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GOSPODARZE DOŻYNEK 2016

NA PIERWSZYM PLANIE

 Ewa i Krzysztof Czader – rolnicy z zawodu i z zamiłowania, 
kochający swą ojcowiznę – ziemię i to wszystko, czym ona obda-
rza każdego roku. Małżeństwo ceniące wiarę w Boga, miłość do 
ludzi, szacunek do ziemi i chleba powszedniego. Ewa i Krzysztof 
prowadzą pięciohektarowe gospodarstwo rodzinne, ich ojcowie 
i dziadkowie od pokoleń uprawiali tu ziemię i hodowali zwierzę-
ta. Obecnie uprawiają zboża, buraki, kukurydzę i wszystko to, co 
jest potrzebne do wykarmienia bydła. Hodują pięć krów, a świeże 
mleko można nabywać bezpośrednio w Ich gospodarstwie.
 Ponadto Krzysztof pracuje w Domu Kultury w Międzyrzeczu, 
żona Ewa zajmuje się głównie domem i gospodarstwem. Obo-
je interesują się wszystkim, co dotyczy historii jaworzańskiej zie-
mi. Hodują i rysują motyle żyjące wokół domu, a także groma-
dzą informacje na ich temat. Ewa w wolnym czasie pisze ikony, 
zaś Krzysztof rzeźbi w drewnie, kamieniu i metalu. Ich gospodar-
stwo jest także zarejestrowanym stanowiskiem archeologicznym   
w województwie śląskim (znajduje się tutaj kilka przebadanych 
już stanowisk archeologicznych od paleolitu do neolitu). Arche-
olodzy odkryli tam 445 przedmiotów krzemiennych. Stwierdzono, 
że miejsce to można zaliczyć do najstarszych prehistorycznych 
osad na tym terenie.
 Wracając do gospodarstwa rolnego warto wspomnieć, że 
od kilku pokoleń jest ono w rękach rodziny Czadrów. Krzysztof  
Czader jest drugim z kolei z sześciorga dzieci Józefa i Jadwi-
gi Czadrów (w tym 5 synów). Dla rodziców liczyła się przede 
wszystkim praca na roli. Wszystko inne było mniej ważne, ale nie 
przeszkadzali dzieciom w wybraniu przez nich zawodu. Wszyscy 
zdobyli wykształcenie zgodne ze swymi zainteresowaniami i cie-
szą się powszechym szacunkiem.
 Na gospodarstwie pozostał Krzysztof, którego od najmłod-
szych lat interesowała przyroda, był z nią zawsze za pan brat – 
wszystkie dzieci zatrudniane były przy pasieniu krów i wykonywa-
niu innych gospodarskich zajęć. Obdarzony talentem malarskim 
a także rzeźbiarskim utrwalał na papierze i w drewnie wszystko 
to, co go otaczało. Ukończył Liceum Plastyczne w Bielsku-Bia-
łej. Do tejże szkoły zapisała się także Ewa Wojsyk. Spędzone 
tam lata, odkrywanie coraz to większej ilości wspólnych zaintere-
sowań, utwierdziło ich w przekonaniu, że są dla siebie stworzeni  
i mogą iść razem przez życie, które na pewno nie będzie nudne. 
 Ewa nigdy nie miała nic wspólnego z rolnictwem – wychowała 
się w rodzinie nauczycielskiej. Kiedy po wyjściu za mąż przyszła 
na gospodarkę, wszystko było dla niej nowe i niezwykłe. Szybko 
stanęła na wysokości zadania. Jest wspaniałą rolniczką, radzącą 
sobie z hodowlą bydła i gospodarstwem ukierunkowanym na pro-
dukcję mleka. Poza pracą na roli poświęca każdą wygospodaro-
waną chwilę pisaniu natchnionych ikon. 
 Krzysztof z kolei z zainteresowaniem śledzi życie motyli  
i chrząszczy. Można rzec, że w tej dziedzinie jest niekwestiono-
wanym ekspertem. Tysiące spreparowanych owadów umiesz-
czonych w specjalnych gablotach zdobi ściany w ich galerii, bu-
dząc powszechne zainteresowanie. Są tam bowiem nie tylko 
okazy rodzime, ale i wyhodowane z larw otrzymanych z kilku in-
nych części świata.
 W dużych albumach zgromadzone zostały i precyzyjnie, 
z wielkim artyzmem namalowane rodzime trawy, kwiaty, liście 
drzew, runo leśne. Wierzyć się nie chce, ile może zdziałać czło-
wiek owładnięty taką pasją i kiedy znajduje czas na malowa-
nie obrazów, których galeria stale rośnie, na zbieranie różnych 
okazów kamieni, korzeni, które w jego rękach przeistaczają się  

w różne zwierzęta, ptaki i gady. Wśród gromadzonych przez 
Krzysztofa zbiorów podziwiać można m.in.: stare wydawnictwa, 
modlitewniki, porcelanę, moździerze, białą broń, antyczne meble, 
numizmaty. Warto wspomnieć, że pośród okazów w zbiorach na-
potkać można wydobyte podczas orki prawdziwe skarby.
 Cała rodzina ma wspólne zainteresowania, często bywają  
w pobliskich lasach, które dostarczają im zawsze nowych do-
znań. Robiąc to wszystko, zarówno Krzysztof jak i Ewa, nie za-
biegają o sławę. Wynika to z zamiłowania, bezinteresowności, nie 
zaniedbują przy tym pracy zawodowej oraz pracy na gospodar-
stwie. Wszystkie zbiory są odpowiednio skatalogowane.
 Owi nietuzinkowi artyści brali udział w wielu wernisażach,  
spotkaniach autorskich organizowanych m.in. przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Jasienicy, Galerię na Zdrojowej w Jaworzu  
i w ramach posiad Towarzystwa Miłośników Jaworza. 
 Ewa i Krzysztof znajdują dodatkowo czas na przyjmowanie 
licznych gości, bowiem domową galerię podziwiali m. in. dyrek-
tor Muzeum Śląska Cieszyńskiego Marian Dembiniok, kustosz te-
goż muzeum Mariusz Makowski, b. dyrektor Muzeum Bielskiego  
dr Jerzy Polak, dyrektor Rollettmuseum w Baden pod Wiedniem 
dr Rudolf Maurer, prawnuczki niegdysiejszych właścicieli dóbr 
jaworzańskich Diana Voigt spod Wiednia i Maria del Pilar Keu-
schnig z Salzburga, Holendrzy i Węgrzy zaprzyjaźnieni z gminą  
Jaworze. Gospodarstwo Państwa Czadrów odwiedziły także eki-
py filmowe TVP1 z Warszawy i TVP3 z Katowic. Krótkie, ale bar-
dzo wymowne filmy zostały pokazane w programach telewizyj-
nych jako „Wpisani w krajobraz” i „Pozytywka”. Ewa i Krzysztof 
Czadrowie dwukrotnie pełnili funkcję gospodarzy dożynek gmin-
nych. W uznaniu tej wszechstronnej twórczości Rada Gminy  
Jaworze wytypowała państwa Czadrów do wyróżnienia ich Laurem 
Srebrnej Cieszynianki, co miało miejsce w dniu 11 listopada 2001r.  
w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.

Opracowanie Piotr Filipkowski 
na podstawie informacji K. Czadra i Jadwigi Roik



WRZESIEŃ 32016

25 LAT SAMORZĄDNOŚCI 
GMINY JAWORZE

 Taki tytuł nosiła konferencja zorganizowana 2 września 
w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu. Spo-
tkanie stało się upamiętnieniem i swoistym podsumowaniem sta-
rań jaworzan o odzyskanie samodzielności administracyjnej, było 
także przeglądem najważniejszych wydarzeń od 1991 do chwi-
li obecnej. Prowadzący konferencję Radosław Ostałkiewicz wójt 
Gminy Jaworze podkreślił, że choć rocznica odzyskania samo-
dzielności administracyjnej przez Jaworze minęła w kwietniu tego 
roku, to warto było połączyć dwa piękne jubileusze: XXX Jawo-
rzański Wrzesień i 25-te urodziny Gminy Jaworze. W spotkaniu 
uczestniczyli między innymi: samorządowcy, członkowie Rady 
Gminy Jaworze wszystkich kadencji, członkowie Zarządu Gminy 
Jaworze (do 2002r. organu wykonawczego gminy), społecznicy, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów oraz byli 
i obecni radni powiatowi, wojewódzcy, a także dyrektorzy placó-
wek oświatowych, instytucji edukacyjnych, szpitali, jak i urzędnicy 
gminni oraz dyrektorzy podległych UG Jaworze instytucji.
 W prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Radosła-
wa Ostałkiewicza 25-letnia historia Gminy Jaworze została przed-
stawiona jako góra wydarzeń przeszłych i obecnych. Alegoria  
doskonale oddała rozwój podbłatniańskiej miejscowości, warto 
zatem przypomnieć za prelegentem najważniejsze wydarzenia.
1991r. – 1 kwietnia zostaje powołana do życia Gmina Jaworze, 
w listopadzie wychodzi pierwszy numer gminnego miesięcznika 
Echo Jaworza
1993r. – ustanowienie medalu „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza” 
(odznaczenie zostało wręczone 113 osobom i organizacjom)
1994r. – zorganizowanie stanowiska archeologicznego na  
Młyńskiej Kępie
1995r. – powstanie skansenu w Jaworzu
1996r. – I Międzynarodowe Wyścigi Psich Zaprzęgów
1997r. – walka o przynależność do województwa śląskiego
1998r. – 125-lecie OSP w Jaworzu
1999r. – powstanie Gimnazjum im. gen. broni St. Maczka
2000r. – I etap modernizacji amfiteatru
2001r. – Srebrna Cieszynianka dla ówczesnych gazdów dożyn-
kowych Ewy i Krzysztofa Czadrów. Nagroda im. ks Londzina dla  
ks. Ignacego Czadera
2002r. – 220-lecie kościoła ewangelickiego i 200-lecie kościoła 
katolickiego. Założenie Społecznej Rady Ochrony Pomników.
2003r. – renowacja zabytkowej Gloriety
2004r. – reaktywacja Zespołu Regionalnego Jaworze
2005r. – wytyczenie dwóch ścieżek dydaktycznych w Jaworzu
2006r. – renowacja kwartału hrabiowskiego
2007r. – wystawa odnowionych pergaminów rodziny Saint Genois 
d’Anneaucourt

2008r. – otwarcie Galerii na Zdrojowej
2009r. – Certyfikat ISO dla Urzędu Gminy Jaworze
2010r. – wydanie pierwszej monografii Jaworza autorstwa  
Jadwigi Roik
2011r. – powstanie Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze
2012r. – 150-lecie uzdrowiska (1862- 2012)
2013r. – zakup przez gminę odwiertu z wodami leczniczymi
2014r. – powstaje Tężnia Zdrojowa
2015r. – zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Jaworzu
2016r. – w planie budowa hali sportowej.
 Wójt Ostałkiewicz podczas wystąpienia podkreślał wielokrot-
nie, że gmina to nade wszystko mieszkańcy tworzący wspólnotę 
lokalną, na rzecz której pracują samorządowcy.
 Wielką radość sprawił włodarzowi Jaworza niezwykły pre-
zent, który otrzymał od Ewy Worytkiewicz. Krakowska aktorka, 
pieśniarka, malarka i pisarka podarowała Radosławowi Ostałkie-
wiczowi Jego portret.
 Podczas wrześniowej konferencji odbyła się prapremiera  
publikacji zatytułowanej: „Ćwierczwiecznik Gminy Jaworze 1991-
2016”, zredagowanej przez Dorotę Kochman. Autorka dziękowa-
ła wszystkim, którzy  przyczynili się do powstania książki – chcia-
łabym bardzo serdecznie podziękować za niezwykłą podróż  
w świat wzruszeń, w świat wspomnień, wspaniałych historii zapeł-
niających karty tej publikacji. Dziękuję władzom Gminy Jaworze 
za zaufanie i pomoc przy tworzeniu książki. Starałam się pogru-
pować wszystkie teksty, nie było to łatwe zadanie i mam nadzie-
ję, że mu sprostałam - mówiła Dorota Kochman. W ćwierczwiecz-
niku znalazły się teksty różnych autorów: od dzieci począwszy na 
miłośnikach Jaworza, samorządowcach i badaczach Jego historii 
kończąc. Każdy, czytając tę niezwykłą książkę, znajdzie coś inte-
resującego dzięki różnorodności zawartych w niej tekstów. Warto 
przypomnieć, że publikacja jest odpowiedzią jaworzan na zapro-
szenie gospodarza gminy do dzielenia się: wspomnieniami, prze-
myśleniami czy spostrzeżeniami na temat Jaworza.
 Podczas konferencji Radosław Ostałkiewicz wójt Gminy  
Jaworze, Mieczysław Brzezicki przewodniczący Rady Gminy 
Jaworze oraz Anna Skotnicka-Nędzka zastępczyni wójta Gmi-
ny Jaworze wręczyli okolicznościowe, pamiątkowe medale upa-
miętniające 25-lecie Gminy Jaworze. Odznaczenia otrzymali 
wszyscy samorządowcy pracujący na rzecz gminy przez ćwierć 
wieku, działacze społeczni, którzy przyczynili się do powsta-
nia samodzielnej Gminy Jaworze oraz działające organizacje  
pozarządowe.
 Honorowym gościem był ks. radca Ryszard Janik, który  
w czasie spotkania został odznaczony Złotym Medalem za Za-
sługi dla Województwa Śląskiego. Wyróżnienie owo wręczyła 
księdzu radcy Sylwia Cieślar wiceprzewodnicząca Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego. Szerzej o tym wydarzeniu na stronie 11.
 Zwieńczeniem konferencji było uroczyste otwarcie wystawy  
w Sali Sesyjnej pod Goruszką. Widzów oprowadzał po ekspozycji 
Mariusz Makowski kustosz Muzeum Śląska Cieszyńskiego, któ-
ry przyjechał do Jaworza wraz z Marianem Dembiniokiem dyrek-
torem cieszyńskiej placówki. Niewątpliwie zainteresowaniem cie-
szyły się rysunki prof. Jacka Rybarkiewicza, szkice Gabrieli Saint 
Genois d’Anneaucourt czy portrety Laszowskich.

