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IX Krajowy Konkurs Energetyczny

Wystawa z okazji 100-lecia
Ligi Morskiej i Rzecznej w Jaworzu
oraz jubileusz dwudziestolecia Szkolnego
Koła Ligi Morskiej i Rzecznej
Szkoła Podstawowa nr 2 czyli dawne
gimnazjum w nowej odsłonie w wywiadzie
z dyrektor Barbarą Szermańską

Wakacje 2017 w Jaworzu – podsumowanie
akcji w kościołach i GOPS

Rozmowa z mł.asp. Zbigniewem Bohuckim
– dzielnicowym w Jaworzu

Powrót do przeszłości Nałęża
– w rozmowie z Andrzejem Śliwką
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na pierWSzYM pLanie
IX KRAjOWY
KONKuRS ENERGETYcZNY
– ENERGETYcZNA śWIADOMOśĆ
OcZAMI MŁODEGO POKOLENIA

Odnawialne źródła energii, elektromobilność czy perspektywy
ogrzewania budynków wiejskich - to tylko niektóre z tematów poruszanych w pracach nadesłanych w ramach IX Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. jacka Malko „Wszystko zależy od
energii”. Ideą przedsięwzięcia jest wspieranie i promowanie młodych ludzi uzdolnionych naukowo, którzy nie tylko posiadają, ale
też pragną rozwijać pasje badawcze. Nieodzowne jest tutaj także
kreatywne i nieszablonowe myślenie, które z pewnością ma kolosalny wpływ na świadomość nie tylko energetyczną, ale nade
wszystko ekologiczną, co z kolei jest celem konkursu. To również
pobudzanie młodych ludzi do samodzielnego rozwiązywania problemów, tym samym wpływanie na starsze i młodsze pokolenia.

Groszkowskiego w Mielcu Nr 4 za pracę: „Odnawialne źródła
Energii – jakie technologie rozwijać w naszym kraju?” oraz Antoni urbaś z Zespołu Szkół im. płk. Gwidona Langera w cieszynie
za pracę „czy w naszym kraju warto wprowadzać elektromobilność?”. Wyróżnienia przypadły Nikodemowi Igies z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. jana Pawła II w jaworznie, „czy
w naszym kraju warto wprowadzać elektromobilność?”,
Magdalenie Oczek z Akademii Górniczo-hutniczej w Krakowie „czy w naszym kraju warto wprowadzać elektromobilność?”
oraz Dorocie Kannenberg z Politechniki Wrocławsiej za pracę
„Odnawialne źródła Energii – jakie technologie rozwijać w naszym kraju?”.
ambasadorzy i organizatorzy

Tematyka
Warunkiem udziału w konkursie było nadesłanie pracy pisemnej wraz z prezentacją multimedialną w terminie od marca
do czerwca 2017 r. Młodzi ludzie mieli do wyboru jeden z pięciu
tematów:
1. czy w naszym kraju warto wprowadzać elektromobilność?
2. Ogrzewanie budynków na obszarach wiejskich – jakie
perspektywy?
3. Efektywność energetyczna – moda czy konieczność?
4. co w energetyce może zmienić inteligentny odbiorca energii?
5. Odnawialne źródła Energii – jakie technologie rozwijać w naszym kraju?
Prace oceniało jury złożone z naukowców i praktyków reprezentujących świat energetyki pod przewodnictwem dr Aleksandry
Łakomiak z uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Edward Słoma z-ca dyr. Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii sprawujący nadzór merytoryczny nad konkursem
podkreślał, że w młodych ludziach coraz mocniej utrwala się
świadomość poszanowania energii na co dzień, co ma bezpośrednie przełożenie na efektywne jej wykorzystywanie, dlatego
tak ważne jest organizowanie tego typu konkursów.
Laureaci
jury I miejsce przyznało Grzegorzowi życkiemu z Zespołu
Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie za pracę „Odnawialne źródła Energii – jakie technologie rozwijać w naszym kraju?”, II miejsce zajęła Alicja Rak z Zespołu Szkół Elektronicznych
i Informatycznych w Sosnowcu za pracę: „czy w naszym kraju warto wprowadzać elektromobilność?”, III miejsce (ex
aequo) zajęli: Szymon Skórski z Zespołu Szkół im. janusza

Organizatorem IX edycji Krajowego Konkursu Energetycznego była wrocławska Fundacja świadomi Klimatu. Od dwóch lat
przedsięwzięcie z inicjatywy dr haliny Rechul przy współpracy
z Marcinem Bednarkiem Naczelnikiem Wydziału Spraw Komunalnych i uzdrowiska uG jaworze (prowadzący tegoroczną
galę) odbywa się w jaworzu. Warto wspomnieć o ambasadorach konkursu, do których w tym roku dołączył dr radosław G.
Ostałkiewicz Wójt Gminy jaworze i pracownik naukowy Wyższej
Szkoły Administracji w Bielsku-Białej, a od niedawna Przewodniczący Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego ds.
komunikacji publicznej. W zacnym gronie m.in. są: Mirosława
nykiel posłanka RP z Bielska-Białej, Sylwia Cieślar wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa śląskiego oraz wspomniany już edward Słoma z-ca dyr. Departamentu Energetyki
Ministerstwa Energii.
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Warto pamiętać
Wróćmy na kilka chwil do głównego przesłania konkursu „Wszystko zależy od energii”, gdyby jej zabrakło nie byłoby
życia, nie byłoby nas. W pewnym momencie trzeba się zastanowić, jak gospodarujemy energią, ponieważ to źródło nie jest
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niewyczerpane, potrzebne są: świadomość, rozsądek i odpowiedzialność. Tematyka ta nie jest obca władzom jaworza – jednego
z patronów strategicznych konkursu, które dążąc do uzyskania
statusu uzdrowiska, stawiają na mądre oraz racjonalne gospodarowanie energią jak i ochronę środowiska.
Przygotowali Agata jędrysko oraz Marcin Bednarek

nie STÓJ, JeŚLi MOŻeSz SiedzieĆ – nie Siedź, JeŚLi MOŻeSz LeŻeĆ
echo Jaworza: ambasador krajowego konkursu energetycznego – funkcja prestiżowa, ale też z pewnością niosąca
„energetyczne” przesłanie.
radosław G. Ostałkiewicz: Krajowy Konkurs Energetyczny do jaworza sprowadziła jego pomysłodawczyni i autorka pani
dr Halina rechul z jaworzna, która naszą miejscowość pokochała od pierwszego wejrzenia. To właśnie ona blisko trzy lata
temu pofatygowała się do urzędu, by przekonać mnie, że jaworze może i powinno się włączyć w tę ciekawą inicjatywę. jeszcze w 2015 roku po raz pierwszy nasza gmina patronowała temu
przedsięwzięciu w Sosnowcu, a ja sam wspólnie z obecnym naczelnikiem Wydziału Spraw Komunalnych i uzdrowiska Panem
Marcinem Bednarkiem mogliśmy z bliska obserwować to wydarzenie. Wkrótce otrzymałem zapytanie, czy kolejna edycja konkursu mogłaby się odbyć w jaworzu, co mnie bardzo ucieszyło.
W 2016 i 2017 roku jaworze przejęło pałeczkę organizowania
Krajowego Konkursu Energetycznego, z czego, mam nadzieję,
wywiązaliśmy się wzorowo.
W związku z tym organizatorzy KKE wyszli z propozycją, bym
podjął się „ambasadorowania” nie tylko konkursowi, ale jego hasłu przewodniemu: „Wszystko zależy od energii”, które ma być
wizytówką wysokiego stopnia świadomości ekologicznego podejścia do użytkowania energii. hasło to w zamierzeniu śp. prof.
jacka Malki miało obudzić w młodych ludziach nie tylko zainteresowanie tym tematem, ale przede wszystkim świadomość, że
w dzisiejszych czasach naprawdę wszystko zależy od energii.
„Co nie udało się kryzysowi finansowemu, uda się awarii prądu” – czytamy w powieści „Blackout” Marca Elsberga – i warto się
nad tym głębiej zastanowić. Pieniądz to rzecz wynaleziona przez
człowieka, energia jest nam dana. Ale czy na zawsze? Myślenie
o mądrym wykorzystaniu energii to również dowód na poziom
rozwoju społeczeństwa. Tym bardziej cieszę się i jestem dumny
z tego, że jaworze jest ambasadorem tych działań.
echo Jaworza: Czy warto organizować tego typu imprezy
dla młodych, utalentowanych ludzi i dlaczego?
radosław G. Ostałkiewicz: Edukację związaną z kształtowaniem odpowiedzialności za wytwarzanie śmieci najlepiej zacząć już wśród przedszkolaków, które potem w domu będą mędr-

kować dorosłym, że robią źle, nie segregując odpadów. Może ktoś
sobie przypomina baśń Andersena pt. „Nowe szaty cesarza”? Tylko dziecko miało na tyle oleju w głowie, by pokazać starszym ludziom, że ich zachwyt jest wątpliwy...
Debata o wyższości odnawialnych źródeł energii nad tradycyjnym dwudziestowiecznym modelem należy właśnie do młodego pokolenia. Dla naszych uczniów, gimnazjalistów i licealistów liczy się środowisko. Ważna jest też świadomość, że nasze działania będą obciążeniem dla kolejnych pokoleń. Spójrzmy chociaż
na to, z czym spotkaliśmy się ostatniej zimy – jak wielu z nas
utyskiwało na władze państwowe, regionalne czy lokalne, że zamiast smoka mamy smog. Ale czy to wina władz? czy może nas
samych, którzy palimy, czym popadnie (czasem może z powodów ekonomicznych, ale czy zawsze…?), czy tego, że nie zważamy na to, w jakim stanie przekażemy środowisko naturalne naszym następcom, bo nikt nas tego wcześniej nie nauczył? W tym
tkwi sedno problemu – w braku edukacji i budowania postawy nie
tyle obywatelskiej, ile ludzkiej. jestem optymistą – myślę, że coraz szersza jest w tym zakresie świadomość społeczna, z czego
się cieszę. To właśnie młodzi ludzie stają się ambasadorami nie
Krajowego Konkursu Energetycznego, ale środowiska naturalnego i ekologii, która jest wartością samą w sobie. Kolejne pokolenie musi bowiem wziąć na swoje barki odpowiedzialność za to, by
smog nie był już więcej problemem społecznym – i tego typu akcje są najwłaściwszym przygotowaniem gruntu wśród młodych.
echo Jaworza: przesłanie konkursu dotyczące świadomego zarządzania energią, a związane z ekologią i ochroną
środowiska można z pewnością łatwo powiązać z dążeniem
Jaworza do uzyskania statusu uzdrowiska.
radosław G. Ostałkiewicz: Gmina jaworze za swoje hasło
wybrała słowa Wincentego Pola „Jaworze – ożywczy oddech
Beskidów” – nie przez przypadek. W tym cytacie zawiera się
wiele: miejsce, w którym żyjemy, walory geograficzno-przyrodnicze, specyfika uzdrowiskowa, ale i aktywność. Ta ostatni przejawia się w słowie „ożywczy”. Wciąż naszym celem jest dynamizowanie działań władz gminnych w stronę wykorzystania zasobów,
które tkwią w tutejszym powietrzu i pod naszą ziemią. Z tych ambicji nie zrezygnujemy.
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Po raz kolejny podkreślam, że drogą do rozwoju naszej miejscowości jest dążenie do odnowienia statusu miejscowości
uzdrowiskowej. Ale to droga długa i kamieni mnóstwo. Przede
wszystkim musieliśmy „uzdrowić” gospodarkę ściekową i to się
udało. Teraz walczymy ze szkodliwym dymem z kominów (na tym
przykładzie widać skok cywilizacyjny jaworza). Dochodzi do tego
jeszcze kwestia zbadania solanki i uznania jej za wodę leczniczą, co będzie gminę kosztować jakieś 1-1,5 mln złotych. Myślę,
że nawet bez zewnętrznego finansowania, nasza gmina zdoła
udźwignąć taki wydatek w kolejnej kadencji władz samorządowych, o ile wójt (niezależnie, kto nim będzie) i radni uznają, że
to jest opłacalne dla jaworza. ja osobiście wierzę, że taki konsensus w niedalekiej przyszłości jest do wypracowania. To będzie skok w przyszłość jaworza, wykorzystujący piękne uzdrowiskowe tradycje i bogactwo naturalne. jednak to wymaga nie tylko środków, ale i działań.
ciągle podejmuję starania o to, by jaworze mogło stać się
prymusem nowych rozwiązań energetycznych – to chociażby
projekt montażu ogniw fotowoltaicznych, które mają być zamontowane na dachach budynków gminnych. Dla gminy to przede
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wszystkim darmowa energia przy stale zwiększających się jej
kosztach oraz ciągle wzrastającym zapotrzebowaniu na nią, ale
również prestiż. Poza tym wśród tego typu inicjatyw wymieńmy
chociażby program dofinansowania dla mieszkańców, którzy zechcą zmienić źródło ciepła na gazowe lub węglowe nowszej generacji. Wciąż myślę o możliwości zastąpienia obecnego systemu oświetlenia ulicznego, nowoczesną siecią typu LED, a także
przystąpieniem do programu dofinansowania mieszkańców i ich
posesji w pompy ciepła oraz indywidualne ogniwa fotowoltaiczne.
echo Jaworza: Czym dla gminy jest fakt, ze już po raz
drugi gala konkursu odbywa się właśnie w Jaworzu?
radosław G. Ostałkiewicz: To sprawa prestiżowa. jesteśmy
miejscowością, w której odbywa się debata na tematy ważne nie
tylko dla środowiska gminy jaworze, ma ona także zasięg globalny. Poza tym to również wsparcie i promocja młodzieży, która jest
uzdolniona naukowo i posiada niebanalne pasje badawcze. Ten
konkurs aktywizuje młodych ludzi, zmuszając ich do kreatywnego, nieszablonowego myślenia. Tego właśnie jaworzu z serca życzę – by ludzie myśleli tutaj inaczej niż wszędzie…

