcy Śląska
Cieszyńskiego od wieków byli w Europie- wschodniej i zachodniej.
Na co dzień spotykając kupców i wędrowców ze wschodnich
rubieży Rzeczpospolitej od Morza Czarnego, jak i tych
z Małopolski Wschodniej (Lwowa), oraz Rumunii, Węgier, Słowacji, Czech i Niemiec. Przy tym Ziemia Cieszyńska niezależnie
od przynależności geopolitycznej stale utrzymywała więź z całym
Śląskiem, a więc Wrocławiem, Opolem, a pod koniec XIX wieku
z nowo powstającym ośrodkiem miejskim - Katowicami.
Dzięki tym związkom kulturowym mamy bogactwo naszej
gwary cieszyńskiej - śląskiej, z domieszkami czeskimi i niemieckimi. To dzięki temu możemy dziś mówić o czardaszu
cieszyńskim (tańcu Śląska Cieszyńskiego związanym z Madziarami tj. Węgrami). Tych przykładów „multi kulti” Ziemi Cieszyńskiej
można by mnożyć. To dowód na to, że my cieszyniacy byliśmy
od wieków i nadal jesteśmy częścią Europy- tej zachodniej
i wschodniej, bynajmniej do Europy nie weszliśmy na początku
XXI wieku. Niezależnie od polityki wielkich mocarstw my
byliśmy częścią całej Europy od wieków, to znaczy od czasów
schyłku Cesarstwa Rzymskiego. Nigdy nie byliśmy marginalnym
regionem, zaściankiem- dodał prof. Daniel Kadłubiec. My zawsze
funkcjonowaliśmy na przecięciu szlaków komunikacyjnych i kulturowych Europy, niezależnie od panującej sytuacji politycznej.
Jednocześnie mieszkańcy Tej Ziemi zawsze byli sobą czyli
Ślązakami broniącymi swej ojczystej polskie mowy, ale i nie
wzbraniającymi się przed nauką i znajomością innych języków jak
niemieckiego, łaciny i francuskiego. Choć i podczas podróży na
Krym, cieszyniacy bez problemu potrafili się porozumieć w języku
ukraińskim i rosyjskim.
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Lux ex Silesia (łac.)
W tłumaczeniu: Światło ze Śląska. Jak wynika ze źródeł
historycznych pomiędzy latami 1265 i 1294 na uniwersytecie
w Bolonii (Włochy) na 24 studentów z Polski, aż 11 było ze Śląska,
a już w 1238 roku na uniwersytecie w Padwie studiował „synek
z Cieszyna Sulisman - syn cieszyńskiego kasztelana”. Pierwsza
wzmianka o szkole cieszyńskiej pochodzi z roku 1331, a my już
prawie 100 lat wcześniej mamy wzmianki o naszych studentach na
uniwersytetach europejskich. Natomiast w okresie między 1400
a 1525 rokiem na Uniwersytecie Jagiellońskim 14% wszystkich
studentów pochodziło właśnie ze Śląska co stanowiło prawie 3500
absolwentów pochodzących z całego Śląska. Kolejnym elementem
wyróżniającym Śląsk na mapie Europy była tolerancja. Zanim
ekumenizm wpisał się w karty kościołów chrześcijańskich, tutaj był
respektowany od początku reformacji, która nie germanizowała
Śląska Cieszyńskiego, a wręcz przeciwnie. Jednak już inaczej
było na Śląsku Opolskim i Górnym Śląsku. Profesor Kadłubiec
wyjaśnił, że idee reformacyjne docierały na Śląsk Cieszyński m.in.
dzięki protestanckiej literaturze, Biblii Brzeskiej (Radziwiłowskiej),
Biblii Gdańskiej, Kazaniom Dambrowskiego, czy Grzegorza
z Żarnowca, które były napisane w języku polskim. Te pozycje
religijne stanowiły też podstawę do nauki języka polskiego, który
na ziemi cieszyńskiej zachował dawny staropolski styl. W XVI
wieku na Śląsku Cieszyńskim korzystano z wielkich dzieł literatury
polskiej (Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja). Książki były
bardzo drogie, więc nieraz chłopi tworzyli swego rodzaju spółki,
aby ze wspólnych pieniędzy kupić jakąś książkę. Można sobie
tylko wyobrazić, jak cenne były dla nich wówczas książki. Jednak
i podziwu godna jest świadomość narodowa chłopów i mieszczan,
którzy byli gotowi wydać swoje oszczędności na zakup woluminu,
który musiał służyć kolejnym pokoleniom mieszkających tu
Polaków. Poza tym inną formą rozpowszechniania książek było ich
przepisywanie. Na Śląsku Cieszyńskim chłopi byli krzewicielami
kultury i historii – zarówno regionu (Śląska), ale i całej Polski. To
oni działali w różnych organizacjach, czytali i pisali po polsku.
Oczywiście nie można uogólnić i powiedzieć w tym miejscu, że
„wszyscy” ponieważ byli chłopi, którym wystarczała znajomość
mowy polskiej i polskich pieśni, a podpisywali się „krzyżykami”.
Byli i tacy, którzy potrafili pisać i czytać po polsku, ale też znali
łacinę, język niemiecki, umieli dogadać się z kupcami czeskimi,
węgierskimi, a nawet wyjeżdżali na dzisiejszą Ukrainę, gdzie też
porozumiewali się bez problemu. Wielu z nich spisywało swoje
pamiętniki (Jura Gajdzica z Cisownicy), które nie obejmowały
tylko dziejów ich miejscowości czy Śląska, lecz także zawierały
komentarze do wydarzeń politycznych i społecznych, jakie
miały miejsce w Europie. Kolejnym przedstawicielem inteligencji
chłopskiej był Jan Wantuła z Ustronia (samouk, ukończył
w sumie cztery klasy szkoły powszechnej), który napisał kilka
książek. Paweł Cienciała z Mistrzowic k. Cieszyna stanowi
kolejny przykład polskiego patriotyzmu. Dowiedziawszy się
o tym, że w Krakowie sypany jest Kopiec Kościuszki, załadował
na wóz trochę cieszyńskiej ziemi i zawiózł do grodu Kraka. Na
pytanie dlaczego to robi, Cienciała odpowiedział: to jest dla mnie
przykład łączności Ziemi Piastowskiej z Ziemią Jagiellonów.
Pięknym przykładem polskości tej ziemi jest cały ród Buzków,
z którego wyszło wielu znamienitych działaczy społecznopolitycznych, księży ewangelickich, a wśród polityków można
wymienić współczesnego nam byłego premiera III RP prof.
Jerzego Buzka, który również gościł w Jaworzu. To stanowi
do dziś przykład patriotyzmu całego Śląska Cieszyńskiego
(a więc i tej jego części pozostającej po 1919 roku do 1938 roku
w granicach ówczesnej Czechosłowacji, a po 1945 roku znów
w Czechosłowacji, zaś od 1992 roku w Republice Czeskiej).
Przykładów takich prelegent przedstawił znacznie więcej
i obejmują one ludność całego dawnego Księstwa Cieszyńskiego.