 Otwarcie głównej ekspozycji jest zaplanowane 5 listopada  
w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, z udziałem rze-
czonej Marii del Pilar. Tam będzie można podziwiać znacznie 
więcej okazów, nie tylko malarstwo, ale także srebra oraz różne-
go rodzaju dokumenty. Organizatorem wystawy jaworzańskiej jak 
i cieszyńskiej jest Mariusz Makowski kustosz muzeum nad Olzą, 
przy dużej pomocy Towarzystwa Miłośników Jaworza oraz wójta 
Gminy Jaworze- powiedział Ryszard Stanclik prezes TMJ.

Przygotowała Agata Jędrysko
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PIERWSZY DZIEŃ 
JAWORZAŃSKIEGO WRZEŚNIA

Sportowy akcent na dobry dzień

 Pierwszy dzień Jaworzańskiego Września (3.09) jak co roku 
rozpoczęły zawody sportowe. Amatorzy siatkówki i piłki nożnej 
mogli dopingować sportowców podczas turniejów rozgrywanych 
na terenie kompleksu sportowego przy ulicy Koralowej.  Zaś o za-
wodach Strong Drwal piszemy na stronach 21-22.

Dni Powiatu Bielsko i Kulinarne Dziedzictwo
Święto smakowania
 Tak można określić kolejne zawody odbywające się podczas 
Jaworzańskiego Września, a chodzi o Kulinarne Dziedzictwo. Za-
tem do naszej gminy zjechały zespoły nie tylko z powiatu biel-
skiego, ale także z Czech. W sumie zaprezentowało się ponad 
30 kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i organizacji. Na pięk-
nie udekorowanych stołach można było podziwiać, a po ocenie 
jury zdegustować wszystkim obecnym na imprezie smakowi-
te ciasta, zupy, swaczynę, placki ziemniaczane, nalewki itp. Ja-
worze reprezentowały: KGW nr1, KGW nr2, Koło Emerytów 
i Rencistów oraz ZR Jaworze. W czasie kiedy członkinie orga-
nizacji gminnych przygotowywały smakowitości, Koło Pań Pa-
rafii Ewangelicko-Augsburskiej prezentowało własną twórczość,  
a można tu było znaleźć prawdziwe dzieła, jeśli chodzi o rę-
kodzielnictwo. Pośród gości nie zabrakło Stanisława Szweda  
sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej, wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza, posłów  
i posłanek na Sejm RP, radnych sejmiku wojewódzkiego, przed-
stawicieli Miasta Bielska-Białej z przewodniczącym RM Jaro-
sławem Klimaszewskim, Grzegorza Szetyńskiego wicestarosty  

Powiatu Bielskiego z radnymi Powiatu Bielskiego, a także bpa se-
niora diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  
ks. Pawła Anweilera, który do Jaworza przyjechał razem z mał-
żonką. Nie zabrakło również naszych księży – ks. Stanisława  
Filapka i ks. Władysława Wantuloka. 
 Oprócz jury, potrawy degustowali i oceniali przedstawicie-
le władz samorządowych poszczególnych gmin i sołectw. Po  
oficjalnej ocenie każdy uczestnik tego święta mógł sam ocenić  
i docenić kunszt smakowy serwowanych potraw i napojów. Po 
uroczystym otwarciu Święta Powiatu Bielskiego i XXX Jaworzań-
skiego Września przez wicestarostę Grzegorza Szetyńskiego  
i wójta Radosława Ostałkiewicza zostały rozdane wyróżnienia 
Festiwalu Kulinarnego.

 Ale przypomnijmy słowa wicestarosty, który powiedział m.in. 
Witam serdecznie gościnne Jaworze i cieszę się, że w tym roku 
Dni Powiatu Bielskiego zostały połączone ze wspaniałą impre-
zą, jaką jest jaworzański Wrzesień i jubileuszem 25-lecia gminy  
Jaworze. Z tej okazji mieszkańcom i władzom samorządowym 
Jaworza składam gratulacje […]. Gościmy w Jaworzu znanym ze 
swej gościnności i wspaniałej organizacji swoich imprez i wszy-
scy doświadczymy tej serdeczności ze strony jaworzan, zwłasz-
cza w tych dwóch dniach, gdy Jaworze staje się nieformalną sto-
licą naszego powiatu. W tym roku mija 17 lat, jak powstał powiat 
bielski… Osobiście cieszę się z sukcesu każdej gminy powiatu, 
jak i oceny jaką naszemu powiatowi wystawia Związek Powiatów 
Polskich.[…] Powstanie w przyszłości uzdrowiska Jaworze Zdrój 
może być dla nas wręcz epokowym wydarzeniem. Dni Powiatu to 
impreza, która umacnia więzy między naszymi gminami, integruje 
nasza powiatową rodzinę… Święto Powiatu Bielskiego to festiwal 
przyjemności – tych dla ucha jak muzyka i śpiew, jak i tych przy-
ziemnych jak Kulinarne Dziedzictwo.
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 Z kolei wójt R.Ostałkiewicz powiedział: Jestem gospodarzem 
w tym dniu głównie miejsca. Każda gmina ma w sobie coś wyjąt-
kowego. My jesteśmy najmłodszą gminą, mamy dopiero 25 lat,  
a najmłodszemu najwięcej się wybacza i najwięcej się daje. Stąd 
korzystając z tej okazji kieruję półżartem, ale i na poważnie kil-
ka słów do radnych powiatowych: Cisowa, Cieszyńska, Bielska, 
Słoneczna, Zdrojowa, Wapienicka. To są drogi powiatowe, pa-
miętajcie o nich także i teraz, gdy właśnie nimi jechaliście do nas 
na amfiteatr. […] Cieszę się, że znów władze powiatu obchodzą 
swoje święto w Jaworzu. Ostatnio chyba przed 12 laty Dni Powia-
tu Bielskiego odbywały się w Jaworzu.

 Potem Wiceminister Stanisław Szwed, wicewojewoda śląski 
Jan Chrząszcz w obecności wicestarosty G. Szetyńskiego i wójta 
R. Ostałkiewicza dokonali wręczenia odznaczenia przyznanego 
przez Prezydenta RP Złotego Krzyża Zasługi dla działaczki KGW 
z Czańca Marii Tolarczyk za upowszechnianie kultury ludowej i za 
działalność na rzecz poprawy warunków życia na obszarach wiej-
skich.
 Następnie Jan Borowski – przewodniczący Rady Powiatu,  
wicestarosta Grzegorz Szetyński i wójt Radosław Ostałkiewicz 
wręczyli pamiątkowe wyróżnienia dla mieszkańca Jaworza, a za-
razem wieloletniego Redaktora Naczelnego Kroniki Beskidz-
kiej Piotra Wysockiego. Kronika Beskidzka obchodzi 60-letni 
jubileusz. Wyróżnienie odebrał jej redaktor naczelny. Gratulacje 
złożył wójt, zaś wicestarosta G. Szetyński dodał – gazeta jest po-
czytna i lubiana, jest zwierciadłem kulturowym i społecznym na-
szego regionu od 60 lat. Red P. Wysocki podziękował wszystkim 
za wyróżnienie, a przede wszystkim wiernym czytelnikom bez 
których nie byłoby tego jubileuszu.
 Podsumowania kulinarnego konkursu dokonała Jolanta Ko-
nior Kierownik Biura ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu 
i Turystyki Starostwa Powiatowego. W konkursie wzię-

ło udział ponad 30 organizacji (w tym jedna z Republiki Cze-
skiej). Potrawy były oceniane w kategoriach: zupy (pole-
weczka grzybowa – pierwszą nagrodę otrzymały Biery), da-
nia główne (KGW nr 1 Jaworze nagrodzono za jagnięci-
nę), ciasta i desery (kołacz ze śliwkami -Towarzystwo Przyja-
ciół Ligoty), napoje i nalewki (nalewka brzozowa – KGW z Bu-
jakowa), najbardziej tradycyjną potrawą wybrano swaczynę  
(Stowarzyszenie Przyjaciół Kaniówka). Redakcja Mojego Powia-
tu przyznała wyróżnienie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Kaniów-
ka. Urząd Miejski w Bielsku-Białej przyznał wyróżnienie dla KGW  
w Starej Wsi (wręczył je Jarosław Klimaszewski – przewodniczą-
cy RM Bielska-Białej), UG Jaworze – wójt przyznał nagrodę za du-
szonki dla Zespołu Pieśni i Tańca Kozianie z Kóz. Ponadto wszy-
scy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a na zakończenie nagrody  
rzeczowe ufundowane prze organizatorów i sponsorów. Zaś au-
torem rzeźb (głównych statuetek dla zwycięzców kulinarnych 
zmagań) był Czesław Kubik.

Wspólna zabawa
 Sobotnie popołudnie było także czasem rozrywki, widzowie 
zgromadzeni w amfiteatrze mogli oglądać występy Zespołu Re-
gionalnego Jaworze. Piękny i ciekawy występ Mażoretek „Gracja” 
wprawił publiczność w zachwyt. Zespół rewiowo-taneczny po-
wstał w 2000r. i działa przy Starowiejskim Stowarzyszeniu Kultury 
Artystycznej „Artis” pod patronatem Ośrodka Kultury w Wilamowi-
cach i Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART” w Cze-
chowicach-Dziedzicach. Zespół należy do Stowarzyszenia Ma-
żoretek Polskich oraz Europejskiego Stowarzyszenia Mażoretek 
IMA, czterokrotny Mistrz Polski (2007r., 2008r., 2009r. i 2012r.). 
Doskonale zaprezentował się ZPiT Ondraszek ze Szczyrku, któ-
ry został założony w 1965 roku przez znanego animatora kultury 
Jana Więzika. Zespół działa przy Miejskim Ośrodku Kultury Pro-
mocji i Informacji w Szczyrku.



WRZESIEŃ6 2016

DRUGI DZIEŃ 
JAWORZAŃSKIEGO WRZEŚNIA

 Gwiazdą wieczoru była Gabi Gold (Gabriela Goldová) cze-
ska piosenkarka znana m.in. z programu „Herbatka u Tadka”.  
W 2001 roku wydała w Polsce swoją pierwszą solową płytę 13 
Country Golden Hits. Na przełomie 2006 i 2007r. powstał zespół 
Gabi Gold Band, do którego piosenkarka zaangażowała polskich 
muzyków. Grupa wykonywała covery z repertuaru m.in. Maryli 
Rodowicz i Anny Jantar. Na albumie Gabi Gold w wersji wyda-
nej w Polsce znajduje się dodatkowo piosenka Dobra noc, do-
bry dzień z muzyką Zdeňka Bartáka do słów Jacka Cygana. Na 
singlu promującym tę płytę ukazał się utwór Malovaný džbánku 
wykonywany również przez Helenę Vondráčkovą (źródło: Wikipe-
dia). Zwieńczeniem pierwszego dnia XXX Jaworzańskiego Wrze-
śnia była Dyskoteka z Radiem Bielsko. W tych imprezach wie-
czornych udział wzięło ponad tysiąc osób.

EJ

Żywa wystawa
 Od godzin przedpołudniowych do popołudnia podczas XXX 
Jaworzańskiego Września można było oglądać Wystawę Ptactwa 
Ozdobnego i Zwierząt Futerkowych. Pośród żywych eksponatów 
nie zabrakło pięknych gołębi oraz wszelkiej maści królików – od 
miniaturek po prawdziwe kolosy.