inFOrMaCJe UrzĘdU GMinY i WÓJTa
XXXI jaworzański Wrzesień raz jeszcze,
czyli 100-lecie LMiR w wystawie i 20 lat
SKLMiR
„Trzymajmy się morza” w przeddzień stulecia działalności –
taki tytuł nosi wystawa Ligi Morskiej i rzecznej w Jaworzu.
jak już wspominaliśmy w poprzednim wydaniu miesięcznika, tegoroczny pierwszy dzień XXXI jaworzańskiego Września rozpoczął się akcentem morskim. Mianowicie w sali sesyjnej Goruszka
otwarto okolicznościową wystawę obrazującą 100-lecie działalności Ligi Morskiej i Rzecznej oraz 20 lat działalności Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej, które pracuje w dawnym Gimnazjum nr 1, a obecnie Szkole Podstawowej nr 2 w jaworzu średnim. Przy tej okazji gościliśmy przedstawicieli najwyższych władz
LMiR na czele z prezesem kpt.ż.w. dr. Andrzejem Królikowskim,
oraz nauczycielami i członkami szkolnych kół ligi Okręgu
Bielskiego. Każda z tych szkół również zaprezentowała swój ligowy dorobek. Spotkanie było również okazją do odznaczenia zarówno członków tej organizacji, jak i osób wspierających
w szczególny sposób Ligę Morską i Rzeczną. Przypominamy
również o wręczeniu jednego z najwyższych odznaczeń ligowych
krzyża pro Mari nostro renacie piórkowskiej – szefowej LMir

iwona kominek

w drogomyślu (na zdjęciu obok). O tym wszystkim pisaliśmy
w poprzednim wydaniu Echa jaworza. Tym razem skupimy się
na dwóch tematach – historii wystawy oraz krótkim przypomnieniu sukcesów (przez wiele lat nasze SK LMiR było i jest najlepszym szkolnym kołem ligowym w skali kraju – przyp.red.) całych
już pokoleń absolwentów gimnazjum w jaworzu, którzy wracali
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inicjator renowacji eksponatów morskich bosmana Edwarda
Pasternego, inicjator współpracy szkoły z Instytutem Biologii
uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, obecnie pracownik
w Muzeum Fauny i Flory Morskiej i śródlądowej w jaworzu).
Oczywiście cała organizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie przychylność urzędu Gminy jaworze na czele z wójtem Radosławem
G. Ostałkiewiczem.
Ale oddajmy głos inicjatorom obchodów 20-lecia SKLMiR
w jaworzu.

Jerzy ryrych

z ogólnopolskich olimpiad z pucharami i dyplomami potwierdzającymi zajęcie pierwszych miejsc. A to podkreśla ogromny wkład
pracy i nauki ich samych jak i opiekunów – szczególnie Andrzeja
Stąsieka i Iwony Kominek.
Wystawa LMir z wizytą w Jaworzu
Pierwsze uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło w listopadzie
2016 roku w Bibliotece Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Od tego czasu ekspozycja odwiedziła już kilka miejscowości
w całym kraju, aby 1 września 2017 dotrzeć do jaworza. Warto
przypomnieć „kto za tym stał” – jak to czasami mawia się w naszej miejscowości…
Otóż głównymi mentorami sprawy byli kpt.ż.w. jerzy Ryrych
(radny, członek LMiR, członek TMj i PTEw) oraz Andrzej Stąsiek
(emerytowany nauczyciel gimnazjum w jaworzu średnim,
członek LMiR, propagator idei ligowych wśród młodzieży,

kpt.ż.w. Jerzy ryrych – myślę, że jakiś ślad zostawiłem
w działaniach SKLMiR w dawnym Gimnazjum nr 1, a przede
wszystkim z początkami nowej szkoły i pierwszymi eksponatami
morskimi zetknąłem się jako uczeń szkoły podstawowej w Jaworzu Średnim w połowie lat 60-tych. Potem przyszły czasy licealne,
studia w Wyższej Szkole Morskiej i praca na morzu. Po powrocie
z kolejnego kontraktu 20 lat temu, dowiedziałem się o działaniach
nauczyciela biologii p. Andrzeja Stąsieka w szkolnym muzeum.
Tym bardziej jako absolwentowi szkoły podstawowej w Jaworzu
Średnim nie było mi obojętne to, co dzieje się ze zbiorami podarowanymi przez bosmana E. Pasternego. Stąd po powrocie do
domu spotkałem się z Andrzejem Stąsiekiem praktycznie w momencie, gdy tworzył szkolne koło ligi. Potem w przerwach pomiędzy kontraktami i po przejściu na emeryturę byłem i jestem zapraszany do szkół w Bielsku Białej, Jasienicy, Łodygowicach, Drogomyślu, przedszkola w Hecznarowicach, gdzie powstało pierwsze
w Polsce przedszkolne koło LMiR na prelekcje związane z tematyką morską, stąd też moje kontakty z młodymi ligowcami. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim opiekunom kół ligowych za ich pracę i zaangażowanie.
Podczas otwarcia wystawy 1 września j. Ryrych powiedził m.in. – przez te 20 lat działalności SK LMiR przewinęło się
kilkuset uczniów, zorganizowaliście kilkadziesiąt wyjazdów nad
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nasz Bałtyk, wielu młodych ludzi dzięki LMiR mogło pierwszy raz
w życiu być nad naszym polskim morzem.
Zarówno Andrzej Stąsiek jak Jerzy Ryrych podkreślają, że
przez te 20 lat działalności szkolnego koła ligi w Jaworzu kilkuset młodych ludzi nie trafiło tu przypadkowo, lecz w pełni zaangażowali się w idee przyświecające tej organizacji i już jako absolwenci naszej szkoły, idąc do szkół średnich, tam, w nowych
środowiskach, zakładali nowe koła LMiR. Wiele z nich aktywnie
działa po dzień dzisiejszy, mimo że ci młodzi ludzie opuścili dawno mury gimnazjum w Jaworzu, czy liceów w Bielsku-Białej, pokończyli wyższe uczelnie, założyli rodziny… Ci ludzie nauczyli się
w lidze przede wszystkim samodzielności i odpowiedzialności.
Iwona Kominek nauczycielka Gimnazjum nr 1, a obecnie
Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu Średnim – jako opiekunka
Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej przypomniała dorobek
tej organizacji. Na kilkunastu slajdach przedstawiła najważniejsze wydarzenia ligowe młodzieży, a więc konkursy morskie, Zloty
Jungów, Flisy Odrzańskie.
Wracając do samych opiekunów SK LMiR przy byłym gimnazjum, byli to: wspomniany założyciel koła Andrzej Stąsiek, który
prowadził koło do momentu przejścia na emeryturę. Potem przez
kilka lat koło prowadziła Iwona Kominek (do momentu przejścia
na urlop wychowawczy), następnie koło prowadzili Małgorzata
Białas-Stanisławska i Grzegorz Olejnik. Od roku po powrocie
z urlopu kołem kieruje ponownie Iwona Kominek. Jak podkreśliła prelegentka, nie można zapomnieć o nauczycielach wspierających pracę ligowców, a są to: Małgorzata Barutowicz, Małgorzata Białas-Stanisławska, Magdalena Gawęda, Renata Stojak i Paweł Wieja. Ponadto pomocą służą Bartosz Czader
i Monika Pierściecka.
Dziękując za wsparcie dla koła, poprzez dofinansowania wyjazdów, pomoc organizacyjną, Iwona Kominek szczególne wyrazy uznania skierowała wobec Urzędu Gminy Jaworze, Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, Ośrodka Promocji
Gminy Jaworze, Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej jak
i Okręgu Bielskiego LMiR, Okręgu Bielskiego Polskiego Związku Wędkarskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
Towarzystwu Miłośników Jaworza i Nadleśnictwu Bielsko-Biała.
Również przy tej okazji Iwona Kominek jeszcze raz podziękowała Andrzejowi Stąsiekowi, nie tylko za czas gdy to On prowadził szkolne koło, ale i za dzień dzisiejszy gdy cały czas wspiera działalność ligi na terenie szkoły. To on przed 20 laty powołał
do życia szkolne koło w Szkole Podstawowej nr 3/ potem Gimnazjum nr 1/ obecnie Szkole Podstawowej nr 2. Jak wspomniał sam
Andrzej Stąsiek – zainspirował go do tego dzieła prezes Okręgu Bielskiego LMiR Edward Szpoczek. Czy i na ile eksponaty
morskie od dawnego ucznia bosmana E. Pasternego stanowiące część szkolnego muzeum morskiego wpłynęły na tę decyzję,
trudno dziś powiedzieć. Aczkolwiek na pewno nie pozostały bez
znaczenia. I tak szkolne muzeum, jak i szkolne koło Ligii zaczęły ze sobą współegzystować do dziś. Choć samo muzeum szkolne to już ponad 50 lat historii (na II piętrze w szkole wygospodarowano 2 niewielkie salki, wstawiono gabloty i stoły, na których ustawiono eksponaty). Szkolne Koło LMiR to 20 lat działalności, zaś od 3 lat wraz z wybudowaniem nowego gmachu dla
muzeum, przestało istnieć szkolne muzeum, zaś w to miejsce powstała wpisana do KRS jednostka muzealna pod pełną nazwą
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej.
Do podziękowań za życzliwość wobec koła jak i wspieranie
jego działalności dołączył Jerzy Ryrych, dziękując poszczególnym dyrektorom, którzy pracowali w tej szkole. A więc Krystynie
Szczypce, Annie Bieleckiej, Dorocie Augustyn, Janinie
Holeksie i obecnej dyrektor Barbarze Szermańskiej.
Andrzej Stąsiek – Może trudno dziś wyrokować, czy gdyby
nie darowizna bosmana Erwina Pasternego, w tutejszej szkole
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znalazłyby się jakiekolwiek eksponaty związane z tematyką morską. A tym samym pewnie nie byłoby muzeum. Być może gdyby nie to muzeum, pewnie i liga morska nie zawitałaby do Jaworza. Jak wspomina Andrzej Stąsiek – pierwszym eksponatem,
jaki dotarł w połowie lat 60-tych XX wieku do Jaworza, był rekin,
potem żółw i pojedyncze eksponaty w słojach z formaliną. Część
z nich dotarła jeszcze do dawnej podstawówki w budynku, gdzie
dziś jest Przedszkole nr 2 w Jaworzu Średnim. Stamtąd je przeniesiono do nowej „tysiąclatki”, po oddaniu budynku szkoły do
użytku. Ówczesna dyrekcja szkoły postanowiła je wyeksponować
w jednej z sal na II piętrze budynku szkolnego. Jako oficjalna data
otwarcia szkolnego muzeum morskiego na stronie internetowej
szkoły podawany jest rok 1969. Co ważne od momentu powstania szkolnego koła ligi starałem się wraz z innymi nauczycielami
angażować młodzież, aby jako przewodnicy oprowadzali zwiedzających to szkolne muzeum. I tu dla wielu już absolwentów naszej szkoły jestem pełen podziwu, gdyż nieraz musieli opanować
taki zasób wiedzy, który znacznie wykraczał poza ramy programowe biologii w szkole. Dziś już etatowym pracownikiem muzeum jest jeden z absolwentów szkoły – Bartosz Czader. Nasze
jaworzańskie Szkolne Koło LMiR, mówiąc kolokwialnie, zaraziło
bakcylem morskim wiele miejscowości Okręgu Bielskiego LMiR,
tj około 14 szkół. To dużo i nie dużo, gdyż nasz okręg obszarowo obejmuje nie tylko powiat bielski, ale i Kraków za sprawą studentów Uniwersytetu Pedagogicznego, jak i Zakopane – także za
sprawą studentki, która bywała na praktykach u nas z ramienia
wspomnianej krakowskiej uczelni.
Ale wróćmy do placówki muzealnej cieszącej się dużym zainteresowaniem turystów. Statut z 2014 roku powołuje Muzeum
Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej, które zyskało osobowość
prawną i od 3 lat działa w okazałym gmachu. Natomiast do tego
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Bartosz Czader

