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NA PIERWSZYM PLANIE

NAGRODA STAROSTY BIELSKIEGO 
IM. KS J. LONDZINA 
DLA DANUTY MYNARSKIEJ

 „Naród bogaty ludźmi”

 To ludzie są największym skarbem każdego kraju, regionu, 
tworząc niepowtarzalny klimat postaw, zachowań, sposobów  
życia i działania. Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Lon-
dzina są wręczane od lat działaczom społecznym, którzy pracu-
ją na rzecz innych, propagując najwyższe ludzkie wartości. 3 li-
stopada w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej miała miejsce gala,  
podczas której przedstawiono sylwetki dziesięciu osób repre-
zentujących gminy powiatu bielskiego. Oczywiście nie zabrakło 
Jaworza, które do nagrody wytypowało Danutę Mynarską – sa-
morządowca, radną Powiatu Bielskiego I kadencji, radną Rady 
Gminy Jaworze w latach 2010-2014, Sekretarza Stowarzyszenia 
„Nasze Jaworze”, nade wszystko prawdziwego społecznika. Da-
nuta Mynarska w latach 1994-2002 zaangażowana była w pra-
cę Beskidzkiego Stowarzyszenia Dzieciom Niepełnosprawnym, 
„Nadzieja” w Bielsku-Białej, zwłaszcza przy budowie i tworzeniu 
ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych na Osie-
dlu Wojska Polskiego. To właśnie dzięki takim ludziom jak mię-
dzy innymi Pani Danuta powstał obiekt na miarę XXI wieku, gdzie 
mieści się Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjne dla dzieci nie-
pełnosprawnych, służące i niosące pomoc pokrzywdzonym przez 

los. Warto wspomnieć również, że nominowana do nagrody Sta-
rosty Bielskiego jest długoletnią przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich nr 1 w Jaworzu, a wraz z członkiniami tej organizacji 
uczestniczy w wielu inicjatywach gminnych i powiatowych, kon-
kursach kulinarnych, akcjach propagujących wśród młodzieży 
tradycje regionalne. Danuta Mynarska to również pomysłodaw-
czyni i organizatorka różnych imprez dla mieszkańców Gminy  
Jaworze, aktywnie działająca w Rejonowym Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Rolniczych, gdzie pełni funkcję przewodniczą-
cej Komisji Rewizyjnej. Społecznie udziela się także w Lokalnej 
Grupie Działania Ziemia Bielska. Jest członkiem zespołu chary-
tatywnego przy parafii rzymskokatolickiej pw. Opatrzności Bożej 
w Jaworzu. Przyjazna ludziom, służąca pomocą każdemu, za-
angażowana na rzecz lokalnej społeczności, potrafi zachęcić do  
działania, pełna inicjatyw i pomysłów propagatorka licznych 
przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych. Cenne są jej dzia-
łania w ramach ekumenicznych spotkań kościołów katolickiego  
i ewangelicko-augsburskiego w Jaworzu. W roku 2012 za swo-
ją działalność społeczną, za pracę na rzecz kobiet, jako prze-
wodnicząca KGW, została nominowana przez III Kongres Kobiet  
Podbeskidzia do tytułu „Perła Podbeskidzia”. W roku 2001 za ak-
tywną działalność społeczną i wzorową pracę zawodową odzna-
czona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.
 Podczas uroczystej gali jak co roku nie zabrakło znamieni-
tych gości: biskupa ordynariusza księdza Romana Pindla, wice-
wojewody śląskiego Jana Chrząszcza, radnych Rady Powiatu 
Bielskiego, wójtów i burmistrzów gmin naszego powiatu, dyrekto-
rów instytucji kultury i jednostek organizacyjnych powiatu, przed-
stawicieli organizacji pozarządowych. Gminę Jaworze reprezen-
towali m.in.: wójt Radosław Ostałkiewicz, Mieczysław Brzezicki 
przewodniczący Rady Gminy Jaworze, Anna Skotnicka-Nędz-
ka zastępca wójta Gminy Jaworze, Ewelina Domagała Sekre-
tarz Gminy Jaworze, Zygmunt Podkówka wiceprzewodniczący 
RGJ, Ryszard Stanclik prezes TMJ oraz Irena Mikler przewodni-
cząca KGW nr 2. Podczas uroczystego otwarcia XVIII edycji Na-
grody im. Ks Józefa Londzina Starosta Bielski Andrzej Płonka 
powiedział: Święty Jan Paweł II mawiał: „Naród jest przede 
wszystkim bogaty ludźmi”. Doskonale to „bogactwo” ludzi widać 
nie tylko wśród wielkich historycznych postaci, ale również wśród 
nam współczesnych – mówiąc wprost – wśród mieszkańców po-
wiatu bielskiego. To z myślą o takich ludziach – i dla takich lu-
dzi – zrodził się przed osiemnastu laty pomysł, aby ich docenić  
i wyróżnić. Patronem takiej nagrody mógł być tylko ktoś o równie 
wielkich zasługach dla Ludzi, Boga i Ojczyzny czyli ksiądz prałat  
Józef Londzin z Zabrzega. Rok 2016 jest rokiem szczególnym, 
przypomnę, to w tym roku obchodzimy 1050 rocznicę Chrztu Pol-
ski. Chrzest przyjęty przez Mieszka I zapoczątkował chrystiani-
zację tworzącego się państwa polskiego. Państwa, którego – jak 
mawiał ksiądz Prymas Wyszyński: „bogate i trudne dzieje swój 
początek miały we chrzcie”. Bez wątpienia wydarzenie sprzed po-
nad dziesięciu wieków wywarło wielki, pozytywny wpływ na hi-
storię Polski. W nawiązaniu do wielkiej rocznicy Andrzej Płonka 
zapowiedział spektakl słowno-muzyczny zatytułowany: „W dro-
dze do domu”, a przygotowany i przedstawiony przez uczniów  
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Cze-
chowicach-Dziedzicach pod kierunkiem Renaty Kotzian i Jo-
anny Czyż-Cieciak. Podczas występu młodych artystów moż-
na było usłyszeć utwory C.K. Norwida, Grzegorza Tomczaka czy 
Czesława Niemena znakomicie wyśpiewane i zadeklamowane. 
Alina Świeży-Sobel przewodnicząca Kapituły Nagrody, przed-
stawiając werdykt, podkreśliła, że obradowano długo, a decyzja 
była ciężka do podjęcia. Niemniej należało wyłonić z grona za-
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cnych nominowanych laureata nagrody, którym w tym roku zo-
stał Wojciech Waligóra z Gminy Porąbka. Ks. Józef Londzin dał 
się poznać jako wybitny duchowny, wielki społecznik, a zarazem 
wypróbowany patriota, w bardzo zróżnicowanym pod wieloma 
względami środowisku Cieszyna. Jego działalność została uzna-
na jako przykładna nie tylko przez Polaków, nie tylko przez kato-
lików... Została nawet uznana za w owym czasie niezastąpioną... 
Dlatego też i w tym roku przyznajemy nagrodę, wcześniej nomi-
nujemy, tym, którzy w podobnej działalności wykazali swoją wy-
jątkowość i wielkość – podkreślał bp Roman Pindel, gratulując 
nominowanym.
 Galę w Teatrze Polskim uświetnił występ chóru „Hejnał”  
z Mazańcowic, pod dyrekcją Krzysztofa Przemyka, natomiast po 
części oficjalnej na scenie pojawiła się Grażyna Brodzińska – 
gwiazda polskiej sceny operetkowej.
 Nominacja do nagrody Starosty Bielskiego im. ks Jó-
zefa Londzina jest niezwykłym przeżyciem, ale także doce-
nieniem pracy społecznej. Warto zatem bliżej przyjrzeć się  
Danucie Mynarskiej, z którą rozmawialiśmy po zakończeniu 
uroczystości.
 Nie tylko działalność społeczna, ale także życie zawodo-
we było dla Pani swego rodzaju wyzwaniem.
 D. Mynarska: Od 48 lat zawodowo jestem związana z zie-
mią bielską. Początkowo pracowałam w Szczyrku, potem prze-
niosłam się do Jasienicy, gdzie byłam zatrudniona w Urzędzie 
Gminy. Od 1982 roku byłam zawodowo związana z bankowo-
ścią, głównie były to banki spółdzielcze. Zatem pełniłam funk-
cję prezesa Banku Spółdzielczego w Jasienicy, później zastęp-
cy dyrektora oddziału wojewódzkiego banku Gospodarki Żywno-
ściowej w Bielsku-Białej, później byłam prezesem Banku Spół-
dzielczego w Bielsku-Białej, do momentu przejścia na emerytu-

rę w 2004 roku. Wówczas stwierdziłam, że skoro mam już wol-
ny czas, dzieci „na swoim” to nie można zamknąć się w swojej 
twierdzy i gnuśnieć np. przed telewizorem. Dlatego włączyłam się  
w działalność społeczną.
 Wiemy, że działa Pani w KGW nr 1 i Stowarzyszeniu  
Nasze Jaworze.
 D. Mynarska: to jest ciekawa historia, od momentu gdy zo-
stałam członkinią Koła Gospodyń Wiejskich nr 1, od razu zo-
stałam wybrana na przewodniczącą koła. Wówczas było to dla 
mnie duże zaskoczenie, przyszłam na zebranie myśląc o tym, 
że będę po prostu należeć do koła. Tymczasem walne zebra-
nie, być może znając mnie z racji pracy zawodowej, powie-
rzyło mi funkcję przewodniczącej KGW nr 1. Miało to miejsce  
w 2007 roku i od tego czasu jestem przewodniczącą i członkinią tej 
organizacji. Natomiast od 2006 roku jestem członkiem i zarazem  
sekretarzem Stowarzyszenia Nasze Jaworze. Tutaj moja działal-
ność w KGW nr 1 współgra z tym, co zaproponował przewod-
niczący stowarzyszenia Zygmunt Podkówka. Najogólniej rzecz 
ujmując, jest to działalność na rzecz lokalnej społeczności, po-
kaz tradycji kulinarnych ziemi cieszyńskiej, promocja naszej gmi-
ny w zaprzyjaźnionych gminach Czech, Słowacji i na Węgrzech.  
Uczestniczymy we wszystkich najważniejszych gminnych świę-
tach w Jaworzu: Majówce i Jaworzańskim Wrześniu. Od dwóch 
lat organizujemy Święto Pieczonego Ziemniaka (jesienią – po 
dożynkach), ponadto również od dwóch lat w ramach zadania 
własnego urządzamy razem z dziećmi i młodzieżą Akademie 
Dnia Niepodległości (w ubiegłym roku w gimnazjum, w tym roku  
w szkole podstawowej). Cyklicznie przygotowujemy także kon-
certy przy tężni solankowej. W sumie jako stowarzyszenie orga-
nizujemy ok. 12 imprez w ciągu roku.
 Przy okazji świąt dwukrotnie z rzędu organizowaliśmy kon-
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kurs pieczenia ciasteczek na Boże Narodzenie, a od ubiegłego 
roku w ramach Stowarzyszenia Nasze Jaworze organizujemy 
wraz z GOPS wigilię dla osób samotnych bądź takich, które chcą 
przeżyć „gminną wigilię”.
 Od 2007 roku występujemy jako KGW praktycznie pod-
czas każdej powiatowej imprezy, mam na myśli Nasze Ku-
linarne Dziedzictwo. W konkursach tych nie ma pierwszych 
miejsc, ale są wyróżnienia i tutaj zawsze w którejś z kate-
gorii jako KGW nr 1 otrzymujemy takie wyróżnienia i nagro-
dy.  Ponadto działam w Rejonowym Związku Rolników, Kółek  
i Organizacji Rolniczych, gdzie pełnię funkcję przewodniczącej ko-
misji rewizyjnej. Obecnie jestem wytypowana przez wójta Gminy  
Jaworze do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska, jako przed-
stawiciel społeczny i gdzie jestem czlonkiem rady.
 Swego rodzaju niespodzianką dla wielu z nas była infor-
macja dotycząca Pani zaangażowania w sprawy społecz-
ne przy okazji budowy przed laty Ośrodka Rehabilitacyjno- 
Readaptacyjnego NADZIEJA w Bielsku-Białej.
 D. Mynarska: Tak, o tym mało kto wie, gdyż ta działalność 
przypadła jeszcze na czas mojej pracy zawodowej. W roku 1993 
na swojej drodze spotkałam bardzo zaangażowaną i wrażliwą 
osobę dr. n. med. Gizelę Sorek-Kubicką, z czego bardzo się cie-
szę, bowiem zaszczepiła we mnie bakcyla działalności na rzecz 
innych osób, niejednokrotnie bardzo potrzebujących naszej po-
mocy. Zaproponowała mi włączenie się w działalność prowadzo-
nego przez Nią Beskidzkiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym „Nadzieja”, działającego „non profit”, a które-
go misją i celem była Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Readap-
tacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Bielsku-Białej przy ul. 
Saperów 24. To, że ośrodek mieści się w tym miejscu na Osie-
dlu Wojska Polskiego, jest również Jej zasługą. Z tego co pamię-
tam, 15 osób było zaangażowanych w działalność tego stowarzy-
szenia, a wspólna determinacja przyczyniła się do tego, że dziś 
z tego ośrodka, gdzie pracują doskonali specjaliści, korzysta-
ją dzieci i ich rodzice w czasie różnorakich działań rehabilitacyj-
nych. Dr Sorek-Kubicka zaproponowała mi prowadzenie spraw fi-
nansowych Stowarzyszenia. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia, 
którego byłam członkiem – Skarbnikiem, należało pozyskiwanie 
środków finansowych z różnych źródeł na realizację głównego 
celu, czyli na budowę ośrodka. Osobiście odpowiadałam za stro-
nę finansową inwestycji. Wszelkie wyjazdy – delegacje związa-
ne m.in. z pozyskiwanie środków na budowę ośrodka – nie gene-
rowały żadnych kosztów. To były działania społeczne. Środki na 
ten cel pozyskiwaliśmy z różnych instytucji, Urzędu Miasta i byłe-
go Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej oraz PFRON-u. Pie-
niądze zbieraliśmy również osobiście w kościołach powiatu biel-
skiego. W tym miejscu należy przypomnieć, że dużym „aktywnym 
sponsorem” budowy ośrodka był Andrzej Sikora ostatni wojewo-
da bielski, do tego mieszkaniec Jaworza. To dzięki jego wspar-
ciu z budżetu województwa bielskiego udało się ten obiekt wybu-
dować, a był on szczerze oddany tej inicjatywie, o czym dziś też 
nie wolno zapominać. Ponadto w każdy możliwy sposób budowę 
„Nadziei” wspierał ks Józef Sanak (kapelan bielskiej Solidarno-
ści, działacz konspiracyjny w czasie II wojny światowej, członek 
Armii Krajowej, więzień polityczny w okresie stalinowskim, zmarł  
w 2008 r.). Powstałe przed 14 lat Centrum Rehabilitacji służy  
i niesie dziś pomoc dzieciom najbardziej pokrzywdzonym przez 
los z terenu Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Cieszę się, że  
w to ogromne dzieło wniosłam swoją „mała cegiełkę” w formie 
społecznej pracy. W momencie gdy ośrodek zaczął funkcjono-
wać, moja rola na tej niwie dobiegła końca. To wspaniałe, że tylu 
młodych ludzi może dziś w tym Ośrodku odzyskiwać choć w czę-
ści utracone zdrowie.
 Czym jest dla Pani nominacja do Nagrody Starosty Biel-
skiego im. Ks. J. Londzina,?

 D. Mynarska: Jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Uwa-
żam, że jest to o tyle ważne, iż w jakiś sposób ocenia dorobek 
społeczny danej osoby, a właściwie efekty działalności społecz-
nej. Przede wszystkim jest jednak zobowiązaniem do dalszej ak-
tywnej pracy na rzecz lokalnej społeczności, która wnioskowała  
o to wyróżnienie. Wcześniej dostałam Złoty Krzyż Zasługi za 
działalność społeczno-zawodową w 2001 roku, jednak nomina-
cja do Nagrody Starosty Bielskiego jest taką szczególną forma 
docenienia pracy społecznej w małej ojczyźnie. Dla mnie ogrom-
nie ważne jest też to, że o nominowanie do tego wyróżnienia 
wystąpili oddolnie członkowie zarówno KGW nr 1, jak i Stowa-
rzyszenia Nasze Jaworze na walnych zebraniach, pozytywnie 
ocenili moje działania. Ta nominacja jest też dla mnie zobowią-
zaniem do dalszej pracy, mam nadzieję tylko, że zdrowie i siły 
na to pozwolą. Istotą tego czy innego wyróżnienia ma jeszcze  
jeden chyba najważniejszy aspekt – chodzi o to, aby innych mo-
bilizować do działań społecznych na rzecz swoich miejscowo-
ści, bo tylko wówczas życie ma sens. Poza tym w egzysten-
cji człowieka przychodzi taki okres, gdy przestaje być aktywny 
zawodowo, ma więcej wolnego czasu. Jeśli tylko zdrowie po-
zwala, należy go wykorzystać dla innych, może to być cała lo-
kalna społeczność lub jakiś jej fragment. Chodzi o to, aby-
śmy bezinteresownie dali coś z siebie innym, nie oczekując ni-
czego w zamian. To ważne i chyba taka jest idea dorocznych  
wyróżnień takich jak „Londzin” czy „Cieszynianka”. Chodzi o za-
rażenie innych bakcylem społecznikowskim. Życie to nie znaczy 
tylko „mieć i posiadać”, to także dawać cząstkę siebie innym. Je-
stem szczególnie pod takim pozytywnym wrażeniem społeczeń-
stwa holenderskiego, które angażuje się chętnie w różnego ro-
dzaju wolontariaty. Cieszy mnie, że i nasza młodzież z Jaworza 
nie pozostaje głucha na te idee np. angażując się w Pola Nadziei. 
Poza tym życzę wszystkim nie tylko społecznego zaangażowania, 
ale i więcej uśmiechu na co dzień. Jesteśmy postrzegani jako spo-
łeczeństwo smutne, zgorzkniałe, a przecież jest tyle pozytywnych 
zmian wokół nas. Każdy dzień jest darem Boga, każdy dzień to ja-
kiś pozytywny moment w naszym życiu, a my często nie potrafimy 
się tym cieszyć i wolimy szukać powodów do niepokoju i smutku. 
Dziękuję wszystkim za tę nominację do nagrody „Londzina” i życzę 
wielu radosnych dni, optymizmu czasami na przekór chwilowym  
słabościom i włączenia się w pracę społeczną na rzecz naszej ja-
worzańskiej społeczności.