Barwnie i radośnie
 Głównymi punktami programu drugiego dnia Jaworzańskie-
go Września tradycyjnie były: korowód dożynkowy, nabożeństwo 
ekumeniczne i ceremoniał dożynkowy Śląska Cieszyńskiego.  
Po godzinie 10-tej zgodnie ze zwyczajem przedstawiciele władz 
samorządowych: Mieczysław Brzezicki przewodniczący Rady 
Gminy Jaworze oraz wójt Radosław Ostałkiewicz pojechali do 
rolników Ewy i Krzysztofa Czadrów, aby oficjalnie poprosić Ich  
o przyjęcie roli gospodarzy tegorocznych dożynek. Przed domem  
gazdów przedstawiciele TMJ oraz samorządu ruszyli w tany, 
oczywiście główny repertuar stanowiły regionalne tańce cieszyń-
skie, a przygrywała Orkiestra Dęta Glorieta. Gospodarz dożynek 
częstował wszystkich zebranych tradycyjnym kołaczem. Spod 
domu Ewy i Krzysztofa Czadrów biesiadnicy wspólnie udali się 
na boisko przy ul Folwarcznej, skąd wyruszył barwny korowód 
dożynkowy, który na scenie amfiteatru został powitany przez:  
Radosława Ostałkiewicza wójta Gminy Jaworze, Annę Skotnicką- 
Nędzka zastępczynię wójta, Mieczysława Brzezickiego przewod-
niczącego jaworzańskich rajców i Zbigniewa Putka wiceprze-

wodniczącego Rady Gminy, który był głównym „komandorem”  
korowodu. 
 Na początku korowodu jechali policjanci, następnie motocy-
kliści z Polski, Czech, Słowacji, Niemiec i Węgier, Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza pod dowództwem Kamila Bindy, samocho-
dy OSP z Jaworza i z Czech. Nie zabrakło udekorowanych po-
jazdów rolników, przedstawicieli firm pracujących na rzecz rol-
nictwa, pojazdów gospodarki leśnej. W pochodzie jechali także  
reprezentanci różnych przedsiębiorstw działających na terenie 
gminy, organizacji pozarządowych, szkół i przedszkoli. W koro-
wodzie można było dostrzec pierwszego wójta, który zarządzał 
gminą w 1991r. Pawła Mularza, gazdów dożynek z ostatnich 30 
lat, a także jaworzańskich urzędników. Na Jaworzański Wrze-
sień, na zaproszenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Jawo-
rza oraz Radosława Ostałkiewicza, przyjechała także 8-osobo-
wa delegacja z zaprzyjaźnionego miasta Bockhorn w Niemczech. 
Oprócz członków tamtejszej parafii do Jaworza zawitał proboszcz 
Heike-Regina Albrecht oraz burmistrz Andreas Mainen, który  
został uhonorowany Medalem 25-lecia Gminy Jaworze. Sporym 
zainteresowaniem tłumnie zgromadzonych widzów (zarówno na 
trasie przejazdu korowodu, jak i w amfiteatrze) cieszyły się od-
grywane przez uczestników parady scenki rodzajowe. Kiedy już 
wszyscy dotarli do amfiteatru, wówczas rozpoczęło się nabożeń-
stwo ekumeniczne.

Dziękując za dary
 Nabożeństwo koncelebrowało dwóch księży ewangelickich 
ks. Władysław Wantulok oraz ks. Andrzej Krzykowski i trzech 
księży katolickich z parafii p.w. Opatrzności Bożej: ks. Robert 
Szczotka, ks. Kamil Skoczylas oraz proboszcz ks. Stanisław 
Filapek, który także wygłosił kazanie. Duchowny mówił między 
innymi o tym, jak ważnymi darami są chleb i Eucharystia, która 
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jest pokarmem życia dla duszy. Harcerze i zuchy z jaworzańskich 
drużyn częstowali chlebem uczestników podczas nabożeństwa i 
Ceremoniału Dożykowego Śląska Cieszyńskiego, natomiast do 
Mszy służyła Schola Parafialna „Providentia”.
Ceremoniał Dożynkowy Śląska Cieszyńskiego
 W tym roku ceremoniał został zaprezentowany przez chór Pa-
rafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu pod dyrekcją Krystyny 
Gibiec. Obrzędowi towarzyszyły dawne pieśni cieszyńskie zwią-
zane z dożynkami, a więc z dziękczynieniem za plony, przekaza-
niem wieńca dożynkowego, a także bochenka chleba nowym go-
spodarzom, którzy z kolei przekazali go na ręce wójta. Później 
przyszedł czas na wspólny taniec, będący elementem dawnych 
wspólnych zabaw wieńczących zakończenie zbioru plonów.
 Pragniemy, aby chleb, który Panu przekazujemy, był dzielony 
sprawiedliwie, aby nikt w naszej gminie nie musiał cierpieć jego 
niedostatku – mówił Krzysztof Czader gospodarz dożynek. 
 Wójt R. Ostałkiewicz podziękował tegorocznym gazdom, 

którzy w tym jubileuszowym dla gminy roku reprezentują wszyst-
kich przybyłych gazdów z minionych 30 lat. Te 25 lat samodziel-
ności gminy obfitowało w wiele radosnych wydarzeń. Dzisiejsza 
gospodarka Jaworza to nie tylko rolnictwo, ale także handel, usłu-
gi, różnorodność działających na terenie gminy firm. Dlatego jest 
to święto wszystkich, którzy pracują dla wspólnego dobra, ja-
kim jest Jaworze. Wcześniej też były w naszej gminie dożynki, 
niech to będzie symboliczne podziękowanie dla wszystkich, któ-
rzy przez minione ponad 700 lat historii Jaworza pracowali dla 
tej miejscowości. Mam nadzieje, że kolejne 25 lat będzie nazna-
czone dalszym rozwojem naszej miejscowości. Dziękuję wszyst-
kim wójtom minionych kadencji od 1991 roku. Witam pierwsze-
go wójta Pawła Mularza, witam obecnego duchem Romana  
Grenia – byłego Naczelnika Gminy Jasienica, który wspierał  
Jaworze w dążeniu do samodzielności administracyjnej. Dziękuję 
również wójtowi Januszowi Pierzynie za współpracę i życzliwość 
dla naszej gminy […] Jaworze to dialog między ludźmi i organiza-
cjami, bez dialogu nie ma przyszłości. Dziękuję Wam drodzy ja-
worzanie, dziękuję Wam Gospodarze za ten chleb, który zrodził 
się z Waszego uśmiechu i umiłowania do tej ziemi – powiedział 
Radosław Ostałkiewicz.

 Janusz Pierzyna wójt Gminy Jasienicy dziękował za zapro-
szenie na imprezę i jednocześnie przekazał na ręce wójta Rado-
sława Ostałkiewicza rzeźbę anioła autorstwa jaworzańskiego ar-
tysty Krzysztofa Czadra. Podkreślił, że rzeźbiarz jedną nogą jest 
w Jasienicy, ponieważ tam pracuje, a drugą w Jaworzu, gdzie jest 
mieszkańcem i gazdą dożynek. Myślałem Wam kupić anioła, ale 
on byłby sztuczny, nie miałby duszy, a ten anioł ma duszę i ta du-
sza niech Was zawsze prowadzi dla dobra Jaworzan i niech sa-
morządność w Gminie Jaworze zawsze będzie na najwyższym 
poziomie – życzył Janusz Pierzyna. Gospodarz Jasienicy podkre-
ślał, jak bardzo na przestrzeni wieków i lat zmieniało się Jaworze, 
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które zdaniem gościa […] zawsze było silne i tak jest do dzisiaj, 
a i razem tworzymy siłę tego regionu, uzupełniamy się. To jest też 
coś, co nas wyróżnia – nie patrzymy na siebie – mówiąc po ślą-
sku „spod byka”, tylko jesteśmy partnerami wspierającymi i sza-
nującymi się. Za to Wam dziękuję i za to że możemy być razem,  
tworzyć […] z całego serca Wam życzę, aby obecny wójt, któ-
ry świetnie podejmuje pracę samorządową najpierw przez dwie 
kadencje jako wicewójt, a obecnie wójt będzie nadal groma-
dził wokół siebie ludzi, by wspólnie tworzyć to miejsce dla dobra 
wszystkich, którzy tu mieszkają – podkreślał wójt Pierzyna. War-
to dodać, że gospodarz sąsiedniej gminy przyjechał na wrześnio-
wą uroczystość wraz z Janem Batheltem przewodniczącym 
jasienickich rajców. Obaj samorządowcy za życzenia i nie-
zwykły prezent zostali uhonorowani medalem okolicznościowym  
z okazji 25-lecia Gminy Jaworze. Odznaczenie wręczali Rado-
sław Ostałkiewicz wójt Gminy Jaworze, Anna Skotnicka-
Nędzka zastępczyni wójta oraz Mieczysław Brzezicki prze-
wodniczący Rady Gminy Jaworze. 
 Po ceremoniale dożynkowym przyszedł czas na podzię-
kowania i wręczenie pamiątkowych medali 25-lecia gminy. Tak 
więc wójt Radosław Ostałkiewicz, jego zastępca Anna Skotnicka 
Nędzka oraz przewodniczący RG Jaworze Mieczysław Brzezicki 
uhonorowali wpierw przybyłych gospodarzy dożynek z lat 1986-
2016. Niestety nie wszystkie nazwiska udało się ustalić – dotyczy 
to lat 80-tych XX wieku, natomiast pozostali otrzymali pamiątko-
we wyróżnienia i kwiaty. Historię pierwszych dożynek przybliżył 
obecnym w amfiteatrze przewodniczący RG M. Brzezicki. Na ko-
niec wszyscy gospodarze zostali uwiecznieni na wspólnym zdję-
ciu, a poniżej podajemy ich nazwiska:
1988 – Irena i Paweł Stekla
1991-93 – wójt Paweł Mularz
1996 – Helena i Eryk Holeksa

1997 – Hildegarda i Kazimierz Bieniek
1998 – Grażyna Bodzek i Józef Mikler
1999 – Lidia i Bogdan Skrzydelski
 2000 – Jola i Marian Mrowiec 
2001 – Barbara i Marian Czernek
2002 – Ewa i Krzysztof Czader
2003 – Marianna i Jan Strzałkowie
2004 – Grażyna i Czesław Trubiłowicz 
2005 – Irena i Józef Mikler
2006 – Monika i Wojciech Kulpa
2007 – Zuzanna Strochmayer i Jan Stekla 
2008 – Ewa i Janusz Wieja
2009 – Eryka Wiencek i Kazimierz Bieniek
2010 – Joanna i Jan Jędrzejko
2011 – Marta i Jan Mikler
2012 – Ewa i Jan Bathelt
2013 – Jolanta i Marian Mrowiec
2014 – Kinga i Czesław Sosulscy
2015 – Emilia i Ryszard Milli 

 Wyróżnienia otrzymali również działacze organizacji pozarzą-
dowych w Jaworzu oraz Prezes Bielskiego Okręgu Ligi Morskiej  
i Rzecznej Edward Szpoczek, który podkreślił znaczenie, jakie 
dla wychowania patriotycznego i morskiego młodzieży ma łącz-
nie nowo powstałe Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej 
przy Gimnajzum nr 1 w Jaworzu oraz aktywnie działające Szkol-
ne Koło LMiR. Natomiast Stowarzyszenie Miłośników Sztu-
ki przekazało na ręce wójta obraz przedstawiający herb gminy 
„haftowany” koralikami (około 10 tys. koralików milimetrowych), 
autorka obrazu Natalia Sumina-Ficek pracowała nad nim 80 
godzin.
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 Nie sposób wymienić wszystkich wyróżnionych, odznaczo-
nych i tych, co składali życzenia na ręce władz samorządowych 
Jaworza. Byli to oprócz wojta Jasienicy Janusza Pierzyny rów-
nież przedstawiciele samorządu powiatowego na czele z wice-
starostą Grzegorzem Szetyńskim oraz wicewojewoda śląski 
Jan Chrząszcz.
 Życzenia i pozdrowienia dla Jaworza przekazali również: 
starosta Komorni Lhotka i przewodniczący Związku Gmin Do-
rzecza Stonávki Miloslav Hampel, starosta Strečna Dušan Šta-

dáni, zastępca burmistrza Jászszentandrás Laszló Szabó 
zaś burmistrz zaprzyjaźnionej gminy węgierskiej Jászboldo-
gháza Lajos Szűcs oprócz życzeń przywiózł także flagę swo-
jej gminy i drzewko – klon aby zapuściło korzenie w Jawo-
rzu i było umocnieniem przyjaźni polsko-węgierskiej. Ponadto  
w Parku Zdrojowym przy Tężni powstał z inicjatywy Węgrów 
drewniany obelisk upamiętniający żołnierzy walczących o nie-

podległość Polski i Węgier w latach I wojny światowej 1914-1918. 
Na jaworzańskich uroczystościach nie zabrakło przedstawicieli 
Grupy Wyszehradzkiej.