momentu było to potocznie zwane szkolne muzeum morskie i nie
miało jako takie osobowości prawnej.
Obecnie Muzeum posiada akwaria o łącznej objętości
9000 l. Placówka ta ma w swoich zbiorach wiele egzotycznych
zwierząt występujących z morzach i oceanach Świata, w dużym stopniu mieszkańców rafy koralowej. W oddzielnych gablotach można oglądać żółwie i węże morskie. Oczywiście nie zabrakło gabloty prezentującej środowisko śródlądowe jak i nasz
Bałtyk. Muzeum dziś to nie tylko statyczna wystawa fauny i ﬂory, ale to również koncerty muzyki szantowej, wykłady dla zorganizowanych grup wycieczkowych oraz wystawy, jak ta prezentowana we wrześniu br. – dodaje Bartosz Czader. Jest to
wystawa prac Władysława Jarockiego (1879-1965), absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej oraz Malarstwa
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Artysta swój kunszt poświęcał głównie ludziom prostym i ich pracy. Stąd głównie malował Hucułów i górali podhalańskich, zaś z pobytu nad Bałtykiem
pozostawił pokaźną kolekcję obrazów prezentujących codzienne
życie i strój Kaszubów i rybaków. Prezentowane w Jaworzu obrazy, miedzioryty i ich reprodukcje pochodzą ze zbiorów Muzeum
Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy i będą u nas wystawiane
przez 3 miesiące – dodaje B. czader.

Wystawa w Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej

Jako redakcja serdecznie zapraszamy do obejrzenia tej
(i nie tylko) wystawy i eksponatów w Muzeum Fauny Flory
Morskiej i Śródlądowej.
Wracając do samej wystawy w przeddzień 100-lecia
Ligi Morskiej i rzecznej, oddajmy głos kpt.ż.w. Jerzemu
ryrychowi.
Wracając wspomnieniami do moich czasów szkolnych, gdy
pierwsze eksponaty podarowane szkole przez bosmana Erwina
Pasternego dotarły do Jaworza, pamiętam, że dotarły one już
do budynku nowej „tysiąclatki” czyli byłego gimnazjum, a obecnej SP nr 2. Wraz innymi kolegami uczestniczyliśmy w przenoszeniu tychże pierwszych zbiorów – w tym osławionego rekina
(głównie dla potrzeb filmu realizowanego przez ówczesną TVP).
To był już wówczas ewenement, że na południu Polski w jednej
z „tysiąclatek” marynarz rodem z Jaworza podarował eksponaty
morskie. Było to około 1964-65 roku, gdy bosman Erwin Pasterny
zaczął przesyłać nowej szkole pierwsze eksponaty. Pierwszym
był na pewno rekin, potem pociągiem z portu w Gdyni dostarczono nam potężną skrzynię, a w niej znajdował się nie tylko
żółw ale i wiele eksponatów suchych oraz w słojach w formalinie. Przez te ponad 50 lat niektóre eksponaty ze starości uległy
zniszczeniu, ale pokaźną część udało się uratować dzięki współpracy, jaką Andrzej Stąsiek i ówczesna dyrekcja gimnazjum nawiązały z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie. Często na wakacje w ramach praktyk zjeżdżali do
Jaworza studenci tej uczelni i pod okiem dr. Marka Guzika pieczołowicie odrestaurowali kolejne eksponaty. To było tzw. szkolne
muzeum morskie na II piętrze szkoły, początkowo w jednej sali,
potem z części korytarza wygospodarowano drugie pomieszczenie i tak muzeum funkcjonowało do września 2014 roku. Potem,
gdy po wielu latach studiów i pracy zawodowej na morzu wróciłem do Jaworza, zastałem już początki ligi morskiej w gimnazjum,
przewodników młodzieżowych w szkolnym muzeum. Spotkałem
też wielu zaangażowanych ligowców jak Alę Iskrzycką (prowadzi
koło przy Zespole Szkół w Jasienicy – będzie obchodziło 15-lecie) i jej córkę Edytę. Oczywiście nie znam wszystkich, gdyż do
Jaworza wróciłem na stałe w 2006r, ale wiem, że wielu z nich
po wyjściu z naszego gimnazjum zakładało koła ligowe w swoich
szkołach np. Wojciech Sabo – założyciel SKLMiR w IV LO im. 4
KEN, w VIII LO – Anna Suchy, Bartek Czader… Również pomocni byli wójtowie we wspieraniu inicjatyw i idei ligowych, nie tylko
obecny wójt dr Radosław G. Ostałkiewicz, ale również jego poprzednik Zdzisław Bylok oraz pierwszy jego zastępca – Roman
Greń, który zainicjował powstanie koła w Drogomyślu, będąc już
wiceburmistrzem Strumienia. Ale i nieżyjący już wójt Czesław
Wierzbicki wspierał ligowe działania. Ja ze swej strony staram
się rokrocznie uczestniczyć w „chrzście równikowym” organizowanym przez A.Iskrzycką w Jasienicy oraz spotkaniach z młodzieżą w Jaworzu, na które bywam zapraszany. Staram się co
roku być na rozstrzygnięciach ogólnopolskich Konkursów Wiedzy o Morzu w Szczecinie i na Rocznicach Zaślubin Polski z Morzem w Pucku a także majowych Zlotach Jungów w Kołobrzegu.
Obecnie jestem wiceprezesem Okręgu Bielskiego LMiR, a w ZG
LMiR jestem członkiem Sądu Koleżeńskiego. To w okręgu bielskim wraz z Andrzejem Stąsiekiem koncentrujemy się na pracy
z młodzieżą, bo to przyszłość ligi i naszego społeczeństwa. To,
co zaszczepimy młodym ludziom, przynosi widoczne wyżej wspomniane efekty w przyszłości. Ponadto już chyba kilkanaście razy
uczestniczyłem wraz z Andrzej Stąsiek i Iwona Kominek w posiadach Towarzystwa Miłośników Jaworza, gdzie również staraliśmy
się popularyzować wiedzę morską. Ja sam również brałem udział
w kilku spotkaniach Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, prezentując tematykę marynistyczną.
Wracając do samej wystawy obrazującej 100-lecie działalności
LMiR, jestem członkiem LMiR i w listopadzie ubiegłego roku wraz
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z Andrzejem Stąsiekiem uczestniczyłem w otwarciu wystawy
w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Już wówczas zapowiedziano, że ta wystawa promująca dorobek i cele ligi będzie
odwiedzać różne miejsca w kraju. Trzeba było się tylko wpisać na listę. Nam jednak zależało na tym, aby wystawa ta trafiła do Jaworza w czasie Jaworzańskiego Września i wpisała się
w jego kalendarz. Nasze propozycje zaakceptował wójt i OPG.
Teraz przyszły dążenia do wpisania nas w „grafik” LMiR właśnie
na 1 września. Tak wiec wystawa przyjechała do nas z Gdyni.
W montażu uczestniczyliśmy wraz z Wojciechem Sabo i pracownikami Urzędu Gminy Jaworze. Pragnę podziękować Urzędowi
Gminy Jaworze za pomoc przy organizacji wystawy – za otwartość, życzliwość i pomoc. Andrzej Stąsiek zapraszał do udziału
w wystawie poszczególne koła Okręgu Bielskiego. Zaprosiliśmy
członków Prezydium ZG LMiR, przyjechał pan prezes kpt.ż.w.
Andrzej Królikowski z małżonką i wiceprezes dr Elżbieta Mar-