Przygotowali: Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski



GRUDZIEŃ 52016

ZYGMUNT PODKÓWKA LAUREATEM 
SREBRNEJ CIESZYNIANKI

 11 listopada 2016 roku w Dzień Niepodległości, jak co roku 
w cieszyńskim Teatrze im. Adama Mickiewicza odbyła się Uro-
czysta Sesja Rad Gmin Ziemi Cieszyńskiej, podczas której wrę-
czono Laury Srebrnej oraz Złotej Cieszynianki. W tym roku 
Gmina Jaworze do tej prestiżowej nagrody nominowała Zyg-
munta Podkówkę, a dokładniej rzecz ujmując – Stowarzysze-
nie Nasze Jaworze zgłosiło radnym kandydaturę działacza.
Czytając uzasadnienie dla wyboru Zygmunta Podkówki do  
Lauru Srebrnej Cieszynianki przygotowane przez Stowarzy-
szenie Nasze Jaworze, możemy dowiedzieć się między inny-
mi, że: Zygmunt Podkówka jest propagatorem kultury i tradycji 
regionalnych w miejscowości Jaworze. Słynie z organizacji  
popularnych spotkań i biesiad w swoim Skansenie, znanych  
w województwie śląskim i zaprzyjaźnionych gminach trans-
granicznych (Czechach, na Słowacji i na Węgrzech). Zygmunt 
Podkówka znany jest również z tego, że dzięki swej pasji i przy  
zaangażowaniu własnych środków zaczął zbierać eksponaty 
ilustrujące dawne codzienne życie i tradycje mieszkańców Ślą-
ska Cieszyńskiego. Część eksponatów pozyskał od darczyń-
ców, którzy docenili zaangażowanie Zygmunta w jego Skansen. 
Ponadto w ramach Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”, jako jego 
przewodniczący, od 12 lat organizuje wyjazdy turystyczne dla 
mieszkańców Jaworza w celu poznania zaprzyjaźnionych gmin 
na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech, a przy okazji promu-
je w tamtych krajach gminę oraz nasze dziedzictwo kulinarne.
Ponadto Zygmunt Podkówka jest długoletnim radnym Gminy 
Jaworze, w której pełni obecnie funkcję wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy. Dał się poznać przed laty jako obrońca ładu społecz-

nego, tworząc Społeczny Komitet Obrony Demokracji w Jaworzu, 
który później przekształcił się w Stowarzyszenie Nasze Jaworze. 
Jako radny przygotowywał i prowadził korowody dożynkowe. Był 
współtwórcą I międzynarodowych dożynek w Jaworzu. Ponad-
to dał się poznać jako człowiek przyjazny ludziom, dobrze współ-
pracujący z organami Gminy i innymi organizacjami pozarządo-
wymi. Zygmunt Podkówka jest twórcą i właścicielem Skansenu, 
który utworzył z pasji do kultywowania dziedzictwa regionalnego.  
 W ramach działalności kulturalno-oświatowej udostępnia 
Skansen zwiedzającym go dzieciom i młodzieży oraz innym 
uczestnikom wycieczek organizowanych przez różne instytucje. 
Działalność ta związana jest z przekazywaniem tradycji regio-
nalnych i kulinarnych regionu Śląska Cieszyńskiego, z pokaza-
mi sporządzania i degustacji potraw oraz innych czynności takich 
jak: mielenie zboża na żarnach, wyrób masła, smażenie jajeczni-
cy, krążenie kapusty, pieczenie placków ziemniaczanych i ziem-
niaków w ognisku, gotowanie żuru itp. W trakcie imprez i poka-
zów odbywają się często występy różnych zespołów ludowych.
 Teraz czas na kilka faktów „prywatnych” z życia Zygmunta 
Podkówki. Urodził się 1949 r. w Ligocie Górnej koło Kluczborka. 
Syn Franciszka i Władysławy, najstarszy z trójki rodzeństwa (dwie 
siostry) – po ukończeniu edukacji podstawowej w swoim rodzin-
nym mieście Kluczborku, uczęszczał do Liceum Ogólnokształcą-
cego w Gorzowie Śląskim. Mimo iż w 1965 r. jego rodzina prze-
prowadza się do Jaworza, on sam mieszkając na stancji, kończy  
rozpoczętą szkołę. Po ukończeniu Liceum w 1967 roku przeprowa-
dza się na stałe do Jaworza, gdzie pomaga w gospodarstwie rolni-
czym. Od 1967 roku podnosi swoje wykształcenie w Państwowej 
Szkole Technicznej w Bielsku-Białej na kierunku budowy maszyn. 
Otrzymuje powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej  
i postanawia odpracować ją w kopalni „Silesia” w Czechowicach-
Dziedzicach. Pracując pod ziemią, przeżywa 2 wypadki i od tej 
pory pracuje na powierzchni w dziale zaopatrzenia. W roku 1975 
wstępuje w związek małżeński z jaworzanką Haliną Wiencek.
 W wyniku reorganizacji kopalni od 1975 roku podejmu-
je pracę w Spółdzielni Rolniczej w Simoradzu koło Skoczowa. 
W dalszym ciągu interesuje się pracą na roli, dlatego też koń-
czy kursy: mistrza ogrodnika i mistrza tokarza. Jest inicjatorem  
i jednym z trzech założycieli przedsiębiorstwa Handlowo-Usłu-
gowego „Prorol”, które zajmuje się ubojem i sprzedażą mięsa. 
Pełni tam funkcję dyrektora ds. inwestycyjnych i dzięki charak-
terowi firmy ma stały kontakt z miejscowymi rolnikami. I tu za-
czyna dojrzewać jego pasja – zbieranie starych sprzętów. Aby 
wzbudzić zainteresowanie i przyciągnąć do Jaworza turystów, 
rodzi się pomysł stworzenia w przydomowym ogródku wysta-
wy starych powozów i kolas. Pierwsze eksponaty przywozi ze 
swej ojcowizny. Kolejne pozyskuje z sąsiednich miejscowo-
ści Jasienicy i Łazów. Dzięki dobrym kontaktom z okolicznymi  
rolnikami udaje mu się pozyskać wiele narzędzi i akcesoriów rol-
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niczych z XIX i XX wieku, które sukcesywnie remontuje i kon-
serwuje. Inwestycja ta jednak wymaga nie tylko czasu, ale tak-
że nakładów finansowych, bowiem posiadaczom wartościowych 
staroci trzeba zapłacić choćby symbolicznie, a do tego docho-
dzą koszty związane z dorabianiem części składowych niekom-
pletnych i częstokroć nadwyrężonych urządzeń. Jednak sukce-
sywnie dzięki życzliwości mieszkańców Jaworza oraz okolicz-
nych miejscowości poszerza swoje zbiory. Dzięki nawiązaniu 
kontaktów z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bielsku-Białej 
i rodzącej się w tym czasie „modzie” na agroturystykę zyskuje  
poparcie dla swojej pionierskiej na tym terenie działalności.  
W sierpniu 1994 roku małym skansenem interesuje się pra-
sa. Pierwszy artykuł pt. „Pasja do starych sprzętów” ukazuje 
się w 152 numerze „Dziennika Beskidzkiego”. W późniejszym 
czasie pojawiają się kolejne artykuły m.in. w: lokalnej gazecie 
„Echo Jaworza”, „Dzienniku Zachodnim”, czy „Wiadomościach 
Rolniczych”. Z czasem gospodarz skansenu zaczyna organi-
zować różne imprezy kulturalne tj. „Lato w skansenie”, „Jak to 
hań downi bywało”, połączone z pokazem tradycji regionalnych  
takich jak: młócenie cepami, mielenie zboża na żarnach, kisze-
nie kapusty, a także degustacją samodzielnie zrobionego ma-
sła w maselnicy, czy smalcu ze skwarkami. Coraz częściej skan-
sen odwiedzają wycieczki z przedszkoli, szkół, domów dziecka,  
które sam oprowadza i opowiada o zgromadzonych w skan-
senie eksponatach i zapoznaje z tradycjami naszego regionu.  
W związku z coraz bardziej popularyzującą się formą wypoczyn-
ku na wsi, tworzy na terenie skansenu w 1998 roku punkt in-
formacji agroturystycznej. Działalność ta prowadzona jest bez-
płatnie i polega na informowaniu turystów o możliwościach  
pobytu, wypoczynku oraz o lokalnych atrakcjach turystycznych.
Od 2002 roku zostaje radnym w Radzie Gminy Jaworze. Swój 
program wyborczy mówiący m.in. o pokazaniu społeczeństwu 
wszystkiego co najbardziej wartościowe w Jaworzu, o powro-
cie do pokazów tradycji regionalnej i występów na terenie am-
fiteatru, powrocie do tradycji dożynkowych – realizuje będąc 
przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.  
W tym czasie przyczynia się do powołania dwóch zespołów mu-
zycznych: kapeli podwórkowej „Jaworek” i orkiestry dętej „Glo-
rieta”. Jest inicjatorem i głównym organizatorem barwnych, cie-
szących się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów 
korowodów dożynkowych. Pomaga w nawiązaniu współpra-
cy Gminy Jaworze z dziesięcioma gminami czeskimi, pięcio-
ma słowackimi i dwiema węgierskimi, polegającej na wymianie  
kulturalnej, sportowej i artystycznej. W ramach działalności spor-
towej współorganizuje międzynarodowe turnieje piłkarskie old-
boys w Jaworzu jak i wyjazdy na tego typu imprezy do zaprzy-
jaźnionych zagranicznych miejscowości partnerskich. Również  
z jego inicjatywy są organizowane w Jaworzu biesiady ludowe  

i dni czeskie i słowackie. Aktywnie współpracuje z krakowską 
Agencją Reklamową „Pod Aniołem” przy opracowywaniu Mapy 
Turystycznej Powiatu Bielskiego. Uczestniczy w spotkaniach 
PTTK – Oddział w Bielsku-Białej, których rezultatem jest to, że 
Jaworze od 2003 roku znajduje się na trasie rowerowej „Green-
ways”. Oprócz działalności w Radzie Gminy Zygmunt Podków-
ka jest przewodniczącym powstałego w 2004 roku stowarzysze-
nia „Nasze Jaworze”, które bierze aktywny udział w działalności 
kulturalnej Gminy Jaworze. Stowarzyszenie pod jego przywódz-
twem jest pomysłodawcą i organizatorem wielu imprez kultural-
nych, w czasie których prezentowane są jaworzańskie tradycje 
podczas m.in.: „Biesiady Ludowej” czy „Święta pieczonego ziem-
niaka” oraz wyjazdów promujących naszą gminę do zaprzyjaźnio-
nych gmin partnerskich w Czechach, na Słowacji czy Węgrzech.  
W roku 2006 Jaworzanie, widząc jego wkład pracy w rozwój  
i promocję gminy, wybierają go ponownie na radnego w wy-
borach samorządowych. Tak też się dzieje w 2010 roku oraz  
w 2014 roku, kiedy to w wyniku głosowania radnych zosta-
je Wiceprzewodniczącym Rady Gminy i piastuje to stanowi-
sko do dnia dzisiejszego. Działając prężnie w Radzie Gminy, 
nie zapomina o swoim skansenie, w którym eksponuje hodowle  
papug, kur ozdobnych, królików, gołębi. Niemałą atrakcją obiek-
tu okazuje się oczko wodne, przy którym znajduje się zminiatu-
ryzowany młyn, replika latarni morskiej i wiatrak, a wszystko to 
wkomponowane jest w ozdobną roślinność. Ponadto od kilku lat  
zbiera i odrestaurowuje stare zegary i radia. Kolekcja zwiększa 
się z roku na rok. Nie sposób wyliczyć skierowanych do Zygmun-
ta Podkówki podziękowań, wyróżnień, dyplomów od rozmaitych 
instytucji i osób prywatnych za działalność charytatywną i kultu-
ralną. Warto wspomnieć o najnowszym wyróżnieniu, które lau-
reat Srebrnej Cieszynianki otrzymał w 2014 roku- medalu Za-
służony dla Jaworza oraz otrzymanym w 2015 roku wyróżnieniu  
Starosty Bielskiego dla animatorów kultury. Jednak z pewnością 
słowa Ludwika Pasteura zapisane na jednym z podziękowań 
otrzymanych przez pana Zygmunta Podkówkę, są w pełni ade-
kwatne do jego osoby: „Bez względu na to, czy usiłowania nasze 
będą lub nie uwieńczone skutkiem, powinniśmy tak żyć, abyśmy 
u kresu życia mogli powiedzieć: „zrobiłem wszystko, co mogłem”. 
Natomiast parafrazując słowa profesora Jana Szczepańskiego  
zaczerpnięte z tytułu jego książki, można powiedzieć, że Zyg-
munt Podkówka „korzeniami wrósł w tę ziemię”. Wypada tylko 
mieć nadzieję, że skansen znów zacznie tętnić życiem, a Zyg-
munt Podkówka „nie odpuści” organizowania lokalnych imprez 
promujących dawne tradycje rolnicze, gospodarskie i kulinar-
ne. Do tego dochodzą kolejne imprezy organizowane przez Sto-
warzyszenie Nasze Jaworze, jakimi są Akademie Dnia Niepod-
ległości (w ubiegłym roku akademia miała miejsce w Gimna-
zjum nr 1, w tym roku w Szkole Podstawowej nr 1 – przyp. red.)
 Wracając do gali w Teatrze im. Adama Mickiewicza, warto 
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wspomnieć, że Laury Ziemi Cieszyńskiej to inicjatywa Związku 
Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej. Srebrnymi oraz Honorową Zło-
tą Cieszynianką co roku (od 19 lat) honorowane są osoby lub 
instytucje, które zasłużyły się w szczególny sposób dla swej lo-
kalnej społeczności. Uroczystość ma niezmiennie te same ramy:  
odbywa się 11 listopada o godzinie 17.00 w cieszyńskim teatrze.
W uroczystej sesji uczestniczyli m.in. europoseł Jan Olbrycht, rad-
ni Sejmiku Województwa Śląskiego, przewodniczący Rady Euro-
regionu Śląsk Cieszyński i zarazem wójt Gminy Jasienica Janusz 
Pierzyna. Ponadto na gali nie zabrakło przedstawicieli Polskiego 
Związku Kulturalno -Oświatowego, Kongresu Polaków w Republi-
ce Czeskiej  oraz Macierzy Szkolnej Ziemi Cieszyńskiej z Republi-
ki Czeskiej (Zaolzie – przyp. red). Nie zabrakło również przedsta-
wicieli Uniwersytetu Śląskiego – filii w Cieszynie oraz delegatów  
z francuskiego partnerskiego miasta Cieszyna – Cambrai. Pod-
czas uroczystości także można było dostrzec przedstawicieli władz 
gmin Ziemi Cieszyńskiej. Otwarcia imprezy dokonał Janusz Król- 
starosta cieszyński, który powiedział m.in.: dziś oddajemy hołd lu-
dziom, którzy przyczynili się w naszych dziejach do powstania 
niepodległej Polski. Dziś uhonorujemy Ludzi, którzy również ce-
nią sobie patriotyzm szczególnie ten lokalny. Służąc swymi talen-
tami, przyczyniają się do rozsławiania ziemi cieszyńskiej w kraju  
i poza jego granicami. Są to ludzie reprezentujący różne dzie-
dziny życia społeczno-kulturalnego. Ludzie, którzy przez cięż-
ką pracę tworzą unikatową wartość ziemi cieszyńskiej, coś co 
pozostanie dla kolejnych pokoleń, z czego możemy być dum-
ni […] W gronie tych wyróżnionych osób jest wiele zacnych po-

staci, które kochają Tę Ziemię, Służą Jej swymi talentami. Dziś 
do ich grona dołączą kolejne osoby wytypowane przez swo-
je samorządy, które chcą w ten sposób wyrazić swą wdzięcz-
ność dla nich. Wzorując się na nich, możemy być spokojni  
o przyszłość Ziemi Cieszyńskiej… Galę wręczenia statuetek po-
przedzają występy regionalnych zespołów o ugruntowanej re-
nomie. Tak było i w tym roku. Imprezę rozpoczął swoim wystę-
pem Chór „Lutnia” ze Strumienia, mający już prawie 100-let-
nią tradycję działalności. W jego wykonaniu usłyszeliśmy wie-
le znanych pieśni patriotycznych w tym „Gaude Mater Polonia” 
i „Rotę”. Kolejny punkt programu artystycznego przypadł Gmi-
nie Jaworze, a konkretnie Orkiestrze Dętej Glorieta pod ba-
tutą Stanisława Sojki. Przypomnijmy, że Orkiestra powsta-
ła przed ponad 10 laty m.in. z inicjatywy Zygmunta Podkówki. 
To u niego w skansenie miłośnicy instrumentów dętych mogli się 
spotykać na próbach. Przez lata Orkiestra GLORIETA zdoby-
ła renomę, a jej poziom artystyczny z roku na rok jest na coraz  
wyższy. W repertuarze instrumentaliści mają standardy muzyki 
rozrywkowej, religijnej, patriotycznej, klasyki, jazzu, swingu itp. 
Muzycy amatorzy nie raz dawali popis prawdziwego kunsztu mu-
zycznego, uświetniając nie tylko gminne imprezy w Jaworzu, ale  
również koncertując w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji. 
W tym roku zdobyli zaszczytne wyróżnienie w ramach Między-
narodowego Festiwalu Złotej Trąbki.  W skład zespołu wchodzą 
mieszkańcy Jaworza, Jasienicy, Bier, Skoczowa i Górek Wiel-
kich. Podczas gali wręczenia statuetek Srebrnej i Honorowej  
Złotej Cieszynianki usłyszeliśmy wiązankę żołnierskich polskich 
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pieśni z czasów legionowych, wiązankę włoskich przebojów mu-
zyki rozrywkowej, „wiosennych medytacji” z repertuaru Skaldów, 
marsz z opery „Wesele Figara” oraz „puzon espress”. Występ 
naszej Gloriety został przyjęty gromkimi brawami. To nie był ko-
niec akcentu jaworzańskiego podczas cieszyńskiej gali. Orkiestra 
Glorieta po zakończeniu wręczenia statuetek tegorocznym laure-
atom cieszynianek, odegrała „sto lat”, a na zakończenie oficjalnej 
części imprezy zagrała, a wszyscy odśpiewali „Ojcowski Dom”.
Przed samą galą wyróżnienia działaczy samorządowych wy-
stąpił z repertuarem pieśni i tańców górnośląskich Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej.
Honorową statuetkę Złotej Cieszynianki w tym roku otrzy-
mał Witold Dzierżawski – działacz społeczny, członek Kół-
ka Rolniczego, NSZZ Solidarność RI, Prezes Stowarzysze-
ni Musica Sacra, radny, a potem burmistrz Skoczowa, dyrektor  
Wydziału Zamiejscowego Śląskiego Urzędu Marszałkowskie-
go, pełnił też funkcję starosty cieszyńskiego. To oczywiście  
największy skrót jego dokonań. Wśród osób wyróżnionych 
srebrnym Laurem Cieszynianki znalazły się również osoby  
znane w Jaworzu: ks. Emil Gajdacz oraz wiceprezes Konsy-
storza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Adam Pastu-
cha. Oczywiście naszego laureata – Zygmunta Podkówkę już 
nie wymieniamy – zaprezentowaliśmy jego sylwetkę na wstępie.

Przygotowali: Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Łączy nas Orzeł Biały
 Te słowa podczas akademii z okazji Święta Niepodległości 
wypowiedział między innymi wójt Radosław G. Ostałkiewicz. 
Te same słowa zostały wypowiedziane przez różnych mówców 
podczas składania wiązanek kwiatów przed pomnikami pamięci 
w Jaworzu, jak i podczas uroczystej sesji gmin ziemi cieszyńskiej 
podczas gali wręczenia statuetek Srebrnej i Złotej Cieszynianki.
 W obchody rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada 
1918 roku wpisuje się działalność Stowarzyszenia Naszej Jawo-
rze, które wraz z wójtem gminy Jaworze i nauczycielami Szkoły 
Podstawowej nr 1, już po raz drugi w przeddzień święta narodo-
wego zorganizowało Akademię Niepodległości. W ubiegłym roku 
miała ona miejsce w gimnazjum w Jaworzu Średnim, a w tym 
roku w szkole podstawowej. Okolicznościowe spotkanie rozpo-
częła Danuta Mynarska przewodnicząca Koła Gospodyń Wiej-
skich nr 1 i zarazem członkini Stowarzyszenia Nasze Jaworze. 
Witając przybyłych na akademię gości, wójt R.Ostałkiewicz po-
wiedział między innymi: w tym roku obchodzimy 98 rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, ale i 25-le-
cie samodzielności naszej gminy. Jaworze w tym ćwierćwieczu 
bardzo się zmieniło, a to z kolei nie byłoby możliwe gdyby nie 
zmiany ustrojowe po 1989 roku. Te zmiany pozwoliły nam jako  
Polakom odzyskać pełną suwerenność. Już nie jesteśmy znie-
woleni żadnymi układami politycznymi narzuconymi nam przez 
kogokolwiek. Jesteśmy pełnoprawnymi członkami Unii Europej-
skiej i NATO, organizacji do których wstąpiliśmy dobrowolnie,  
w których możemy zgłaszać swoje oczekiwania, z których gdy 
zechcemy, możemy też wystąpić. To jest wolność, którą mamy 
dzięki tym, którzy polegli w walkach o Polskę podczas powstań  
w okresie zaborów, w czasie I i II wojny światowej, ale i tych któ-
rzy nie poddali się w okresie sowieckiej dominacji. Dziś i jutro (11 
listopada – przyp.red) możemy wszyscy niezależnie od poglądów 

politycznych, wyznania, wspólnie świętować rocznicę niepodle-
głości. Łączy i musi nas łączyć Orzeł Biały. A mnie cieszy, że tu 
w Jaworzu potrafimy wspólnie spotykać się przed pomnikami pa-
mięci i razem manifestować miłość do ojczyzny, bez „kontrmani-
festacji”. Ojczyznę mamy jedną, poglądy możemy mieć różne, ale 
tylko dialog może budować pomyślną przyszłość.
 Po wystąpieniu wójta przyszedł czas na wspólne odśpiewa-
nie hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła”. Młodzież i dzieci przed-
stawiły prezentację multimedialną i pieśni patriotyczne z czasów 
zaborów, jak i początków rodzenia się państwowości polskiej  
w 1918 roku. Program ten został przygotowany przez nauczycie-
li: Teresę Adamus i Tomasza Zdunka.
 W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele dyrekcji wszystkich 
placówek oświatowych z Jaworza, młodzież, grono pedagogicz-
ne oraz Ewa Cholewik dyrektor szkoły podstawowej.
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Patriotyczny poranek
 Uroczystości patriotyczne w Dzień Niepodległości poprzedzi-
ła msza św. w kościele pw. Opatrzności Bożej. W nabożeństwie 
obok wiernych uczestniczyli również przedstawiciele Rady Gminy 
Jaworze z jej wiceprzewodniczącym Zbigniewem Putkiem oraz 
wójt Radosław G. Ostałkiewicz.