Rozrywkowe popołudnie
 Po przeżyciach duchowych można było zażyć relaksu, oglą-
dając występy Zespołu Pieśni i Tańca Bielsko. Warto przypo-
mnieć, że grupa działa od 1974r. pod patronatem Bielskiego  
Centrum Kultury, obecnie liczy 100 osób (trzy grupy dziecięce  
i jedna reprezentacyjna), tancerzom przygrywa czteroosobowa ka-
pela lub 16-sto osobowy Big-Band. Zespół w repertuarze ma dwa  
różnorodne programy: ludowy oraz estradowo-ludowy, a koncer-
tował nieomal na całym świecie: Francja, Hiszpania, Stany Zjed-
noczone, Indonezja czy Brazylia. Gwiazdą dożynkowej niedzieli 
był Smokey Band, 5-cio osobowy zespół perfekcyjnie wykonują-
cy stare i znane wszystkim przeboje grupy Smokie. Wieczorem 
wszyscy spragnieni tańca mogli się bawić wraz z Zespołem Par-
ty. Przez dwa dni zabawy działało miasteczko gastronomiczne, 
jak również można było na różnego rodzaju stoiskach kosztować 
potraw regionalnych rodzimych oraz z kresów wschodnich daw-
nej RP.

EJ 
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Szanowni Czytelnicy
Od 1 września na stronie internetowej Ośrodka Promocji Gminy Jaworze dostępne są elektroniczne wersje wszystkich 

wydań miesięcznika ECHO JAWORZA, od pierwszego numeru z 1991 roku do najnowszych włącznie. 
Wszystko to dzięki wsparciu wójta dr. Radosława Ostałkiewicza, życzliwej pomocy Gminnej Biblioteki Publicznej 

i Ośrodka Promocji Gminy. 
Zapraszamy do lektury archiwalnych wydań gminnego miesięcznika!

Redakcja EJ

Szanowni Czytelnicy
W październikowym numerze ukaże się część II relacji z XXX Jaworzańskiego Września. A w niej m.in podziękowania dla 

uczestników korowodu, sponsorów, rozmowa z I wójtem odrodzonej Gminy Jaworze Pawłem Mularzem.
Redakcja EJ
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Wspominając czas spędzony w podbłatniańskiej miejscowości, 
instruktorzy i komendant Eugeniusz Mientus mówią - co roku 
uczestniczyliśmy w gminnych uroczystościach, byliśmy przy 
otwarciu remizy OSP oraz gminnego ośrodka zdrowia. Pierw-
szym obiektem budowlanym, jaki powstał w Jaworzu Nałężu, był 
do dziś istniejący budynek stołówki, który został zakupiony w ele-

ZASŁUŻONY DLA ROZWOJU 
JAWORZA - MEDALE 

50 lat obozowiska Śląskiej Chorągwi ZHP w Nałężu
 Katowiccy harcerze upodobali sobie Jaworze od 1967 roku. 

ZŁOTY MEDAL ZASŁUGI DLA 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
DLA KS. RADCY RYSZARDA JANIKA

 Jak już wspomnieliśmy, podczas konferencji ks radca Ryszard 
Janik został uhonorowany Złotym Medalem za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego. Przed wręczeniem odznaczenia prowadzący 
spotkanie wójt Radosław Ostałkiewicz odczytał laudację na cześć 
gościa, której fragmenty prezentujemy poniżej. O księdzu radcy  
z okazji jego jubileuszu ordynacji pisaliśmy w majowym numerze 
naszego miesięcznika.
 Ksiądz radca Ryszard Janik urodził się 7 stycznia 1930 roku 
w Cieszynie, tutaj też ukończył Liceum Administracyjno-Handlowe. 
W 1951 roku zapisał się na Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwer-
sytetu Warszawskiego, a następnie kontynuował studia na Chrze-
ścijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studia ukończył 
w 1956 roku z tytułem magistra teologii. Już 11 października 1955 
roku został przydzielony do pomocy ks. seniorowi Edmundowi 
Friszke, a po zdaniu pierwszego egzaminu kościelnego został  
ordynowany 8 kwietnia 1956 roku w kościele ewangelickim w Ja-
worzu przez księdza biskupa Karola Kotulę w asyście księdza se-
niora Oskara Michejdy i ks. seniora Edmunda Friszke. Z dniem or-
dynacji został skierowany jako wikariusz do parafii w Olsztynie na 
Mazurach, a 15 grudnia został przeniesiony do Jaworza, gdzie był  
wikariuszem u boku ks. Jana Lasoty. 14 kwietnia 1956 roku ks. Ry-
szard Janik wstąpił w związek małżeński z Rutą Marią Oelschla-
eger. Z ich związku na świat przyszło dwoje dzieci: Lidia i Piotr. 
Ksiądz Ryszard Janik po zdaniu drugiego egzaminu kościelne-
go został wybrany 10 lipca 1960 roku na zastępcę proboszcza  
w Jaworzu. Po przejściu ks. Jana Lasoty w stan spoczynku na 
mocy uchwały Naczelnej Rady Kościoła, z dniem 1 kwietnia 1960 
roku ks. Ryszard Janik został proboszczem Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Jaworzu i pozostawał nim nieprzerwanie do roku 
1995. Ksiądz Ryszard rozwinął życie parafialne, organizując go-
dziny biblijne, nabożeństwa tygodniowe, akademie reformacyjne. 
Wielką pomocą w tych działaniach pozostaje jego żona – pasto-
rowa Ruta Janik, która od 1969 roku prowadziła, aż do emerytu-
ry chór kościelny miejscowej parafii. Ksiądz Ryszard Janik obok 
spraw duchowych dbał także o budynki parafialne i kościół. Naj-
większy remont został przeprowadzony z okazji 200-setnej rocz-
nicy poświęcenia kościoła – generalny remont organów, ogrzewa-
nie, malowanie kościoła, renowacja ołtarza i ambony, renowacja 
zewnętrznych tynków kościoła. Wiele uwagi ks. Ryszard Janik 
poświęcał także podlegającemu Jaworzu kościołowi Zmartwych-
wstania Pańskiego w Jasienicy, gdzie również przeprowadzono 
generalny remont kościoła. Oprócz zaangażowania w życie para-
fialne ks. Ryszard Janik zyskał uznanie władz kościelnych, gdzie 
zajmował wiele znaczących stanowisk jak między innymi: Wice-
prezes, a od 1980 r., Prezes Bratniej Pomocy im. G.A., Radca  
Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Sekretarz 
Konsystorza, Rzecznik Dyscyplinarny ds. Duchownych, członek 
Synodu Kościoła, członek Polskiego Oddziału Światowej Federa-
cji Luterańskiej.

 Ksiądz Ryszard Janik znany jest również z pracy pisarskiej. 
Na łamach „Zwiastuna” i „Kalendarza Ewangelickiego” opubliko-
wał wiele artykułów oraz kazań. Zbiór Jego kazań zawiera publi-
kacja „Droga na oczach Bożych”. W 2016 r. ukazała się książ-
ka pt. „Z kart przeszłości luterańskiego zboru w Jaworzu”, przy 
wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego oraz Urzędu Gminy Jaworze. Ks radca Ryszard Janik 
to prawdziwy autorytet 25-ciu lat samorządnego Jaworza.
 Z kolei ks. Ryszard Janik, dziękując za otrzymane wyróżnie-
nie, powiedział między innymi: Serdecznie dziękuję za to ogrom-
ne wyróżnienie. Jako luterański kaznodzieja jestem świadom 
tego, co sam zwiastowałem także na podstawie Pisma Świętego, 
że zasługą dla nas jest tylko Jezus Chrystus, a nie my sami. Mo-
żemy się najwyżej przyczynić do tego, by jak brat dla brata dzia-
łać, budować i zachować ku przyszłości. To było też m.in. moim 
zadaniem i celem w służbie, którą pełniłem przez 40 lat w koście-
le na różnych wspomnianych tutaj stanowiskach. Jestem bardzo 
wdzięczny za to, że Pan Bóg pozwolił mi dotrwać do tej dzisiej-
szej chwili, do tego wieku. Dziękuję też, że mam u boku ukocha-
ną żonę Rutę i moje dzieci: Lidię i Piotra z synami, którzy myśla-
mi i sercem są zawsze związani z Jaworzem, bo tu wyrastali, tu 
się chowali na ewangelickiej plebanii. Tu jako małe, po naszemu 
mówiąc bajtliki, po ogrodach i placu kościelnym biegali i cieszy-
li nas swoją obecnością. Dzisiaj cieszą nas zajmowanymi stano-
wiskami. Chciałbym jeszcze raz podziękować za to wyróżnienie, 
które mnie spotyka. Na ręce wiceprzewodniczącej Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego nie tylko za to, że Pani się przysłużyła do tego  
odznaczenia, ale i za to że Pani mi go wręczyła, jest to dla mnie 
honor i zaszczyt. Dziękuję również Panu wójtowi dr. Ostałkiewi-
czowi za Jego przyczynek do tego, że powstał zbiór historyczny 
dziejów naszego zboru- ze wzruszeniem mówił ks radca Ryszard 
Janik. Dziękował także za to, że wraz z żoną mogą w Jaworzu 
żyć i nadal dla gminy pracować.

Przygotowała Agata Jędrysko
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mentach, jako wiejski pawilon handlowy. Jego adaptacji do na-
szych harcerskich celów dokonał harcmistrz Jan Bienek, który 
przyjął na siebie obowiązki Kierownika Budowy. Wykonawcami 
byli instruktorzy i młodzież z dzielnicowego Hufca Katowice-Szo-
pienice […]. Aktywnie realizowaliśmy w Jaworzu harcerskie ak-
cje: Woda jest życiem, Sprzątanie świata, Harcerz przyjacielem 
przyrody […]. Przez 50 lat z obozowiska w Jaworzu Nałężu wyru-
szaliśmy na szlaki Harcerskiej Akcji Klimczok…
 Ponadto ośrodek w Nałężu harcerze udostępniali wielokrot-
nie na potrzeby gminy, w tym imprezy sportowe – zawody nar-
ciarskie, wyścigi psich zaprzęgów, wyścigi rowerów górskich, bie-
gi terenowe doliną Jasionki, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy itp. W ramach akcji harcerskiej wymiany międzynarodo-
wej młodzieży w ośrodku ZHP przebywali skauci z wielu krajów 
Europy.
 Ważnym aspektem obecności harcerzy w Jaworzu jest wyty-
czenie i oznakowanie szlaku turystycznego z ośrodka na Błatnią 
skracającego szlak czerwony o godzinę. Ten trakt już 30 lat służy 
nie tylko harcerzom, ale i turystom.
 W 2009 roku wręczono obozowi z Katowic oraz Komendzie 
Ośrodka pamiątkowe odlewy popiersia Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Jednym z inicjatorów tego wydarzenia był druh OSP Ja-
worze Józef Tymon.
 Instruktorzy ZHP działający w Jaworzu przez te minione 50 lat 
byli wielokrotnie wyróżniani medalami nadawanymi przez Radę 
Państwa (odpowiednik urzędu prezydenta w III RP – przyp.red.), 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, a nawet przez Międzyna-
rodową Kapitułę Orderu Uśmiechu.
 W 2010 roku przekazano pod opiekę miejscowej drużyny har-
cerskiej obelisk upamiętniający zwycięską bitwę pod Grunwal-
dem. W ostatnich latach pozyskano środki na wykonanie i mo-
dernizację wyeksploatowanych obiektów z funduszy unijnych  
w ramach programu „Turystyka z ZHP na sześć”.
 Skromnie licząc przez te wszystkie lata Ośrodek Obozo-
wy Hufca ZHP Katowice w Jaworzu Nałężu gościł ponad 30 tys. 
uczestników, a na krótkotrwałych spotkaniach, zlotach i rajdach  
w sumie było ponad 100 tys. osób.
 W tym roku uchwałą Rady Gminy Jaworze przyznano medale 
„Zasłużony dla Rozwoju Jaworza” działaczom ZHP, którzy przez 
ostatnie 50 lat aktywnie uczestniczyli w organizacji obozów har-
cerskich w Jaworzu Nałężu. Wręczenia medali dokonała w imie-
niu wójta dr. Radosława Ostałkiewicza zastępca wójta Anna Skot-
nicka Nędzka w obecności Andrzeja Śliwki, przewodniczącego 
Stowarzyszenia Jaworze Zdrój. W gali wziął udział również prze-
wodniczący Rady Gminy Mieczysław Brzezicki.
 28 lipca br. w Ośrodku Obozowym Katowickiego Hufca 
ZHP w Jaworzu Nałężu odbyła się uroczystość wręczenia 
Odznaczenia „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza” – phm. Ga-
brieli Mientus, hm. Eugeniuszowi Mientus, hm. Maksymilia-
nowi Miska oraz hm. Czesławowi Popkowi.
 Ponadto Komendantka i Skarbnik Chorągwi wręczyli odzna-
czenia „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej ZHP”: w stopniu Zło-
tym – Panu Marianowi Zając, w stopniu Srebrnym – Pani Kry-
stynie Zając, Pani Urszuli Respondek oraz hm. Józefowi  
Gawłowskiemu.
 Wracając do naszych zasłużonych, postaramy się przybli-
żyć ich sylwetki, choć nie będzie to proste. Słowa nie są w sta-
nie oddać tego, czym żyją na co dzień skromni działacze ZHP.  
Zacznijmy od Eugeniusza Mientusa i jego małżonki phm. Ga-
brieli. Urzeka nas dziś ich postawa, optymizm i uśmiech. Oboje za-
wodowo związani są z przemysłem ciężkim (górnictwem), rodem  
z Siemianowic Śląskich. Przed półwieczem zauroczyło ich Ja-
worze, a szczególnie dziewiczy zakątek gminy, jakim było i jesz-
cze pozostaje Nałęże. Urzekło ich harcerstwo, idee przyświeca-
jące tej młodzieżowej organizacji – umiłowanie ojczyzny i radość  