XXXI SESJA RADY GMINY
SKRÓT SPRAWOZDANIA z XXXI sesji Rady Gminy Jaworze
VII Kadencji przeprowadzonej w dniu 19.08.2017r.
Obrady otworzył przewodniczący Rady Gminy Jaworze
Mieczysław Brzezicki, stwierdzając, iż sesja ma charakter uroczysty w związku z obchodami 500-lecia reformacji oraz 235-lecia pamiątki poświęcenia i założenia kościoła ewangelicko-augsburskiego w Jaworzu.
Następnie Prezes Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
w Jaworzu Leopold Kłoda poinformował, iż rok 2017 jest rokiem
obchodów reformacji w kościele ewangelickim. Potem przedstawił historię powstania kościoła w Jaworzu oraz strukturę wyznaniową mieszkańców gminy, zwracając uwagę, iż początkowo 2/3
mieszkańców gminy stanowili ewangelicy. Pokrótce przedstawił zmiany zachodzące w stosunkach pomiędzy społecznościami wyznaniowymi na terenie gminy do czasów dzisiejszych, kiedy to realizowanych jest wiele działań wspólnych stanowiących
przykład lokalnego ekumenizmu. Stwierdził, iż dzisiejsza uroczysta sesja ma na celu m.in. lepsze poznanie się poprzez przedstawienie historii tych 235 mijających lat.
Obrady sesji ubogacił swoim występem Zespół Cantate.
W kolejnym punkcie Jan Kliber przedstawił historię kościoła
i parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu związaną z początkiem jej powstania. Przybliżył również postać pierwszego proboszcza kościoła – księdza Jana Kłapsia, jego zaangażowanie
w życie kościoła, w życie świeckie oraz budowę domu modlitwy. Ponadto przedstawił obszar parafii, który w tamtym okresie
obejmował następujące miejscowości: Jaworze, Jasienicę, Biery,
Świętoszówkę, Łazy, Grodziec, Pogórze, Kowale, Wieszczęta,
Wapienicę, Międzyrzecze Górne.
Kolejnym mówcą był radny Jerzy Ryrych, który przedstawił
historię kościoła i parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu
w okresie XIX wieku.
Następnie Maia Miarka przedstawiła historię kościoła i parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu związaną z wiekiem XX.
Poinformowała, iż początkiem wieku XX zbierano fundusze na
przebudowę kościoła. Ostatnie nabożeństwo w domu modlitwy
odprawione zostało 17 marca 1912r., a już 1.11.1912r. odbyła się
uroczystość poświęcenia przebudowanego kościoła. W okresie
I wojny kościół utracił dwa dzwony w Jaworzu i Jasienicy, które
dopiero w 1923 roku wróciły na swoje miejsce. Prelegentka
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szałek. Wystawa była u nas prawie 2 tygodnie, wśród odwiedzających na szczególną uwagę zasługuje grupa młodzieży pod
opieką Mirosławy Hawełek ze Szkoły Podstawowej nr 1. Ja dyżurowałem w tygodniu do godziny 14.00, wystawa była również
czynna w weekendy, by w połowie września wyjechać do Krakowa – do siedziby Uniwersytetu Pedagogicznego. Wystawa została przekazana Uniwersytetowi Pedagogicznemu do Krakowa
w dn.18.09.2017 na recę dr. Marka Guzika.
Wszystkie wydania Echa Jaworza są zdigitalizowane
i dostępne na stronie internetowej Ośrodka Promocji Gminy, polecamy więc lekturę nr 270 Echa Jaworza z listopada 2014, w którym obszerne materiały nt. LMiR w naszej szkole możemy znaleźć na stronach 16-18 autorstwa
dr. Marka Guzika oraz na stronach 18-21 – obszerny wywiad
z Andrzejem Stąsiekiem.
Oprac. Piotr Filipkowski

przedstawiła kolejne remonty kościoła do II wojny światowej,
kiedy to w czasie działań wojennych uszkodzeniu uległ kościół
w Jaworzu i kaplica w Jasienicy, a także dom parafialny w Jaworzu, wysadzono też dom parafialny w Wieszczętach oraz zarekwirowano kościelne dzwony i skradziono wyposażenie. Pani
Miarka przybliżyła szereg zasług ks. Jana Lasoty w rozwój kościoła
jak również jego odbudowę. Pokrótce przedstawiła działalność
jego następcy tj. ks. Ryszarda Janika, za czasów którego przeprowadzono generalny remont wierzy kościoła w Jaworzu oraz
doprowadzono ogrzewania, przebudowano kaplicę w Jasienicy
na kościół. Ważnym dziełem, jakie pozostawił ks. Radca Ryszard
Janik, jest wydana monografia – „Z kart przeszłości luterańskiego
zboru w Jaworzu”. Na koniec prelegentka przedstawiła też
działalność obecnego proboszcza parafii tj. m.in. remont pokrycia dachowego oraz elewacji kościoła w Jaworzu, a także remont
domu parafialnego w Jasienicy. Przedstawiła szereg inicjatyw,
które zostały zapoczątkowane za czasów księdza Władysława
Wantuloka takie jak: działalność chóru Cantate, koło pań, koło
robótek ręcznych, wydawnictwo gazetki „Z życia i wiary”, przejęcie
domu katechetycznego Betania, obchody nabożeństwa w leśnym
kościele na zboczu Wysokiego.
W kolejnym wystąpieniu Irmgarda Gryczka przedstawiła
historię kościoła i parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu
związaną z rozwojem szkolnictwa. Poinformowała, iż od 1794r.
od 1832r. funkcjonowała dwuwyznaniowa szkoła na placu
kościelnym. Nowy budynek szkoły ewangelickiej powstawał
w latach 1867-76, zaś początkiem 1937 roku nastąpiło przeniesienie do nowo wybudowanej szkoły podstawowej – publicznej,
a istniejący budynek przejął rolę budynku parafialnego. Pokrótce
przedstawiła również historię szkół funkcjonujących w Jasienicy
i Międzyrzeczu.
Jerzy Edward Kukla przedstawił historię kościoła i parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu związaną z cmentarzami.
Wyjaśnił, iż od 1849 roku pojawiła się możliwość budowy cmentarzy przez ewangelików:
• w Jasienicy dopiero w 1856r. rozpoczęły się prace na cmentarzu, a pierwszy pogrzeb odbył się w styczniu 1958r. Pokrótce omówił sprawy związane z grabażówką oraz rozbudową
cmentarza;
• na Świętoszówce domniemywa się, że cmentarz powstał
w 1857r. W latach 1955-56 wybudowana została kaplica
cmentarna;
• w Jaworzu cmentarz wraz z kaplicą cmentarną zostały
założone dopiero w 1880r. Przyczyną takiej sytuacji było
chowanie zmarłych na cmentarzu katolickim. Powiększenie
cmentarza nastąpiło w 1916 roku, a następnie w 1959 roku
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wystąpiono z wnioskiem o dalsze jego powiększenie. Wniosek uzyskał akceptację po kilkunastu latach, dzięki czemu wykonano ogrodzenie oraz obsadzono teren tujami,
a w 2007r. oddano do użytku trzecią część cmentarza.
Podsumowując sesję, ks. Władysław Wantulok podziękował
za jej organizację Radzie Gminy jaworze. Przedstawił dzieje parafii od 1995r., czyli od czasu kiedy objął posadę proboszcza. Poruszył temat ekumenizmu na ternie jaworza, zwrócił uwagę na
różnorodność mieszkańców gminy, którzy żyją w pokoju i zgodzie. Pokrótce omówił realizowane cyklicznie akcje ekumeniczne, takie jak nabożeństwo dożynkowe, tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan, od 2006r. wspólne spotkania Akcji
Katolickiej i Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i inne.
Wśród wystąpień gości należy wspomnieć słowa: Gustawa
Lorka, który nawiązał do przedstawionej historii kościoła oraz proboszczów parafii jaworzańskich i ich zasług dla rozwoju nie tylko kościoła ale gminy (ks. jana Lasoty, hugona Pudell, Ryszarda
janika). Zwrócił również uwagę na szeroką współpracę z gminami i parafiami zagranicznymi, dzięki którym udało się uzyskać
wsparcie m.in. na remont wieży kościelnej. Zwrócił także uwagę
na istotę ekumenizmu w dzisiejszych czasach opartą na dialogu
z innymi kościołami.
Przedstawiciel Akcji Katolickiej jerzy Kulesza podziękował za

zaproszenie. Podziękował również za słowa wygłoszone przez
księdza proboszcza dotyczące ekumenizmu w jaworzu jako
piękny przykład koegzystencji naszych kościołów, naszej wartości, a także samych parafian.
Zastępca Wójta Gminy jasienica Krzysztof Wieczerzak podziękował za zaproszenie na obchody w imieniu Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy jak również własnym. Odczytał list Wójta
Gminy jasienicy z okazji dzisiejszego jubileuszu skierowany do
parafii ewangelickiej w jaworzu.
Wójt Gminy jaworze Radosław Ostałkiewicz podziękował
za dzisiejszy czas. Stwierdził, iż 235 lat historii kościoła ewangelickiego to również 235 lat naszej gminy, naszej miejscowości. Zwrócił uwagę, iż kościół ma dwa znaczenia czyli budynek
– dom modlitwy, ale również wspólnota wiernych. Podziękował
za wspieranie gminy jako kustosza zabytków, a także kreującego
jej rozwoj. Nawiązał do ekumenizmu czyli dialogu, z jakim mamy
do czynienia na terenie gminy – niekończąca się rozmowa ludzi,
wspólnot, a także stowarzyszeń działających w jaworzu.
Przewodniczący Rady Powiatu jan Borowski pogratulował
i podziękował wspólnocie ewangelickiej za to „że jest, że zmienia rzeczywistość, że jest z nami, za cały ekumenizm i wspólną
modlitwę”.
Więcej informacji na stronie BIP uG jaworze

Decyzją Wójta Gminy jaworze dr. Radosława G. Ostałkiewicza w związku
z obchodami jubileuszu 500-lecia reformacji informujemy, iż w dniu

31 października 2017r. (tj. wtorek)

Urząd Gminy Jaworze, Gminny Ośrodek pomocy Społecznej,
Gminny zespół Oświaty oraz Gminna Biblioteka publiczna w Jaworzu
będą nieczynne;
za wszelkie utrudnienia i niedogodności z tym związane przepraszamy.

Podziękowania Gazdów Dożynek 2017.
Dziękujemy wszystkim z całego serca, że mogliśmy przeżyć wspaniałe chwile, pełniąc honory
tegorocznych Gospodarzy Dożynek 2017.
Podziękowania składamy na ręce władz Gminy Jaworze, radnych, rolników, a nade wszystko
organizatorów korowodu dożynkowego, nabożeństwa i Ceremoniału Śląska Cieszyńskiego.
Aby nigdy nie zabrakło nam plonów naszej ziemi, a przede wszystkim chleba powszedniego.
Halina i Zygmunt Podkówkowie
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OGŁOSzenia UrzĘdU GMinY

WEŹ DOTACJĘ I WYMIEŃ PIEC
Wójt Gminy Jaworze informuje o możliwości pozyskania dotacji do wymiany pieca/kotła przez
mieszkańców Gminy Jaworze.

Co należy zrobić, aby otrzymać dotację?

1. Spełnić kryteria określone w Regulaminie w sprawie zasad i trybu udzielania oraz
sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu
modernizacji źródeł ciepła. Szczegóły dotyczące dofinansowania oraz regulamin
dostępne są w Urzędzie Gminy Jaworze oraz na stronie www.czystejaworze.pl
w zakładce POWIETRZE.
2. Złożyć w okresie od 4 września 2017 r do 31 października 2017 r. deklarację znajdującą się
w Echu Jaworza.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 33 828 66 40, 33 828 66 46 w godzinach pracy
urzędu.

WARUNKIEM REALIZACJI PROGRAMU JEST POZYSKANIE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH PRZEZ GMINĘ JAWORZE

2017
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STACJA METEO JUŻ W JAWORZU

Zgodnie z wcześniejszą obietnicą wójta dr. Radosława G.
Ostałkiewicza na maszcie antenowym Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. M. Dąbrowskiej w centrum Jaworza została
zamontowana

stacja

pomiarowa

do

monitoringu

zanieczyszczeń powietrza pyłami PM 2,5 oraz PM10 oraz
sytuacji meteo.
Dane dotyczące m.in. temperatury, wilgotności, wiatru,
ciśnienia, opadów, a także (i przede wszystkim) stężenia pyłu
PM 2,5 oraz PM10 można znaleźć na stronie internetowej
www.czystejaworze.pl, zakładka POWIETRZE,

pozycja STAN

POWIETRZA JAWORZE.

Chcesz wiedzieć, kiedy z miejsca Twojego zamieszkania będą odbierane pojemniki z odpadami?
Chcesz być informowany o nietypowych zbiórkach odpadów w Jaworzu?