 Kazanie wygłosił ks. prof. Józef Kiedos – wykładowca Hi-
storii Kościoła w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz  
w Instytucie Teologicznym im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Bia-
łej. W homilii kapłan przybliżył najważniejsze fakty z historii Pol-
ski, a więc zaborów, II Rzeczpospolitej, czasów II wojny świato-
wej i dominacji sowieckiej po jej zakończeniu. Kapłan wskazał 
również nowe wyzwania stojące przed Polską: nie musi nam Za-
chód mówić, co mamy wybierać i jak mamy żyć. My żyjemy prze-
szłością przodków, którzy nas uczyli Bożych przykazań. Niech 
nikt nie waży się kupować narodu polskiego za garść srebrni-
ków. Dziś dalej musimy wołać – Ojczyznę wolną racz nam zacho-
wać Panie. Po mszy wierni wraz z kapłanami dołączyli do przyby-
łych przed pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przedstawicieli  
organizacji pozarządowych, placówek oświatowych oraz miesz-
kańców. Oprawę muzyczną, czyli pieśni patriotyczne zapewni-
ła Orkiestra Dęta Glorieta. Po odśpiewaniu hymnu państwowe-
go wójt gminy R.Ostałkiewicz przypomniał krótko walkę narodu 
polskiego o niepodległość, ale i zacytował wspomnienia z pierw-
szych dni listopada 1918 roku, z jakim entuzjazmem wówczas  
witano niepodległą Polskę. Dziś w tym dniu powinniśmy być dum-
ni, że mieszkamy w kraju wolnym o tak wielkim dziedzictwie kultu-
rowym i historycznym. Wójt wspomniał również o znaczeniu Orła 
Białego – symbolu polskości z 1918 roku, łączącym Polaków  

z trzech zaborów. Czy dziś potrafimy się porozumieć w sprawach 
kraju i odpowiedzialności za Polskę pomimo rożnych poglądów?
 W tym miejscu wójt zacytował słowa św. Jana Pawła II 
„Musimy wyjaśnić zasadnicze różnice pomiędzy niezdrową for-
mą nacjonalizmu, który uczy pogardy dla innych narodów i kul-
tur, a patriotyzmem, który jest właściwą miłością własnego kra-
ju. Prawdziwy patriotyzm nigdy nie stara się dążyć do dobroby-
tu własnego narodu kosztem innych. Bowiem ostatecznie do-
tknęłoby to także jego własnego narodu, wyrządzenie krzywdy  
dotyka obu stron – i agresora, i ofiary. Nacjonalizm, szczególnie  
w swoich najskrajniejszych formach, jest więc antytezą prawdzi-
wego patriotyzmu […] Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co 
ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajo-
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brazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzie-
ła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania sta-
je się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze 
dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla za-
chowania tego dobra albo też dla jego odzyskania.
 Te słowa są bardziej aktualne niż w momencie, gdy wypowia-
dał je papież. Polacy są tak bardzo podzielni, Europa również. 
Nie możemy zmarnować dorobku naszych przodków, abyśmy nie 
zmarnowali wolności, jaką mamy. To święto powinno łączyć nas 
wszystkich – powiedział wójt R. Ostałkiewicz. 
 Po tych słowach wszyscy obecni złożyli wiązanki kwiatów 
przed pomnikami pamięci w centrum Jaworza, przy których ho-
norową wartę pełnili zuchy i harcerze z Jaworza. Na zakończenie 
uroczystości głos zabrał Mieczysław Brzezicki przewodniczący 
Rady Gminy Jaworze, który nawiązując do historii Polski, wspo-
mniał naszą jaworzańską stosunkowo młodą samodzielność ad-
ministracyjną bo sięgającą 25 lat. W tym miejscu M.Brzezicki po-
dziękował wszystkim za liczny udział w gminnych obchodach 
Dnia Niepodległości i jego przygotowanie. Mieczysław Brzezicki 
mówiąc o Święcie Niepodległości wrócił pamięcią do dnia, kiedy 
z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Jaworza na ścianie budyn-
ku dawnej szkoły w Jaworzu Średnim (obecnie Przedszkole nr 2) 
odsłonięto tablicę upamiętniającą nauczycieli i kierownika ówcze-
snej szkoły. W tym miejscu przewodniczący jaworzańskich raj-
ców podziękował władzom gminy i wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie uroczystości 25-lecia samodzielności gminy Ja-
worze we wrześniu br.

INFORMACJE URZĘDU GMINY I WÓJTA

KOMUNIKAT - SPALANIE ODPADÓW
W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Jaworze, iż obowiązuje ustawowy  
BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Jest to związane nie tylko 
z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców naszej Gminy.
Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci, paląc je w piecach domowych. Spalane są 
(poza niskiej jakości paliwami) różnego rodzaju odpady, jak np. płyty wiórowe, opakowania z tworzyw sztucznych, gumy, zanie-
czyszczone drewno i materiały drewnopochodne oraz wiele innych palnych substancji. Metoda ta nie pomaga zaoszczędzić na 
kosztach węgla, wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci nie jest tak wielka, a może stać się przyczyną bardzo po-
ważnych i „kosztownych” kłopotów. Piece domowe generują zbyt niską temperaturę, aby bezpiecznie spalać odpady.
W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach przypominamy, iż spalanie odpadów to 
najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma „zagospodarowania” odpadów.
Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na środowisko, ale 
przede wszystkim na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki ich od-
działywania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwo-
ści zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym  
i obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii. Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia śmieci powodują ast-
mę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe. Spalając śmieci, zatruwamy  
nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. W konsekwencji spożywamy zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce. Paląc 
śmieci w piecu, niszczymy przewody kominowe poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być powodem za-
palenia się instalacji i pożaru domu, a nawet zatrucia czadem.
Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21, ze zm.) termiczne przekształcanie odpa-
dów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Natomiast art. 191 tej ustawy stanowi, że 
kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega ka-
rze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi grzywna do 5 000,00 zł.
Przepisy prawne nie wystarczą jednak, aby chronić nas przed konsekwencjami złych nawyków. To my sami musimy mieć świado-
mość, na co narażamy siebie, nasze dzieci i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu. Nie będziemy mieli czystego powietrza,  
jeżeli nie zmienimy mentalności beztroskich zwolenników takiego postępowania.
Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom, którzy reagują na niewłaściwe zagospodarowanie odpadów oraz dbając o jakość powie-
trza, postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich w domowych piecach.
Pamiętajmy, że przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na Komisariat Policji w Jasienicy. Zgłoszenia należy do-
konać niezwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów, podając dokładną lokalizację zdarzenia.
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TĘŻNIA SOLANKOWA 

Urząd Gminy Jaworze informuje, 
że w okresie 

od grudnia 2016 r. do marca 2017 r. 
tężnia solankowa będzie nieczynna 

z powodu przerwy zimowej.
Zapraszamy od kwietnia 2017 r.

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY JAWORZE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Jawo-
rze o przekazywanie informacji na temat osób bezdomnych, samotnych, starszych i niepełnosprawnych, które w okre-
sie 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.

KULTURA

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

 Dobiegający końca rok 2016 ogłoszony był Rokiem Henry-
ka Sienkiewicza. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwa-
łę, w której zapisano, by w setną rocznicę śmierci oddać należny 
hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji 
Jego twórczości oraz idei zawartych w Jego książkach – przede 
wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości. 
Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną 
budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowa-
nia ojczyzny i zdolności do poświęceń. Dokładnie 15 listopada 
minęła setna rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza. Z tej oka-
zji w bibliotece prezentowana była wystawa przygotowana przez 
Książnicę Beskidzką zatytułowana „Henryk Sienkiewicz w zbio-
rach Książnicy Beskidzkiej”. Ekspozycja ta została wzbogacona 
różnymi wydaniami twórczości pisarza będących w zbiorach na-
szej jaworzańskiej biblioteki. Uczniowie klas piątych szkoły pod-
stawowej podczas wizyty w bibliotece oprócz obejrzenia wysta-
wy mogli obejrzeć prezentację multimedialną przybliżającą ży-
cie, twórczość i osiągnięcia Sienkiewicza oraz wiele ciekawostek  
i mało znanych faktów dotyczących pisarza. Pisarza? No właśnie, 
zazwyczaj znamy go jako pisarza, więc poznajcie go jako:
Szlachcica – Henryk Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 roku 
w Woli Okrzejskiej w rodzinie szlacheckiej pieczętującej się her-
bem Oszyk, wywodzącej się po części z Tatarów osiadłych na Li-
twie. Rodzina co prawda mocno zubożała, lecz przywiązana do 
tradycyjnych wartości. 
Studenta – Zgodnie z wolą rodziców zdał na wydział lekarski do 

Szkoły Głównej Warszawskiej, jednak zrezygnował z medycyny  
i podjął studia prawnicze, by w ostateczności przenieść się na wy-
dział filologiczno-historyczny. Zdobył tam gruntowną znajomość 
literatury i języka staropolskiego. 
Dziennikarza – Współpracował z wieloma gazetami, publikował 
przenikliwe felietony w Tygodniku Ilustrowanym, Gazecie Pol-
skiej, Niwe, Słowie i kilku innych pismach, podpisując swoje tek-
sty pseudonimem Litwos. 
Bywalca – Przyjaźnił się z cyganerią artystyczną – wraz z Ada-
mem Chmielowskim i Stanisławem Witkiewiczem był stałym go-
ściem salonu Heleny Modrzejewskiej. Pojawiał się na „czwart-
kach literackich” u Jadwigi Łuszczewskiej (pseudonim Deotyma) 
– poetki i pisarki.
Pioniera – W latach 1876–1878 Sienkiewicz przebywał jako 
korespondent „Gazety Polskiej” w Ameryce Północnej. Wraz  
z Heleną Modrzejewską i jej przyjaciółmi próbował stworzyć  
w Kalifornii rolniczą komunę. 
Reportera – Wielką popularność przyniosły mu relacje z dalekich 
wędrówek: „Listy z podróży do Ameryki” (1876–1878) oraz „Listy 
z Afryki” (1891–1892). Przynosiły obszerną relację o życiu ame-
rykańskim z jego osiągnięciami, ale i zagrożeniami. Z wyczuciem 
szczegółu i nie bez humoru opowiadał Sienkiewicz o obyczajach 
ówczesnej Ameryki oraz Afryki. Informował o polskim osadnictwie 
i jego znaczeniu. Napisał tych listów w ciągu życia imponującą 
ilość, bo około piętnastu tysięcy.
Noblistę – największy splendor spotkał Sienkiewicza w 1905 
roku, kiedy to został laureatem Nagrody Nobla, jak napisano  
w uzasadnieniu za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu”  
i „rzadko spotykany geniusz, który wcielił z siebie w ducha naro-
du”. Warto przypomnieć, że w 1905 roku Polski próżno było szu-
kać na mapie Europy.
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OŚRODEK PROMOCJI 
GMINY JAWORZE

Wystawa prac Małgorzty Sikory

 28 października w Galerii na Zdrojowej odbyło się spotkanie 
autorskie z Małgorzatą Sikorą – jej przygoda z malarstwem roz-
poczęła się w 2010 roku, kiedy to zaczęła uczęszczać do Pracow-
ni Sztuk Pięknych prowadzonej przez dr hab. Krzysztofa Dadaka.
 M.S.: „Malarstwo daje możliwość dialogu z drugim człowie-
kiem przez sztukę i wierzę, że jest on potrzebny. Poszukiwanie 
sensu życia, to nieustanne pragnienie spotkania Boga. Ważne 
jest podejmowanie tego tematu dla siebie i dla innych, zgłębianie 
prawdy o ludzkim przemijaniu. Ciągle staram się odnaleźć wła-
sny, malarski środek wyrazu. Moim pragnieniem jest znaleźć mo-
tyw, który w niebanalny sposób będzie prowadził odbiorcę do re-
fleksji nad własną duchowością”.
 Goście zachwyceni obrazami i przesłaniem twórczym ży-
czyli dalszych sukcesów. Spotkanie upłynęło wśród rodziny  
i przyjaciół.
Oto niektóre wpisy z naszej pamiątkowej kroniki:
– „Wystawa bardzo ciekawa. Piękne obrazy – pełne przekazu. 
Gratulujemy artystce”.
– „Radość człowieka ogarnia, patrząc na te piękne obrazy doku-
mentujące przeszłość i piękno świata”.
– „Dziękuję za wrażenia  i odpoczynek duchowy…”.

Społecznika – Sienkiewicz angażował się w wiele akcji społecz-
nych, skutecznie zabiegał o stworzenie muzeum, a następnie 
ufundowanie pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie. Był pre-
zesem Warszawskiej Kasy Przezorności dla Literatów i Dzien-
nikarzy, współzałożycielem Kasy dla Osób Pracujących na Polu 
Naukowym. W 1889 roku ufundował stypendium dla literatów ży-
jących w ciężkich warunkach materialnych. Korzystali z niego 
między innymi Stanisław Wyspiański, Maria Konopnicka, Sta-
nisław Przybyszewski, Gustaw Daniłowski, Kazimierz Przerwa- 
Tetmajer. Pomnikiem działalności społecznej Sienkiewicza stało 
się między innymi sanatorium przeciwgruźlicze dla dzieci na By-
strem i kościół w Zakopanem. W dworku, który otrzymał od na-
rodu w Oblęgorku, utworzył ochronkę dla dzieci. W 1905 roku 
był jednym z założycieli Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej. 
Był też członkiem Towarzystwa Tajnego Nauczania w Warszawie.  
/źródło: www.culture.pl/
Można przytaczać jeszcze wiele informacji o tak barwnej i nietu-
zinkowej postaci, jaką był Henryk Sienkiewicz, zainteresowanych 
zachęcamy więc do poszukiwań materiałów źródłowych.

Wystawa prac Haliny Jędrzejczyk-Tobijańskiej

„Potrzeba malowania i „wymachiwania szpachelką” wprowadza 
mnie w świat mojej bajki. Maluję to, co widzę i jak widzę, choć nie 
zawsze jestem zadowolona z tego, co namaluję. Malowanie spra-
wia mi wiele radości i zadowolenia. I tak będę trzymać, bo to jest 
to, co kocham. To już druga samodzielna wystawa moich prac.”
10 listopada w Galerii na Zdrojowej odbyło się spotkanie z Haliną 
Jędrzejczyk-Tobijańską.
Po przywitaniu gości głos zabrała autorka wystawy i opowiedzia-
ła o swoich pracach, które powstawały na przestrzeni kilku lat.
Nie brakowało kwiatów, ciepłych słów, zachwytu i życzeń, aby ta 
autorska wystawa była kontynuacją drogi artystycznej.
Goście chętnie wpisywali się do kroniki:
– „Jesteśmy oczarowani, wszystko na medal. Wystawa czaruje…”
– „Przepiękna wystawa mojej koleżanki Halinki. Malarstwo, któ-
re urzeka…”
– „Wystawa pełna uroku! Gratulujemy ARTYSTCE talentu. Życzy-
my sukcesów twórczych.”
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Kiedy przyjdą Święta Bożego Narodzenia 
pośród płatków bieli,

Kiedy Stary Rok w Nowy się zamieni,
Przyjmijcie od nas te szczere życzenia, 

Niech się Wam ziszczą skryte marzenia.
W cieple domowego ogniska, w blasku świec,

w dźwiękach kolęd, przy bogatym stole,
niech płynie z serca dziękczynienie

za to kolejne
- nam dane

Boże Narodzenie!

Dyrektor oraz Pracownicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu

GRUDZIEŃ 2016 – STYCZEŃ 2017

W GRUDNIU – Ośrodek Promocji Gminy Jaworze  zaprasza na:
•	 Warsztaty ozdób świątecznych – szczegóły: https://

www.facebook.com/galerianazdrojowej
•	 6 grudnia spotkanie z Mikołajem - sala Pod 

Goruszką godzina 17.00 z udziałem artystycznym 
uczniów jaworzańskiego Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego.

•	 „Jaworzańskie PL_U_SZA_KI…”:

Na początku grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie  konkursu literacko-
plastycznego „Jaworze oczami dziecka” z wystawą prac. 
Z tej okazji odbyła się prezentacja powstałego z prac konkursowych 
przewodnika „Nasze prześliczne Jaworze – Przewodnik oczami 
małych i dużych mieszkańców”. 
Publikacja powstała dzięki uzyskanym głosom poparcia 
mieszkańców na realizację projektu złożonego przez Ośrodek 
Promocji Gminy Jaworze do Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Jaworze w roku 2016.  
Oto wyniki konkursu:
W części plastycznej konkursu: 
Miejsce 1: 
- Natalia Kanik, ze Szkoły Podstawowej (klasa 5),
- Weronika Klecha z Gimnazjum (klasa 3),
Miejsce 2: 
- Aleksandra Ambroż ze Szkoły Podstawowej (klasa 5),
- Marta Bogacka z Gimnazjum (klasa 1),
Miejsce 3: 
- Marcin Bodzek z Gimnazjum (klasa 3),

W części literackiej: 
Komisja z uwagi na różnorodność prac zdecydowała o podziale 
odznaczeń dodatkowo na wiersze i listy:
Miejsce 1: 
Wiersz: Dawid Curzydło ze Szkoły Podstawowej (klasa 6)
List: Marta Cholewik ze Szkoły Podstawowej (klasa 4)
Miejsce 2: 
Wiersz: Karolina Piontek ze Szkoły Podstawowej (klasa 6)
List: Konrad Niesyt ze Szkoły Podstawowej (klasa 6)
Miejsce 3: 
Wiersz: Martyna Pytlik z Gimnazjum (klasa 2);

Ponadto zapraszamy na: Sylwester na amfiteatrze 31 grudnia 
oraz pokaz sztucznych ogni – szczegóły na stronie:  
www.facebook.com/kulturajaworze i afiszach

NOWY ROK – NOWE MOŻLIWOŚCI 

STYCZEŃ: 
Galeria Na Zdrojowej: zapraszamy na nowe, kolejne warsztaty  
i wystawy portretów.

WOŚP – 15 styczeń 2016 r.
Informujemy, że na terenie Jaworza organizowana będzie 
zbiórka na rzecz WOŚP przez 11 Grunwaldzką drużynę 
harcerską „Impessa” z Jaworza oraz Młodzieżową Radę Gminy 
Jaworze. 
Światełko do nieba o 20.00 – szczegóły zostaną podane na 
stronie internetowej: 
www.facebook.com/kulturajaworze i afiszach

INFORMACJA OŚRODKA PROMOCJI GMINY



GRUDZIEŃ14 2016

wy” w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej w Bielsku-Białej. Jak  
w szum morza, można się wsłuchać w dźwięki harfy, fletu i in-
nych instrumentów.
Tak bogata oferta spotyka się z uznaniem dzieci i młodzieży, do-
rosłych i seniorów z całej Polski, o czym świadczą wpisy w księ-
dze pamiątkowej. 26 pazdziernika br. progi muzeum przekroczył 
25-tysięczny gość. Była nim Wiktoria Porębska z Koła LMiR 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasienicy. Bilet z nu-
merem 24 999 nabył jej kolega Błażej Szafarz. Członkowie tego 
Koła pod opieką Alicji Iskrzyckiej często odbywają zajęcia dy-
daktyczne w muzeum i dzięki tam zdobytej wiedzy są najlepszym 
kołem w kraju w tej kategorii wiekowej.

Edward Szpoczek

 We wrześniu 2016 minęły dwa lata od przekazania społecz-
ności Jaworza Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej.  
Odważna decyzja ówczesnego Wójta Zdzisława Byloka i więk-
szości Radnych Gminy zaowocowała powstaniem jedynej na 
południu Polski takiej placówki. Budynek w kształcie odciętego  
dzioba statku oceanicznego pomieścił liczne zbiory bosmana 
Erwina Pastewnego, które dotychczas znajdowały się w dwóch  
salach lekcyjnych Gimnazjum nr 1. W nowocześnie zaprojekto-
wanych wnętrzach znajdują się eksponaty, które wprowadza-
ją zwiedzających w budzący zachwyt i respekt podwodny świat 
rzek, jezior, mórz i oceanów. Są też akwaria z różnymi gatunkami 
ryb i roślinności wodnej. Muzealni przewodnicy Andrzej Stąsiek 
i Bartłomiej Czader wspomagani przez przeszkolonych członków 
Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej w fachowy sposób, tak-
że multimedialny, wprowadzają zwiedzających w tajniki wiedzy  
o bujnym życiu w środowisku wodnym. W sali konferencyjnej, co 
jakiś czas zamienianej na salę wystawową, prezentują np. foto-
grafie latarni morskich polskiego wybrzeża, ważek, płazów i ga-
dów Jaworza wykonanych przez uczniów oraz w ramach Mi-
strzostw Europy Rybek Akwariowych – Głupiki. W muzealnej sce-
nerii pięknie błyszczały witraże – rybki, salamandry, ważki, moty-
le i lampy z muszli zatopionych w cynie. Z inicjatywy dyr muzeum 
Barbary Szermańskiej odbywają się cyklicznie „Muzyczne odpły-

25 TYSIĘCY 
ZWIEDZAJĄCYCH

NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 
W JAWORZU

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia.