z pracy wśród młodzieży. Tak więc można rzec, że skauting połą-
czył ich ścieżki życia i jako małżeństwo przez 50 lat do dziś pro-
wadzą obozowisko w Nałężu. Pomimo problemów zdrowotnych 
oboje zarażają otoczenie optymizmem i jak widać, potęga ducha 
może nie ulecza fizycznych dolegliwości, ale pozwala przezwy-
ciężać słabości. Natomiast wzajemna miłość i przyjaźń małżeń-
ska powinny być wzorem dla wszystkich pokoleń. 
 Hm. Eugeniusz Mientus był komendantem Hufca ZHP Ka-
towice-Szopienice, od 1967 roku jest komendantem obozów 
harcerskich w Nałężu, w 2009 roku prowadził setne takie obo-
zowisko. Te i inne ciekawe wydarzenia z nostalgią wspominają  
Państwo Mientusowie. Pamiętają spotkania z Anną Dymną i jej 
mężem Wiesławem, ks. Ignacym Czadrem, włodarzami dawnej 
gminy Jaworze, Wapienica, Jasienica i od 25 lat z wszystkimi wój-
tami Jaworza. Dzieci (już dorosłe) Państwa Mientusów również 
połknęły bakcyla harcerskiego i aktywnie działają w ZHP. Jak mó-
wią Państwo Mientusowie – są mieszkańcami aglomeracji ka-
towickiej, ale od maja do września każdego roku są jaworzana-
mi. Tak naprawdę Jaworza pewnie by nie opuszczali, gdyby nie 
fakt, że obiekty harcerskie nie są przystosowane do eksploatacji  
w warunkach jesienno-zimowych. Przy okazji spotkania hm. 
Mientus pokazał bogato ilustrowane kroniki Obozu ZHP w Nałężu,  
będące pełną dokumentacją nie tylko życia harcerzy, ale również 
inwestycji jakie poczyniono w ośrodku. Jak wspominają wyróżnie-
ni harcerze, kiedyś było łatwiej egzystować takim ośrodkom dzię-
ki wsparciu Rady Przyjaciół Harcerstwa, zakładów pracy z Gór-
nego Śląska jak i Fabryce Mebli Giętych w Jaworzu i Jasienicy.  
Potem przyszły trudniejsze czasy, kiedy komendant, instruktor  
i wychowawca musiał być tzw. „złotą rączką”, a więc we wła-
snym zakresie remontować to, co mógł sam zrobić. Nierzadko 
przychodziło prosić o wsparcie ludzi dobrej woli, sponsorów, fir-
my, które mogły bezpłatnie ofiarować jakieś materiały lub pracę.  
Pan Eugeniusz przez te wszystkie lata pełnił najwyższe funkcje  
w Śląskiej Chorągwi ZHP.
 Kolejnym odznaczonym medalem ‚Zasłużony dla Rozwoju  
Jaworza” jest hm. Czesław Popek – najmłodszy z wyróżnionych, 
nadal aktywny zawodowo pracownik w jednej z ogólnopolskich 
sieci handlowych. Od 30 lat działa na rzecz Ośrodka ZHP w Ja-
worzu, pełni funkcje wychowawcze, ale i zajmuje się kwatermi-
strzostwem i sprawami logistyki.
 Najwyższym jaworzańskim medalem wyróżniono również 
hm. Maksymiliana Miskę. W harcerstwie działa od czasów 
„odwilży” 1956 roku. Z zawodu jest mechanikiem związanym  
z górnictwem. Od 31 lat w obozie ZHP w Nałężu pełnił funkcje  
wychowawcy, ale głównie zajmuje się kwatermistrzostwem. Po-
nadto jest „głównym inżynierem” Ośrodka, a więc wszelkie awa-
rie, pilne naprawy to jego „działka”.
 Przyjaźń i oddanie harcerskim ideałom łączy ludzi wyróż-
nionych medalem. Zrzeszeni w kręgu instruktorskim „Jaworze”  
obchodzili w tym roku 35-lecie istnienia. Małżeństwa: Krystyna 
i Marian Zając, Izabela i Jan Wolny, Urszula Respondek i Józef 
Gawłowski są silnym elementem wspierającym działalność wy-
różnionych instruktorów.
 Na zakończenie uroczystości w Nałężu przedstawiciele Ślą-
skiej Chorągwi ZHP wręczyli pamiątkowe dyplomy wójtowi dr. Ra-
dosławowi Ostałkiewiczowi, który odebrała w zastępstwie Anna 
Skotnicka-Nędzka oraz Andrzejowi Śliwce, który z ośrodkiem 
ZHP współpracował od czasów Związku Młodzieży Wiejskiej do 
momentu, gdy był przewodniczącym Rady Gminy w Jaworzu. 
Wyróżnienie to otrzymał również leśniczy z Nadleśnictwa Ustroń 
Stefan Gonciarski, który również od lat współpracuje z jawo-
rzańskim ośrodkiem ZHP.

Piotr Filipkowski. Foto z wręczenia medali na okładce str 28. 
Autorem zdjęć jest hm. Agnieszka Wyszyńska, członek komendy 

ds. kształcenia i pracy z kadrą Hufca ZHP Katowice
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BEZPIECZNE KONTA 
– RACHUNKI RODZINNE

SAMORZĄD

 Od 20 sierpnia 2016r. znowelizowane prawo bankowe 
oraz prawo dot. spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych wprowadza specjalne subkonta – bezpłatne, 
wyodrębnione rachunki rodzinne, do których komornicy nie 
będą mieli dostępu. Bezpieczne będą środki ze świadczeń  
i zasiłków niepodlegających egzekucji:

• świadczenia alimentacyjne,
• świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bez-

skuteczności egzekucji alimentów,
• świadczenia rodzinne,
• dodatki rodzinne,
• dodatki pielęgnacyjne,
• dodatki porodowe,
• świadczenia dla sierot zupełnych,
• zasiłki dla opiekunów,
• świadczenia z pomocy społecznej,
• świadczenia integracyjne,
• świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus).

 Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty 
z tego rachunku w banku lub kasie prowadzących rachunek 
są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Nieodpłatne jest 
również wydanie karty do rachunku i wypłaty z bankomatów 
danego banku oraz bankomatów wskazanych przez kasę.
 Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego będzie 
przedłożenie bankowi bądź kasie zaświadczenia wystawionego 
przez jednostki wypłacające świadczenia i zawierającego 
numery rachunków bankowych, z których te świadczenia są 
wypłacane.

Szanowni Rolnicy,

lato to dla Państwa czas intensywnej pracy. 
Związane z nią zmęczenie, pośpiech, chwilowa 
nieuwaga, nasilają ryzyko wypadku. Tragiczne 
w skutkach są zwłaszcza pochwycenia przez 
prasy i przyczepy do zbioru siana i słomy, 
przygniecenia przez przewrócone ciągniki czy maszyny rolnicze. 
Wielu wypadków można by uniknąć, przestrzegając zasad 
ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.
 Drodzy Rolnicy, zacznę od prośby o właściwą organizację 
pracy w gospodarstwie rolnym. Proponuję, by przed zbiorami 
wykonali Państwo wszystkie niezbędne naprawy, remonty, 
regulację maszyn, urządzeń rolniczych oraz zakupili potrzebne 
środki do produkcji rolniczej. Dzięki temu, gdy przyjdą żniwa, nie 
będzie nadmiernego spiętrzenia prac, przemęczenia, pośpiechu  
i związanego z tym stresu. 
 Nawet w nawale prac potrzebny jest czas na przerwę  
w pracy i wypoczynek do zregenerowania sił, a podczas 
upałów ochrona przed przegrzaniem i picie dużej ilości wody. 
Nie przystępujcie Państwo do zajęć w gospodarstwie rolnym 
w złym stanie psychofizycznym. Szczególnie rygorystycznie 
trzeba przestrzegać tej zasady podczas pracy na wysokości, ze 
zwierzętami, przy obsłudze maszyn rolniczych. Domownikom 
zlecajcie Państwo prace adekwatne do wieku, umiejętności  
i stanu zdrowia. 

 O wzmożoną uwagę proszę podczas obsługi maszyn  
i urządzeń rolniczych. Czynności te powinny być powierzane 
tylko osobom dorosłym, zdrowym, posiadającym wymagane 
kwalifikacje. W żadnym przypadku nie należy przystępować 
do napraw i regulacji maszyn rolniczych przy włączonym 
zasilaniu. W czasie transportu ładunki objętościowe muszą być 
zabezpieczone przed niekontrolowanym spadaniem. Nie mogą 
na nich przebywać osoby. Podczas pracy w zespole należy 
ustalić sposoby porozumiewania się. 
 Pamiętajcie Państwo również o stosowaniu ubrań roboczych 
i obuwia na protektorowanej podeszwie, usztywniającego staw 
skokowy, oraz środków ochrony osobistej, takich jak rękawice, 
maski przeciwpyłowe, gogle i ochronniki słuchu. 
 Konieczne jest zapewnienie z Państwa strony stałej opieki 
osób dorosłych nad małymi dziećmi i wyznaczenie miejsca ich 
zabaw z dala od części produkcyjnej gospodarstwa.
 Latem okresowo pojawiają się susze, należy więc wyposażyć 
gospodarstwo w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy. 
 Drodzy Rolnicy, przestrzeganie podstawowych zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy znacząco obniży ryzyko groźnych dla 
zdrowia i życia wypadków. 
 Apelując o rozwagę, życzę Państwu sprzyjającej pogody 
podczas zbiorów, dobrych plonów i bezwypadkowej pracy.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Jacek Dubiński

Składamy najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci małżonki Małgorzaty Kulesza

naszemu koledze Jerzemu Kulesza
i łączymy się z rodziną w smutku i żałobie.

Członkowie Społecznej Rady 
Odnowy i Ochrony Zabytków Jaworza

Najszczersze wyrazy współczucia 
dla Pana Jerzego Kuleszy 
z powodu śmierci małżonki

 składa 
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze 

Mieczysław Brzezicki.
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KULTURA

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

 W sierpniu minęła 125 rocznica urodzin Gustawa Morcinka, 
nadarzyła się więc dobra okazja, by przypomnieć życie i twór-
czość pisarza, publicysty, nauczyciela związanego ze Śląskiem 
Cieszyńskim. Z tej okazji w bibliotece można było obejrzeć wy-
stawkę tematyczną związaną z pisarzem. Gustaw Morcinek uro-
dził się 25 sierpnia 1891 roku w Karwinie. Po ukończeniu szko-
ły ludowej, w wieku 16 lat rozpoczął pracę w kopalni. Gdy miał 
19 lat, górnicy zebrali pieniądze na jego edukację, dzięki cze-
mu mógł uczęszczać do Polskiego Seminarium Nauczycielskiego  
w Białej (dzisiejsze Bielsko-Biała), które ukończył w 1914. W cza-
sie I wojny światowej został powołany do służby wojskowej w au-
stro-węgierskim garnizonie w Cieszynie. Od 1919 do 1935 pra-
cował jako nauczyciel w Skoczowie, gdzie znajduje się muzeum 
biograficzne Gustawa Morcinka. Pierwszy artykuł opublikował 
w „Dzienniku Cieszyńskim” w 1918 roku. Następnie przez ponad 
10 lat angażował się w redakcji „Zarania Śląskiego”. Jednak naj-
większy rozgłos przyniosły mu utwory literackie, które powstały 
w latach 20 i 30 XX wieku takie jak: Wyrąbany chodnik, Narodzi-
ny serca czy Łysek z pokładu Idy. Okres drugiej wojny światowej 
spędził w obozach koncentracyjnych w Skrochowicach koło Opa-
wy, Sachsenhausen i Dachau. Wspomnienia obozowe uwiecznił 
w kilku utworach literackich np. Listy spod morwy. W listopadzie 
1946 wrócił do Polski, na Śląsk i osiedlił się w Katowicach. Mor-

cinek łączył w swych utworach autentyzm obserwacji z liryzmem 
i humorem. Oprócz „poważnych” tematów społecznych, pojawia-
ją się w jego twórczości również powieści dla dzieci i młodzieży, 
powieści historyczne (np. „Ondraszek”, poświęcona najsłynniej-
szemu śląskiemu zbójnikowi) oraz baśnie, nawiązujące do ślą-
skich „bajań” ludowych. Innym bardzo charakterystycznym dla 
jego postaci elementem jest rozbudowana epistolografia, czasem 
zdarzało mu się pisać do dwudziestu listów dziennie. Morcinek 
otrzymał za swą twórczość wiele odznaczeń i nagród literackich, 
a liczne jego książki przetłumaczono na języki obce i wydano za 
granicą. Gustaw Morcinek zmarł na białaczkę 20 grudnia 1963 
w Krakowie i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym 
w Cieszynie. Zachęcamy do zapoznania się bliżej lub przypo-
mnienia sobie twórczości Gustawa Morcinka.
 W ramach współpracy z Oddziałem Dziecięcym jaworzań-
skiego BZLR odbyły się w naszej bibliotece warsztaty pla-
styczne techniką scrapbooking. Młodzież wykonała oryginalne al-
bumy na wakacyjne wspomnienia. 
 Przypominamy, że w naszych zbiorach znajdują się rów-
nież lektury szkolne, a skoro nowy rok szkolny rozpoczęty, 
więc zapraszamy!