APLIKACJA „KIEDY WYWÓZ”

Możesz ją mieć w swoim smartfonie!
Ściągnij i zainstaluj !
Dowiedz się, kiedy Operatus odbierze Twoje śmieci.
Dodatkowe informacje (w tym link do pobrania aplikacji) można znaleźć na stronie internetowej www.czystejaworze.pl, zakładka
ODPADY.

2017

2017
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ŚWieTLiCa WSparCia dzienneGO W JaWOrzU
z dniem 1 września rozpoczęła pracę w roku szkolnym 2017/2018.
zajęcia odbywać się będą jak w poprzednich latach tj.:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 14.00 – 18.00.
dzieci w tym czasie zapewnioną mają opiekę i pomoc w nauce, ciekawe zajęcia plastyczne, muzyczne,
sportowe, gry zespołowe, posiłek. Obecnie trwa dobrowolne i za zgodą rodziców zgłaszanie dzieci
na świetlicę. Warunkiem udziału dziecka w zajęciach jest wypełnienie przez rodzica/opiekuna karty
zgłoszenia. karty dostępne są w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. zdrojowa 82
lub w świetlicy przy ul. Wapienickiej 317.

LGr BieLSka kraina informuje, że zmianie uległ

harmonogram planowanych naborów wniosków o dofinansowanie.
Zmiana dotyczy przesunięcia 2 konkursów zaplanowanych na
2019 rok na i półrocze 2018 r.:

• w ramach przedsięwzięcia p. 2.1.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
• w ramach przedsięwzięcia p. 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową
działalnością rybacką.

jednocześnie informujemy, że LGR planuje przeprowadzić w okresie od 30.10 - 15.11.2017r. nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach następujących przedsięwzięć:
• p. 3.1.1 Renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych: limit srodków dostępnych w konkursie:
200 000,00 zł;
• p. 2.1.1 Kultura wolnego czasu jako czynnik integracji społeczności lokalnych: limit środków dostępnych
w konkursie: 232 000,00 zł;
• p. 2.2.2 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy: limit środków dostępnych
w konkursie: 200 000,00 zł.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursów pojawią się na stronie internetowej po akceptacji w/w
terminów przez Samorząd Województwa śląskiego.
Pozdrawiamy, Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

POLIcjA BLIżEj NAS

podsumowanie wakacji w Jaworzu „okiem” dzielnicowego.
Kolejne wakacje już za nami, zatem warto podsumować czas
letniej kanikuły. Głównie chodzi o kolizje i wypadki oraz nietrzeźwych kierujących czyli zdarzenia drogowe oraz szeroko rozumianą przestępczość na terenie jaworza, o której mówi mł.asp.
Zbigniew Bohucki.
Zacznijmy od przestępstw drogowych – zatrzymaliśmy 2 nietrzeźwych kierujących na ul. cieszyńskiej i 1 kierowcę na ulicy
Zacisznej. Ponadto mieliśmy jedno włamanie do budynku mieszkalnego w czasie, kiedy właściciele przebywali na urlopie. Odnotowaliśmy następujące wykroczenia: 27 interwencji, wylegitymowano 70 osób, zatrzymano 2 osoby poszukiwane przez policję, 2 osoby przewieziono do izby wytrzeźwień, 29 pouczeń

zastosowano wobec osób łamiących przepisy (w tym 19 za spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, 3 pouczenia za
zaśmiecanie, 2 za niewłaściwe obchodzenie się ze zwierzętami
domowymi, 2 pouczenia za słowa nieprzyzwoite w miejscu publicznym, 2 wykroczenia drogowe, 1 pouczenie za zakłócanie
ładu i porządku publicznego). Ponadto nałożono 3 mandaty karne na sprawców wykroczeń i 2 mandaty za kradzieże mienia. Nadal toczy się postępowanie wyjaśniające w sprawie 3 przestępstw
popełnionych przez tę samą osobę z trzech różnych artykułów:
naruszenia miru domowego, gróźb karalnych i naruszenie nietykalności cielesnej. Tyle statystyki, które niektórych z nas mogą
przyprawić o ból głowy, jednak mł.asp. Zbigniew Bohucki uspakaja, podkreślając, że to czas wakacji i w statystykach ujęci są
nie tylko mieszkańcy gminy, ale i przyjezdni. Natomiast jeśli chodzi o wykroczenia osób spożywających alkohol w miejscach niedozwolonych, to w większości chodzi o kilka tych samych osób,
jednak zgłoszenia na policję wymagały interwencji, stąd liczba
„19”. Staramy się im tłumaczyć, a nie nakładać mandaty, które
tak naprawdę „uderzą” tylko w ich rodziny. Przepis jest przepisem, jeśli mamy zgłoszenie lub sami patrolujemy Jaworze spotykamy ludzi w stanie mniej lub bardziej nietrzeźwym, do tego
z niedozwolonymi w miejscu publicznym napojami, wówczas nie
mamy innego wyjścia, jak interweniować. Jednak muszę dodać,
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że dodatkowe patrole z KM Policji w Bielsku-Białej też odniosły
sukces. Po pierwsze społeczeństwo mogło czuć się bezpieczniej,
gdyż funkcjonariusze byli widoczni w różnych miejscach Jaworza,
o różnych porach dnia i nocy. To też miało swój aspekt prewencyjny – mówi dzielnicowy.
Teraz przede mną spotkania w jaworzańskich placówkach
oświatowych, a chodzi nie tylko o pogadanki o bezpiecznej
drodze do i ze szkoły, ale o poruszaniu się po drogach w czasie

pogarszających się warunków drogowych. Jak wiemy, jesień jest
piękną porą roku, szczególnie w Polsce, ale poranne mgły, zapadający wcześniej zmierzch, czasami ostre słońce na tle mokrej
jezdni stwarzają zagrożenie dla pieszych, cyklistów i kierowców.
Dbając o swoje zdrowie i życie, wszyscy uczestnicy dróg muszą
zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa – oświetlenie pojazdów, odblaski, nie wchodzenie nagłe na jezdnię, a do kierowców nieustający apel – noga z gazu – dodaje Zbigniew Bohucki.
Oprac. Redakcja Ej

„Bezpieczna droga do szkoły”

pieszych, a także poruszać się poboczem. Dlatego też konieczne jest, aby już najmłodsi znali przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych.
Istotnym elementem działań będą spotkania organizowane
z rodzicami i dziećmi. Zajęcia z policjantami prowadzone w formie zabawy są lubiane przez dzieci, a to z kolei służy jeszcze
lepszemu zapamiętaniu podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa pieszych.
Działania „Bezpieczna droga do szkoły’” adresowane są nie
tylko do dzieci, ale i dorosłych – rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. Rodzice przewożący dzieci do szkoły powinni pamiętać
o transportowaniu ich w fotelikach ochronnych lub specjalnych
siedziskach. Dziecko pod szkołą należy wysadzać z samochodu
od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni. dzieci powinny być także wyposażone w elementy odblaskowe,
które zwłaszcza w jesienne, ponure dni przyczynią się do polepszenia ich widoczności na drodze.
Apelujemy także do kierowców, aby w pobliżu szkół zachowali szczególną ostrożność oraz zdjęli nogę z gazu zwłaszcza
w rejonie przejść dla pieszych. Kierowco! Widząc dziecko w pobliżu przejścia, zatrzymaj się, by umożliwić mu bezpieczne dojście i powrót ze szkoły!
źródło: http://bielsko.slaska.policja.gov.pl/
Info:echo powiatu.pl

W całym kraju ruszyła akcja „Bezpieczna droga do
szkoły”. celem prowadzonych działań jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym, zwłaszcza w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Policjanci nie tylko wzmogą
kontrole drogowe, ale także zawitają do szkół, gdzie z najmłodszymi będą rozmawiali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
Lustracje dróg i przejść dla pieszych w pobliżu szkół oraz
przedszkoli to jeden z elementów poprzedzających cykliczną
akcję edukacyjno-profilaktyczną „Bezpieczna droga do szkoły”. Policjanci sprawdzają prawidłowość oznakowania w rejonach szkół i przedszkoli. celem działań jest przede wszystkim
zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym, którzy wraz z pierwszym dzwonkiem zasiądą w szkolnych ławkach. Aby dotrzeć do
szkoły, uczniowie niejednokrotnie muszą korzystać z przejść dla

przypominamy:
kontakt z dzielnicowym z Jaworza;
mł.asp. zbigniewem Bohuckim:
Tel. 33 8250510, kom. 727032546
W każdy czwartek miesiąca – wcześniej zadzwonić!
lub adres email:
dzielnicowy.jasienica49@bielsko.ka.policja.gov.pl
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Z żYcIA BIBLIOTEKI

Wrzesień i kolejny rok szkolny w naszej gminnej bibliotece
rozpoczęliśmy spotkaniami z dziećmi. Przygotowaliśmy prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną na temat historii pisma, książki i biblioteki. Temat ogromnie obszerny, lecz udało się
przedstawić najważniejsze fakty dotyczące ludzkiej potrzeby komunikacji, która to stała się siłą napędową rozwoju wielu cywilizacji. uczestnicy zobaczyli pierwsze formy pisma takie jak rysunki naskalne, pismo obrazkowe, klinowe, hieroglify oraz wiele
innych alfabetów powstałych w różnych rejonach świata starożytnego. Pierwotna forma książki to tabliczka gliniana zapisana pismem klinowym przy użyciu specjalnego rylca, kolejne formy to
zwój papirusowy oraz ryzy pergaminowe. Po wielu wiekach poszukiwań odpowiedniego nośnika wynaleziono papier, który łatwo można zapisać i to był początek książki w formie, jaką znamy
dziś. Kolejnych kilka wieków książki tworzono ręcznie, przepisywanie opasłych tomów było zajęciem żmudnym i ogromnie czasochłonnym. Książka była przedmiotem tak trudno dostępnym
i cennym, że niewielu mogło sobie na nią pozwolić. Rewolucja
w piśmiennictwie dokonała się dopiero po wynalezieniu ruchomej
czcionki drukarskiej, która pozwoliła na szybką „produkcję” książek. Dzieci wykazywały ogromne zainteresowanie i zasypywały
nas mnóstwem pytań, dla wielu nasza prezentacja stała się inspiracją do poszukiwań dalszych informacji w sieci. Przygotowaliśmy dla uczestników plansze z różnymi alfabetami, by mogli je
porównać z alfabetem polskim. Po części teoretycznej przyszedł
czas na zajęcia praktyczne i wykonanie zakładek do książek. Zakładek szczególnych, bo podpisanych własnoręcznie przy użyciu
liter alfabetu greckiego.

Dziękujemy wszystkim osobom, które odpowiedziały na naszą wrześniową akcję zbierania makulatury i dołożyły kolejne kilogramy surowca. Pomimo deszczowej pogody, jaka towarzyszyła nam tym razem, zbiórka okazała się udana, więc pamiętajcie
– kolejna akcja zbierania odbędzie się wiosną.
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GALERIA NA ZDROjOWEj
Galeria na zdrojowej zaprasza na:
•

wystawę Marii Twardoch i Ilony chromik
(malarstwo, biżuteria, łapacze snów).
Finisaż odbędzie się 29.09. o godzinie 17:00.

•

warsztaty artystyczne dla dzieci „Jesień w Galerii”. Więcej
informacji pod numerem telefonu 33 488 36 36.

PAźDZIERNIK

•

spotkanie z kpt. Gabrielem Oleszkiem 20.10. o godzinie
16:30. W programie: prelekcja, pokaz slajdów i promocja
książki.