Niech te święta przyniosą radość,
pokój i nadzieję a rodzinne spotkania

dadzą ciepło i miłość,
 a  w nadchodzącym Nowym Roku 2017

życzymy dużo zdrowia
i samych pogodnych dni. 

Dyrekcja i Personel
Publicznego Przedszkola Samorządowego 

Nr 1 w Jaworzu

Pasowanie na przedszkolaka

 Jak co roku w Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 1  
w listopadzie odbyło się uroczyste „Pasowanie na Przedszkolaka”. 
Uroczystość rozpoczęła się od przywitania dzieci i zaproszo-
nych gości przez Panią Jolantę Bajorek – Dyrektora Przedszko-
la. Następnie w przygotowanym przez nauczycielki programie 
artystycznym pięknie ubrane dzieci wesoło prezentowały swo-
je umiejętności w nowej roli przedszkolaka – aktora, który tań-
czy, śpiewa i recytuje. Był to szczególny dzień dla dzieci, które po 
raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg przedszkola, był to 
również ich pierwszy publiczny występ przed licznie zgromadzo-

ną publicznością. Występ dzieci wzbudził ogromne emocje wśród  
publiczności. 
 Po części artystycznej nastał czas na uroczyste naznaczenie 
dzieci magiczną kredką. Aktu „Pasowania na Przedszkolaka” do-
konała Pani Dyrektor.
 Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek. Na pa-
miątkę tej wyjątkowej chwili przedszkolaki otrzymały pamiątkowe 
dyplomy oraz kuferek obfitości. Na pewno był to niezapomniany 
dzień, pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, rodziców 
jak i nauczycielek.

Nauczycielka mgr Patrycja Kłaptocz
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
W JAWORZU

Ciekawe zajęcia z Fundacją Ekologiczną Arka
 W dniu 28.10 na zaproszenie p. M. Kuś zawitała do nas Fun-
dacja Ekologiczna Arka ze swoim Mobilnym Centrum Edukacji 
Ekologicznej. Z fundacją współpracujemy już od kilku lat, aby 
podnosić poziom i uatrakcyjnić  edukację ekologiczną  naszych 
uczniów. Zajęcia, w których uczestniczyły wszystkie dzieci z kl. 
I-VI w sposób ciekawy, atrakcyjny łączyły wiedzę o ochronie śro-
dowiska naturalnego z konkretnym działaniem  na miarę moż-
liwości  ucznia. Każde nawet małe ręce mogą dbać o czystość 
naszego otoczenia, prawidłowo segregować śmieci, oszczędzać 
energię elektryczną. Edukatorzy fundacji uczyli tego przez za-
bawę, gry, korzystanie z nowoczesnych technologii czyli w spo-
sób bardzo dla dzieci atrakcyjny. Pokazali najmłodszym, jak dbać  
o własne zdrowie i komfort, żyjąc w zgodzie z przyrodą. Mobilne 
Centrum Edukacji wyposażone było w wiatraki, moduły fotowolta-
iczne i symulacje komputerowe jak prawdziwa pracownia lekcyj-
na na kółkach.  Serdecznie dziękujemy za ciekawe, praktyczne 
zajęcia i pamiętać będziemy, że: świat możemy zmieniać, zmie-
niając najpierw swoje złe nawyki!!!

 Mirosława Hawełek

Razem dla Niepodległej

 Dzień 11 listopada obchodzony jest od roku 1918 jako świę-
to upamiętniające odzyskanie niepodległości przez Polskę po 
123 latach niewoli. Najważniejszy architekt  tego sukcesu, Józef 
Piłsudski, pisał: „Naród, który traci pamięć, przestaje być Naro-
dem – staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane 
terytorium”. 
 W tym roku strażnikiem narodowej pamięci była klasa 6c, któ-
ra pod opieką pana Tomasz Zdunka przygotowała rocznicową 
akademię. Żywa lekcja historii toczyła się w scenerii biało-cze-
wonych dekoracji, autorstwa pani Marii Gabryś. Na tym tle konfe-
ransjerzy przybliżali widzom dzieje drogi do niepodległości – od  
rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię, wybuch In-
surekcji Kościuszkowskiej, Legiony gen. Henryka Dąbrowskiego, 
Powstanie Listopadowe i Styczniowe, po pierwszą wojnę świa-
tową i Legiony Piłsudskiego. Historyczne fakty zostały wzbo-
gacone pokazem multimedialnym, recytacją poezji, muzyką  

Fryderyka Chopina oraz śpiewaniem patriotycznych pieśni wraz  
z chórem „Jaworowa Gromada” pod kierunkiem pani Teresy 
Adamus:

„My, Pierwsza Brygada, 
Strzelecka gromada, 

Na stos rzuciliśmy 
Swój życia los, na stos, na stos!”

polonista Tomasz Zdunek

Zajęcia w Książnicy Beskidzkiej
 Od wielu już lat uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Jaworzu zapraszani są do udziału w warsztatach biblio-
tecznych organizowanych przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-
Białej. Ta forma i tematyka zajęć wpisana jest w coroczny plan  
innowacji czytelniczo-medialnej realizowanej w naszej szkole, 
której celem jest rozbudzanie zainteresowania literaturą, popra-
wa czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.



GRUDZIEŃ16 2016

GIMNAZJUM
„Jeszcze Polska nie zginęła…”
 „Jakie były ojczyzny losu koleje,
 Jakie Polska przeżyła dzieje,
 Jak bardzo pragnęła wolności –
 Niech Wam pokaże 
 Krótka droga do przeszłości”.
 Tak brzmiały słowa rozpoczynające 
akademię z okazji Święta Niepodległości. Tradycyjnie w kolejną 
rocznicę odzyskania przez Polskę suwerenności w Gimnazjum nr 
1 w Jaworzu miała miejsce uroczystość upamiętniająca tak waż-
ne wydarzenie.
 Przewodnikami oprowadzającymi po wybranych stacjach  
historii byli uczniowie klasy trzeciej – Nikola Matlak i Victor Hanu-
la. Lata niewoli, powstania, pierwsza wojna światowa – wszyst-
kie te wydarzenia przypomnieli uczniowie klas drugich oraz trze-
cich. W oparciu o prezentację multimedialną przygotowaną przez 
panią Małgorzatę Janik przedstawiono tytułową drogę do polsko-
ści. Poszczególne slajdy upamiętniały najważniejsze wydarzenia 
i ukazywały sylwetki największych bojowników o wolność.
 Ponadto niecodziennej lekcji historii towarzyszyły recytacje, 
wśród których nie mogło zabraknąć takich utworów jak „Do kra-
ju tego” czy „Święta miłości kochanej ojczyzny”. Deklamacjom 
towarzyszył występ szkolnego koła wokalnego pod opieką pani 
Małgorzaty Barutowicz. W repertuarze pojawiły się znane wszyst-
kim pieśni „Rota” czy „Warszawianka”. Z kolei gra na dzwonkach 
orkiestrowych (Martyna Pytlik),na metalofonie (Agnieszka Anto-

nik), na ksylofonie(Marta Ogrodnik) oraz solowy występ gitarzy-
sty Przemysława Kowalczyka ucznia klasy pierwszej niewątpliwie 
uświetniły akademię.
 Nad dekoracją jak zawsze czuwała pani Marzena Wajda-Pa-
rzyk, która samodzielnie przygotowała mapy, tę upamiętniającą 
grabione ziemie, i tę ukazującą wolną już ojczyznę.
 Nie ulega wątpliwości, że przodkom jesteśmy winni pamięć. 
Doceńmy to, że mamy szczęście żyć w wolnym kraju i udowod-
nijmy, że patriotą można być również w czasach pokoju. Kończąc 
artykuł, odwołam się do słów wypowiedzianych podczas uroczy-
stości przez panią dyrektor – „Jeszcze Polska nie zginęła! Jesz-
cze…”

Sylwia Pilarczyk

„Od hobbysty do noblisty”
 Innowacje pedagogiczne „Edukacja prozdrowotna” oraz „Twój 
sukces w Twoich rękach”, które zostały zrealizowane w ubiegłych 
latach podczas lekcji wychowawczych, cieszyły się dużym zain-
teresowaniem ze strony naszych uczniów. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom najmłodszych gimnazjalistów Pani Małgorzata 
Janik i Anna Wiśniewska postanowiły napisać kolejną innowację 
pedagogiczną. Będzie ona realizowana prze uczniów klas pierw-
szych, pod opieką wychowawców pani Klaudii Kowal, Magdaleny 
Kaczmarczyk i Anny Wiśniewskiej.
 W czasach, gdy coraz większą rolę w życiu każdego czło-
wieka odgrywają środki masowego przekazu – radio, telewizja 
a zwłaszcza komputery, a światem rządzi pieniądz, często za-
pominamy o własnych zainteresowaniach, które pełnią szczegól-
ną rolę w życiu każdego człowieka. Wielu z nas nie zdaje sobie 
sprawy z tego, jak ważne i potrzebne są każdemu z nas i co mo-
żemy osiągnąć pogłębiając je i pielęgnując. Nawet najmniejsze  
zainteresowanie związane z ulubioną muzyką, sportem czy 
też kolekcjonerstwem może dostarczyć każdemu wiele radości  
i przyjemności. Nie ma nic przyjemniejszego niż wykonywanie 
pracy związanej z własnymi zainteresowaniami. Poprzez reali-
zację innowacji „Od hobbysty do noblisty” chciałybyśmy zachę-
cić naszych podopiecznych do poszukiwania nowych form spę-
dzania wolnego czasu, a także zintegrować naszą młodzież. 
Pragniemy uzmysłowić uczniom, iż jest wśród nas wiele osób, 
które nie tylko poświęcają każdą wolną chwilę swojej pasji, ale 
niejednokrotnie łączą życie zawodowe ze swoim hobby. Dlate-
go podczas lekcji wychowawczych będą się odbywały spotkania  
z prawdziwymi pasjonatami. W środę 26.10.2016 odbyło się 
pierwsze takie spotkanie. Nasze zaproszenie przyjęła Pani 
Eryka Binek-Pytlowany, która niezwykle ciekawie opowiedziała 
nam o swojej drodze edukacyjnej i zawodowej. Przez zespół, któ-
ry prowadziła przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Bia-
łej, przewinęło się około 700osób. Młodzież pod Jej opieką wie-

lokrotnie występowała w Polsce i za granicą. Pani Eryka do tej 
pory pisze scenariusze na różne uroczystości. Ukoronowaniem 
naszego spotkania był występ naszej uczennicy Jagody Pytlowa-
ny i ucznia szkoły podstawowej Franka Pytlowany, którzy w stro-
jach Śląska Cieszyńskiego zaprezentowali nam krótką scenkę  
w gwarze, jaką mówiło się w naszym regionie. Serdecznie dzię-
kujemy Pani Eryce Binek-Pytlowany za poświęcony czas i po-
dzielenie się z nami swoim doświadczeniem i pasją nie tylko do 
muzyki, ale także do naszej Małej Ojczyzny.

Anna Wiśniewska
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Spotkania z archeologią
 Pan Bartek Czader o archeologii potrafi opowiadać godzina-
mi. Wykopaliska na ziemi rodziców uczyniły z tej bardzo ważnej 
nauki pomocniczej historii pasję Jego życia. Gimnazjaliści spo-
tkali się z panem Bartkiem na kilku lekcjach historii i zapewne 
nie był to czas stracony. Swoje opowieści rozpoczynał od przy-
bliżenia badań archeologicznych na Palenicy, na Ostrym, w oko-
licy Młyńskiej Kępy i jaworzańskiego amfiteatru. Rysując na ta-
blicy układ umocnień zlokalizowany na pobliskich wzniesieniach 
lub piec do wypalania naczyń glinianych, pan Bartek przybliżał 
życie codzienne mieszkańców kultury łużyckiej, której stanowi-
ska zostały odnalezione na Młyńskiej Kępie i na Zómczysku. 
Bielscy archeolodzy nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić, 
jaka kultura budowała wały ziemne na Palenicy i na Ostrym, ale  
najprawdopodobniej nie byli to jeszcze Słowianie. Być może 
twórcami wałów były ludy barbarzyńskie, które w późniejszym 
czasie zaatakowały Rzym. O wykopaliskach z wczesnego śre-
dniowiecza nie może powiedzieć zbyt wiele, gdyż osadnictwo 
w Jaworzu było dość skromne. Niewielka ilość znalezisk w po-
staci skorup glinianych na Młyńskiej Kępie, Goruszce i w okolicy  
amfiteatru to wszystko, co do tej pory odnaleziono. Zawsze inte-
resowała uczniów opowieść o współpracy z bielskimi archeologa-
mi, o wędrówkach po okolicznych wzniesieniach i wspólnej pracy 
na wykopaliskach w okolicy Cieszyna. Pan Bartek Czader przy-
nosił zawsze na lekcje wykonane przez siebie rekonstrukcje zna-
lezisk: naczynia gliniane z kultury łużyckiej i przeworskiej, posąż-
ki Wenus z kultury magdaleńskiej sprzed ok. 30 tys. lat p.n.e..  
Chociaż nie ma dowodów na to, że Celtowie osiedlili się na ja-
worzańskich ziemiach, ich dokonania zajmują zawsze dużo miej-

Pomagamy, jak tylko potrafimy
 Już drugi rok z rzędu młodzież Gimnazjum nr 1 organizuje po-
moc dla bezdomnych zwierząt. W minionym roku szkolnym włą-
czyliśmy się w ogólnopolską akcję „Anioły ze szkoły”, zadaniem 
której było uczenie empatii i promowanie właściwych postaw wo-
bec zwierząt. Zorganizowaliśmy zbiórkę koców dla schroniska, 
zbudowaliśmy styropianowy domek dla zwierząt, który został za-
wieziony przez wolontariuszkę panią Kamilę w okolicę cmenta-
rza ewangelickiego w Bielsku-Białej. Najważniejsza jest oczywi-
ście adopcja, dlatego staraliśmy się rozpowszechniać informacje 
o możliwościach zaadoptowania zwierząt i organizacjach, które 
w przeróżny sposób pomagają bezradnym zwierzakom. Obecnie 
prowadzimy akcję zbierania żwirku dla kotów ze schroniska. Już 
dwukrotnie zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy podczas spotka-
nia wychowawców z rodzicami – łącznie zebraliśmy 850 zł. Bar-
dzo dziękujemy wszystkim Rodzicom za przekazanie funduszy 
na rzecz Stowarzyszenia Braci Mniejszych i gorąco zachęcamy 
do dalszej współpracy.

Dorota Klajmon

sca w opowiadaniu pana Bartka. Zobaczyliśmy rekonstrukcje  
carnyksu, czyli instrumentu bojowego, a także miecza i noża cel-
tyckiego. Przez Śląsk Cieszyński przechodził bursztynowy szlak, 
dlatego wśród przyniesionych przedmiotów nie mogło zabraknąć 
przedmiotów rzymskich. Obejrzeliśmy monety rzymskie, orygi-
nalne fibule i ich rekonstrukcje. Uczniowie zobaczyli również ory-
ginalne narzędzia kamienne (przekłuwacz, drapacze, zgrzebła), 
ponieważ pochodziły z tzw. złóż wtórnych, nieistotnych dla arche-
ologów. Obecnie pan Bartek Czader dokonuje rekonstrukcji śre-
dniowiecznych instrumentów muzycznych, a my oczywiście li-
czymy na następne spotkania być może wzbogacone o koncert  
muzyki średniowiecznej.

Dorota Klajmon
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MŁODZIEŻOWY 
OŚRODEK WYCHOWAWCZY

 Połowa października to kolejne, ósme już „Marszobiegi na 
Błatnią” organizowane przez p. Mariusza Skoczylasa (dodać na-
leży – przy licznym współudziale pracowników i wychowanków). 
Wystartowało 40-tu zawodników z siedmiu placówek, nad bez-
pieczeństwem których czuwał zespół GOPR wraz z ratownikiem 
medycznym. Zwycięstwo indywidualne i drużynowe przypadło 
zespołowi z MOW w Rudach, gospodarze zajęli drugie miejsce 
z łącznym czasem 93,01, ostatnie miejsce na podium wywalczył 
team z MOW w Kaletach.

 Wychowankowie MOW, dzięki zaangażowaniu p. Joanny 
Wojdan i pozostałych pracowników, mieli możliwość uczestni-
czenia w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. W ramach działań 
związanych z OTK nasi najstarsi wychowankowie, uczniowie 
klas II i III gimnazjum, uczestniczyli w spotkaniu z doradcą za-
wodowym w OHP w Bielsku Białej, spotkaniu dla gimnazjalistów 
w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, 
gdzie zaznajomili się z ofertą programową Centrum oraz szkół 
ponadgimnazjalnych. 

 Podczas dwóch wyjazdów zawodoznawczych chłopcy mieli 
okazję zapoznać się ze specyfiką pracy ratownika medycznego  
i procedurami obowiązującymi podczas akcji ratowniczej w Biel-
skiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jasienicy; dzięki uprzej-
mości pracowników Dworu Świętoszówka mieli okazję zgłębić taj-
niki pracy menagera, szefa kuchni, kelnera, barmana. Przez cały 
tydzień nauczyciele, wychowawcy i kierownictwo promowali OTK 
na terenie MOW.

 W szkole podstawowej i gimnazjum, w tym roku po raz 19, 
p. Jadwiga Kruczek zorganizowała grę językową Halloween,  
w której zwycięstwo przypadło uczniowi klasy II, Danielowi Mo-
szowi. Jako jedyny przebrnął przez wszystkie etapy gry. I etap 
to opanowanie słownictwa z kulturoznawstwa dotyczącego świę-
ta Halloween, II - plakat tematyczny, III - wykreślanka na czas 
ze słownictwem tematycznym, IV etap obejmował nauczenie się 
wiersza na pamięć i umiejętne zinterpretowanie go, ostatni punkt 
konkursu to prezentacja swoich osiągnięć przed pracownikami  
i uczniami Ośrodka.

 Wychowankowie MOW w różnorodny sposób uczcili 98. Rocz-
nicę Odzyskania Niepodległości. Każda z grup wykonała imponu-

jącą ekspozycję związaną ze świętem. 19 zawodników wystar-
towało w „Konkursie wiedzy historycznej i pieśni patriotycznej”  
organizowanym przez pp. Barbarę Frydel-Ociepkę, Ireneusza 
Byrdziaka, Andrzeja Pilcha i Dariusza Pyrczaka. Każdy z uczest-
ników wykazać się musiał wiedzą historyczną obejmującą okres 
rozbiorów i drogi Polaków do odzyskania niepodległości. Wyko-
nali również plakaty o tematyce patriotycznej. Poszczególne run-
dy przeplatane były pieśniami patriotycznymi śpiewanymi przez 
wszystkich zgromadzonych. Zwyciężyli wychowankowie: Brian 
Cholewa i Daniel Mosz. Kolejna część konkursu to śpiewająca 
rywalizacja – soliści, duety i tercet wykonywali znane pieśni woj-
skowe i patriotyczne, jak choćby „Przybyli ułani”, „Rota”, „Wojen-
ko, wojenko”, „I brygada” czy „Piechota”. Zwycięstwo wyśpiewał 
solista Sylwester Rachocki i duet B. Cholewa i D. Blada.