Innym przykładem była próba nabycia przez jednego z chłopów
pierwodruku Pana Tadeusza (Adama Mickiewicza), niestety
wyższą cenę zakupu arcydzieła narodowego zaproponował polski
szlachcic. W latach późniejszych w Hotelu Piast w Cieszynie
(dziś Czeski Cieszyn) odbywały się konkursy recytatorskie
„Pana Tadeusza” w wykonaniu chłopów, jednak sam fakt, że
prosty chłop chciał kupić bezcenne wydanie mickiewiczowskiego
dzieła, może świadczyć o tym, że ziemia cieszyńska przez
wieki była i jest przesiąknięta polskością, bynajmniej to nie
jest przejaw skrajnego nacjonalizmu. Tutaj mieszkali również
Żydzi, Niemcy, Czesi i wszyscy żyli zgodnie, do czasu wielkich
wojen światowych z XX wieku i zaszczepianych ideologicznych
frazesów oraz fobii narodowych czy też wyznaniowych. Na koniec
jeszcze przytoczę jeden znaczący fakt- gdy we Lwowie otwierano
Panoramę Racławicką w 1894 roku, to z Cieszyna wyjechała
1000 osobowa delegacja, aby wziąć udział w tym wydarzeniu.
Profesor D. Kadłubiec zacytował też przykład jednego z chłopów
cieszyńskich, który furmanką jeździł z towarem i po zakupy do
Odessy, Czerniowców (granica z Rumunią), Lwowa ale i Pragi. Po
powrocie przekazywał zdobyte wiadomości, spisywał je poza tym
znał języki obce więc bez problemu potrafił się porozumieć daleko
poza Śląskiem Cieszyńskim. Ludzie wówczas nie mieli „google
tłumacza”, ani GPSa, a pomimo tych niedogodności dawali sobie
świetnie radę. O cieszyniakach wypowiadali się także literaci,
podróżnicy spoza Śląska. Profesora D. Kadlubiec zacytował
kilka z zebranych informacji przez tych, którzy odwiedzili ziemię
cieszyńską, przytaczając relację Stanisława Staszica z podróży
z Bielska do Krakowa, w której wspomina o polskich szkołach
działających nie tylko w miasteczkach, ale i na wsiach. Inny
przykład to przyjazd na ćwiczenia wojskowe do Cieszyna Bobrku
arcyksięcia Ferdynanda Habsburga, który nie umiał znaleźć
prostej drogi do Bobrka, zapytał przypadkowo napotkanego chłopa
po niemiecku, jak dojechać do koszar. Ów płynną niemczyzną,
wyjaśnił jak najłatwiej przebyć tą drogę. Słysząc to, z kolei panie
z towarzystwa arcyksięcia, które po francusku skomentowały
piękne wyjaśnienie chłopa, ten również po francusku odpowiedział
im, że tutejsi ludzie znają wiele języków, czym wprawił w zdumienie
zarówno samego arcyksięcia Ferdynanda, jak i towarzyszącą mu
świtę.
Reasumując, prof. D. Kadłubiec powiedział m.in.: to są
przykłady polskości ludu cieszyńskiego, jego zaangażowania
w oświatę, kulturę, językoznawstwo i historię tej Piastowskiej
Ziemi. Co nie znaczy, że dosłownie każdy chłop umiał czytać
i pisać po polsku, lub jeszcze znał języki obce, a do tego posiadał
domową bibliotekę i pisał pamiętniki. Jednak tak czy inaczej lud
śląska cieszyńskiego tak był i jest postrzegany w historiografii
przez obce nacje, jak i polskich ówczesnych podróżników,
historyków.
„Ślązacy szczególnie na Śląsku Cieszyńskim, dzięki językowi
lokalnemu, czyli dzięki gwarze i dzięki kulturze lokalnej przetrwali
przy polskości, jakkolwiek nie byli przy Królestwie Polskim od ponad
6 wieków. I dlatego język tutejszy i kulturę regionalną możemy
nazwać językiem i kulturą ocalenia narodowego. Ponieważ Śląsk
należał raz do Czech, a raz do Austrii, nie byłoby polskości tych
ziem, gdyby tutejsi mieszkańcy nie kultywowali tej kultury, tradycji,
gwary…” powiedział Daniel Kadłubiec parafrazując słowa prof.
J. Szczepańskiego rodem z Ustronia.
Stąd tak ważna jest działalność towarzystw regionalnych, które