•

wystawę pt. „W poszukiwaniu piękna - pasje rodzinne”.
Wystawa w dniach 3.10. - 3.11. Wernisaż odbędzie się 6.10.
o godzinie 17:00
Rzeźby – Andrzej Borgieł
hafty – Danuta Borgieł
Na szkle malowane – Monika Walaszczyk
Łapacze snów – Magdalena Walaszczyk.

naSze dzieCi, naSza MŁOdzieŻ
PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 1
W jAWORZu WITA DZIEcI!
„Przyszły dzieci do przedszkola i z uśmiechem się witają.
Nikt nie smuci się, nie dąsa, wszyscy dobry humor mają.”
Dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 1
w jaworzu radośnie wkroczyły w nowy rok szkolny i z uśmiechem
na buziach powitały przedszkolne sale, które wypełniły się wesołym gwarem, muzyką i tańcem. Pierwszy tydzień spędziły na
wspólnej zabawie, zajęciach, a także poznawaniu nowych kolegów i koleżanek.
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Początkiem września przedszkolaki wraz z rodzicami uczestniczyły w pięknym, kolorowym korowodzie dożynkowym. Ta
wyjątkowa uroczystość ukazuje naszym najmłodszym jaworzańskim dzieciom wielki szacunek ludzi dla chleba, który jest owocem
i symbolem ich ciężkiej, całorocznej pracy.
W naszym przedszkolu każdy przedszkolak dobrze wie, że
kiedy 20 września zbliża się, od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują dzień przedszkolaka.
W tym szczególnym dniu dzieci uczestniczyły we wspólnej zabawie, konkursach i grach zespołowych. Nie zabrakło uśmiechu
i radości oraz słodkiego poczęstunku. Było wesoło i kolorowo.
Przedszkolaki przypomniały sobie również o swoich prawach –
tak ważnych w życiu każdego człowieka – a także o obowiązkach, czyli kodeksie dobrego zachowania się.
Na zakończenie panie złożyły dzieciom życzenia i wręczyły
każdemu odznakę Super Przedszkolaka.
Wszystkim dzieciom życzymy samych niezapomnianych, radosnych wrażeń, aby każdy dzień w naszym przedszkolu był dla
nich niesamowitą przygodą, pełną nowych wiadomości, umiejętności i zabawy.
Nauczycielka: Patrycja Kłaptocz

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W jAWORZu
Szkolny wolontariat
Rok szkolny 2016/17 ogłoszony był Rokiem Wolontariatu. Dla nas, uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1
w jaworzu nie jest to czymś nowym. Od wielu lat działania Samorządu uczniowskiego nakierowane są na kształtowanie
w uczniach wrażliwości na różne przejawy wykluczenia, naukę
empatii, potrzebę i umiejętność pomagania. Bierzemy udział
w wielu akcjach charytatywnych, m.in. rozprowadzaniu cegiełek Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych
,,Szkoło, pomóż i Ty”, zbiórce “Góra Grosza”, z której dochód wspiera działanie rodzinnych domów dziecka,organizacji
Szlachetnej Paczki w ramach ogólnopolskiej akcji. Ogromną satysfakcję daje nam udział w programie Pola Nadziei, gdzie poprzez
różnorodne inicjatywy pozyskujemy pieniądze na potrzeby działającego już w Bielsku-Białej Stacjonarnego hospicjum im. jana
Pawła II, powstałego dzięki Salwatorianskiemu Stowarzyszeniu
hospicyjnemu. Zorganizowaliśmy zbiórkę książek, które następnie były sprzedawane podczas zebrania dla rodziców. Pozyskane w ten sposób pieniądze zasiliły konto hospicjum. Podobnie
dochód z Wielkanocnego Kiermaszu rękodzieła artystycznego
oraz część dochodu z kiermaszu podczas Pikniku Rodzinnego
w czerwcu. Podczas podsumowania tej edycji Pól Nadziei z dumą

odebraliśmy od Pani prezes stowarzyszenia Grażyny chorąży
puchar, który w jeszcze większym stopniu zdopinguje nas do
działania. Po raz trzeci zakończylismy rok szkolny akcją „Zamiast kwiatka niosę pomoc”, a zebrane w ten sposó pieniądze
zostały przekazane na konto Polskiej Akcji i posłużą pomocy terenom dotkniętym suszą w Somalii i ofiarom konﬂiktu zbrojnego w Sudanie Południowym. Prócz tych akcji o dużym zasięgu
działamy też na swoim terenie. Z funduszy samorządu opłacany
był przez pół roku obiad jednego ucznia, dofinansowujemy klasowe imprezy, organizujemy pomoc koleżeńską w nauce, przed
świętami z pieniędzy zarobionych podczas dwóch kiermaszy bożonarodzeniowych sfinansowaliśmy paczki dla 13 uczniów z rodzin niezamożnych. Dzięki inicjatywie jednego z rodziców kilka
rodzin uczniów naszej szkoły będących w trudniejszej sytuacji
materialnej, skorzystało z tygodniowych, darmowych pobytów
w pensjonacie w Szczyrku podczas wakacji i ferii zimowych. Bardzo ważna i nie do przecenienia jest rola i zaangażowanie rodziców naszych uczniów we wszystkie wymienione działania.
Zawsze możemy liczyć na zrozumienie, wsparcie i każdą formę
pomocy. cenne są też inicjatywy proponowane przez Rodziców.
Tak więc i kolejny rok szkolny upłynie nam bardzo pracowicie, bo
zamierzamy kontynuować dotychczasowe projekty i otwarci jesteśmy na nowe propozycje. Mamy nadzieję, że przez to nasza
mała rzeczywistość stanie się jeszcze piękniejsza.
Opiekun Samorządu uczniowskiego joanna Lorańczyk-czader
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Spotkanie z Policjantem. Bezpieczna droga do szkoły.
Jak co roku we wrześniu uczniowie klas młodszych spotkali się z panem policjantem Zbigniewem Bohuckim. Dzieci miały
okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do
szkoły i poza szkołą. Pan dzielnicowy omówił zasady poruszania
się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Zwrócił uwagę
na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach
z obcymi. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Nasi uczniowie bardzo chętnie dzielili się wiedzą na temat bezpieczeństwa,
zadawali pytania. Pan policjant pokazał uczniom narzędzia potrzebne w pracy codziennej policji między innymi kajdanki, pałki,
kamizelkę policyjną, kask. Każde dziecko mogło ich osobiście dotknąć. Uczniowie najmłodszych klas otrzymali prezenty w postaci
odblasków. W spotkaniu uczestniczyło 189 uczniów.
Pedagog szkolny Iwona Królak

szkoła podstawowa nr 2
w jaworzu
Nowy rok szkolny 2017/2018 w „nowej” podstawówce
w Jaworzu Średnim.
Chyba taki tytuł wywiadu z dyrektor szkoły Barbarą
Szermańską będzie na miejscu, a powody są dwa: nowy rok
szkolny w tej placówce to jeszcze klasy drugie i trzecie gimnazjum oraz początek nauki w Szkole Podstawowej nr 2 pierwszej
klasy siedmiolatków oraz trzech oddziałów klas siódmych. Wróćmy jednak do historii. Nowopowstała tzw. „tysiąclatka” w 1963
roku była Szkołą Podstawową nr 3 im. Stanisława Bularza, została wówczas ufundowana przez Przedsiębiorstwo Budownictwa
Terenowego Województwa Katowickiego. Obiekt wybudowano z funduszy „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”.
W 1994 roku szkoła obrała nowego patrona, którym został gen.
broni Stanisław Maczek. Krótka historia traktująca o numeracji
przedstawia się następująco: o ile Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Marii Dąbrowskiej w Jaworzu Dolnym pozostała do dziś „jedynką”,
o tyle Szkołą Podstawową nr 2 do połowy lat 70-tych XX wieku była ta murowana w Jaworzu Nałężu. Reforma szkolnictwa
likwidująca małe wiejskie placówki na rzecz „gminnych szkół
zbiorczych” doprowadziła do zamknięcia szkoły nr 2 w Jaworzu
Nałężu. Przez lata funkcjonowały w gminie dwie „podstawówki”:
nr 1 i nr 3. Dopiero w wyniku reformy oświaty od 1 września 1999
roku w miejscu szkoły Podstawowej nr 3 w Jaworzu Średnim powstało Gimnazjum nr 1. Taki stan trwał do tego roku, kiedy to
w wyniku reformy zlikwidowano gimnazja, a dokładniej – rozpoczęło się ich wygaszanie. W tym miejscu zgodnie z numeracją
powstała Szkoła Podstawowa nr 2.
O tym, jak rozpoczął się nowy rok szkolny, z jakimi problemami musieli zmierzyć się nauczyciele, dyrekcja oraz organ prowadzący rozmawiamy z dyrektor Barbarą Szermańską.
W jaki sposób funkcjonują w jednym budynku dwie szkoły, jak organizacyjnie udało się to rozwiązać?
B. Szermańska: Najmłodsze dzieci są przyprowadzane do
szkoły przez rodziców, gimnazjaliści rzecz jasna przychodzą
sami. Aby nie potęgować chaosu przy wejściu do szkoły w godzinach porannych, postanowiliśmy przesunąć godziny rozpoczęcia
lekcji: gimnazjaliści i siódmoklasiści rozpoczynają lekcje o 7.40,
a więc na korytarzach o 8.00 jest pusto i właśnie o tej porze rodzice przyprowadzają nasz młody „narybek” czyli siedmiolatków
do klasy pierwszej.