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu
ogłasza

ZBIÓRKĘ MAKULATURY,
która odbędzie się w dniu 29.09.2016r. tj. czwartek w godzinach 8.00 - 18.00

na parkingu przed wejściem do biblioteki (Budynek „Pod Goruszką”) Jaworze, ul. Szkolna 97



WRZESIEŃ 152016

WYSTAWA GRAŻYNY 
MATWIEJCZYK

 W dniach 8-28 sierpnia w Galerii na Zdrojowej można było 
podziwiać fotografie Grażyny Matwiejczyk z jej wielu podróży po 
świecie. 
Grażyna Matwiejczyk:
W Jaworzu mieszkam od 7 lat. Zafascynowana jestem pięknem 

tej miejscowości i dlatego przeprowadziłam się tu z Łodzi. Uczest-
niczę w pracach kilku organizacji: Związku Emerytów i Rencistów, 
Koła Gospodyń Wiejskich nr 1 i Towarzystwa Miłośników Jawo-
rza, gdzie należę do Zarządu. 
 Z wykształcenia jestem kulturoznawcą. Interesuje mnie wiele 
rzeczy: literatura, muzyka poważna, historia, podróże i fotografia.
 Najdalej zawędrowałam do Nowej Zelandii – tam zrobiłam 
mnóstwo fotografii, których piękno chciałabym pokazać miesz-
kańcom Jaworza. Dwa lata temu w TMJ prowadziłam „posiady” 
poświęcone Nowej Zelandii – krainie wielkiej białej chmury, poka-
zując piękno tych wysp. Jest to moja druga wystawa połączona  
z prelekcją na temat życia i piękna Nowej Zelandii.

 W dniach 4.07-31.08, od poniedziałku do piątku odbywały się  
„Wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych”.
 W sumie odbyło się 47 spotkań w tym m.in. warsztaty: cera-
miczne, plastyczne, florystyczne, recyklingowe („coś z niczego”), 
robótki ręczne i bibułkarstwo.
 Podczas spotkań panowała miła atmosfera w doborowym 
gronie ludzi pełnych pomysłów i gotowych do świetnej zabawy ze 
sztuką. 
 Więcej informacji i zdjęć na stronie www.facebook.com/gale-
rianazdrojowej

GALERIA NA ZDROJOWEJ

 Oprócz akcji „wakacyjnej” prowadzonej przez Galerię na 
Zdrojowej, o czym piszemy w niniejszym numerze, na terenie am-
fiteatru OPG zainicjował spotkania „kina letniego”. I tak odbyły się 
seanse: 

12.08.2016 – Gwiezdne Wojny „Przebudzenie Mocy”  
i „Marsjanin”
19.08.2016 – „Mały Książę i Agentka”
26.08.2016 – „Spectre”

Info: OPG

WAKACJE Z OŚRODKIEM 
PROMOCJI GMINY
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III JOSIYNICKI ŻNIWOWANI Z NASZĄ 
DRUŻYNĄ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 Trzeci raz Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy zorganizował 
plenerową imprezę związaną z dawnymi metodami żniwowania 
na wsiach. Impreza miała miejsce na polu w pobliżu stadionu KS 
Drzewiarz. Otwarcia zawodów i powitania drużyn i „kibiców” do-
konał wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna. W imprezie wzięli 
udział reprezentanci sołectw Gminy Jasienica, jak i jaworzańska 
drużyna przygotowana przez Towarzystwo Miłośników Jaworza, 
przy wsparciu Państwa Steklów z Gościńca Szumnego i Ośrodka 
Promocji Gminy Jaworze. Do sportowo-żniwnej rywalizacji naszą 
drużynę dopingowali mieszkańcy i przedstawiciele Rady Gminy 
Jaworze. Każda z ekip dokonywała autoprezentacji przed jury 
konkursu. Jaworzanie zaprezentowali się z zaprzęgiem konnym, 
śpiewem i stołem z przygotowaną swaczyną.
 Potem nadszedł czas na konkurencje, a były nimi: koszenie 
sierpem (1 zawodnik – Dominik Greń), koszenie kosą (1 kosiarz  
i 2 pomocników do stawiania i wiązania snopków – Czesław So-
sulski, Janusz Maciejowski, Ryszard Stanclik), młócenie cepem 
(Dominik Greń, Edward Młoczkowski) i klepanie kosy (Janusz  
Maciejowski).

 Po zawodach przyszedł czas na występy artystyczne i de-
gustację potraw przygotowanych głównie przez koła gospodyń  
wiejskich.
 Drużynowo konkursowe zmagania wygrało sołectwo Rudzi-
ca przed Jasienicą i gminą Jaworze. W poszczególnych konku-
rencjach najlepsze w żęciu sierpem i klepaniu kosy było sołectwo 
Rudzica, a w młóceniu cepem i koszeniu kosą – gmina Jaworze. 
Jaworze również otrzymało nagrodę za najciekawszą prezenta-
cję swojej żniwiarskiej drużyny.
 W przygotowaniach i konkursowych zmaganiach na-
szą gminę reprezentowali: Irena Stekla, Janina Czader, Ry-
szard Stanclik, Kinga i Czesław Sosulscy, Janusz Maciejow-
ski, Edward Młoczkowski, Dominik Greń, Marcin Bolączka, 
Edward Stekla i Wojciech Maciejowski.
 Nagrody zwycięzcom wręczyli wójt Jasienicy Janusz Pierzy-
na i sędzia główny zawodów – Grzegorz Fornalik reprezentujący 
gminę Mała Jasienica z Opolszczyzny.

Piotr Filipkowski, zdjęcia: PF i TMJ

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 
W JAWORZU i I PARAFIADA

 W sobotę 23 lipca w amfiteatrze w Jaworzu zgromadzili się 
na wspólnej zabawie i modlitwie młodzi pielgrzymi z Francji, któ-
rzy zatrzymali się u nas w drodze na Światowe Dni Młodzieży  
w Krakowie. ŚDM 2016 stały się okazją do zorganizowania  
I Parafiady, czyli pikniku parafialnego rzymskokatolickiej Parafii  
pw. Opatrzności Bożej. Pomysłodawcą wydarzenia był proboszcz 
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ks. Stanisław Filapek, Stowarzyszenie Opatrzność, Gmina Jawo-
rze wraz Ośrodkiem Promocji Gminy. W imprezę aktywnie włą-
czyły się członkinie Koła Gospodyń Wiejskich nr 1 z Danutą  
Mynarską na czele (przygotowanie różnorodnych słodkich wy-
pieków), druhowie z OSP Jaworze (zabezpieczenie parafiady), 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z dh Kamilem Bindą na cze-
le (strażacki tor przeszkód – pokazy i próby dla przyszłych dru-
hów). Ponadto Stowarzyszenie Miłośników Sztuki oferowało swo-
je wyroby, członkowie PCK wyjaśniali zasady pierwszej pomocy, 
animatorzy dla dzieci zapewniali zabawy dla najmłodszych. Go-
ście z Francji świetnie się bawili, spontanicznie z nieukrywaną  
radością. Bariera językowa nie była żadną przeszkodą. Podczas 

oficjalnego przywitania francuskiej młodzieży z towarzyszącymi 
im duszpasterzami parafianom z Jaworza pomocą służyli tłuma-
cze. Proboszcz ks. Stanisław Filapek i wójt Radosław Ostałkie-
wicz powitali młodych Francuzów i jaworzan. W programie spo-
tkania znalazły się: mini recital chopinowski w wykonaniu dwójki  
młodych Francuzów, tzw. Kuźnia Telentów czyli prezentacja utwo-
rów muzycznych, tańca i poezji w wykonaniu młodych jaworzan. 
Na terenie miasteczka gastronomicznego ustawiono mini bo-
isko piłkarskie, na którym rozegrano „dodatkową eliminację Euro 
2016” czyli mecz piłkarski Polska-Francja. Był także czas na mo-
dlitwę, Apel Jasnogórski ale i koncert Magdy Anioł.

Piotr Filipkowski
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WIELKIE IGRZYSKA 
- PÓŁKOLONIA 2016

 Wakacje obfitowały w wielkie sportowe wydarzenia. W czerw-
cu i na początku lipca przeżywaliśmy piłkarskie emocje związa-
ne z EURO 2016 we Francji. W sierpniu czekała nas Letnia Olim-
piada w Rio de Janeiro w Brazylii. Pomiędzy tym od 18 do 23  
lipca odbywała się półkolonia dla dzieci z Jaworza i z Jasieni-
cy organizowana przez naszą parafię. Jaki mógł być temat  
tegorocznej półkolonii? Tylko jeden: WIELKIE IGRZYSKA. Myli 
się jednak ten, kto myśli, że skupiliśmy się tylko na sporcie.
 Codzienne zajęcia rozpoczynaliśmy od wspólnego śpiewu, 
modlitwy i rozważania Bożego Słowa. Zdobycie medalu olim-
pijskiego wymaga wielkiego wysiłku, pracy i wytrwałości. Życie 
chrześcijanina podobne jest do życia sportowca. Przez cały ty-
dzień poznawaliśmy życie proroka Eliasza – zawodnika Bożej 
drużyny. Nauczyliśmy się, że zawodnik Bożej drużyny jest go-
towy do poświęceń, posłuszny Bogu, nie poddaje się mimo róż-
nych przeciwności, walczy fair. Bóg działał przez Eliasza, odno-
sząc zwycięstwo. My też jesteśmy zawodnikami Bożej drużyny. 
Naszym trenerem jest sam Bóg. Bóg wzywa, abyśmy wytrwale 
biegli, by zdobyć nagrodę. Hasło biblijne półkolonii to słowa: „Czy 
nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko je-
den zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli” 
[1 Kor. 9,24.]
 Pierwszego dnia półkolonii, w poniedziałek odbyło się uroczy-
ste wniesienie flagi olimpijskiej, która została zawieszona w sali  
i towarzyszyła nam do zakończenia naszych igrzysk. Nauczyli-
śmy się hymnu olimpijskiego, który każdego dnia wspólnie śpie-
waliśmy: Na olimpiadzie dzisiaj mamy grać, a na to trzeba z sie-
bie wiele dać. Nie czeka na nas wieniec znikomy, lecz laur na 
wieczność włożony (sł. Urszula Broda, muz. Joanna Deneka). 
Wszyscy uczestnicy półkolonii (57 dzieci) zostali podzieleni na 
drużyny, które przez cały tydzień rywalizowały w przeróżnych  
konkurencjach: sportowych, znajomości historii proroka Eliasza, 
wiedzy poznanej podczas wycieczek. 
 Wstępem do lekcji biblijnych była transmisja ze „Studia Olim-
pijskiego”. W studiu sprawozdawca sportowy przeprowadzał 
wywiady ze znanymi zawodnikami lub trenerami, codziennie  
dotyczyło to innej dyscypliny sportowej. Np. we wtorek nasze stu-
dio „odwiedzili” trener Adam Nawałka, znany piłkarz Robert Le-
wandowski i jego żona Anna Lewandowska, która uczyła nas, 
że sportowiec musi się zdrowo odżywiać. Tego dnia mówiliśmy  
o tym, w jaki cudowny sposób Bóg troszczył się o Eliasza, kar-
miąc go nad potokiem Kerit i u wdowy w Sarepcie. Nieco później 