jak powiedział C.K.Norwid – podnoszą z ludowości do ludzkości
[…] tę regionalność, stanowiącą część kultury ogólnonarodowejpolskiej, a tym samym europejskiej..
Opracowanie Piotr Filipkowski: na podstawie wystąpienia prof.
Daniela Kadłubca podczas XI Zjazdu Towarzystw Regionalnych
Powiatu Bielskiego
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ZABOBONY, GUSŁA I
WRÓŻBY ANDRZEJKOWE
NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM
W dniu 21.11.2015r. o godz. 16.00
odbyły się kolejne posiady zorganizowane
przez Towarzystwo Miłośników Jaworza w Galerii Pod Groniem
w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Steklów.
Tematem spotkania był wykład prof. Daniela Kadłubca na
temat wróżb i guseł andrzejkowych.
Na wstępie p. Ryszard Stanclik przywitał wszystkich przybyłych
na spotkanie oraz pokrótce przedstawił postać naszego gościa.
Prof. Karol Daniel Kadłubiec (ur. 22 lipca 1937 w Karpętnej) polski etnograf i historyk literatury, badacz kultury, folkloru i gwary
Śląska Cieszyńskiego. Syn Jana Kadłubca, polskiego nauczyciela
i działacza społecznego. Ukończył polską szkołę podstawową
w Bystrzycy, polskie liceum w Czeskim Cieszynie w 1955 roku
i filologię słowiańską na Uniwersytecie Karola w Pradze w 1960
roku. W 1994 roku uzyskał tytuł profesora.
Pracował w Instytucie Pedagogicznym na Uniwersytecie
Ostrawskim od 1964 roku, później na Uniwersytecie Karola
w Pradze. W latach 1990-1992 był kierownikiem Katedry
Polonistyki i Folklorystyki, a od 1990 roku kierownikiem
Instytutu Badań Etnikum Polskiego Uniwersytetu Ostrawskiego.
W 1996 roku został kierownikiem Zakładu Folklorystyki Ogólnej
i Stosowanej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - Filii
w Cieszynie. Pracuje także w Katedrze Pedagogiki, Psychologii
i Antropologii Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jest aktywnym
członkiem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Pan
Profesor został między innymi uhonorowany w roku 2002 laurem
Złotej Cieszynianki, a w roku 2012 Śląskim Szmaragdem.
Natomiast 11 października 2015 roku został uhonorowany przez
marszałka senatu tytułem „Ambasadora Polszczyzny Poza
Granicami” za kultywowanie polszczyzny regionalnej na Zaolziu
po Czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego.
Pan prof. przybył do nas do Jaworza już po raz piąty,
poprzednio gościł u nas w latach:
• 2009 i mówił na temat p. Anieli Kupiec i opowieści
regionalnych,
• 2011 opowiadał o obrzędowości od Bożego Narodzenia do
Wielkanocy,
• 2012 przedstawił sylwetkę najwybitniejszego polskiego
socjologa prof. Jana Szczepańskiego,
• 2013 mówił o problemach językowych na Ziemi Cieszyńskiej
w tym o gwarze,
• 2014 mówił o folklorze i jego zróżnicowaniu na Ziemi
Cieszyńskiej.
Nasz gość swoją gawędę rozpoczął od przedstawienia
osób, które w przeszłości zajmowały się wróżbami, a były to
przede wszystkim kobiety (czarodziejki, czarownice i wróżki),
oraz kowale. Wróżby były inspiracją do nowych pomysłów
w życiu pomagały ludziom przetrwać trudne czasy, były ochroną
przed złem w myśl zasady, że fantazja jest ważniejsza od nauki
i rozumu. Przykładem tego może być wiara w to, że mietła obrócóno
pryncim do góry nie przepuści czarownic, a żelazo włożone pod
stół wigilijny przyniesie ludziom siłę taką, jaką ma żelazo. We
wszystkich wróżbach bazuje się na podobieństwach, i wierze,
że część kogoś lub czegoś oddziałuje na kogoś lub coś. Magię
uprawia się w nocy, ponieważ duchy, sprzymierzeńcy wróżbitów