Czy mimo wszystko ruch na korytarzu nie przeszkadza
w prowadzeniu zajęć dla starszej młodzieży?
B. Szermańska: Absolutnie nie. Po pierwsze najmłodsi
uczniowie wiedzą już, że są w szkole i że starsi koledzy i koleżanki mają lekcje. Poza tym ich klasa mieści się na II piętrze,
mają też swój kawałek korytarza z klatką schodową i dostosowanymi do wzrostu szafkami. Nie wolno tam wchodzić „starszakom”,
a poza tym nie zauważamy u nich takiej potrzeby. Póki co na
przykładzie takich szkół jak nasza widać „przepaść pokoleniową”
między siedmiolatkami a 13-15-latkami.
Uczniowie korzystali z wakacji, a co w tym czasie działo
się w placówce?
B. Szermańska: Okres wakacyjny to czas, gdy w szkole nie
ma dzieci i młodzieży, więc można spokojnie wykonywać różne
prace remontowe. Na ten rok również planowaliśmy pewne inwestycje, ale dopiero decyzja organów nadzoru, że w naszej szkole
muszą się uczyć dzieci klas 1-8 wymusiła wprowadzenie do harmonogramu kolejnych inwestycji. Głównie chodziło o dostosowanie na początek jednej klasy dla potrzeb siedmiolatków, zakup
szafek na ubrania (te które mamy, są zbyt wysokie), zgodnie
z przepisami trzeba było wyremontować jedną toaletę i dostosować urządzenia sanitarne do odpowiedniej wysokości, czyli wykonać ją praktycznie od nowa. Podsumowując temat sanitariatów,
wpierw na I piętrze wyremontowaliśmy toaletę dla dziewczyn, potem dla chłopców. Tutaj chciałabym podziękować naszym głównym sponsorom czyli Panom Edwardowi i Jackowi Pilchom
z firmy CERAMIKA Pilch w Jasienicy. Dodam, że jest to naprawdę wielki dar serca. Ofiarowali szkole nie to, co im gdzieś
zalegało i nie mogli sprzedać, ale to na co nieśmiało wskazałam.
Należy pamiętać, że firma Ceramika Pilch pomaga instytucjom
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takim jak szkoły, ośrodki zdrowia, szpital w jaworzu i wielu, wielu innym. Zdawałam sobie sprawę, że nie jestem pierwsza, która prosi o ich pomoc, a jednak przyjęli mnie ze zrozumieniem
i serdecznością! Tak więc remonty na I piętrze są wykonane
w 99%. W maju wnioskowaliśmy o środki z Ministerstwa Edukacji
na kwotę 40 tys. zł z przeznaczeniem na remont toalet dla młodszych dzieci. środki te zostały nam w całości przyznane i okazało
się, że firma która kończyła remont I piętra „musi” wykonać jeszcze remont na II piętrze. Nie było to proste, gdyż każdy fachowiec
ma obecnie kolejkę do zleceń i czas oczekiwania jest naprawdę
długi. jednak udało się ich nakłonić do pozostania u nas, ja natomiast ponownie zwróciłam się do firmy ceramika Pilch z prośbą
o kolejne kafelki w formie darowizny. Nie zawiodłam się po raz kolejny. Tak więc do końca września na II piętrze będą zakończone
prace w ostatniej toalecie i temat ten będzie zamknięty na kolejne lata, gdyż we wszystkich łazienkach mamy nowe kafelki, nowe
urządzenia sanitarne i oczywiście ściany wymalowane zgodnie
z aktualnymi trendami;) Nie raz słyszę, że takie toalety chciałoby
wielu mieć we własnych domach.
Czy coś zmieniono w układzie sal lekcyjnych?
B. Szermańska: Praktycznie wszystko wymaga rewolucji
w tym temacie. Teraz mamy jedną klasę dla młodszych uczniów,
ale w kolejnych latach, gdy gimnazjaliści opuszczą mury szkoły, zacznie przybywać młodszych roczników dzieci. Pomyślałam,
że bezpieczniej będzie, kiedy najmłodsze dzieci będą się uczyć
na II piętrze. Przenieśliśmy pracownię historyczną na I piętro.
Klasę dla siedmiolatków przygotowaliśmy tak, aby tworzyła ciepłą, przyjazną atmosferę, zatem na ścianach pojawiła się tapeta,
w sali mamy też pufy, na które narzuty uszyła nam pani Danusia
Włoch pracująca w naszej szkole. Każde dziecko ma też własny regał, gdzie może trzymać swoje prace i przybory szkolne.
W tym miejscu pragnę podziękować naszym pracownikom
za ogromny wkład pracy w okresie wakacji; iwona Czuj
i danuta Włoch oraz panie z kuchni: paulina Sikora,
Mirosława Stroka, Jolanta płosa, panowie konserwatorzy:
kazimierz nęcek, krzysztof kacprzak – wykonali kawał dobrej
roboty – w upale, zapachach farb, tynków, gruntu, kleju, silikonu, ocierali pot z czoła, odczuwając na własnej skórze ekspresowo wprowadzaną reformę edukacji, która miała się odbyć niemal niezauważalnie. udało się z naszego budżetu zakupić tablicę
interaktywną, choć jeszcze trzeba ją doposażyć, aby mogła być
w pełni wykorzystana. Na szczęście pojawił się program „Aktywna tablica”, do którego można było wnioskować o środki z MEN.
czekam na (mam nadzieję) pozytywną decyzję i pieniądze, które pozwolą na „odpalenie” nowoczesnej pomocy dydaktycznej
w postaci tablicy interaktywnej.

Ponadto otrzymałam nowe drzwi do sali od firmy ardago.
Również pragnę w tym miejscu podziękować panu Maćkowi
Świerkotowi, który nie ma dzieci w tej szkole, jest spoza jaworza, ale ponieważ znamy się jeszcze z liceum, znając realia pracy szkół, sam zaproponował taką darowiznę.
Ponadto otrzymaliśmy środki z ministerstwa na zakup krzesełek i ławek dla maluszków do świetlicy, niestety otrzymamy je dopiero w listopadzie. Na zakup ławek i krzesełek do sali zgodę musiał wyrazić wójt gminy. Póki co z pomocą przyszła mi pani Ewa
cholewik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. Poszukała u siebie wolnych zapasowych mebli i dostałam je w użyczenie do czasu realizacji zamówienia.
jednym słowem zarówno klasa lekcyjna i przylegająca część
kwadratowego korytarza z szafkami dla maluszków stanowią
pewną integralną całość oddzieloną od reszty szkoły. Idąc dalej
korytarzem, mamy jeszcze sale lekcyjne dla młodzieży, wiec tę
część oddzielimy szafkami gimnazjalistów.
7 tyś. zł ministerstwo przyznało na doposażenie świetlicy. Te
pieniądze nie pokryły w całości kosztów, ale już od września funkcjonuje ładna, kolorowa świetlica. Potrzebowaliśmy do niej gier,
książek itd. i z pomocą przychodzą nam przyjaciele szkoły, sami
pytają, czy nie potrzebujemy czegoś z rzeczy pozostałych im po
dorastających już dzieciach, a dodam, że przekazywane nam
dary są w doskonałym stanie.
W pierwszych dniach września, zanim gimnazjaliści przystosowali się do zmian w szkole, wszyscy tłoczyli się na I piętrze, ale
w naturalny sposób tłok nieco się rozładował, gdyż otworzyliśmy
na parterze świetlicę i jadalnię również na czas przerw.
hol, gdzie znajduje się portret naszego patrona, także daje
sporo wolnej przestrzeni. Niemniej musimy pamiętać, że w szkole jest o 50 uczniów więcej niż dotychczas, więc musi to być widoczne i odczuwalne.
Jak najmłodsi uczniowie odnajdują się wśród znacznie
starszych kolegów i koleżanek i odwrotnie, jak gimnazjaliści
zaakceptowali nagłą zmianę pokoleniową w szkole?
B. Szermańska: Powiem wprost, że na początku wszyscy
mieliśmy wątpliwości i obawy. Nawet podczas pierwszych spotkań rodzice dzieciaków, które miały tutaj rozpocząć naukę w klasie pierwszej podstawówki, również stawiali podobne pytania.
jednak już pierwsze wrażenia mamy pozytywne, maluszki, przychodząc do tej szkoły, czują się jakby dowartościowane tym, że
chodzą do szkoły ze znacznie starszymi od siebie uczniami. Od
samego początku widać w nich taką dyscyplinę szkolną, świadomość, że nie wolno innym przeszkadzać. Muszę w tym miejscu
również dodać, że modelowo układa się nam współpraca z rodzicami. Pierwsze spotkanie z opiekunami siedmiolatków mieliśmy w czerwcu, wówczas jeszcze nie mogłam im pokazać nowej
sali lekcyjnej, bo zwyczajnie jej jeszcze nie było. W sierpniu na
kolejne spotkanie przybyła znakomita większość rodziców, a był
to jeszcze okres wakacyjny. chcieliśmy dać im poczucie bezpieczeństwa, że ich pociechy trafią do placówki zorganizowanej pod
każdym względem do przyjęcia dzieci.
Ale to samo dotyczy młodzieży czyli gimnazjalistów i siódmoklasistów. Nie widać żadnych nagannych zachowań ze strony
młodzieży wobec maluszków, dostrzegamy wręcz, że nagle jakby
wydorośleli i obudziły się w nich opiekuńcze instynkty.
Pierwsze takie spotkanie wielopokoleniowej Szkoły Podstawowej nr 2 widzieliśmy podczas korowodu
dożynkowego…
B. Szermańska: Zgadza się, choć powiem, że co roku nasze uczestnictwo w korowodzie jest wielką niewiadomą. jest to
zazwyczaj jeszcze czas wakacji (tak było w tym roku – przyp.
red), albo pierwsze dni nowego roku szkolnego. Zatem nie
było do końca wiadomo, czy uda nam się ściągnąć młodzież,
a przede wszystkim najmłodsze dzieci. Obawialiśmy się o
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frekwencję do ostatnich minut chociażby ze względu na niepogodę. Dziękuję dzieciom i ich rodzicom oraz młodzieży, że nie
zważając na deszczową aurę przyszli reprezentować szkołę
w korowodzie dożynkowym. Wesołym akcentem były dzieciaki
z czapeczkami – rybkami. Nawet podobało się to młodzieży
i sami dopytywali, czy i dla nich wystarczy czapeczek, a więc chyba to nie był żaden „obciach”. Całość naszego korowodu otwierała bajkowa rybka Dora. Dlaczego ryba i czapeczki z rybą? Dlatego, że nasza szkoła była, jest i będzie związana z Muzeum Fauny
i Flory Morskiej i Śródlądowej.
W szkole zaszły zatem dość duże zmiany…
B. Szermańska: Ośmielam się to określić mianem rewolucji.
Może nieco inaczej wygląda to w szkołach typu zespół szkolnoprzedszkolny, gdzie przez wszystkie lata funkcjonowało przedszkole, podstawówka ośmioklasowa, potem sześcioklasowa
i gimnazjum. Sama placówka była przystosowywana przez lata
dla potrzeb młodzieży. Stąd nie mieliśmy świetlicy z zabawkami, grami itd. Nie mamy placu zabaw, bo nastolatkom nie był potrzebny. Tak więc stanęło przed nami poważne wyzwanie, któremu, mam nadzieję, sprostaliśmy. Kolejne działania przed nami…

Większość pracujących tu pedagogów ma doświadczenie w pracy ze starszą młodzieżą, jednak musimy się wszyscy dostosować
do nowych warunków i chyba to się udaje, a myślę, że będzie
jeszcze lepiej. Póki co mamy 22 uczniów klasy I. Planując organizację rozpoczęcia roku szkolnego, pomyślałam, że skorzystam
z wzorca sportowego – kiedy zawodnicy wchodzą na murawę
boiska piłkarskiego w towarzystwie dzieci. Uczniowie klasy III
gimnazjum weszli na akademię, trzymając za rękę swojego
„podopiecznego” z klasy I, sadzali dzieci w pierwszym rzędzie
i czekali, obserwując, czy maluch dobrze czuje się w tej sytuacji.
Ta postawa gimnazjalistów nie była wyreżyserowana, oni
po prostu czuli się odpowiedzialni za te dzieci. Bardzo im za to
dziękuję, za ich dorosłą i dojrzałą postawę. Dziękuję też pierwszakom, bo w końcu ponad godzinę wytrzymały w skupieniu na
akademii, która była kierowana raczej do nastoletniego adresata. Gościem specjalnym była na akademii redaktor Magda Fritz
z Radia Bielsko.
Powiem na koniec tak: żal nam gimnazjum i to bardzo, ale
z optymizmem i nadzieją patrzymy na dzieci i młodzież, wierząc,
że wszyscy znajdą tutaj swoje miejsce.
Piotr Filipkowski

Pierwsze sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2017/18
Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Jaworzu końcem czerwca 2017r.
wzięli udział w dwóch konkursach: Międzynarodowym Konkursie Małych Form Literackich „Poesia Semper Reformanda”
oraz w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym pt. „Naśladowanie”. Konkursy zostały zorganizowane
przez Zespołu Szkół Samorządowych w Kobylnicy oraz Parafię
Ewangelicko-Augsburską w Słupsku pod honorowym patronatem
prezydenta Słupska Roberta Biedronia.
Troje uczniów z naszej szkoły: Jagoda Pytlowany, Martyna

Pytlik i Oliwer Chrobak napisali opowiadania na konkurs małych form literackich, a Maciej Jura i Maksymilian Damek wzięli
udział w konkursie fotograficznym.
Łącznie na konkursy Poesia Semper Reformanda i Naśladowanie nadesłano blisko 200 prac, z czego ku zaskoczeniu organizatorów przeważały prace literackie. Jury składające się z osób
związanych zawodowo ze sztuką i słowem pisanym, dokonało
wyboru najlepszych prac, które zostały wyeksponowane w ewangelickim kościele św. Krzyża w Słupsku, a część z nich również
opublikowana na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego”.
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W jury zasiedli: Krystyna Mazurkiewicz-Palacz – kierowniczka słupskiej delegatury Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Anna Sujecka – historyczka sztuki
i pracownica Muzeum Pomorza środkowego, Sylwia Pilarek
– koordynator pracy świetlic szkolnych w Kobylnicy oraz prof.
Daniel Kalinowski – dziekan Wydziału Filologiczno-historycznego Akademii Pomorskiej, Danuta Sroka – dyrektorka Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Słupsku, ks. Sławomir Sikora – poeta, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie.
Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród miało
miejsce 9 września 2017 r. podczas Reformacyjno-Marynistycznego Spotkania Młodych, które zorganizowano jako jubileuszową
propozycję dla młodych z całej Polski.
Nasi uczniowie zdobyli dwa wyróżnienia. W kategorii „Poesia
Semper Reformanda” wyróżnienie zdobył uczeń klasy 2 Oliwer
Chrobak, który przygotował pod kierunkiem nauczycielki języka
polskiego pani Klaudii Kowal opowiadanie pt. „Rozmowa z nieznajomym”. W kategorii konkursu fotograficznego wyróżnienie
zdobył Maciej Jura, uczeń klasy 2, który przesłał zdjęcie wykonanej przez niego makiety kościoła Pokoju w jaworze na Dolnym
śląsku.
Maciej jura wraz z rodzicami pojechał na rozdanie nagród
i na weekend marynistyczny w ustce.