 Dużym przeżyciem dla wychowanków MOW było uczest-
nictwo w uroczystościach obchodów tegoż święta w Jaworzu  
i w Bielsku-Białej. Wszyscy uczestnicy niebywale się zaangażo-
wali w powyższe działania, biorąc tym samym udział w niezwykłej 
lekcji historii i patriotyzmu.

tekst: A. Szeliga i D. Stańczyk
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

TOWARZYSTWO 
MIŁOŚNIKÓW JAWORZA

Gwieździste niebo nad Jaworzem
 W dniu 16.10.2016r. o godz. 15.00 odbyły się kolejne posiady 
zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Jaworza w Gale-
rii Pod Groniem w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Steklów.
Tematem spotkania był wykład połączony z pokazem Adama Ab-
salona dotyczący amatorskiej astronomii w Jaworzu. Na wstępie 
Grażyna Matwiejczyk przywitała wszystkich przybyłych na spo-
tkanie oraz pokrótce przedstawiła naszego gościa Adama Absa-
lona, który od sześciu lat jest związany z Jaworzem. Prelegent 
urodził się w Rydułtowach, mieszkał w Pszowie, a studia magi-
sterskie ukończył na wydziale fizyki Akademii Górniczo Hutniczej 
w Krakowie. Adam Absalon od dwóch lat hobbistycznie zajmuje 
się astronomią.
 Obserwacjami nieba i jego opisem zajmowali się już staro-
żytni Egipcjanie, którzy ok. trzech tysięcy lat przed naszą erą 
podzielili rok na 365 dni a dobę na 24 godziny, potrafili również  
przewidywać zaćmienia słońca i księżyca. Następnymi, któ-
rzy dokonali podziału nieba na znaki zodiaku, byli Babilończycy, 
Grecy natomiast opisali niebo geometrycznie. W drugim wieku  
naszej ery Klaudiusz Ptolomeusz w napisanej po grecku Mathe-
matike Syntaxis znanej bardziej jako Almagest, traktatu w trzyna-
stu księgach, zawierającego kompendium wiedzy astronomicz-
nej tego okresu oraz matematyczny wykład teorii geocentrycznej. 
Jego poglądy na kolejnych kilkanaście stuleci ugruntowały wizję 
budowy wszechświata, którą porzucił dopiero Mikołaj Kopernik. 
W Europie przez 1300 lat astronomia się nie rozwijała, natomiast 
w świecie islamu badania nad wszechświatem rozwijały się bar-
dzo dynamicznie. Następnym uczonym, który potwierdził teorię 
heliocentryczną Mikołaja Kopernika, był Galileo Galilei zwany Ga-
lileuszem, skazany za swe poglądy przez Świętą Inkwizycję na 
areszt domowy i odwołanie swoich poglądów.
 Amatorsko na niebie można prowadzić obserwacje kraterów 
księżyca, plam na słońcu oraz innych planet układu słoneczne-
go. Do tego celu służą różnego rodzaju lunety oraz teleskopy. 
Jako ciekawostkę można podać, że teleskop zbudowany przez 
Jana Heweliusza miał 40m długości. Najprostszymi teleskopami 
są refraktory składające się z tubusa, obiektywu i okularu. Pierw-
sze refraktory zaprojektował i zbudował Galileusz. Innymi przy-
rządami do obserwacji nieba są katadioptryki, jest to kombina-
cja soczewek i luster, charakteryzują się małymi rozmiarami oraz 
długą ogniskową. Najważniejszymi cechami teleskopu są apertu-
ra czyli średnica lustra oraz ogniskowa lustra. Cechami pośredni-
mi są światło, siła, zdolność rozdzielcza oraz zasięg. Sprzęt po-

trzebny do prowadzenia obserwacji to okulary, filtry, soczewki, 
szukacze i atlasy. Sprzęt do obserwacji montujemy najczęściej  
azymutalnie. Największy wpływ na prowadzenie obserwacji 
ma zachmurzenie oraz rozświetlenie nieba. Nasz gość pokazał 
zdjęcia rozświetlenia nieba na świecie oraz w Polsce. Najlep-
szymi miejscami do prowadzenia obserwacji są na świecie Pu-
stynia Atakama w Chile, Góry Skaliste w Ameryce oraz Sahara  
w Afryce. W Polsce najlepsze warunki do obserwacji nieba pa-
nują w Bieszczadach. Na koniec swojego wystąpienia nasz gość 
zaproponował wszystkim zainteresowanym obserwację nieba za 
pomocą instalacji na swoich komputerach programu stelarium, 
który pozwala na wirtualną podróż w czasie i przestrzeni. 
Po wysłuchaniu tych wszystkich bardzo interesujących informa-
cji przyszedł czas na pytania, dyskusję, kawę, herbatę oraz pysz-
ne kołocze, była również możliwość obejrzenia sprzętu służą-
cego do obserwacji nieba własności Adama Absalona. Bardzo  
wielu ciekawych informacji wysłuchało 60 osób, członków i sym-
patyków Towarzystwa Miłośników Jaworza.
 Prezes Ryszard Stanclik podziękował prelegentowi za cieka-
wy wykład, poinformował również o odsłonięciu w dniu 13.10.2016 
tablicy umieszczonej na Starej Szkole Powszechnej w Jaworzu 
Średnim upamiętniającej poległych nauczycieli tej szkoły, a byli 
to: Jan Łysek, Franciszek Kubok i Paweł Starzyk. Zaprosił rów-
nież wszystkich chętnych do obejrzenia wystawy w Muzeum Ślą-
ska Cieszyńskiego w Cieszynie, poświęconej dawnym właścicie-
lom Jaworza w dniu 19.10.2016 o godz. 15.45.
 Na następne posiady zapraszamy Państwa do Galerii Pod 
Groniem w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Steklów w Ja-
worzu w dniu 13.11.2016r. na godzinę 15.00, a tematem będzie  
prelekcja Leopolda Kłody na temat szkolnictwa i oświaty po obu 
stronach Białki w XIX wieku.

Sekretarz Towarzystwa Miłośników Jaworza Marcin BIŁEK

Dzieje kościoła i cmentarza rzymskokatolickiego
 W dniu 18.09.2016r. o godz. 15.00 odbyły się kolejne posia-
dy zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Jaworza w Sali 
Parafialnej Parafii Rzymskokatolickiej w Jaworzu. Tematem spo-
tkania był wykład Krzysztofa Chodorowskiego na temat historii 
Śląska Cieszyńskiego z uwzględnieniem dziejów Parafii Rzym-
skokatolickiej w Jaworzu.
 Na wstępie Ryszard Stanclik podziękował za gościnne przy-
jęcie na parafii następnie ks. Stanisław Filapek przywitał wszyst-
kich przybyłych na spotkanie oraz pokrótce przedstawił naszego 
dzisiejszego gościa Krzysztofa Chodorowskiego. 

 Krzysztof Chodorowski mieszka w Porąbce. Pracę w zawo-
dzie nauczyciela rozpoczął w 1990 roku. Uczył historii i wiedzy 
o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Koper-
nika w Bielsku-Białej. W latach 2007 - 2008 był Śląskim Wiceku-
ratorem Oświaty. Obecnie jest Dyrektorem Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach. Pełni 
również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bielskie-
go. 
 Ziemie obecnego Śląska Cieszyńskiego ok. roku 950 objął  
w posiadanie Bolesław Chrobry. W następnych wiekach osadnic-
two opierało się na prawie niemieckim, co było spowodowane na-
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Pochowano tu 19 byłych właścicieli miejscowości oraz członków 
ich rodzin, m.in. Laszowskich, Rudzickich i Saint-Genois d`An-
neaucourt. Najstarszy nagrobek postawiono Magdalenie Rudzic-
kiej z domu Góreckiej, zmarłej 17 września 1669 roku, w wieku 
59 lat. Przedstawiciele rodu Laszowskich i Saint-Genois d`Anne-
aucourt byli właścicielami miejscowości przez 157 lat. Członko-
wie rodu Saint-Genois d`Anneaucourt piastowali także wysokie 
funkcje na dworze cesarskim, jako szambelanowie, tajni radcy, 
urzędnicy konsularni. Wielu pełniło ważne stanowiska w Zako-
nie Kawalerów Maltańskich i instytucjach charytatywnych. Wśród 
pochowanych tu osób jest m.in. hrabina Julia Saint-Genois d’An-
neaucourt. Hiszpanka, urodzona 8 marca 1859 roku w Madrycie,  
w 1879 roku wyszła za mąż za hrabiego Filipa Saint-Genois. 4 
maja 1896 roku – w wieku 37 lat - po długiej chorobie zmarła  
w Madrycie. Jednak jej ciało przewieziono do Jaworza, gdzie 15 
maja zostało złożone w rodzinnym grobowcu. Ostatnim pochowa-
nym w kwaterze hrabiowskiej jest Filip Ernest III hrabia i XII ba-
ron Rzeszy Saint-Genois d’Anneaucourt, jego pogrzeb odbył się 
w 1916 roku.

 Na tym nasz gość zakończył swoje wystąpienie. Następ-
nie Ryszard Stanclik w imieniu Towarzystwa Miłośników Jawo-
rza podziękował dzisiejszemu prelegentowi za przypomnienie 
historii Parafii Katolickiej w Jaworzu na tle historii Śląska Cie-
szyńskiego, Proboszczowi Parafii za gościnne przyjęcie oraz  
zaprosił do obejrzenia wystawy zdjęć Kwatery Hrabiowskiej 
przygotowanej przez Bolesława Rabaszowskiego i nieżyjące-
go już Jana Knieżyka. Przypomniał również, że pierwsze wstęp-
ne oczyszczenie płyt nagrobnych odbyło się w 1963 roku, a na-
stępnie w roku 2002 została powołana do życia pod patronatem  
Towarzystwa Miłośników Jaworza Społeczna Rada Ochrony i Od-
nowy Zabytków, dzięki której przeprowadzono gruntowną reno-
wację zabytkowej Kwatery Hrabiowskiej. 
 Bardzo wielu ciekawych informacji wysłuchały 62 osoby – 
członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Jaworza. 

Sekretarz Towarzystwa Miłośników Jaworza Marcin BIŁEK

pływem dużej ilości osadników z zachodu, gdzie w XIII wieku było 
przeludnienie. Osadnicy otrzymywali ok. 40 ha ziemi, którą mu-
sieli wykarczować i przystosować do uprawy. Nazwa Jaworze po-
chodzi od drzew rosnących na tym terenie i jest to nazwa przy-
rodnicza. Po podziale dzielnicowym Polski ziemie Śląska otrzy-
mał najstarszy syn, co podkreślało ważność tych ziem dla Polski.  
Z dzielnicy Opolsko-Raciborskiej wyodrębnił się Śląsk Cieszyń-
ski. W roku 1356 na mocy traktatu w Pradze nastąpiło zrzeczenie 
się ziem Śląska Cieszyńskiego na rzecz Króla Czeskiego. Pierw-
sze wzmianki pisane o tych ziemiach pochodzą z lat 1304 i 1305 
w dokumentach Biskupstwa Wrocławskiego. Jako ciekawostkę 
należy podać, że ok. roku 1440 na Uniwersytecie Jagiellońskim 
studiowała jedna osoba z Jaworza. Po roku 1517 na tereny Ślą-
ska Cieszyńskiego dotarła reformacja, na tym terenie nie było wo-
jen religijnych w przeciwieństwie do zachodu Europy. Przez ok. 
150 lat obowiązywała zasada „czyja władza, tego religia”. Naj-
bardziej znanym reformatorem na ziemiach Śląska Cieszyńskie-
go był Wacław II Adam. Po wojnie trzydziestoletniej, w której zgi-
nęło ok. 75 % ludności Europy, nastąpiła gwałtowna i krwawa  
rekatolizacja tych terenów. W XVIII wieku następuje podział Ślą-
ska pomiędzy Prusy i Austrię, ziemie Śląska Cieszyńskiego, zie-
mie kłodzka i nyska przypadają Austrii, a resztę Śląska zagarnia-
ją Prusy.
 Pierwsze wzmianki o Parafii Katolickiej w Jaworzu pochodzą  
z roku 1447 w spisie Parafii płacących Świętopietrze. Pierw-
szy kościół w Jaworzu był drewniany, wybudowany w XV wieku.  
W czasie reformacji kościół został przejęty przez protestantów  
w latach 60-tych XVI wieku. Po śmierci ostatniej księżnej cieszyń-
skiej Elżbiety Lukrecji ziemie Śląska Cieszyńskiego weszły do 
Cesarstwa Austriackiego rządzonego przez dynastię Habsbur-
gów będącą w owym czasie ostoją katolicyzmu. W roku 1654 na 
mocy wyroku sądu zwrócono kościół w Jaworzu Wspólnocie Ka-
tolickiej. Jako ciekawostkę należy podać, iż w tym czasie na te-
renie Jaworza zamieszkiwała tylko jedna rodzina katolicka, przez 
co kościół został filią Parafii w Jasienicy. Po ślubie hrabiny Julii 
Laschowskiej z baronem Arnoldem Saint-Genois d΄Anneaucourt 
wykupił on Jaworze i zmienił stosunki wyznaniowe na korzyść  
katolików, bowiem był on gorliwym katolikiem. Postanowił na 
miejscu dawnego drewnianego kościółka wybudować nowy mu-
rowany kościół. Budowa rozpoczęta w 1802 roku zakończyła się  
poświęceniem nowego kościoła w roku 1804. Samodzielność 
Parafia odzyskała dopiero w roku 1848, a od roku 1870 stałym 
proboszczem zostaje ks. Józef Guziur. Po zatwierdzeniu przez 
Śląski Urząd Krajowy w Opawie w roku 1862 wsi Jaworze jako 
uzdrowiska, zaistniała potrzeba rozbudowy kościoła na potrze-
by kuracjuszy, co stało się w latach 1888-1886. Na przełomie XIX  
i XX wieku narastały nastroje narodowe, co spowodowało  
powstanie przy Parafii w Jaworzu czytelni oraz kasy zapomogo-
wo-pożyczkowej. Następna przebudowa kościoła następuje w la-
tach trzydziestych dwudziestego wieku. Kościół uzyskuje baro-
kowo-klasycystyczny wystrój. W ołtarzu znajduje się kopia Obra-
zu Matki Boskiej Berdyczowskiej z początku XIX wieku wykonana 
jako płaskorzeźba z Godłem Polski. 
 W sąsiedztwie kościoła znajduje się parafialny cmentarz, któ-
ry otaczał pierwotnie drewniany kościółek. Dziś najstarszą czę-
ścią jest tzw. kwatera hrabiowska. Ta część powstała w XVII w. 

Szkolnictwo w XIX wieku po obu stronach Białki
 W dniu 15.11.2016r. o godz. 15.00 odbyły się kolejne posiady 
zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Jaworza w Galerii 
Pod Groniem w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Steklów. Te-
matem spotkania był wykład Leopolda Kłody na temat szkolnic-
twa po obu stronach rzeki Białki.

 Na wstępie Grażyna Matwiejczyk przywitała wszystkich przy-
byłych na spotkanie oraz pokrótce przedstawiła naszego gościa 
Leopolda Kłodę, rodowitego jaworzanina, który od szesnastu 
lat na stałe mieszka w Jaworzu. Nasz gość wcześniej związa-
ny był ze szkolnictwem. Swoją zawodową karierę zaczynał jako 
nauczyciel szkoły powszechnej, następnie był dyrektorem szko-
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ły podstawowej i średniej, a karierę zawodową zakończył jako in-
spektor wydziału oświaty w bielskim kuratorium. Obecnie jest na  
emeryturze, pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Ewan-
gelickiego oddział w Jaworzu, jest też aktywnym członkiem Towa-
rzystwa Miłośników Jaworza.

 Poniżej zamieszczony jest wykład wygłoszony podczas dzi-
siejszych posiad.
 Początki szkolnictwa w ogóle w porównaniu do dnia dzisiej-
szego to ogromny skok cywilizacyjny: od tabliczki do tabletu; od 
izby w kurnej chacie do pracowni komputerowej; od nauczyciela, 
który ledwie umiał czytać, pisać i rachować do pedagoga z wyż-
szym wykształceniem przedmiotowym i znajomością metodyki  
i psychologii.
 Wszyscy się na szkolnictwie znamy, wszyscy chodziliśmy do 
szkoły, poprzez własne dzieci i wnuki mamy z tą szkołą dalszy 
kontakt, wymieniamy uwagi, oceniamy nauczycieli. Czy ukończo-
na szkoła zawodowa, średnia, wyższa dobrze nas przygotowała 
do pracy – poprzez własne spostrzeżenia oceniamy system dziś 
działający.
Rzeka Białka – granica państwa Polskiego i cesarstwa  
Austriackiego.
 Bielsko i całe stanowe państwo Bielskie (Mikuszowice Śl. 
Olszówka, Kamienica, Aleksandrowice, Wapienica, Międzyrze-
cze, Jasienica, Rudzica, Landek, Bronów, Zabrzeg, Czechowi-
ce, Jaworze) leżały na Śląsku Cieszyńskim i dzieliły jego losy. Już  
w XIII wieku stały się lennem czeskim i od XVI wieku wraz z Cze-
chami weszły w skład cesarstwa Habsburgów. Ten stan trwał aż 
do 1918 roku. Ani Władysław Łokietek ani Kazimierz Wielki, od-
budowując Polskę po rozbiciu dzielnicowym, nie włączyli Śląska 
do granic Polski.
 Na wschód od rzeki Białki leżało Starostwo Lipnickie z wsią 
Biała. Ta wieś w 1723 roku otrzymała prawa miejskie nadane 
przez elekcyjnego króla polskiego Augusta II Mocnego. Ziemie 
te wraz z całym księstwem Zatorsko-Oświęcimskim należały do 
Królestwa Polskiego aż do I rozbioru Polski tj. roku 1773. 29 grud-
nia 1773 roku mieszkańcy Białej wraz z przyległymi wioskami sta-
rostwa lipnickiego złożyli na rynku miasta przed urzędnikami au-
striackimi przysięgę na wierność cesarzowej Marii Teresie, stając 
się częścią prowincji Galicji i Lodomerii. Ta prowincja (zabór) na 
wschodzie mocno okrojona w 1918 roku po zakończeniu I wojny 
światowej weszła z powrotem w skład nowo powstającego pań-
stwa polskiego.
 Bielsko i Biała po I wojnie światowej, mimo iż wcześniej tak 
wiele je łączyło, pod względem gospodarczym zostały rozdzie-
lone: Bielsko do województwa śląskiego, a Biała do woj. krakow-

skiego. Połączenie tych miast następowało dwa razy:
• w 1941 roku przez niemieckie władze okupacyjne (po wojnie 

znów rozdzielone),
• w 1951 roku w jeden organizm miejski pod nazwą Bielsko- 

Biała.
Szkolnictwo i oświata.
 Rozwój szkolnictwa w XIX wieku należy podzielić na dwa 
okresy
• - od 1782r. do Wiosny Ludów (1848-1849) okres absolutyzmu, 

stagnacji i germanizacji.
• - od 1850r. do I wojny światowej okres wolności religijnych, libe-

ralizm, rozwój przemysłu i komunikacji.