przychodzą po zmierzchu. Zimowy magiczny czas rozpoczyna się
od 25.11 tj. od św. Katarzyny poprzez św. Andrzeja, św. Barbarę,
św. Łucję aż do Wigilii Bożego Narodzenia.
Wieniec Adwentowy wykonany w formie koła i przystrojony
zielonymi gałązkami symbolizował ochronę obejścia przed
złem. W dawnych czasach na Śląsku Cieszyńskim nie ubierano
choinki tylko stawiano małego smreczka, który symbolizował
siedlisko wiecznego życia „do domu wnoszone było nowe życie”.
W czasie Godnich Świynt na terenach od Koniakowa na wschód
chodzili „połaźnicy”, przeważnie byli to chłopcy i tylko wtedy, gdy
oni przyszli pierwsi do gospodarstwa, zwiastowało to szczęście
i pomyślność dla jego mieszkańców.
Następnie nasz gość przytoczył kilka przykładów rzeczy,
które symbolizowały szczęście i nieszczęście:
• liczba 13 jest liczbą graniczną przynoszącą nieszczęście,
• liczba 5 w Persji i Babilonie uchodziła za liczbę nieszczęśliwą,
• w dniu 29.11 dziewczyny na wydaniu powinny pościć, aby we
śnie zobaczyć swojego ukochanego,
• lanie wosku przez dziurkę od klucza było synonimem gwiazdy,
która jest otworem komunikacyjnym z innym światem,
• ustawianie butów w kierunku drzwi wyjściowych - ta panna
której but znalazł się na progu następnego roku, wyjdzie za
mąż,
• szczekanie psów – z której strony zaszczeka pies, stamtąd
przyjdzie narzeczony,
• zapisywanie pogody „od Łucyje do Wilije” symbolizowało
pogodę na następny rok.
Na zakończenie nasz gość wyraził przekonanie, że nasi
przodkowie głęboko wierzyli we wszystkie wróżby.
Po wysłuchaniu wykładu przyszedł czas na pytania, dyskusję,
kawę, herbatę oraz pyszny kołocz. Bardzo wielu ciekawych
informacji wysłuchało 37 osób członków i sympatyków
Towarzystwa Miłośników Jaworza.
Na następne posiady zapraszamy Państwa do Galerii
Pod Groniem w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Steklów
w Jaworzu w dniu 13.12.2015r. o godz. 15.00. Tematem
spotkania będzie wykład p. Leopolda Kłody na temat „200 lat po
kongresie wiedeńskim - Galicja”, prezentowane będą również
zdjęcia z imprez zorganizowanych w tym roku przez Towarzystwo
Miłośników Jaworza oraz na ścianach Galerii zawisną prace
malarskie p. Ewy Steckel.
Sekretarz Towarzystwa Miłośników Jaworza Marcin Biłek
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GRUDNIOWE WARSZTATY
WYKONYWANIA OZDÓB
ŚWIATECZNYCH
Gwiazdy z papieru, włóczkowe „mikołajowe” czapeczki, aniołki,
gipsowe serca i najważniejsze – ozdabianie (i błyskawiczne
zjadanie!) pierniczków. To program tegorocznych świątecznych
warsztatów, które, miejmy nadzieję, stają się powoli jaworzańską
tradycją. Ku wielkiej radości organizatorów obecnych było dużo
dzieci, blisko 80, i wielu rodziców. Członkowie Stowarzyszenia
Miłośników Sztuki (Lucyna Ciochoń-Guziur, Dorota Gogler,
Jacek Guziur, Małgorzata Koniorczyk, Urszula Marczak, Dorota
Pasterny, Edyta Słomińska-Szameta, Natalia Sumina-Ficek,
Anna Uniwersał, Piotr Uniwersał, Ewa Wróbel, Beata Żabińska)
przygotowali i poprowadzili zajęcia plastyczne. Gościny w salkach
Domu Katechetycznego przy Parafii Rzymskokatolickiej użyczył
i serdecznie wszystkich przyjął proboszcz Stanisław Filapek, przy
wsparciu siostry Elżbiety i młodziutkich animatorek Kingi, Kasi
i Klaudii. A gościem honorowym był wójt Radosław Ostałkiewicz,
który z każdym zamienił ciepłe słowo i ogromnie uradował
dzieciaki wielkim pudłem cukierków.
Dzieci wykonały naprawdę piękne prace, a gipsowe serca
z wypisanymi imionami naszych milusińskich ozdobią choinki
obu jaworzańskich parafii. Ale warsztaty były okazją nie tylko do
działań plastycznych, ważne było, że można wspólnie spędzić
dobre chwile, że ten przedświąteczny czas może łączyć i zbliżać
do siebie wszystkich mieszkańców naszego pięknego Jaworza!
Do zobaczenia za rok, oby było nas jeszcze więcej!
tekst Małgorzata Koniorczyk
JAWORZAŃSKI