drużyny otrzymały zadanie samodzielnego przygotowania zdro-
wych kanapek sportowców. Z tego zadania wszystkie drużyny 
wyszły zwycięsko, przygotowując nie tylko zdrowe, ale i smaczne 
kanapki, o czym zawodnicy mogli przekonać się osobiście.
 W środę spotkaliśmy się wcześniej, gdyż tego dnia wyrusza-
liśmy na wycieczkę. Na krótko zebraliśmy się w sali, by wspólnie  
w modlitwie prosić Pana Boga o błogosławieństwo na ten dzień, 
odśpiewać hymn olimpijski i po zapakowaniu prowiantu wsiąść 
do podstawionych autobusów. Naszym celem był Zatorland. 
Zwiedzanie z przewodnikami rozpoczęliśmy od parku dinozau-
rów. Okazało się, że nasi zawodnicy mają sporą wiedzę w tej dys-
cyplinie i dobrze znają wiele okazów tych zwierząt. W kinie 5D 
obejrzeliśmy film o wyginięciu dinozaurów, przeżywając przy tym 
niezwykłe emocje. Ciuchcią turystyczną przemieszczaliśmy się 
do kolejnych parków. W parku bajek i wodnych stworzeń odwie-
dzaliśmy domki poszczególnych bajek, starając się je rozpoznać  
i zapamiętać jak najwięcej z nich. Tutaj także czekała nas kolej-
na emocjonująca atrakcja kino 3600 3D. Zawitaliśmy również na 
krótko do wioski indiańskiej. Jako kolejny zwiedzaliśmy park mito-
logii na wodzie. Pływając łódką, słuchaliśmy opowieści o różnych 
postaciach mitologicznych. Na brzegu śmiałkowie mogli wejść do 
wnętrza konia trojańskiego i posterować tańczącymi fontannami. 
Na koniec wycieczki zostawiliśmy lunapark, gdzie na dzieci cze-
kało wiele różnych atrakcji dostosowanych do ich wieku. 
 Czwartek to szczególny dzień, ponieważ wszyscy uczest-
nicy półkolonii spotkali się w Jasienicy. Po programie biblijnym  
udali się do hali sportowej, gdzie pod czujnym okiem p. Leszka 
Obracaja odbyły się mistrzostwa półkolonii. W poszczególnych 
konkurencjach zawodnicy zdobywali punktu indywidualnie, ale 
pracowali również na sukces swojej drużyny. 
 Piątek był kolejnym dniem wyjazdowym, tym razem na-
szym celem był Radzionków. Zwiedzaliśmy tutaj Muzeum Chle-
ba, Szkoły i Ciekawostek założone przez p. Piotra Mankiewicza. 
To miejsce, gdzie szczególnie ważnymi gośćmi są dzieci. Tutaj 
uczy się przede wszystkim szacunku do chleba. Jak mówi wła-
ściciel muzeum: „Bo od szacunku dla kromki, naszej strawy po-
wszedniej już tylko krok do szacunki dla najbliższych, do kraju ro-
dzinnego, do otaczającego nas świata”. Wielką atrakcją dla dzieci 
było samodzielne zrobienie z kawałka ciasta plecionej w warkocz  
bułeczki. Na koniec zwiedzania każdy mógł ze smakiem spała-
szować upieczoną już bułeczkę.
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 Czas tak szybko biegnie… już sobota. To ostatni dzień roz-
grywania konkurencji, zdobywania punktów i oczywiście wielkich 
emocji: kto wygra? kto zdobędzie nagrodę? W piosence, której 
również uczyliśmy się, są słowa nawiązujące do hasła biblijnego 
półkolonii: Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli… Zdobyć me-
dal olimpijski to wspaniała sprawa, ale ile poświęcenia od nas to 
wymaga. No i dyscypliny, wiele rezygnacji z naszych ulubionych 
atrakcji. Wszystko ważne niesłychanie, nawet twoje spanie i w je-
dzeniu dyscyplinka, chociaż cieknie ślinka. Pilnuj się kolego, czy 
jesz coś zdrowego, abyś dobre miał wyniki. Sam Pan Jezus cię 
powołał do swojej drużyny, słuchaj zawsze Jego zdania, nie rób 
kwaśnej miny. Bo wróg chce, byś przegrał, kusi cię do złego, ale 
w Bogu masz zwycięstwo! (piosenka z płyty „Mali o Wielkim śpie-
wają” – muz. Gabriela Piecha, słowa: Aleksandra Sabiniok, Ga-
briela Piecha). 
 Pierwszą niespodzianką tego dnia był spacer na lody. Po po-
wrocie odbyło się podsumowanie rywalizacji drużyn i wręczenie 
nagród. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, spe-
cjalnie przygotowane medale, piłki z EURO 2016 i mazaki.
 W niedzielę podczas nabożeństw w Jaworzu i w Jasienicy 
dzieci opowiedziały o tym, czego nauczyły się podczas półkolonii 
i zaśpiewały olimpijskie piosenki.

 Jako główny organizator tegorocznych półkolonii serdecz-
nie dziękuję wszystkim wolontariuszom (15 osób), którzy poma-
gali w prowadzeniu półkolonii i opiece nad dziećmi. Dziękuję za  
poświęcony czas, wspaniałe pomysły, wspólne przeżycia. Ser-
deczne podziękowania kieruję do Urzędu Gminy w Jaworzu 
za dotację finansową na organizację półkolonii. Za wsparcie fi-
nansowe dziękuję także sponsorowi, który pragnie pozostać  
anonimowy.

Anna Wantulok

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA  
PW. OPATRZNOŚCI BOŻEJ

Z ŻYCIA KOŚCIOŁÓW

 W niedzielę 21 sierpnia po pięciu latach posługi duszpaster-
skiej w Jaworzu parafianie pożegnali swego wikarego i kateche-
tę ks. Piotra Liptaka. W ramach zmian personalnych w diece-

PARAFIA EWANGELICKO-
AUGSBURSKA W JAWORZU

 15 sierpnia odbyło się tradycyjne już nabożeństwo z komunią 
św. w dawnym kościele leśnym na zboczu Wysokiego. Miejsce to 
upamiętnia czasy kontrreformacji, gdy luteranie szczególnie na 
Śląsku Cieszyńskim gromadzili się w tzw. leśnych kościołach na 
niedzielnych nabożeństwach.
 W niedzielę 21 sierpnia parafia ewangelicka w Jaworzu ob-
chodziła pamiątkę 234 rocznicy poświęcenia kościoła. Uroczyste 
nabożeństwo poprzedził poranek pieśni i muzyki religijnej. Ka-
zanie gościnnie wygłosił ks. Dariusz Dawid z Zabrza (przed laty  
wikariusz w parafii w Jaworzu). Nabożeństwo to również było 
związane z dziękczynieniem za 25 lat samodzielności admini-
stracyjnej Gminy Jaworze. W nabożeństwie uczestniczył wójt 
Radosław Ostałkiewicz oraz przedstawiciele Rady Gminy Jawo-
rze na czele z jej przewodniczącym Mieczysławem Brzezickim. 
Wójt Radosław Ostałkiewicz podziękował księżom parafii ewan-
gelickiej oraz wszystkim członkom grup formacyjnych (chóro-
wi, zespołom, PTE, kołu pań) za zaangażowanie w działalność 
na rzecz całej społeczności jaworzańskiej. Parafia ewangelicka  
jak podkreślił wójt , to nie tylko miejsce życia duchowego luteran  
w Jaworzu. To również całe spektrum działań kulturalnych ini-

cjowanych przez księży, radę parafialną i grupy formacyjne. Do 
najbardziej znanych w Jaworzu i poza nim należą koncerty chó-
rów ewangelickich ziemi cieszyńskiej, koncerty muzyki pasyjnej  
i kolęd, uczestnictwo w wydarzeniach gminnych, zaangażowanie  
w ekumeniczne nabożeństwa i spotkania. Wójt R. Ostał-
kiewicz również przybliżył historię 25-latnich starań o usa-
modzielnienie Jaworza. Podkreślił wkład w to dzieło para-

zji bielsko-żywieckiej decyzją ordynariusza diecezji ks. Bpa. Ro-
mana Pindla ks. Piotr Liptak został skierowany do pracy w In-
wałdzie jako administrator tamtejszej parafii. Jego miejsce  
w Jaworzu zajął ks. Robert Szczotka. Odchodzącemu ks. Piotro-
wi życzymy wielu łask bożych w nowej parafii, zaś ks. Roberta 
serdecznie witamy w naszej jaworzańskiej społeczności i również 
życzmy wielu duchowych owoców pracy duszpasterskiej.

Opracowanie: Piotr Filipkowski
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fian – ewangelików, działaczy Towarzystwa Miłośników Ja-
worza. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy nabożeństwa 
mogli wziąć udział w Pikniku Parafialnym na Placu Kościel-
nym. Była to okazja do wielu spotkań z dawnymi znajomymi  
z dawnych lat, przy ciastach, kawie, herbacie i grilu. Dla najmłod-
szych OSP Jaworze przygotowała z młodymi druhami tor prze-
szkód, miały się odbyć gry i zabawy. Niestety deszcz uniemożliwił 
realizację wszystkich punktów programu pikniku. 
 W kolejną niedzielę 28 sierpnia tym razem w Ośrodku Wypo-
czynkowym „Betania”, należącym do parafii ewangelickiej w Ja-
worzu, obchodzono pamiątkę poświęcenia tamtejszej kaplicy. Po 
nabożeństwie również miał miejsce piknik rodzinny w ogrodzie 
tegoż ośrodka. Betania niegdyś należała do gminy Jaworze, jed-
nak po zmianach administracyjnych w 1975 roku ta część Jawo-
rza została przyłączona do Bielska-Białej.

Opracowanie: Piotr Filipkowski

NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ

HARCERZE Z JAWORZA DZIAŁAJĄ!

 Harcerzy można zobaczyć wszędzie. Przede wszystkim kie-
dy śpiewają, grają, pomagają, i kiedy uczą się poprzez różne 
formy aktywności. Pomocą w realizacji tego zadania jest Ogól-
nopolski Ruch Programowo – Metodyczny „Wspólnota Dru-
żyn Grunwaldzkich”. Wspólnota dzieli się na wiele przedstawi-
cielstw. Nasze zuchy i harcerze należą do Przedstawicielstwa 
Śląskiego WDG. Zrzesza ono 7 jednostek zdobywających tytuł 
oraz 23 jednostki, które nie przystępują w tym roku do współ-
zawodnictwa. Jaworzańscy harcerze walczą o ten tytuł po raz 
trzeci. Dzieje się to poprzez wykonywanie wielu zadań, któ-
re zapewniają harcerzom spędzenie czasu w ciekawy sposób. 
Form i sposobów na wykonanie zadań jest wiele – wszystko 
zależy od drużyny. Harcerze z „Impessy”, w ramach zdobywa-
nia tytułu grunwaldzkiego, mieli okazję odwiedzić izbę tradycji  
w Hufcu Beskidzkim, wesprzeć pomocą akcję WOŚP, rozwinąć się  
artystycznie poprzez realizację filmu promującego drużynę czy 
brać udział w ciekawych biwakach przedstawicielstwa. Dzieci  
i młodzież mogą w ten sposób poznać historię, odkrywać swo-
je mocne strony, rozwijać kreatywność, a przede wszystkim 
kształtować swoją harcerską postawę. Zawsze towarzyszy 
temu świetna zabawa, a co za tym idzie – kreatywność. Mło-
dzi jaworzanie brali udział w zeszłorocznym Zlocie Grunwaldz-
kim, gdzie odebrali blaszkę, która teraz zdobi proporzec. W tym 
roku na pola grunwaldzkie wybiera się tylko skromna reprezen-

tacja jaworzańskich harcerzy. Jednak mamy nadzieję, że zdo-
bytą wiedzą i doświadczeniem podzielą się z pozostałą czę-
ścią drużyny. Zlot Grunwaldzki to największa impreza organi-
zowana przez Wspólnotę Drużyn Grunwaldzkich. Przez ostat-
nie lata zjazd ten poprzedzał Rajd Grunwaldzki dla drużyn ze 
wszystkich pionów. Zlot trwa tydzień i wypełniony jest napraw-
dę niesamowitymi przygodami. Jedną z głównych atrakcji jest 
inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem. Harcerze spędzają czas  
w sposób bardzo aktywny. Mamy nadzieję, że równie wesoło bę-
dzie w tym roku. Przy okazji zapraszamy do odwiedzenia na face-
booku stron: Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich, Przedstawiciel-
stwa Śląskiego WDG, a także 11 Grunwaldzkiej Wielopoziomo-
wej Drużyny Harcerskiej „Impessa”.

Zuzanna Czader. Foto Hufiec Beskidzki ZHP
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SPORTOWE JAWORZE

SUKCESY ŁUCZNIKÓW

ŁUCZNICZA KADRA RYWALIZOWAŁA W DOBRCZU

W dniach 20-21 sierpnia w miejscowości Dobrcz odbyła się V 
runda Grand Prix Kadry Narodowej w Łucznictwie. W zawodach 
wzięła udział łuczniczka rodem z Jaworza, Zuzanna Grzyme.

Wyniki:
Eliminacje - (2 x 70 m)

1. Karina Lipiarska-Pałka (ULKS Grot Zabierzów) - 642 pkt.
2. Natalia Leśniak (LKS Łucznik Żywiec) - 640 pkt.
3. Sylwia Zyzańska (LKS Łucznik Żywiec) - 627 pkt.
4. Natalia Tobolewska (ULKS Zryw Dobrcz) - 624 pkt. 
...
17. Zuzanna Grzymek (LKS Łucznik Żywiec) - 555 pkt.