Szkolnictwo w I połowie XIX wieku.
 W 1805 roku Cesarz Józef II wydaje ustawę szkolną, która 
dość szczegółowo określała organizację szkoły, jej podporząd-
kowanie i cel kształcenia. Jedna z zasad brzmiała: „Szkoły nie 
powinny kształcić ludzi światłych, lecz ludzi dobrodusznych, ule-
głych i pokornych. Nauczyciele szkół trywialnych nie potrzebu-
ją być rozumni, wystarczy, że umieją przeczytać dzieciom, co  
w książce napisano.” Ustawa ta wprowadzała więc po (tu i ów-
dzie wcześniej działającej szkole parafialnej uczącej chłopców 
ministrantury i innych posług kościelnych) szkołę trywialną dwu-
klasową z nauką czytania, pisania, rachunków i praktycznego  
pisania listu. Nauczycielem przeważnie był absolwent szkoły try-
wialnej, który ukończył 20 roku życia. Szkoła utrzymywana była 
przez gminę, przy wsparciu szlachcica i proboszcza. Nadzór nad 
szkołą sprawował proboszcz. W tym czasie językiem wykłado-
wym był język niemiecki. Dominowała nauka pamięciowa, a głów-
nym środkiem dydaktycznym była trzcina i klęczenie. Nauka od-
bywała się przeważnie zimą w wynajętych chłopskich izbach lub 
budynkach w opłakanym stanie technicznym, gdzie w jednej izbie 
odbywały się lekcje, a w drugiej mieszkał nauczyciel z rodziną. 
W klasach gromadzono do 80 uczniów. Nikt nie sprawdzał ani 
nie egzekwował obowiązku szkolnego. Były nie tylko gminy ale  
i całe powiaty w Galicji, gdzie nie działała ani jedna szkoła trywial-
na. O wiele lepiej sytuacja przedstawiała się na Śląsku Cieszyń-
skim, gdzie przy powstających zborach ewangelickich powstawa-
ły również szkoły trywialne. W niektórych gminach powstawały 
szkoły katolickie.
 Moje porównania szkolnictwa ograniczę do miasta Biała leżą-
cego w Galicji, Bielska leżącego na Śląsku Austriackim oraz Ja-
worza jako środowiska wiejskiego.
 Na początku XIX wieku miasto Białą zamieszkiwało po-
nad 1000 mieszkańców katolików, ewangelików i Żydów. Pierw-
szą szkołą była ewangelicka szkoła wybudowana w 1782 roku.  
W 1787 do szkoły tej zaczęły uczęszczać także dzieci katolickie. 
Szkoła ta była dwuklasowa, nadzorowana przez księży, opłacana 
przez rodziców i w małym stopniu z kasy miejskiej. W roku 1812 
na tle narastających konfliktów konfesyjnych dzieci rozdzielono 
do dwóch szkół wyznaniowych: ewangelickiej i katolickiej. Pod-
stawowym językiem wykładowym był język niemiecki ale uczo-
no też języka polskiego. W 1845 roku szkoła katolicka została 
przemianowana na szkołę główną z 4-letnim cyklem nauczania.  
W 1834 roku otwarto w Białej dwuletnią szkołę dla dziewcząt, do 
której uczęszczało około 230 uczennic. Dzieci Żydowskie do szko-
ły nie uczęszczały. Na tle szkół galicyjskich poziom nauczania 
w Białej w pierwszej połowie XIX wieku należał do najwyższych. 
Średnie i młode pokolenie umiało czytać i pisać. Większość star-
szego pokolenia to byli analfabeci. Nauka zawodu odbywała się 
poprzez cechy rzemieślnicze, zaś młodzi kupcy uczyli się zawodu  
w kantoriach.
A jak było po drugiej stronie rzeki Białki? W Bielsku jak i w Bia-
łej działały szkoły wyznaniowe. Już w latach 1770-1800 działa-
ła szkoła katolicka. Mieściła się w parterowym budynku obok ko-
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ścioła św. Mikołaja i była w fatalnym stanie technicznym. Obok 
jednej izby lekcyjnej było mieszkanie dla nauczyciela. Szkoła ta 
spłonęła w 1808 roku podczas wielkiego pożaru miasta. Zosta-
ła jednak odbudowana jako piętrowa z 2 nauczycielami. W 1821 
placówka ta ze szkoły trywialnej została przekształcona w szko-
łę główną (Hauptschule), a w 1848 roku w szkołę normalną 4 
klasową z rozbudowanym programem nauczania o historię, geo-
grafię i początki geometrii. Dzieci po 12 roku życia chodziły do 
klas powtarzających. Dzieci z rodzin protestanckich do 1782 roku 
pobierały naukę w klasach pokątnych. Dopiero wydanie w 1781 
roku przez cesarza Józefa II patentu tolerancyjnego pozwoliło 
protestantom nie tylko na budowę kościołów ale również szkół.  
W Bielsku luteranie wybudowali najpierw piętrowy budynek szkolny,  
a kiedy ten okazał się za mały, to w roku 1794 wznieśli nowy  
budynek z czterema klasami i mieszkaniami dla nauczycie-
li (zniszczony w czasie pożaru). Szkołę odbudowano. Od 1821 
roku w wynajętym budynku prowadzono naukę dla dziewcząt  
w dwóch oddziałach – niższym i wyższym. W latach 1830-40 
uczyło sie w niej ponad 260 dziewcząt. W szkołach protestanc-
kich uczono w klasach niższych sylabizowania, czytania i rachun-
ków a także religii luterańskiej, katechizmu, historii biblijnych,  
a w klasach wyższych podstaw geometrii, rysunku, śpiewu, histo-
rii naturalnej, nauki o środowisku z elementami chemii i kaligrafii. 
Podręczniki i system uczenia opierał się na pytaniach i odpowie-
dziach wg. omawianych kolejno zagadnień. Nadzór nad szkołą 
sprawował proboszcz, zobowiązany do pisemnych sprawozdań 
dla inspektora szkolnego. Językiem wykładowym był język nie-
miecki ale uczono również języka polskiego. W I połowie XIX wie-
ku społeczność żydowska nie była w Bielsku zbyt liczna. Nie po-
siadała również własnych szkół. Część z dzieci uczęszczała do 
szkoły katolickiej lub ewangelickiej. A część uczyła się pokątnie.
 Powstanie i rozwój szkolnictwa w Jaworzu są dość starannie 
opisane w książce Jadwigi Roik „Dzieje Jaworza na przestrze-
ni wieków”, zaś szkolnictwo ewangelickie w wydanej w tym roku 
książce ks. radcy Ryszarda Janika „Z kart przeszłości luterań-
skiego zboru w Jaworzu”, dlatego w bardzo wielkim skrócie po-
wiem o najważniejszych sprawach.
 Po okresie kontrreformacji, kiedy w 1782 roku odradza się  
w Jaworzu zbór luterański i otrzymuje on zgodę na wybudowa-
nie kościoła, otrzymuje również pozwolenie na wybudowanie  
i prowadzenie szkoły ewangelickiej. Przed wybudowaniem szkoły  
w 1796 roku na placu kościelnym, dzieci uczono w budynkach 
prywatnych nr 22 i 24. Do szkoły uczęszczały dzieci obu wyznań. 
Dwa lata do pierwszej klasy i trzy lata do drugiej klasy. W kla-
sie drugiej uczono się języka polskiego, niemieckiego i czeskie-
go oraz podstaw ortografii, kaligrafii, liczenia, rozwiązywania za-
dań praktycznych i historii biblijnych. Lekcji religii katolickiej uczył 
katolicki katecheta. Szkoła wybudowana w 1796 spłonęła w 1834 
roku i prowizorycznie odbudowana przetrwała do lat sześćdzie-
siątych XIX wieku. Nowy budynek oddano do użytku w 1876 roku, 
w którym dwuklasowa szkoła ewangelicka działała aż do 1900 
roku.
Szkoła katolicka w Jaworzu rozpoczęła działalność w 1831 roku 
w budynku powstałej plebanii przy filii Parafii Kościoła Katolic-
kiego w Jasienicy. W plebanii jedną izbę przeznaczono na salę 
lekcyjną, w jednej mieszkał nauczyciel, a pozostałe pomiesz-
czenia zajmował ksiądz. Szybko rosnąca liczba dzieci spowo-
dowała dobudowę nowej klasy w 1866 roku, a w 1890 do ist-
niejących klas dobudowano piętro z nowym mieszkaniem dla  
nauczyciela. W 1869 roku na podstawie nowej ustawy szkolnej 
szkoły ewangelicka i katolicka jako szkoły wyznaniowe otrzy-
mały status szkół publicznych, nie rezygnując jednak ze swego  
wyznaniowego charakteru. Dopiero w 1900 roku nastąpiło połą-
czenie obu szkół dwuklasowych w jedną pięcioklasową szkołę lu-
dową, pracującą w dwóch budynkach. Dopiero w okresie między-

wojennym zmieniły się warunki szkolne, kiedy 5 września 1937 
roku otwarto nowy gmach szkolny w Jaworzu Dolnym na stoku 
wzniesienia zwanego Goruszką z siedmioklasową Szkołą Pu-
bliczną w Jaworzu. Należy też odnotować powstanie w Jaworzu 
na początku XX wieku trzech kolejnych szkół. W 1902 roku otwar-
to szkołę ludową w Nałężu (Josionkach) z jedną izbą lekcyjną  
w parterowym drewnianym budynku. Nową piętrową szkołę od-
dano tam do użytku w 1938 roku. Pozostały również dwie szkoły 
w Jaworzu Średnim. 1 września 1910 roku otwarto tam niemiec-
ką szkołę założoną przez Rosegener Schullverein, w budynku 
obecnego przedszkola, a 2 października 1910 roku polską szkołę  
w budynku zakupionym z funduszy Towarzystwa Szkół Ludo-
wych. Szkoła niemiecka przetrwała do 1918 roku. Od następne-
go roku została przejęta na potrzeby polskiej szkoły.

Zmiany po 1848 roku
 Rok 1848 nazywany jest w historii Europy Wiosną Ludów. Te 
ruchy rewolucyjne przetoczyły się przez Europę w latach 1848-
49 za wyjątkiem Wysp Brytyjskich i Rosji. Skierowane były prze-
ciw rządom absolutystycznym ówczesnych dworów rządzących, 
przeciw magnaterii i ziemiaństwu preferującemu feudalne syste-
my gospodarki, blokującemu dostęp do głosu rodzącej się bur-
żuazji. Społeczeństwa domagały się swobód obywatelskich,  
możliwości współrządzenia i współdecydowania o sprawach te-
rytorialnych, domagały się swobód narodowych i wolności języka 
szczególnie w państwach wielonarodowych (cesarstwo Habsbur-
gów, Prusy) a także przywilejów socjalnych dla tworzącej się kla-
sy robotniczej. Choć ruchy te zostały krwawo stłumione, to jed-
nak pod ich wpływem w latach następnych rządy absolutystyczne 
zmieniły się w liberalno-konstytucyjne, zniesiono pańszczyznę, 
wprowadzono wiele swobód obywatelskich i narodowych. Np. na 
Śląsku Cieszyńskim i w Galicji w 1849 roku wprowadzono kon-
stytucję, a po kolejnych poprawkach w 1863r. wprowadzono sejm 
krajowy dla Śląska Cieszyńskiego w Opawie, a w 1861r. dla Ga-
licji we Lwowie. Sejmy zarządzały sprawami gospodarczymi, fi-
nansami, oświatą, komunikacją i kulturą. Do spraw oświaty powo-
łano Radę Szkolną Krajową (powiatową, gminną). Język polski 
stał się językiem obowiązującym w szkołach i w urzędach. Wy-
dany patent protestancki z 1863 roku zrównywał prawa wszyst-
kich wierzących katolików i protestantów, a także nadawał nowe 
prawa Żydom. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na roz-
wój oświaty po 1848 roku były wynalazki techniczne, zbudowanie 
maszyny parowej oraz zastosowanie jej w komunikacji i przemy-
śle, wydobycie ropy naftowej i jej destylacja zbudowanie lampy 
naftowej (jednym z prekursorów przemysłu naftowego był Igna-
cy Łukasiewicz działający w okolicach Jasła około roku 1853)  
a także rozwój miast i przemysłu wydobywczo-przetwórczego na  
Górnym Śląsku i przemysłu sukienniczego oraz metalowego  
w Bielsku i Białej, a co za tym idzie ruchy migracyjne ludności. 
Biedna ludność przesiedla się lub dojeżdża do ośrodków prze-
mysłowych, co pociąga za sobą konieczność budowy nowych li-
nii kolejowych. W latach 1843-56 wybudowano kolej Warszawa-
Wiedeń, w roku 1888 uruchomiono linię kolejową łączącą Śląsk  
z Berlinem oraz Cieszyn z Bielskiem a w roku 1890 w Bielsku wy-
budowano dworzec kolejowy, w roku 1878 uruchomiono połącze-
nie kolejowe z Bielska do Żywca, a w roku 1884 przedłużono je 
do Zwardonia.

Szkolnictwo w Białej i Bielsku po 1848 roku
 Pod względem wyznaniowym w drugiej połowie XIX wie-
ku Biała to miasto katolickie – 70% mieszkańców, 28% stano-
wili ewangelicy i 2% Żydzi. W latach pięćdziesiątych XIX wieku 
działała trzyklasowa szkoła katolicka dla chłopców podniesiona  
w 1857 roku do czteroklasowej i 2 klasowa szkoła dla dziewcząt. 
Obok szkoły dla chłopców wybudowano boisko do ćwiczeń gim-
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nastycznych i prowadzono bibliotekę szkolną z 700 tomami. Trzy-
klasowa szkoła ewangelicka i czteroklasowa szkoła katolicka na 
początku lat 70 nie mogły już pomieścić dzieci, stąd troska o nowe 
budynki szkole. Część dzieci Żydowskich uczęszczało do szko-
ły ewangelickiej, reszta pobierała nauki prywatnie. W 1866 roku  
w Bielsku powstała Szkoła Tkacka, na utrzymanie której magistrat 
bialski i sukiennicy płacili 1/3 kosztów. W szkole tej działającej  
w niedzielę uczyli się i dokształcali majstrowie i tkacze. Rok 1867 
był dla Białej przełomowy. Miasto zostało podniesione do rangi 
powiatu, w skład którego wchodziły Kęty i Oświęcim i podlegało 
bezpośrednio pod Lwów. Biała była zniemczona, magistrat, szko-
ły, elity opierały się polskim prądom docierającym wraz z autono-
mią. Wg spisów ludności w 1890 roku w Białej: było 5600 katoli-
ków, 1220 ewangelików, Żydów 822; 5500 Niemców, 1900 Pola-
ków, 270 Żydów i około 70 Czechów, Słowaków i Ukraińców. Od 
7 lutego 1867 roku szkoły główne (katolickie) w Białej przeszły 
pod zarząd magistratu, który zapewnić musiał im utrzymanie (bu-
dynki, mieszkanie, opał, wyposażenie i pensje dla nauczycieli)  
a także sprawował nadzór merytoryczny oraz decydował o języku  
wykładowym, którym dla Białej pozostał język niemiecki. Dzię-
ki działalności placówek oświatowych Biała posiadała najniż-
szy wśród miast galicyjskich odsetek analfabetyzmu ok. 21,3%. 
Na przełomie wieku XIX i XX w Białej działały: Publiczna Szkoła 
Miejska dla chłopców i dziewcząt cztero i pięcioklasowa, do któ-
rej uczęszczało ponad 900 uczniów katolickich narodowości nie-
mieckiej i polskiej z Białej, Lipnika i części Komorowic, a językiem 
wykładowym był język niemiecki. Ówczesne szkolnictwo było na-
stawione na pamięciowe opanowanie materiałów i krzewienie au-
striackiego patriotyzmu. Obok szkoły miejskiej funkcjonowała pry-
watna mieszana sześcioklasowa szkoła ewangelicka, która od 
1903 roku stała się publiczną szkołą ludową subwencjonowaną  
w dużej części przez magistrat a w pozostałej części przez pa-
rafię ewangelicką. Trzecią szkołą ludową była 6-klasowa szko-
ła prywatna przy klasztorze św. Hildegardy, a czwartą czterokla-
sowa szkoła mieszana polska założona przez Towarzystwo Szkół 
Ludowych z polskim językiem wykładowym. Dwie ostatnie szko-
ły finansowane były ze środków prywatnych, ponieważ magistrat 
nie godził się wykładać pieniędzy na szkołę polską. Szkoła polska 
liczyła około 400 uczniów, głównie z okolic Straconki i Komoro-
wic. W Białej działały w tym czasie również pierwsze szkoły zawo-
dowe tzw. szkoły przemysłowe uzupełniające, jednoroczne, dwu 
lub trzyletnie subwencjonowane przez rząd krajowy we Lwowie, 
miasto i przemysłowców. Opuszczało ja corocznie około 200 ab-
solwentów. W 1906 roku powstało w Białej prywatne seminarium 
nauczycielskie żeńskie przy klasztorze św. Hildegardy. W odpo-
wiedzi na to Zarząd Główny Towarzystwa Szkół Ludowych oraz 
koło TSL w Białej przy wsparciu Czytelni Polskiej w Białej czy-
niło starania o otwarcie Męskiego Seminarium Nauczycielskiego  
i utworzenie polskiego gimnazjum 8-letniego o profilu matema-
tyczno- przyrodniczym. Zamierzenia te udało się zrealizować  
w 1908 roku. Tak oto wyglądało szkolnictwo po wschodniej stro-
nie Białki do I wojny św.
Bielsko miasto wielonarodowe i wielowyznaniowe
 Obok siebie mieszkali Niemcy, Polacy i Żydzi, a konfesyj-
nie protestanci, katolicy i wyznawcy judaizmu. Przepisy szkol-
ne regulowało Ministerstwo Kultury i Nauki z siedzibą w Wied-
niu, dyrektywy dotyczące szkół pochodziły od władz rządowych 
i szkolnych z Opawy, do których administracyjnie należało Biel-
sko, ponadto spore kompetencje miała Rada Szkolna Powiatowa  
w Bielsku.
 Wg zarządzeń szkolnych z 1868 i 1869 roku szkolnictwo do-
tąd kościelne podporządkowane zostało państwu i dzieliło się na 
szkoły elementarne wiejskie jedno, dwu, lub trzy klasowe i szko-
ły miejskie cztero i pięcioklasowe a później sześcio i siedmio-
klasowe. Podział dotyczył również wyznania i płci. Szkolnictwo  

ponad elementarne obejmowało szkoły zawodowe i średnie, do 
których należały szkoły realne i gimnazja. W 1880 roku na te-
renie Bielska funkcjonowało 5 szkół elementarnych z językiem 
wykładowym niemieckim, do których uczęszczało 1787 uczniów:  
w tym 929 chłopców i 858 dziewcząt. Skład wyznaniowy był nastę-
pujący: 818 protestantów, 467 katolików i 295 wyznawców juda-
izmu. Szkoła żydowska działała przy dzisiejszej ul. Krasińskiego  
w dwupiętrowym budynku najpierw jako prywatna, potem ludo-
wa a na końcu publiczna sześcioklasowa z liczbą uczniów 358 
w 1901 roku. Pierwsza szkoła realna powstała w Bielsku w 1860 
roku zrazu jako czteroklasowa, pod koniec XIX wieku jako sied-
mioklasowa, przygotowująca uczniów do studiów na uczelniach 
technicznych i do pracy w przemyśle na stanowiskach technicz-
nych. W 1871 roku zaczęło działalność pierwsze gimnazjum  
o profilu klasycznym z językami łacińskim i greckim. Najwięcej 
uczniów było w klasach pierwszych – 104, a w klasie ósmej – 
7 (dane z roku 1882). Rozwój przemysłu włókienniczego i ma-
szynowego wymuszał rozwój szkół zawodowych. Potrzeba wy-
kwalifikowanych robotników i średniego dozoru technicznego 
spowodowała ruch oddolny, sami mistrzowie dokształcali się na  
organizowanych przez siebie kursach przekształconych później  
w zawodową szkołę tkacką w 1866 r. Od 1877 roku szkoła ta 
została upaństwowiona i podzielona na wydział niższy i wyż-
szy o profilu budowlanym i mechaniczno-technicznym z nazwą 
Państwowa Szkoła Przemysłowa. W 1913 roku szkoła otrzyma-
ła nowy budynek szkolny z warsztatami, laboratoriami i pomiesz-
czeniami na zbiory pomocy naukowych z rozszerzonym profilem 
tkackim i chemicznym. W rejestr szkół zawodowych wpisana jest 
również szkoła dla dziewcząt prowadzona przez siostry de Notre 
Dame. Dziewczyny po 14 roku życia na trzy lub pięciomiesięcz-
nych kursach uczyły się gotowania i prowadzenia gospodarstwa 
domowego. Listę szkół zamyka Szkoła Muzyczna, gdzie w kla-
sie fortepianu, instrumentów dętych i smyczkowych pobierało na-
ukę około 20 uczniów. Rozwijająca się sieć szkół powodowała za-
potrzebowanie na kadrę pedagogiczną. Do 1866 roku kandydaci 
do tego zawodu zdobywali naukę w Opawie lub Cieszynie. Sta-
raniem ewangelickiej gminy wyznaniowej w 1867 roku powołano 
seminarium nauczycielskie męskie, a w 1907 roku Miejski Instytut 
Kształcenia Nauczycielek. Przy seminariach działały szkoły ćwi-
czeń. Nauczyciele po podjęciu pracy zobowiązani byli do dalsze-
go dokształcania się, którym kierowali dyrektorzy szkół.
 Macierz Szkolna powstała w 1885 roku z inicjatywy Paw-
ła Stalmacha. Z jej inicjatywy powołano do życia polskie gimna-
zjum w Cieszynie i seminarium nauczycielskie. W sumie do wy-
buchu I wojny światowej w 1914 Macierz założyła 2 gimnazja, 3 
szkoły wydziałowe, 14 szkół ludowych, 22 ochronki, szkołę han-
dlową, szkołę gospodarstwa domowego, 8 szkół uzupełniająco-
przemysłowych. Jedną z podstawowych sfer działalności Macie-
rzy było propagowanie czytelnictwa polskich książek i prasy. Do 
roku 1914 powstało przy jej Kołach 68 bibliotek z 16494 wolumi-
nami. Popularną formą działalności były odczyty, których tematy-
ka dotyczyła polskiej historii i kultury, higieny oraz nauk przyrod-
niczych. Chlubą Kół Macierzy był amatorski ruch teatralny. Dziś 
Macierz Szkolna działa nadal, a główną formą jej pracy jest pielę-
gnowanie tradycji regionalnych Śląska Cieszyńskiego.
 Towarzystwo Szkół Ludowych powstało w Krakowie w 1891 
roku z inicjatywy Adama Asnyka. Do głównych działań należa-
ło zakładanie polskich szkół ludowych (powstało ich ponad 500), 
szerzenie oświaty wśród ludności wiejskiej i miejskiej. Działało do 
1939 roku poprzez zakładane koła zbierające fundusze na dzia-
łalność wydawniczą.
 Przedstawione informacje dotyczące szkolnictwa bialskiego 
i bielskiego jednoznacznie mówią nam, że miasta miały wyso-
ko rozwinięte szkolnictwo elementarne jak i ponad elementarne 
przed I wojną światową.
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 „Matka Brata Mojego Syna” Juliusza Machulskiego to ko-
lejny spektakl przygotowany przez Jaworzański Teatr KURORT 
działający w ramach Stowarzyszenia Jaworze Zdrój. 
 Premiera spektaklu miała miejsce 19 listopada w sali sesyjnej 
Goruszka.
 Nasze spektakle reżyseruje Barbara Szermańska. W tym roku 
spektakl będzie wystawiany kilka razy, a potem dopiero w stycz-
niu 2017 roku. Darmowe bilety rozeszły się do ostatniego miej-
sca. Warto dodać, że dzięki wsparciu mieszkańców w ramach  
budżetu obywatelskiego udało się kupić rozkładaną scenę oraz 
częściowo profesjonalne oświetlenie sceny – powiedział Andrzej 
Śliwka – „dyrektor” teatru i przewodniczący stowarzyszenia.
 Dla Pana Andrzeja teatr to druga po rodzinie miłość życia, 
jak już przed rokiem publikowaliśmy jego wspomnienia, w te-

STOWARZYSZENIE 
JAWORZE ZDRÓJ

atrze grał jeszcze w starej drewnianej szkole w Nałężu w cza-
sach wczesnej młodości. I to zamiłowanie do teatru zostało do 
dziś.
 W spektaklu wystąpili: Renata Podstawny, Katarzyna 
Barwicka-Pułtorak, Zuzanna Buzderewicz, Edward Podstaw-
ny, Krzysztof Jurczyk, Jakub Chłopecki i Jagoda Pytlowany.
Machulski osadził swoją sztukę w scenerii sali szpitalnej, w któ-
rej znalazł się główny bohater – Wincenty Laskus. Trafił tu z po-
dejrzeniem zawału serca. Na szczęście skończyło się jedynie na 
strachu. Chorego odwiedzają kolejni członkowie rodziny. Pro-
wadzone rozmowy z najbliższą rodziną sprzyjają zwierzeniom,  
a te zrzucaniu masek, pod którymi kryją się prawdziwe charak-
tery bohaterów spektaklu. Wychodzą na jaw ich najskrytsze ta-
jemnice, marzenia, frustracje i słabości. Ostatecznie Wincenty  
wyjawia wszystkim pewną tajemnicę. Pod wpływem tej wiado-
mości zbulwersowani członkowie rodziny odsłaniają swoje praw-
dziwe oblicze. Patrząc na postawy bohaterów spektaklu, cza-
sami można mieć wrażenie, że patrzymy na siebie samych  
w krzywym zwierciadle... Komedia Juliusza Machulskiego potrafi  
rozbawić wszystkich, ale i skłonić do refleksji nad naszymi nieraz 
skrywanymi przywarami. 