Klub
zdrowia
zaprasza na program z cyklu „Sekrety zdrowia i długowieczności”

MEDYCYNA

nauka czy magia?
Homeopatia, jako jedna z metod leczenia, ma wielu przeciwników: pacjentów, którzy w sferach zarówno
fizycznej, psychicznej, jak i duchowej, odczuli negatywne skutki jej działania, oraz lekarzy, do których zgłasza
się coraz więcej osób leczonych wcześniej homeopatycznie. Jednak homeopatia nie byłaby tak popularna,
gdyby nie miała zwolenników, ludzi, którzy widzą w niej nową metodę leczenia, zmieniającą oblicze medycyny.
Twórcą współczesnej homeopatii był żyjący 200 lat temu, niemiecki lekarz Samuel Hahnemann. W 1810 roku
opublikował dzieło pt. „Organon sztuki leczenia”, w którym opisał on główną zasadę homeopatii, polegającą na
tym, iż podobne leczy podobne. Dla przykładu, jeśli pacjent ma gorączkę, to należy podać mu lek, tudzież
specyfik, który gorączkę wywołuje. Tymczasem medycyna konwencjonalna jak również naturoterapia, działa
całkowicie odwrotnie, podając leki, których zadaniem jest stłumić objawy choroby. A zatem, jaka jest prawda
o homeopatii? Jakie jest jej faktyczne podłoże? Czy rzeczywiście jest skuteczną metodą leczenia? Na
powyższe pytania odpowiemy podczas styczniowego spotkania Klubu Zdrowia. Powiemy także, czy
akupunktura, jako lecznicza metoda starochińskiej medycyny, ma zastosowanie w terapii XXI wieku, oraz czym
akupunktura różni się od akupresury! Serdecznie zapraszamy.

Gościem specjalnym i prelegentem będzie
dr n. med. Jacek Matter
W programie także:
bezpłatny pomiar ciśnienia oraz poziomu cukru i cholesterolu we krwi
bezpłatny pomiar wydolności płuc – spirometria
bezpłatny pomiar tkanki tłuszczowej – BMI
możliwość zakupu preparatów witaminowych oraz ziół
degustacja zdrowej żywności

Termin spotkania:
Poniedziałek 25 stycznia 2016 r. godz. 18.00
Miejsce spotkania:
Jaworze Centrum, ul. Szkolna 97