Runda Olimpijska FITA

1. Wioletta Myszor (LKS Łucznik Żywiec)
2. Natalia Leśniak (LKS Łucznik Żywiec)
3. Anna Tobolewska (ULKS Zryw Dobrcz)
4. Adrianna Trzebińska (UKS Talent Wrocław)
...
9-16. Zuzanna Grzymek (LKS Łucznik Żywiec)

Wyniki pojedynków Zuzanny Grzymek
1/8 finału
Zuzanna Grzymek - Wioletta Myszor (LKS Łucznik Żywiec) - 2:6
Wyniki strzelań (70 + 60 + 50 + 30 m)

1. Karina Lipiarska-Pałka (ULKS Grot Zabierzów) - 1320 pkt.
2. Natalia Leśniak (LKS Łucznik Żywiec) - 1319 pkt.
3. Sylwia Zyzańska (LKS Łucznik Żywiec) - 1311 pkt.
4. Wioletta Myszor (LKS Łucznik Żywiec) - 1297 pkt.
...
13. Zuzanna Grzymek (LKS Łucznik Żywiec) - 1217 pkt.

Pojedynki kobiet 

1. Wioletta Myszor (LKS Łucznik Żywiec) - 20 pkt.
2. Natalia Leśniak (LKS Łucznik Żywiec) - 17 pkt.
3. Anna Tobolewska (ULKS Zryw Dobrcz) - 15 pkt.
...
11. Zuzanna Grzymek (LKS Łucznik Żywiec) - 11 pkt.

********************

IV MISTRZOSTWA POLSKI W ŁUCZNICTWIE POLOWYM
Cztery medale wywalczyli reprezentanci ŁKS X-10 Jaworze na 
IV Mistrzostwach Polski w łucznictwie polowym 3D WA, które 
odbyły się 20 sierpnia w Rybniku. Na najwyższym stopniu podium 
stanęli Ewa Huzar oraz Adam Bisok, natomiast na najniższym - 
Mirosław Huzar oraz Wiesław Mamot.

Wyniki:
Łuki bloczkowe - Seniorki
1. Ewa Huzar (ŁKS X-10 Jaworze) - 420 pkt.
2. Anna Schramm-Dubiel (UKS Grot Ruda Śląska) - 327 pkt.

3. Paulina Drozd (UKS Grot Ruda Śląska) - 281 pkt.

Łuki bloczkowe - Seniorzy
1. Łukasz Przybylski (KŁ A3D Toszek) - 457 pkt.
2. Stanisław Kalisiak (UKS Kalinka Szczecin) - 455 pkt.
3. Mirosław Huzar (ŁKS X-10 Jaworze) - 453 pkt.

Łuki instynktowne - Seniorzy
1. Adam Bisok (ŁKS X-10 Jaworze) - 353 pkt.
2. Ryszard Pawłowski (KŁ A3D Toszek) - 328 pkt.
3. Wiesław Mamot (ŁKS X-10 Jaworze) - 313 pkt.

********************

MP JUNIORÓW MŁODSZYCH W ŁUCZNICTWIE

W dniach 30-31 lipca w miejscowości Dobrcz w ramach XXII 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży odbyły się Mistrzostwa 
Polski Juniorów Młodszych w Łucznictwie. Jedyny nasz 
zawodnik Wojciech Hetnał (UKS Dziesiątka Jaworze) zakończył 
rywalizację na trzydziestej trzeciej pozycji.

Wyniki:
Runda Olimpijska FITA

1. Oskar Kasprowski (LKS Łucznik Żywiec)
2. Bartłomiej Bątkiewicz (UKS Talent Wrocław)
3-4. Michał Czapczyk (OŚ AZS Poznań)
3-4. Andrzej Neścior (KS Agros Zamość)
...
33-56. Wojciech Hetnał (UKS Dziesiątka Jaworze)

Wyniki pojedynków Wojciecha Hetnała
1/48 finału
Wojciech Hetnał - Rafał Przybysz (LKS Mazowsze Teresin) 
- 7:3
1/24 finału
Wojciech Hetnał - Cezary Budziński (OŚ AZS Poznań) - 2:6

Eliminacje (dystanse: 70 + 60 + 50 + 30 m)

1. Bartłomiej Bątkiewicz (UKS Talent Wrocław) - 1294 pkt.
2. Oskar Kasprowski (LKS Łucznik Żywiec) - 1293 pkt.
3. Michał Czapczyk (OŚ AZS Poznań) - 1260 pkt.
...
32. Wojciech Hetnał (UKS Dziesiątka Jaworze) - 1135 pkt. 

Info Piotr Filipkowski 
na podstawie: SRiWR „OLZA”



WRZESIEŃ22 2016

Z JAWORZA NA TRASĘ 
KRÓLEWSKĄ

 Podczas lipcowego SALZKAMMERGUT TROPHY 2016 
- maratonu rowerowego rozegranego w Bag Goisern Michał 
Urbaś z Jaworza zajął sześćdziesiąte ósme miejsce. Salzkam-
mergut Mountainbike Trophy jest największym maratonem MTB 
w Austrii, zaś malownicza trasa królewska liczy 211 km. i ponad 
7000 m. przewyższeń. Tym bardziej gratulujemy jaworzańskiemu 
cykliście i zyczymy kolejnych sukcesów.

A. J. na podstawie SRiWR „OLZA”

WALECZNY JAWORZANIN

 Urodził się w Bielsku-Białej, jednak całe dzieciństwo i mło-
dość spędził w Jaworzu Górnym (mieszkał przy ul. Turystycz-
nej). Michał Wiencek pośród sportowych trofeów ma m.in. tytuł 
Amatorskiego Mistrza w MMA – warto wspomnieć, że jaworzanin 

jest jednym z najbardziej prestiżowych zawodników w rosyjskiej  
organizacji MMA, M-1. Sportowiec także został wyróżniony He-
raclesem za najbardziej spektakularną walkę roku w Polsce (jego 
przeciwnikiem był Albert Ozimkowski). 
 Michał Wiencek jest zawodnikiem Berserker Team Bielsko- 
Biała, natomiast trenerem Damian Herczyk.

A. J. na podstawie info. Facebook

MOCARZE NA START

 Tradycyjnie, jak co roku w pierwszym dniu Jaworzańskiego 
Września tężyznę fizyczną i precyzję prezentowali prawdziwi siła-
cze. W amfiteatrze odbywały się Międzynarodowe Zawody Strong 
Drwali, w których wystartowało 12 drużyn z powiatów bielskie-
go i cieszyńskiego, a także z Czech i Słowacji. Imprezę prowa-
dził wiceprzewodniczący RG Jaworze Zbigniew Putek, zaś otwar-
cia samych zawodów dokonał przewodniczący jaworzańskich  
rajców Mieczysław Brzezicki. Na początku losowano numery 
startowe zgłoszonych drużyn. Rywalizacja odbywała się w kil-
ku zróżnicowanych konkurencjach, jednak w każdej z nich liczy-
ły się: siła mięśni, doświadczenie i precyzja, opanowanie i zna-
jomość techniki pracy z drewnem. Najpierw zawodnicy spraw-
dzali swoje umiejętności podczas cięcia klocka drewnianego piłą 
ręczną, w tym przypadku ważny był czas. W drugiej konkurencji  
jurorzy głównie punktowali dokładność podczas cięcia drewnia-
nego bala piłą spalinową, a dopiero później czas wykonania za-
dania. W kolejnej konkurencji należało rozłupać klocek drew-
na na cztery w miarę równe części, co było szczególnie trudne  
w przypadku, gdy zawodnik trafił na sęk. Nie lada umiejętności  
i precyzji wymagało cięcie „na styk” czyli przecinanie drewniane-
go bala na desce tak, by jej dotknąć. Oto jak kształtowała się koń-
cowa punktacja po ocenie jurorów:

Górki Wielkie - 51 pkt
OSP Kozy - 41
OSP Międzyrzecze Górne - 40 pkt
Strećno I (Słowacja) - 32 pkt
Maciejowscy - 31 pkt
OSP Jaworze I - 29 pkt
Strećno II (Słowacja) - 27 pkt
SDH Reka (Czechy) - 27 pkt
OSP Jaworze II - 25 pkt
OSP Świętoszówka - 25 pkt
OBEC Reka (Czechy) - 24 pkt
Tomala - 22 pkt

Sponsorami imprezy byli: Nadleśnictwo Bielsko, Nadleśnictwo 
Ustroń, Firma LAS-Tech Kazimierza Szczotki, Centrum Ogrodni-
cze Kruczek oraz OPGJ.

EJ



WRZESIEŃ 232016

tem Fastac 10 EC lub Decis 2,5 EC. Należy także usuwać gala-
sy na pędach świerków i palić je, nim wylecą z nich dorosłe sa-
mice. Gdy jednak inwazja szkodnika na roślinie jest duża, na-
leży ją wyciąć, pamiętając o uzyskaniu pozwolenia na wycinkę 
drzewa. 

 Mszyca świerkowa z kolei żeruje na świerku kłującym. Jej 
działanie często prowadzi do uschnięcia rośliny w ciągu jedne-
go sezonu wegetacyjnego. Igły od środka drzewa najpierw żółk-
ną, następnie brązowieją, a na samym końcu częściowo opada-
ją wtedy jednak roślina jest już praktycznie martwa. 

 Skuteczna ochrona świerków wymaga wczesnego wyko-
nania zabiegu chemicznego Najlepiej zrobić to pod koniec  
marca, albo w kwietniu zaraz po zaobserwowaniu żółknięcia  
pojedynczych igieł. Zabiegi wykonywane szczególnie w dru-
giej połowie maja, nie zahamują już procesu opadania igieł,  
a dodatkowo będą powodować niszczenie wielu owadów poży-
tecznych, które w tym czasie silnie ograniczają rozwój mszycy.  
W każdym sklepie ogrodniczym zostanie udzielona informacja 
na temat preparatów, które można zastosować.

fot. Żerowanie mszycy świerkowej, roślina nadaje się do wy-
cięcia

Ochojnik świerkowy 
– zagrożenie dla drzew iglastych!
 W czasie kilku ostatnich lat zauważono w rejonach pod-
górskich - w tym na terenie Jaworza, Wapienicy i miejscowo-
ści przyległych inwazję groźnego szkodnika drzew iglastych.  
W tym wypadku mowa o ochojniku świerkowym i mszycy 
świerkowej. Jest to szkodnik żerujący na drzewach iglastych,  
głównie na modrzewiach i świerkach pospolitych, ale także na 
świerku serbskim, sitkajskim, białym i daglezji. Powoduje on po-
czątkowo oszpecenie rośliny, w późniejszych stadiach rozwoju 
prowadzi do jej śmierci, a dorosłe osobniki przenoszą się na ko-
lejne egzemplarze.
 Oznaką żerowania szkodników na świerkach są galasy czy-
li „nibyszyszki”, są to narośla powstałe na pędach roślin bardzo 
podobne do szyszek. Gdy w galasach żerują larwy szkodnika, 
są one koloru zielonego, natomiast gdy galasy zostają opusz-
czone przez dorosłe owady, przebarwiają się na brązowo. 

fot. Galasy na młodych pędach świerka

 Żerowanie szkodnika na modrzewiu objawia się pod posta-
cią białych puchowych nalotów które są osłonką larw owadów. 
Larwy znajdujące się w nich wysysają soki z igieł, powodując 
stopniowe zamieranie pędów prowadzące do osłabienia drzewa  
a następnie do śmierci rośliny. 

fot. Oznaka bytowania ochojnika na modrzewiu

 Zwalczanie ochojnika świerkowo-modrzewiowego nie jest 
prostą sprawą. Wczesna wiosną (gdy temperatura powietrza 
przekracza 12ºC) należy opryskać drzewa preparatami olejo-
wymi np. Promanal 60 EC, a w ciągu sezonu podlewać ziemię 
pod drzewami preparatami Confidor 200 SL lub Mospilan 200 
SL (wodnymi roztworami) lub opryskiwać modrzewie prepara-

Indywidualne lekcje języka angielskiego
Iwona Ustupska-Hartwich

Ul. Turystyczna, Jaworze Górne
Tel. 791 066 909

e-mail: ivona.hart@gmail.com

Absolwentka Uniwersytetu Monash w Australii z wieloletnim 
doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobytym w kraju, jak  
i za granicą, oferuje profesjonalną pomoc w nauce języka angielskiego. 
Możliwość prowadzenia lekcji wyłącznie w języku angielskim z nasta-
wieniem na konwersacje.
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Uwaga reklamodawcy
Przypominamy, że zlecenia reklam i zapytania dotyczące 

płatnych ogłoszeń przyjmujemy pod adresem email: 
sekretariat@jaworze.pl i tel. 33 828 66 11 

(w godzinach pracy Urzędu Gminy Jaworze)
lub osobiście w sekretariacie UG Jaworze 

na I piętrze, ul. Zdrojowa 82
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 Bielskie Stowarzyszenie 
Doradców Zawodowych i Personalnych 

„Aktywni”
zaprasza 

na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym 
w trzeci poniedziałek miesiąca 

• 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.
Poniedziałek 17.30-19.00

Budynek pod Goruszką, ul. Szkolna 97
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Zasłużeni dla rozw
oju Jaw

orza