ŚWIĘTO REFORMACJI 
W KOŚCIELE 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIM

 Rok 2016 zapoczątkował w kościołach protestanckich obcho-
dy jubileuszu 500-lecia Reformacji, które zakończą się 31 paź-
dziernika 2017 roku.
 Główne uroczystości odbywały się w Szwecji, gdzie gościł pa-
pież Franciszek wraz z delegacją kardynałów katolickich, a po-
śród zaproszonych gości nie zabrakło biskupów protestanckich 
Skandynawii. Warto wspomnieć, że tegoroczne obchody świę-

 Po wysłuchaniu tych wszystkich bardzo interesujących infor-
macji przyszedł czas na pytania, dyskusję, kawę, herbatę oraz 
pyszne kołocze. Bardzo wielu ciekawych informacji wysłucha-
ło 41 osób, członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników 
Jaworza.
 Prezes Ryszard Stanclik podziękował prelegentowi za bardzo 
ciekawy wykład, następnie przekazał informację dotyczące wy-
cieczki do siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 

Radia w Katowicach w dniu 17.11.2016r. oraz o planowanym na 
28.01.2017r. Balu Śląskim.
 Na kolejne posiady zapraszamy Państwa do Galerii Pod Gro-
niem w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Steklów w Jaworzu 
w dniu 04.12.2016r. na godzinę 15.00, a tematem będzie opo-
wieść Piotra Stebla o Korsyce, wyspie Napoleona, połączona  
z filmem.

Sekretarz Towarzystwa Miłośników Jaworza Marcin BIŁEK

ta reformacji, które zawsze przypada na 31 października (dzień  
w którym Marcin Luter w 1517 roku przybił na drzwiach kościoła 
w Wittenberdze swoje 95 tez nawołujących do reform w kościele- 
przyp.red.) – miały szczególnie ekumeniczny charakter. Wspólne 
nabożeństwo i modlitwę poprowadzili prezydent Światowej Fede-
racji Luterańskiej bp Munib A. Younan, sekretarz generalny tej or-
ganizacji ks. Martin Junge oraz zwierzchnik Kościoła Rzymskoka-
tolickiego papież Franciszek.
 Uroczystości odbyły się w Szwecji w 499. rocznicę początku 
reformacji. Rozpoczęły się w luterańskiej katedrze w Lund, a za-
kończyły w hali widowiskowo-sportowej Malmö Arena. Oprócz bp. 
Younana, ks. Jungego i papieża Franciszka, wzięli w nich udział 
m.in. prymas luterańskiego Kościoła Szwecji abp Antje Jackelén, 
rzymskokatolicki biskup Sztokholmu Anders Arborelius, przedsta-
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WYRÓŻNIENIE DLA
KS. ADAMA GRAMATYKI

 W niedzielę 20 listopada emerytowany proboszcz parafii 
pw. Opatrzności Bożej podczas uroczystej msz świętej obcho-
dził swoje 77 urodziny. W czerwcu br ks. Adam świętował swoje 
50-lecie kapłaństwa. Po mszy ks. Adam Gramatyka został odzna-
czony Medalem Zasługi dla Województwa Śląskiego, który wrę-
czyła Sylwia Cieślar – wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego wraz z wójtem Radosławem G. Ostałkiewiczem 
i Anną Skotnicką-Nędzka – zastępcą wójta. Życzenia dla Ju-
bilata złożył również w imieniu władz samorządowych Jawo-
rza wójt Radosław G. Ostałkiewicz, który przedstawił uzasad-

nienie dla tej decyzji Sejmiku Wojewódzkiego i przypomniał 
wkład ks. Adama Gramatyki w rozwój parafii (duchowy – nowe 
wspólnoty, ale i materialny) oraz aktywne uczestnictwo w eku-
menicznych działaniach w Jaworzu. Życzenia Jubilatowi złoży-
li również przedstawiciele Akcji Katolickiej, Rady Parafialnej oraz  
młodzież i dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, 
którym przez całe dziesięciolecia posługi duszpasterskiej w Ja-
worzu opiekował się ks. Adam Gramatyka.
 A teraz tytułem przypomnienia kilka faktów z życia nasze-
go Jubilata ks. Adama Gramatyki, które przedstawił w świą-
tyni wójt gminy Jaworze.
 Ks. Adam Gramatyka urodził się 19 listopada 1939 roku 
w Bielsku-Białej. 5 czerwca 1966 roku przyjął świecenia kapłań-
skie w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Następnie jako 
kapłan posługiwał kolejno w parafiach w Chybiu, Katowicach-Za-
łężu, Chorzowie Starym, Lędzinach.

wiciele innych Kościołów chrześcijańskich, w tym przede wszyst-
kim Wspólnoty Anglikańskiej, Światowej Wspólnoty Kościołów 
Reformowanych i Światowej Rady Metodystycznej. Obecny był 
również zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pol-
sce i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec. „Po 
raz pierwszy w historii katolicy i luteranie wspólnie upamiętniali 
rocznicę reformacji na płaszczyźnie międzynarodowej. To wyda-
rzenie jest kamieniem milowym odzwierciedlającym postęp, który 
dokonał się w ciągu 50 lat międzynarodowego dialogu rzymsko-
katolicko-luterańskiego” – napisali kard. Kurt Koch, przewodni-
czący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz 
wspomniany już ks. Martin Junge we wspólnym liście zatytułowa-
nym „Złączeni w nadziei”. Wspólne upamiętnienie reformacji ma 
się składać z trzech elementów: dziękczynienia za dar Słowa Bo-
żego, pokuty za utraconą jedność Kościoła i będące jej efektem 
cierpienie ludzi oraz zobowiązania do składania wspólnego świa-
dectwa, szczególnie poprzez służbę ubogim, wykluczonym i uci-
skanym.
Na podstawie: http://ekumenia.pl/aktualnosc/bezprecedensowe- 
upamietnienie-reformacji/

Obchody Reformacji na Śląsku Cieszyńskim
 31 października w Kościele Jezusowym w Cieszynie odby-
ło się centralne nabożeństwo reformacyjne z udziałem delega-
tów parafii ewangelickiej w Jaworzu, które było transmitowane  
w programie II TVP. W świątyni nad Olzą zainaugurowano ogólno-
polskie obchody jubileuszu 500 lat Reformacji. W nabożeństwie 
ekumenicznym wzięli udział duchowni rożnych wyznań m.in. pry-

mas Polski Wojciech Polak, a także przedstawiciele władz woje-
wódzkich i samorządowych z byłym premierem Jerzym Buzkiem 
na czele.
Więcej: http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/cieszyn 
/a/inauguracja-500lecia-reformacji-w-cieszynie-zdjecia-
gosci-relacja,11295951/2/

 Natomiast w parafii ewangelickiej w Jaworzu w niedzielę 6 
listopada także zainaugurowano obchody 500-lecia Reforma-
cji, organizując koncert muzyczny w wykonaniu artystów scen 
śląskich oraz Zespołu Reprezentacyjnego Straży Granicznej. 
Gospodarzami wydarzenia byli proboszczowie parafii ks.
Władysław Wantulok i ks. Andrzej Krzykowski. Słowa powi-
tania do zgromadzonych w kościele słuchaczy skierował biskup 
diecezji cieszyńskiej ks. Adrian Korczago. Koncert swoją 
obecnością zaszczycił ks. Stanisław Filapek – proboszcz parafii 
katolickiej pw. Opatrzności Bożej. Oczywiście nie zabrakło eme-
rytowanego proboszcza jaworzańskiej parafii ks. radcy Ryszar-
da Janika wraz z małżonką Rutą – wieloletnią dyrygentką chóru 
ewangelickiego w Jaworzu oraz biskupa seniora ks. Pawła An-
weilera. W koncercie uczestniczyli między innymi przedstawicie-
le samorządu Jaworza wraz z radnymi, przedstawicielami PTEw, 
TMJ, Stowarzyszenia Nasze Jaworze. Gminę reprezentował wójt 
Radosław Ostałkiewicz wraz z radnymi, na czele z przewodniczą-
cym Mieczysławem Brzezickim oraz wójt Jasienicy – Janusz Pie-
rzyna wraz z radnymi, na czele z przewodniczącym Janem Ba-
theltem. Ponadto w koncercie uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorządowych województwa śląskiego.
Koncert został wsparty przez prywatnego sponsora Katarzynę 
Ryrych, parafię ewangelicką w Jaworzu, władze samorządowe 
Jaworza oraz samorząd województwa śląskiego.

Opracowanie Redakcja EJ
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−	 dobra współpraca ekumeniczna z parafią ewangelicko-augs-
burską (nabożeństwa ekumeniczne w ramach Tygodnia Mo-
dlitw o Jedność Chrześcijan oraz dziękczynne z okazji świę-
ta plonów czyli Gminnych Dożynek, które w 2017 roku odbę-
dzie się po raz 20-ty).

 Ks. Adam Gramatyka posiada następujące wyróżnienia: No-
minacja do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina 
– druga edycja – listopad 2000 r. oraz „Dyplom Przyjaciela Dziec-
ka” przyznany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Po-
wiatowy Bielsko-Biała – za wrażliwość, troskę oraz serdeczną po-
moc udzieloną dzieciom – 11.10.2004r.
 Jak dodał wójt Radosław Ostałkiewicz, ks. Adam Gramaty-
ka jest symbolem minionego 25-lecia gminy Jaworze. Aktywnie 
działa w Jaworzu od początku swej posługi duszpasterskiej „za tę 
pracę dla jaworzan, Jaworza i swojej parafii pragnę księdzu ser-
decznie podziękować w imieniu swoim i swoich poprzedników” –  
dodał R.Ostałkiewicz. Akt nadania najwyższego doznaczenia  
wojewódzkiego – Honorowej Złotej Odznaki za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego dla ks. Adama Gramatyki odczytała 
i medal wręczyła Sylwia Cieślar – wiceprzewodniczącą Sej-
miku Województwa Śląskiego.

 Od 15 sierpnia 1979 roku Nominat rozpoczął posługę duszpa-
sterską w Parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu. Do katalogu Jego 
zasług należy wpisać:
−	 uzyskanie w latach 80-tych zgody od ówczesnych władz 

oświatowych na prowadzenie działalności duszpasterskiej tj. 
katechizację, uczestnictwo we mszy św. i korzystanie z sa-
kramentów – dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego w Jaworzu, to znaczy o 10 lat wcześniej, zanim 
wprowadzono oficjalnie religię do szkół; 

−	 regularne odprawianie mszy św. dla osób przebywających 
w jaworzańskim Sanatorium, a potem w Beskidzkim Zespo-
le Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długotermino-
wej w Jaworzu;

−	 nowy wystrój wnętrza kościoła, modernizacja ogrzewania ja-
worzańskiej świątyni, 

−	 remont dachu i elewacji, nowe ogrodzenie wokół kościoła, 
wybrukowanie kościelnego obejścia, wykonanie podjazdu dla 
niepełnosprawnych;

−	 nowy cmentarz i jego ogrodzenie, wybrukowanie ścieżek mię-
dzy poszczególnymi „sektorami” cmentarza;

−	 naprawa ogrodzenia i odnowienie starego krzyża na miejscu 
dawnego, drewnianego kościoła – na starym cmentarzu;

−	 przystosowanie istniejącego Domu Katechetycznego do po-
trzeb młodzieżowego ruchu oazowego i rekolekcji dla mło-
dzieży w czasie wakacji;

−	 wznowienie funkcjonowania biblioteki parafialnej;
−	 rozpoczęcie budowy nowej kaplicy w Jaworzu-Nałężu;
−	 konsekracja nowej Kaplicy pw. św. Jana Nepomucena – przez 

ks. bpa Tadeusza Rakoczego – 9 czerwiec 2012;
−	 w czasie duszpasterzowania ks. A. Gramatyki w Jaworzu,  

wydano z Jego udziałem szereg folderów informacyjnych, ar-
tykułów w czasopismach dotyczących historii parafii Opatrz-
ności Bożej, kościoła i kaplicy w Jaworzu-Nałężu, m.in.:
	„Rzymskokatolicka Parafia pw. Opatrzności Bożej w Ja-

worzu. Jubileusz 150-lecia Odrodzenia Parafii.” Jaworze  
1998 r.,

	„Nasz Głos” - TMJ, wiosna 2002: „200 lat Kościoła Opatrz-
ności Bożej w Jaworzu”,

	„Kościół Opatrzności Bożej w Jaworzu 1802-2002”,
	„Kościół Parafialny Opatrzności Bożej w Jaworzu.” Jawo-

rze 2002 r.
	„Kaplica pw. św. Jana Nepomucena w Jaworzu Nałężu 

1829 – 2012”
	Gazetka Parafialna „Opatrzność” (tygodnik), dokumentują-

ca historię i wydarzenia kościoła i parafii.
−	 współpraca z Urzędem Gminy w Jaworzu i Społeczną Radą 

Ochrony i Odnowy Zabytków, w dziele odrestaurowania tzw. 
Kwatery hrabiowskiej czyli miejsca spoczynku dawnych wła-
ścicieli Jaworza z XIX i początków XX wieku;

−	 długoletnia owocna współpraca z władzami samorządowymi 
Jaworza po osiągnięciu samodzielności administracyjnej;
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WĘDKOWANIE NAJMŁODSZYCH

 W Bierach znajdują się stawy wędkarskie należące do Pol-
skiego Związku Wędkarskiego – Okręg Bielsko-Biała. Wzorem lat 
ubiegłych to na tych stawach rozegrały się w minionym sezonie 
wędkarskim zawody dla dzieci i młodzieży, której nie obce jest 
zmaganie się z wędką. Spławikowe zawody wędkarskie przebie-
gały pod hasłami: „Dzień Dziecka”, zawody rodzinne „Wakacje 
2016” i „Pożegnanie lata”. 
 Uczestnicy zawodów nie musieli wykazać się umiejętnością 
samodzielnego wędkowania. Dozwolona była pomoc opiekunów, 
którymi byli nie tylko rodzice, ale również dziadkowie. Najmłod-
szy uczestnik zawodów miał zaledwie 3 latka, a najstarszy 17 lat. 
Główną nagrodą zawodów był Puchar Prezesa oraz tytuł – Naj-
lepszego wędkarza w sezonie wędkarskim 2016. W tym roku ty-
tuł ten otrzymała Anna Bułka – uczennica czwartej klasy Szko-
ły Podstawowej Integracyjnej nr 6 w Bielsku-Białej. Ania puchar 

odebrała z rąk Prezesa Koła PZW Jasienica Pana Czesława Bie-
soka.
 Zwycięzcy oraz uczestnicy wszystkich zawodów zostali na-
grodzeni dyplomami, upominkami w postaci akcesoriów węd-
karskich oraz słodyczami. Było to możliwe dzięki hojności wie-
lu osób. Gorąco dziękujemy władzom samorządowym Wój-
towi Gminy Jasienica Panu Januszowi Pierzynie oraz 
Wójtowi Gminy Jaworze Panu Radosławowi Ostałkiewiczo-
wi. Pragniemy również podziękować Panu Adamowi Miklerowi, 
właścicielowi sklepu zoologiczno-wędkarskiego „Wszystko dla 
Gołębi” w Jasienicy oraz właścicielom Hurtowni Wędkarskiej 
„Ewita” w Bielsku-Białej Państwu Ewie i Tadeuszowi Michal-
czykom.
 Niezależnie od wieku dziecka - wszystkich chętnych do prze-
życia niezapomnianej przygody z wędką zapraszamy w przy-
szłym roku na kolejną edycję zawodów wędkarskich na stawach 
w Bierach. Do zobaczenia.

A. P. Iskrzyccy

 Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”, realizując zadanie publicz-
ne pt. „RAZEM BLIŻEJ DO KULTURY I TRADYCJI”, w ostatnim 
okresie zorganizowało wiele ciekawych imprez i tak:
 W dniach 10-11 września zorganizowano dla mieszkańców 
Gminy wspaniały, 2-dniowy wyjazd krajoznawczo – integracyjny 
w Pieniny. W pierwszym dniu, po odwiedzeniu nowo otwartego 
jarmarku w Nowym Targu, później po fantastycznych kąpielach  
w bukowińskich termach, w godzinach późno popołudniowych 
dotarliśmy na miejsce naszego noclegu, do uroczej miejscowo-
ści położonej nieopodal Poronina – Małe Ciche. Tam, po zakwa-
terowaniu i obiadokolacji, udaliśmy się na indywidualne zwiedza-
nie tej przeuroczej podgórskiej miejscowości, położonej tuż pod 
Tatrami , w dolinie Filipczańskiego Potoku. Miejscowość zamiesz-
kuje około 1000 mieszkańców.
 We wsi znajduje się piękny drewniany kościółek z sześćdzie-
siątych lat XX wieku, prowadzony przez dominikanów. W 2005 
roku oddano do użytku stację narciarską z Małego Cichego na 
polanę Zgorzelisko. Piękny, ciepły wieczór, jaki nam zafundowała 
pogoda, wszyscy spędziliśmy przy przygotowanej przez gospo-
darzy „watrze”, snując do późnych godzin, w blasku ognia i pod 
gwieździstym niebem, miłe wspomnienia oraz nucąc harcerskie 

melodie, ze sztandarową pieśnią „Płonie ognisko i szumią knie-
je”. To był naprawdę cudowny wieczór.
 Należy podkreślić, że Stowarzyszenie już 7 raz zorganizowa-
ło wyjazdy do „Małego Cichego”, a urok tego miejsca powoduje, 
że ciągle są chętni na spędzenie tam kilku pięknych chwil.
 Rano po śniadaniu udaliśmy się w kierunku Sromowców Wy-
żnych, aby skorzystać ze spływu po Dunajcu. Opuszczając uro-
czą wieś Małe Ciche, z autokaru mogliśmy jeszcze podziwiać 
pięknie ubrane w stroje regionalne góralki udające się na nie-
dzielną mszę. To naprawdę piękny widok, który już tak rzadko 
ogląda się w innych rejonach Polski. 
 Po przyjeździe do Sromowców Wyżnych część uczestników, 
mimo dwugodzinnego oczekiwania w kolejce, postanowiła sko-
rzystać z tej największej atrakcji Pienin, jakim jest Spływ Dunaj-
cem, natomiast część pojechała zwiedzać Szczawnicę. 
 Spływ Dunajcem to naprawdę niekwestionowany hit Pienin, 
którego trasa wiedzie przez malownicze zakątki, meandrującym 
Dunajcem, tworzącym przełom i wdzierającym się w skały Pieniń-
skiego Parku Narodowego, dając wspaniałe widoki. To wszystkie 
cuda natury, piękne widoki Pienin, słynne Trzy Korony ogląda się, 
przemieszczając się tratwami, prowadzonymi przez flisaków. Tra-
twy zbudowane są z 5 czółen związanych razem i wyścielonych 
gałązkami świerkowymi lub jodłowymi.
 Cała przyjemność trwała około 2,5 godziny. Piękno tego miej-
sca, urocze widoki, przy cudownej pogodzie, to naprawę nieco-
dzienne przeżycie. Stacją końcową, do której udaliśmy się, była 
Szczawnica, gdzie oczekiwała nas pozostała grupa uczestni-
ków. Naładowani pozytywną energią, udaliśmy się w kierunku 