Budynek „Pod Goruszką” – sala obok Biblioteki

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
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Z ŻYCIA RZYMSKOKATOLICKIEJ
PARAFII PW. OPATRZNOŚCI BOŻEJ
Człowiek wielkiej pasji
W dniu 15 listopada 2015 w naszej parafii odbyło się kolejne
wydarzenie z cyklu „Spotkanie z ciekawym człowiekiem”. Tym
razem mogliśmy wysłuchać Krzysztofa Gańczarczyka, przybliżył
on nam niezwykle ciekawy sport, jakim jest spadochroniarstwo.
Spotkanie zostało wzbogacone ciekawymi filmami, które nie
raz zapierały nam dech w piersi oraz licznymi wspomnieniami
przekazanymi przez naszego parafianina.
Pan Krzysztof okazał się jednak człowiekiem o wielu pasjach.
W drugiej części spotkania opowiedział o swojej przygodzie
z Tatrami, które w jego wypadku są mocno związane z postacią
św. Jana Pawła II . Z inicjatywy świętej pamięci Jarosława Hernasa
(którego wszyscy lepiej znamy jako Harnasia) wraz z grupą
zakopiańczyków co roku, 2 kwietnia wyrusza na Giewont, by
w godzinę śmierci Papieża Polaka oświetlić krzyż na Giewoncie.
Pielgrzymka do miejsc Maryjnych
3 października 2015 roku grupa wiernych z naszej parafii
wraz z księdzem proboszczem Stanisławem wyruszyła na
pielgrzymkę autokarową. Naszym pierwszym postojem była
Częstochowa, gdzie w Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej
Górze uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Warto wspomnieć,
że oprócz nas pojawiły się także Amazonki, aby dziękować
Jasnogórskiej Pani za otrzymane łaski oraz prosić o wsparcie w
tak trudnych zmaganiach z rakiem piersi. Po Mszy Świętej raźno
ruszyliśmy w kierunku Kalisza. Naszym celem była kolegiacka
Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która jest
narodowym sanktuarium św. Józefa z Nazaretu. Znajduje się
tutaj obraz Świętej Rodziny, przed którym w czerwcu 1997 modlił
się papież Jan Paweł II. Co roku świątynię odwiedza ponad 200
tys. pielgrzymów z całej Polski, głównie rzemieślników. My także
zwiedziliśmy Sanktuarium[...] Następnego dnia, w niedzielę, tuż
po śniadaniu ruszyliśmy na Golgotę Licheńską. Jest to sztucznie
stworzone wzgórze, w które wkomponowano labirynt ścieżek,
kaplic, rzeźb, tablic oraz figur związanych w różnym stopniu
z męką Jezusa Chrystusa. Już o godzinie 10.00 wzięliśmy udział
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we Mszy Świętej sprawowanej w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej
Królowej Polski. Po nabożeństwie każdy z nas indywidualnie
zwiedzał Sanktuarium. Niestety czas nas naglił i mimo
niesamowitego wrażenia, jakie zrobiło na nas to Sanktuarium,
musieliśmy z żalem opuścić miejsce kultu cudownego obrazu
Maki Bożej Licheńskiej. W drodze powrotnej nawiedziliśmy Gidle,
gdzie od XVII wieku istnieje dominikańskie Sanktuarium Matki
Bożej Gidelskiej, słynące z cudów maleńkiej figurki Matki Bożej,
którą wedle legendy wyorał z ziemi miejscowy rolnik. Późnym
wieczorem, bardzo zmęczeni, ale życzliwi dla siebie nawzajem,
wróciliśmy do Jaworza. Program był napięty, ale bardzo ciekawy,
a podróż minęła nam w rozśpiewanej i miłej atmosferze.
Święto Akcji Katolickiej
Święty Jan Paweł II do Biskupów polskich, przybyłych do
Watykanu z wizytą „ad limina Apostolorum”, w dniu 12 stycznia
1993 roku mówił: „W Kościele wybiła dzisiaj godzina laikatu
(...). Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich
są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich
szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która niegdyś
w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych
owoców. Trzeba więc, by na nowo odżyła”. Przygotowania
do reaktywowania Akcji Katolickiej w Polsce trwały trzy lata.
Dekretem z dnia 2 maja 1996 roku Ksiądz Kardynał Józef Glemp,
Prymas Polski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,
powołał Akcję Katolicką.
Akcja Katolicka w parafii Opatrzności Bożej powstała w marcu
1996 roku. Do chwili obecnej przewinęło się przez Parafialny
Oddział ponad 40 osób. Obecnie liczy 15 członków. Prezesem
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK) jest p. Jerzy
Kulesza. Spotkania odbywają się w III piątek każdego miesiąca
o godz. 18.30 w domu katechetycznym. Tematyka spotkań
obejmuje bieżące zagadnienia natury religijnej i społecznej.
Członkowie biorą udział w rekolekcjach i dniach skupienia
prowadzonych przez zarząd Diecezji. Angażują się w życie parafii
i Gminy. Wspierają Ruch Ekumeniczny, organizując nabożeństwa
ekumeniczne i spotkanie opłatkowe z braćmi ewangelikami,
organizują pielgrzymki do ciekawych miejsc naszej Ojczyzny.
Członkiem AK może zostać każdy katolik świecki, który ukończył
18 rok życia, pragnie pogłębiać formację chrześcijańską.
Opracowanie EJ na podstawie:http://www.katolikjaworze.pl/

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
KACPER BAKLARZ - KOLEJNE
MISTRZOWSKIE OSIĄGNIĘCIE
O młodym zawodniku trenującym motocross pisaliśmy równo
rok temu. Teraz za sprawą jego trenera i zarazem ojca Sebastiana
możemy podać najnowsze osiągnięcia Kacpra w kończącym
się 2015 roku. Przypomnijmy kilka faktów podanych w lutowym
Echu z 2015 roku: Kacper - obecnie już 15 latek zamieszkały
w Jaworzu, uczeń naszego Gimnazjum nr 1 zawodnik motocross
i Enduro brał udział w pierwszych zmaganiach sportowych od 4
roku życia, a więc za nim już prawie 11 lat codziennych treningów,
ale i zawodów. Dziś trudno zliczyć wszystkie dyplomy i puchary,
jakie posiada Kacper w swojej kolekcji. To oczywiście nie koniec.
Kolejny rok, to kolejne plany i udział w zawodach.

Kacper Baklarz zakończył tegoroczny sezon w Mistrzostwach Polski ENDURO zdobywając tytuł II Wicemistrza
Polski oraz Wicemistrza w Mistrzostwach Polski Południowej
w CROSS COUNTRY. W obydwu seriach zawodów Kacper
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był najmłodszym uczestnikiem. W kolejnym sezonie życzymy
Kacprowi dalszych sukcesów. Być może wkrótce będziemy
mogli podziwiać Go w międzynarodowych zawodach, gdy
będzie reprezentował polskie barwy. Tego wszystkiego życzmy
mu w Nowym Roku!
Kacper w minionym 2015 r. skończył 14 lat, ma na koncie
tytuły mistrza i wicemistrza śląska w klasie mini, 2 tytuły
wicemistrza w motocrossie w Mistrzostwach Śląska i Zaolzia,
Mistrza i Wicemistrza Polski Południowej w cross country oraz
tytuł drugiego Mistrza Polski w Enduro.
W swojej dotychczasowej kolekcji ma około 50 pucharów,

10 medali, 20 dyplomów. Z ostatniej chwili: Kacper Baklarz
został powołany do Kadry Narodowej w Rajdach ENDURO.
Od Kacpra: Specjalne podziękowania pragnę skierować dla
osób i firm, które wspierały mnie w 2015 roku. A w szczególności
dziękuję firmie Spid Glass-Jaworze, Olek Motocykle-Bielsko,
Beskidzka Agencja Ubezpieczeniowa, Salon Ducati &Triumf
Bielsko, Beta Polska, ZIBI Dystrybucja.
Opracowanie PF na podstawie info Sebastiana Baklarza.
Foto: (Gala zakończenia sportów motocyklowych z Komitetu
Olimpijskiego z Warszawy) nadesłane przez S. Baklarz

ZŁOTO I BRĄZ DLA JAWORZANKI
Oczywiście chodzi o medale i wysokie lokaty, które zdobyła
Anna Kowalska w Legnicy. W listopadzie odbyły się tam kolejne
zawody karate International Karate WKF Gold League Cuprum
Cup Polish Open, w których startowało blisko 600 zawodników
z Polski, Włoch, Słowacji, Czech, Egiptu i Litwy. Ania jak zwykle
nie zawiodła swoich wiernych kibiców i zdobyła złoty medal
w kategorii cadet oraz brązowy w kategorii junior (16-17 lat).
Trzymamy mocno kciuki i życzymy dalszych sukcesów.
Przygotowała
Agata Jędrysko na podstawie informacji Marcina Kowalskiego