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 
„NASZE JAWORZE” 
W OSTATNIM KWARTALE
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Jaworza, gdzie dotarliśmy w późnych godzinach wieczornych.
 W połowie października (15.11.2016) na terenie Amfiteatru, 
zorganizowano ogólnodostępną imprezę pt. Święto Pieczonego 
Ziemniaka”. W roku bieżącym członkowie Stowarzyszenia przy-
gotowali dla uczestników imprezy wspaniały występ Orkiestry Dę-
tej Glorieta oraz pokaz przygotowania całej gamy regionalnych 
potraw z ziemniaka, a mianowicie: zupy „kartoflanki”, „duszonek”, 
„ziemniaków w folii z ognia” oraz placków ziemniaczanych. Im-
preza rozpoczęła się we wczesnych godzinach popołudniowych  
i trwała do godzin wieczornych.
 To już kolejna, trzecia taka impreza, która z roku na rok przy-
ciąga coraz to większą rzeszę uczestników, a w tym roku uczest-
niczyło w niej aż ok. 300 osób., o czym świadczyć może fakt, że 
wydaliśmy ponad 200 porcji zupy (której dla wielu „spóźnionych” 
uczestników zabrakło), 65 l duszonek oraz ponad 400 placków 
ziemniaczanych. Wszystkie potrawy przygotowano aż ze 130 kg 
ziemniaków, które dzień wcześniej obrali, a w dzień imprezy przy-
gotowali i wydali członkowie Stowarzyszenia” Nasze Jaworze”.
Impreza została bardzo pozytywnie oceniona przez uczestników.
 W dniu 25. 10.2016 Stowarzyszenie zorganizowało wyjazd 
do Zakopanego z docelowym wypadem do niedawno otwar-
tych Chochołowskich term. W tej malowniczej wiosce, znanej 
z tradycyjnych góralskich chałup, położonej u stóp Tatr Zachod-
nich oddano ostatnio wspaniały kompleks termalnych basenów, 
łącznie z solankową i siarkową wodą zdrowotną. Wyjazd należy 
zaliczyć do bardzo udanych. Towarzyszyła nam piękna jesienna 
pogoda, co pozwoliło zachwycać się wspaniałymi widokami Tatr  
a co jeszcze bardziej uatrakcyjniło wyjazd. Wszystkich namawia-
my na zwiedzenie tego kompleksu.
 W następnym dniu – 26 października już po raz kolejny, przy 
kawie i tradycyjnym kołoczu, zorganizowano dla kuracjuszy Be-
skidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego spotkanie 
pt. „Jaworze na przestrzeni 25 lat” z multimedialną prezentacją 

dorobku gospodarczo – kulturalnego Gminy Jaworze. Prowadzą-
ca prezentację – Pani Anna Skotnicka-Nędzka – v-ce wójt Gminy, 
w sposób bardzo ciekawy, chronologicznie przedstawiła zebra-
nym historię i ogromny dorobek Jaworza na przestrzeni ostatnich 
25 lat tj. od momentu uzyskania samodzielności administracyjnej 
do dnia dzisiejszego.
 Po prezentacji zainteresowani kuracjusze zadawali wiele py-
tań dotyczących historii miejscowości, w której przyszło im leczyć 
się i dochodzić do zdrowia. Na zakończenie bardzo dziękowano 
władzom Gminy i Stowarzyszeniu za pomysł, przygotowanie spo-
tkania, które dla obecnych, chorych ludzi, było, jak stwierdzali, mi-
łym zaskoczeniem.
W spotkaniu wzięło udział ponad 50 kuracjuszy.
 Ostatnią imprezą w okresie sprawozdawczym, przygotowaną 
przez Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” była Akademia Środo-
wiskowa rozpoczynająca obchody Święta Niepodległości w Gmi-
nie Jaworze. Akademia odbyła się w Szkole Podstawowej w Ja-
worzu, a cały program artystyczny przygotowała młodzież szkol-
na pod nadzorem pedagogów – Pani Teresy Adamus i Tomasza 
Zdunka, za co należą się tak wykonawcom jak i pedagogom oraz 
Dyrekcji Szkoły słowa uznania i podziękowania. Słowo wstępne, 
przybliżające genezę Święta Niepodległości, wygłosił Wójt Gminy 
Jaworze dr. Radosław Ostałkiewicz. Całość to piękna lekcja na-
szej historii. Po akademii w kuluarach można było chwilę poga-
wędzić przy kawie i kołaczyku.
 Na zakończenie pragniemy poinformować, że 21 grudnia 
Stowarzyszenie wraz z GOPS organizuje „Wigilię dla samot-
nych”, na którą zostaną wysłane indywidualne zaproszenia.
 Należy nadmienić, że imprezy realizowane w ramach za-
dania publicznego są częściowo finansowane przez Urząd 
Gminy, a częściowo przez uczestników (dot. kosztów wyjaz-
dów) natomiast wszystkie prace  wykonywane są nieodpłat-
nie przez członków Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”.

Danuta Mynarska

Życzymy wszystkim czytelnikom Echa Jaworza 
 zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych 
napełni Wasze serca spokojem i radością. 
Niech błogosławieństwo Jezusa Chrystusa 
towarzyszy Wam przez całe Wasze życie, 

a szczere i najpiękniejsze 
Bożonarodzeniowe życzenia 

spełniają się w każdym czasie Waszego życia.
Zarząd Towarzystwa Miłośników Jaworza

Pięknym i staropolskim zwyczajem, kiedy w noc wigilijną 
pierwsza gwiazdka zaświeci, kiedy siadamy do wspólnej 

wieczerzy i każdy każdemu śle najlepsze życzenia. 
Przy tej wspaniałej sposobności i my życzymy Wam w to Boże 

Narodzenie niesamowitej radości, miłości każdego dnia, 
spokoju ducha i wszystkiego co najlepsze i wszelkiego dobra 

w Nowym Roku 2017!
Zarząd Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie

oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym Nowym 2017 Roku

Władzom i wszystkim Mieszkańcom Gminy Jaworza
Życzy Zarząd Stowarzyszenia Nasze Jaworze

Niech to, co najpiękniejszego kryją w sobie
Święta Bożego Narodzenia

spokój, nadzieja  i ciepło ludzkich serc,
towarzyszy wszystkim 

również przez cały 2017 Rok
tego Władzom, Mieszkańcom Gminy
oraz wszystkim  Czytelnikom „Echa”

życzą
Członkinie KGW Nr 1 i 2

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Życzymy nadziei, własnego skrawka nieba ,

 zadumy nad płomieniem świecy, pyszności na wigilijnym stole,
wspaniałej rodzinnej atmosfery, piękna poezji ,muzyki ,

pogodnych zimowych świąt,  odpoczynku, zwolnienia oddechu,
nabrania dystansu do tego, co wokół, chwil roziskrzonych kolędą,

śmiechem i wspomnieniami.
Wesołych Świąt !

Stowarzyszenie Miłośników Sztuki
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Z KART HISTORII

Świąt wypełnionych radością i miłością,  
niosących spokój i odpoczynek.  

Nowego Roku spełniającego  
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,  

wiary, szczęścia i powodzenia.  
Życzą Wójt Gminy Jaworze wraz z Radą Gminy 

Ośrodek Promocji Gminy 
oraz redakcja Echa Jaworza

Ku pamięci 
 W listopadowym numerze Echa Jaworza pisaliśmy o odsło-
nięciu tablicy pamiątkowej na budynku Publicznego Przedszko-
la nr 2 w Jaworzu Średnim, które miało miejsce 13 październi-
ka. Zgodnie z obietnicą powracamy do tematu, by zaprezentować 
krótkie biografie poległych na polu chwały, których nazwiska zna-
lazły się na wspomnianej tablicy.
 Jednak do październikowego tekstu wkradł się błąd, stąd ty-
tułem sprostowania od Pana Ryszarda Stanclika publikujemy po-
niżej właściwą informację:
Str.18 EJ 11/2016 jest : “niegdysiejszej szkoły Towarzystw Szkół 
Ludowych...” a winno być: „niegdysiejszej szkoły niemieckiej 
tzw. Rossegerki wybudowanej przy wsparciu Rosseger Schulve-
rein (Niemieckie Towarzystwo Szkolne) z Aleksandrowic, którą 
końcem lata 1920 roku zamknięto (zapisało się 5 uczniów), a bu-
dynek przejęła szkoła polska – obecnie Publiczne Przedszkole  
Nr 2 w Jaworzu”.

*********
JAN ŁYSEK
 Urodzony (1887-1915) w Jaworzynce. Poległ na polu bi-
twy. Z zawodu nauczyciel. Ukończył seminarium nauczyciel-
skie w Cieszynie w 1908 r. Pracował w szkołach ludowych  
w Datyniach Dolnych (1908-1910), Suchej Średniej (1910-1911) 
oraz jako kierownik Szkoły Ludowej w Jaworzu (1911-1914). 
Brał czynny udział w polskim życiu kulturalnym i społecznym 
Śląska Cieszyńskiego. Był członkiem Polskiego Towarzystwa  
Pedagogicznego i Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyń-
skiego, brał udział w amatorskim ruchu teatralnym jako ak-
tor i reżyser. Utalentowany poeta, swoje wiersze publikował na  
łamach „Zarania Śląskiego”. Należał do Polowych Drużyn „So-
koła”, z chwilą wybuchu wojny wraz z H. Przepilińskim i F. Haj-
dukiem stanął na czele Legionu Śląskiego. Dowódca plutonu  
w 2. kompanii 3. pułku piechoty Legionów. 18 października 1914r. 
mianowany podporucznikiem piechoty. Walczył w kampaniach  
w Karpatach, na Bukowinie i w Besarabii. W bitwie pod Maksym-
cem 2 lutego 1915 r. ranny w biodro, już po dwóch tygodniach 
wrócił do kompanii, obejmując jej dowództwo. W marcu 1915 r. 
awansował do stopnia porucznika. Poległ 5 listopada 1915 r. w bi-
twie pod Kostiuchnówką, pochowany na cmentarzu legionowym 
w Wołczecku.

 W 1929 r. jego zwłoki ekshumowano i po przewiezieniu do 
Cieszyna złożono na cmentarzu ewangelickim. Odznaczony po-
śmiertnie m.in. Krzyżem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Niepodle-
głości i Krzyżem Walecznych.
Bibliografia: Książnica cieszyńska, Cieszyńscy legioniści

FRANCISZEK KUBOK
 Urodzony 25.07.1901 r., nauczyciel Publicznej Szkoły Po-
wszechnej w Wapienicy oraz Publicznej Szkoły Powszechnej  
w Jaworzu Średnim, pow. bielski. Brał udział w kampanii wrze-
śniowej 1939 r. jako podporucznik piechoty rez. 3 p. s. podh. Do- Do-Do-
stał się do sowieckiej niewoli i był internowany w obozie jenieckim 
w Kozielsku. Zginął 04 .05.1940 r. – zamordowany przez NKWD 
w egzekucji zbiorowej w Katyniu.
Bibliografia: Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 110 wyka-
zu); M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II woj-
ny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 433. 
Dokumentacja (sygnatura) 463 Zespołu komisji Szkolnej Księ-
stwa Cieszyńskiego.

PAWEŁ STARZYK
 Zamordowany w więzieniu w Sosnowcu. 
 Urodzony 8.08.1905 r. w Wędrowni na Zaolziu, kierownik i na-
uczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Jaworzu pow. biel-
ski. Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej zaangażowany  
w działalność ruchu oporu – dowodził oddziałem organizacji ZWZ 
w Bielsku, od sierpnia 1941 r. prowadził tajne nauczanie dla pol-
skich dzieci. Aresztowany 10.08.1941 r. i skazany za działal-
ność konspiracyjną na 8 lat więzienia. Przetrzymywany w wię-
zieniach w Bielsku, Cieszynie, Zwickau i w Sosnowcu, gdzie zgi-
nął 13.04.1942 r.
Bibliografia: Sz. Kędtryna, A. Szefer Nauczyciele ślą-
scy polegli i zamordowani w latach hitlerowskiej okupa-
cji, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1971, s. 103;  
M. Walczak Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny 
światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995 r. s. 660; 
Zbiory dokumentów K. Wójtowicza (poz. 194 wykazu).

Zebrała Agata Jędrysko
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SPORTOWE JAWORZE

SREBRO DLA JAWORZAŃSKICH 
SPORTSMENEK

 Mowa o sukcesach sportowych Justyny Kaczkowskiej i Anny 
Kowalskiej. Kolarka w październiku podczas mistrzostw Europy  
w kolarstwie torowym, które odbyły się w Saint-Quentin-en-Yvelines 
pod Paryżem, dwa razy staneła na podium. Srebrne medale oraz 
tytuły wicemistrzyni Europy 19-latka zdobyła, jadąc indywidual-

nie i drużynowo w wyścigach na 3 i 4 km. na dochodzenie. Warto 
wspomnieć, że w finale przegrała ze złotą medalistką z Rio de Ja-
nerio w wyścigu drużynowym na 4 km – brytyjką Katie Archibald 
(uzyskany czas Justyny to 3:31.188). Srebrnym medalem może 
także pochwalić się Anna Kowalska, który zdobyła podczas Mło-
dzieżowych Mistrzostw Polski w karate WKF. W rywalizacji wzięło 
udział ponad 300 zawodników, jaworzanka walczyła w konkuren-
cji kata indywidualne juniorek młodszych. Srebrnych medali i wi-
cemistrzowskich tytułów gratulujemy.

Przygotowała Agata Jędrysko

GRAND-PRIX JAWORZA 
W SZACHACH

 W sobotę 22 października zakończyliśmy zmagania w cy-
klu Grand Prix Jaworza w szachach. W czwartym, ostatnim tur-
nieju wystartowało 23 uczestników, a zwycięstwo przypadło  
gościom z Łodygowic: wygrał Patryk Talik, przed Andrzejem Zie-
lińskim. Podium uzupełnił Piotr Matuszek z Jaworza. W klasyfika-
cji Grand-Prix z uwzględnieniem wyników w czterech turniejach 
najlepszy okazał się Grzegorz Wiercigroch z Bielska-Białej, przed 
Rafałem Barcik z Bier, a na trzecie miejsce wskoczył Patryk Ta-
lik. Wyniki i klasyfikacja w poniższych tabelach. Nagrody i meda-
le dla wszystkich uczestników wręczyła wicewójt Jaworza Anna 
Skotnicka-Nędzka.

KOLEJNE TYTUŁY 
DLA KACPRA BAKLARZA

 O młodym zawodniku motocrossu pisaliśmy już dwa lata 
temu. Przypomnijmy: Kacper Baklarz zawodnik motocross i En-
duro brał udział w pierwszych zmaganiach sportowych od 4 roku 
życia. Dziś trudno zliczyć wszystkie dyplomy i puchary. A mijają-
cy rok to kolejne sukcesy młodego zawodowca i miłośnika spor-
tów motorowych. 
 Kacper Baklarz w Sezonie 2016 zdobył dwa tytuły ll vice Mist-
za Polski w dyscyplinach Super Enduro w klasie Junior i w Endu-
ro w klasie Junior 50. W dniu 20.11.2016 w Komitecie Olimpijskim  
w Warszawie odebrał statuetki oraz szarfę.
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WAŻNE INFORMACJE
Czworonogi a czas świąteczny
 Czas świąteczny, a szczególnie ten między Bożym Narodze-
niem a Nowym Rokiem, zgodnie z nową modą planujemy uczcić 
petardami i fajerwerkami. To co dla nas może być widowiskowe, nie 
zawsze jest bezpieczne. Ale o tym kilka słów poniżej. Teraz warto 
zastanowić się, czy nasze domowe czworonogi (koty i psy) rów-
nie mocno uwielbiają huk petard i świetliste fontanny ogni sztucz-
nych? To oczywiście pytanie retoryczne, na które każdy inteligent-
ny człowiek zna odpowiedź. Nie każdy pies to zaprawiony w bo-
jach frontowych kultowy Szarik z „Czterech pancernych”. A dla na-
szych pociech odgłos i blask sztucznych ogni jest ogromnym stre-
sem - przypominają ekolodzy. Apelują, by w tym czasie zamknąć 
okna w domu i nie wyprowadzać zwierząt na spacer.
 Organizacje broniące praw zwierząt, a także schroniska dla 
zwierząt – apelują, aby w ferworze sylwestrowej zabawy nie za-
pominać o domowych pupilach, zwierzętach dziko żyjących czy 
tych mieszkających w ogrodach zoologicznych.
 Szczególnie uciążliwe dla zwierząt są sylwestrowe wybuchy 
petard i fajerwerków na osiedlach. „Zwierzęta bardzo źle to zno-
szą, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Nie wiedzą, o co chodzi, 
potrafią się bardzo bać. Wiele gatunków ma słuch znacznie lep-
szy niż ludzki i hałasy towarzyszące fajerwerkom są dla nich jesz-
cze gorsze niż dla nas. Lepiej szczególnie w sylwestrową noc nie 
wypuszczać z domu psów i kotów, ani też nie wychodzić na dwór 
z czworonogiem. Wybuchy mogą spłoszyć zwierzaka, który może 
nam uciec w popłochu”.
 Kolejną bolesną często traumą dla kotów i psów jest czas po-
darunków pod choinkę. Zdarza się, że kupujemy nietrafione pre-
zenty, od ciuchów, poprzez gadżety elektroniczne po – nieste-
ty – zwierzątka (od ozdobnych futrzaków w klatce, poprzez pie-
ski i kotki). Gdy „magia” świąt przemija, zdarza się, że okrucień-
stwo ludzi nie zna granic i w najlepszym wypadku zwierzak ląduje  
w schronisku. Warto pamiętać, że żywa istota nie jest przedmiotem. 
Nietrafiony smartfon czy krawat można oddać, wyrzucić… Ale nie 
żywą istotę! Jak to ma się do idei Świąt Narodzenia Pańskiego?

Apele o odblaski do skutku…
 Pieszy poruszający się po zmroku bez elementów odblasko-
wych dla kierowcy nadjeżdżającego samochodu jest widoczny 
dopiero z odległości 20 metrów. Jeżeli pieszy używa odblasków, 
wówczas jest zauważalny już z odległości 150 metrów.
 Ostatnio sami członkowie redakcji Echa jadąc samochoda-
mi mieli sytuacje, kiedy cudem uniknęli potrącenia pieszego. Na 
szczęście prędkość za każdym razem była na tyle mała, że moż-
na było wyhamować. Poza zdenerwowaniem nic nikomu się nie 
stało. Niestety niektórzy piesi nadal wyznają zasadę: „Ja widzę to 
znaczy, że też jestem widziany”. Szczególnie widać to na drogach 
bocznych, osiedlowych, gdzie osoby idące czy biegające najpraw-

dopodobniej wychodzą z założenia, że tam tak rzadko pojawia się 
pojazd, iż nie ma się czym przejmować. 
 A wiec do skutku będziemy apelowali do starszych, jak i dzieci,  
a przez Nich do ich rodziców i dziadków:
• zawsze korzystaj z elementów odblaskowych, które będziesz 

nosić w widocznym miejscu na ubraniu
• odblaski powinny być umieszczone na ubraniu tak, aby były wi-

doczne dla kierowców jadących z obu kierunków
• światła samochodu nie oświetlają całej sylwetki pieszego (zazwy-

czaj są ustawione na wysokości 25 cm), im niżej będą założone 
odblaski, tym szybciej padną na nie światła reflektora pojazdu, 
dzięki czemu prowadzący będzie miał więcej czasu na reakcję

• odblaski w pierwszej kolejności powinny być złożone na dolne 
części odzieży np. buty, nogawki, mankiety

• kupując odzież na sezon jesienno-zimowy, preferuj zakup kur-
tek i butów wyposażonych w elementy odblaskowe

• jeżeli masz możliwość, umieść odblaski na najczęściej używa-
nych akcesoriach tj. torby, plecaki, itp. 

• poruszaj się chodnikiem lub drogą dla pieszych, a w razie ich 
braku poboczem

• jeżeli droga nie ma pobocza, poruszaj się jak najbliżej krawę-
dzi jezdni, jej lewą stroną (twarzą do nadjeżdżającego pojazdu)

• nigdy nie wchodź na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, 
w tym również na przejściu dla pieszych

• nie masz odblasku, zabierz chociaż latarkę i zwracaj uwagę  
światłem na pojazdy nadjeżdżające z tyłu i z przodu

 Każdego roku w Polsce, piesi padają ofiarami co piątego 
wypadku drogowego – nie bądź jednym z nich! Chroń życie,  
załóż odblask!
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Marzena Kapinos
Refleksolog
Konsultantka Ajurwedy
0 504 267 585

REFLEKSOLOGIA I MASAŻ AJURWEDYJSKI

ul. Myśliwska 68
43-384 Jaworze

Masaże ajurwedyjskie, zabiegi na stopach

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

 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.
 Trzeci poniedziałek każdego miesiąca 18.00-19.00

Budynek pod Goruszką, ul. Szkolna 97
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