BESKID DRAGON W ŚWIATOWEJ
CZOŁÓWCE
W dniach 23-30.10.2015 w Belgradzie odbywały się MŚ
w kickboxingu w formach ringowych. Zawodniczka BeskidDragon Marta Wadera Waliczek w formule low-kick zdobyła
tytuł Mistrzyni Świata w kategorii - 60 kg. Przygotowania
trwały 2 lata, praca, wyrzeczenia, dziesiątki sparingów, w klubie
oraz na licznych ringach krajowych i zagranicznych, trener
Agnieszka Turchan poświęciła wiele pracy nie tylko od strony
przygotowania fizycznego i technicznego ale co najważniejsze na
tym etapie pracowała nad psychiką zawodnika, jest to niezbędne
do wygrania na tym poziomie, co zaowocowało w tych zawodach.
Jest to trzeci tytuł Mistrzyni Świata dla Marty, w kickboxingu
dwa w kick-light i jeden w low-kick. Marta trenuje od 20 lat,
w naszym klubie jest 10 lat, od 5 lat w kadrze Narodowej,
wcześniej karate seitedo, gdzie także zdobyła tytuł MŚ w Tokio.
Info: Beskid Dragon
Międzynarodowy Turniej Bokserski
W Wodzisławiu Śląskim (grudzień 2015) odbył się
międzynarodowy turniej Bokserski w cyklu zawodów Śląskiego
Związku Bokserskiego. Zawodnicy Beskid-Dragon po czterech
zwycięstwach uplasowali się na podium drużynowym.
- Justyna Talarek 1 miejsce
- Maria Wójtowicz 1 miejsce
- Paweł Opyrchał 1 miejsce
- Wojciech Leśniak 1 miejsce
Drużynowo 3 miejsce trener Kazimierz Werchowicz.
W dniach 4-6.12.2015 w Nowym Sączu odbył się trzeci
międzynarodowy turniej Muszynianka Cup. Był to ostatni
turniej międzynarodowy w sezonie startowym 2015.

Wyniki zawodników Beskid-Dragon FORMA POINTFIGHTING:
Nikola Kaleta - złoto; Oliwia Czader - złoto; Mateusz Pietrzyk złoto; Natalia Lemanska - srebro; Emilia Zajdel - srebro; Julian
Graboś - srebro; Julia Setla - brąz; Nikodem Lichosyt - brąz;
Aleksander Bizon - brąz;
Forma light-contact:
Nikola Kaleta - złoto; Oliwia Czader - złoto; Natalia Lemanska
- złoto; Julian Graboś - złoto; Magdalena Piekarska - srebro;
Patryk Bodzek - srebro; Emilia Zajdel - brąz;
Forma Kick-Light:
Krystan Loranc - brąz
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Wywóz odpadów z Gminy Jaworze 2016
Informujemy, że firma Operatus w grudniu 2015 roku
dostarczyła do wszystkich mieszkańców informacje
dotyczącą harmonogramu wywozu odpadów w Jaworzu.
W przypadku, jeśli ktoś nie otrzymał takiego harmonogramu
- można go pobrać ze strony http://www.czystejaworze.pl/
lub bezpośrednio
w Urzędzie Gminy Jaworze ul. Zdrojowa 82.
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Stowarzyszenie Jaworze - Zdrój

Bielskie Stowarzyszenie Doradców Zawodowych
i Personalnych „Aktywni”

Ośrodkiem Promocji Gminy Jaworze,

zaprasza na bezpłatne konsultacje z doradcą
zawodowym w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca

przy współpracy z

w ramach realizacji swoich zadań statutowych nawiązało wstepna współprace z
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chybiu. 7 stycznia br. w siedzibie OPGJ odbyło
się pierwsze robocze spotkanie w którym uczestniczyli; prezes Stowarzyszenia
Jaworze-Zdrój Andrzej Śliwka, dyr. OPGJ Leszek Baron oraz dyr. GOKu w
Chybiu Rafał Cymorek.
Pierwszym efektem nawiązanej współpracy jest gościnny występ Amatorskiej Grupy Teatralnej „KLAPS” działającej przy GOKu w Chybiu z muzikalem pt. „KLINIKA MIŁOŚCI”.

Chcesz określić swój potencjał zawodowy? Stoisz przed
wyborem kolejnego etapu edukacji lub zawodu?
Chcesz zmienić pracę lub jesteś bezrobotny?
Zapraszamy na spotkanie z nami. W trakcie konsultacji
pomożemy Ci poznać swoje predyspozycje zawodowe oraz
usystematyzować swoje cele zawodowe i życiowe.

Występ odbedzie się 13

lutego br. o godz. 17:00 w sali sesyjnej
„Pod Goruszką”. Wstęp 20 zł od osoby.

Wszystkich miłośników teatru w Jaworzu gorąco
i serdecznie zapraszamy.

Poniedziałek 18.00-19.00
Budynek pod Goruszką, ul. Szkolna 97

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
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