MŁODZIEżOWY
OśRODEK WYchOWAWcZY
Wakacje rozpoczęliśmy od zorganizowania kilkudniowego
wypadu w góry Beskidu Małego. Głównym celem było rozwijanie

W programie znalazły się warsztaty żeglarskie, których głównym pomysłodawcą i organizatorem był słupski oddział Ligi
Morskiej i Rzecznej oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Słupsku. uczestnicy warsztatów mogli poznać wiele elementów żeglarskiego życia, ale także spróbować własnych sił na Optimistach (żaglówkach dla dzieci), kajakach, łodziach motorowych
i jachtach dalekomorskich. uczestnicy zwiedzili też Kapitanat
Portu ustka, ustecką latarnię morską, bazę i statek ratownictwa morskiego, zapoznali się ze sprzętem ratowniczym, sprzętem nurkowym i uczyli się wiązania marynarskich węzłów. Każdy
z uczestników warsztatów otrzymał certyfikat.
Podczas uroczystości w Kobylnicy zwycięzcom konkursów
wręczone zostały ufundowane przez sponsorów nagrody. W jej
trakcie Krzyżami Pro Mari Nostro, honorowymi odznaczeniami
przyznawane przez Ligę Morską i Rzeczną, udekorowano dwóch
ewangelików ze Słupska: prof. Antoniego Drapellę z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Rafała Przybyłę ze szkoły
w Kobylnicy.
Gratulujemy naszym uczniom.
Ewa Below
i poszerzanie wiedzy na temat sztuki przetrwania, przełamywanie swoich słabości, nabywanie nowych umiejętności i doświadczeń. W ramach biwaku chłopcy mieli możliwość spróbowania
wspinaczki skałkowej w naturalnym terenie. Zajęcia były przeprowadzone przez profesjonalnego instruktora wspinaczki. Ponadto mieli możliwość strzelania z łuku do własnoręcznie skonstruowanych tarcz oraz posmakowania życia obozowego wraz
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z jego zaletami i wadami. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt iż
przyjemności te były okupione kilkunastokilometrowym marszem
przez góry w wysokich temperaturach i z ciężkim ekwipunkiem.
coś za coś.
Kolejnymi atrakcjami wakacyjnymi były: udział w projekcji filmu pt: „Volta” w kinie helios w Bielsku-Białej, wyjazdy na basen
i zażywanie kąpieli zarówno tych wodnych jak i słonecznych, zapoznawanie się z technikami linowymi i zabawa w Parku Linowym w Wodzisławiu śląskim.
I jak co roku przychodzi czas na turnus wyjazdowy. celem tegorocznego wyjazdu był Lidzbark Warmiński, który stanowi doskonały punkt wypadowy do zwiedzania okolicznych zabytków.

PAźDZIERNIK

2017

Ponadto miasteczko samo w sobie jest urokliwym miejscem,
bogatym w atrakcje turystyczne, z czego nie omieszkaliśmy
skorzystać.
Po powrocie do jaworza, stęsknieni za górami wyruszyliśmy
na kolejną wycieczkę. Tym razem celem stała się czantoria, która mimo swojej łagodności dała nam nieźle w kość :) No cóż...
koniec wakacji zbliżał się nieubłaganie, więc staraliśmy się je wykorzystać jak najlepiej i do końca… tak więc korzystaliśmy z zaplecza łuczniczego oraz rozwijaliśmy tężyznę fizyczną na tzw.
street workoucie. I stało się…. Koniec laby, czas do szkoły…
z utęsknieniem czekamy na następne wakacje.
jolanta Damek

OrGanizaCJe pOzarzĄdOWe
WAKAcjE 2017
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w jaworzu jak co
roku zorganizował w czasie wakacji wyjazdy na wycieczki, w których brały udział dzieci z naszej gminy w wieku od 7 do 16 lat.
W wycieczkach łącznie wzięło udział 75 dzieci. Byli to podopieczni świetlicy wsparcia dziennego w jaworzu jak i dzieci spoza
świetlicy. W wycieczkach łącznie wzięło udział 75 dzieci. Wyjazdy organizowane były w każdą środę lipca i sierpnia. Odbyło się
łączne 9 wycieczek: na basen w zależności od pogody – odkryty w cieszynie lub kryty w Skoczowie, kręgielnię, w góry, do Leśnego Parku Niespodzianek w ustroniu, do Zaczarowanego Lasu
koło częstochowy, do Miasteczka Weesternowego w żorach.

„Jestem ewangelikiem”
Pod takim hasłem odbywały się tegoroczne półkolonie zorganizowane przez parafię ewangelicko-Augsburską z jaworza.
W przedsięwzięciu trwającym od 10 do 16 lipca uczestniczyło 80
dzieci, a w grupie znaleźli się wychowankowie szkół podstawowych, przedszkoli oraz maluchy w wieku od 3 do 4 lat. Tematyka zajęć podzielona była na trzy główne obszary. Pierwszy dotyczył tematyki biblijnej związanej z byciem ewangelikiem oraz
hymnu kościoła w nowej aranżacji muzycznej, która spodobała
się kolonistom. Drugi obszar traktował o herbie Kościoła – Róży
Lutra oraz nauce z nią związanej. Dzieci poznawały historię emblematu oraz znaczenie kolorów, by później w pracach plastycznych przedstawić znak widziany własnymi oczyma. Trzeci obszar
związany był z Flagą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – jej
pochodzeniem i historią, również w tym przypadku chorągiew została przez uczestników zajęć plastycznych uwieczniona w pracach. Oprócz zajęć związanych z Biblią i historią kościoła zorganizowano dwie wycieczki. Podczas pierwszej eskapady koloniści
odwiedzili Zamek Sułkowskich w Bielsku-Białej, gdzie zwiedzali
wystawę zatytułowaną: „Pod znakiem Róży nad Białą”, a poświęconą reformacji w Bielsku-Białej i okolicach. Brali także udział
w warsztatach w ramach wystawy, podczas których malowali na
szkle Różę Lutra. Dzieci ponadto uczestniczyły w ciekawych zajęciach w bielskim Domu Tkacza nie tylko plastycznych, ale także farbowania tkanin czy wykonywania różnego rodzaju wydruków. Oczywiście jeśli wycieczka do Bielska-Białej, to koniecznie w programie znalazło się zwiedzanie Wytwórni Filmów
Rysunkowych i w tym przypadku o nudzie nie było mowy. Druga
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wyprawa podzielona była na dwa etapy, najpierw koloniści zwiedzili Kościół jezusowy w cieszynie wraz z Muzeum Reformacji,
by później obejrzeć największe organy na śląsku cieszyńskim
odrestaurowane w tym roku. Dzieci nie tylko mogły słuchać pięknego brzmienia instrumentu, ale co ważniejsze zobaczyć go od
wewnątrz. Później milusińscy pojechali do Kościoła Leśnego na
Równicy, gdzie w czasach prześladowań ewangelików odbywały
się nabożeństwa. Podczas półkolonii nie zabrakło stałego punktu programu czyli zorganizowanego w hali sportowej przy jasienickiej podstawówce Dnia sportu z licznymi zabawami i konkurencjami sportowymi w różnych kategoriach wiekowych, każde
dziecko biorące udział w zawodach otrzymało nagrodę. Warto
dodać, że kolonistami przez cały czas trwania wypoczynku opiekowali się pedagodzy oraz wolontariusze, których i w tym roku
nie zabrakło pomimo czasu urlopowego. Organizatorzy półkolonii dziękują za finansowe wsparcie wójtowi Gminy jaworze, dzięki któremu dzieci miały urozmaicony i ciekawy program.
Przygotowała Agata jędrysko
Wakacje w parafii rzymskokatolickiej pw. Opatrzności Bożej
Okres wakacyjny w parafii możemy podzielić na dwie części.
Pierwsza dedykowana była parafianom, którzy korzystali z różnych form wypoczynku w rozmaitych formacjach. Natomiast druga była przeznaczona dla gości z terenu Archidiecezji Katowickiej
uczestniczących w zorganizowanych przez jaworzańską parafię
„Wakacjach z Bogiem”. Spotkania w ramach tej akcji odbywały
się w Domu Katechetycznym. Pomyślano również o milusińskich,
którzy w lipcu wraz z proboszczem ks. Stanisławem Filapkiem
w ramach jednodniowych półkolonii pojechali do Inwałdu. Grupa odwiedziła tamtejszą parafię Narodzenia NMP, gdzie gospodarzem jest ks. Piotr Liptak, były wikary z jaworza. Była wspólna zabawa, ognisko i nie lada atrakcja czyli zwiedzanie Parku
Miniatur. W tym czasie młodzież zwiedzała Bazylikę Ofiarowania
NMP w Wadowicach oraz Muzeum św. jana Pawła II, urządzone
w mieszkaniu, gdzie Karol Wojtyła spędził dzieciństwo.
To nie cała oferta wakacyjna przygotowana przez jaworzańską parafię, bowiem 15-osobowa grupa młodych ludzi wzięła
udział w 9-dniowych rekolekcjach Dzieci Maryi, które były zorganizowane w różnych zakątkach Diecezji Bielsko-żywieckiej
m.in. w Zabrzegu, Skoczowie, Pogórzu czy Brennej. Kolejna

TOWARZYSTWO
MIŁOśNIKóW jAWORZA
Bajka magiczna na Śląsku Cieszyńskim
W jaworzańskiej Galerii Pod Groniem 17 września 2017r.
o godz. 15.00 na kolejnych posiadach zorganizowanych przez
Towarzystwo Miłośników jaworza dr hab. Grzegorz Studnicki
mówił o znaczeniu bajki magicznej w kulturze Śląska
Cieszyńskiego.
Prezes Towarzystwa Miłośników jaworza – Ryszard Stanclik
przywitał wszystkich przybyłych na spotkanie oraz przedstawił postać naszego gościa, który przyjechał do nas już po
raz szósty. Grzegorz Studnicki studia magisterskie ukończył
w 2001 roku na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym uniwersytetu śląskiego Filii w cieszynie na kierunku etnologia, a studia doktoranckie ukończył w 2005 roku na Wydziale Nauk Społecznych uniwersytetu śląskiego, gdzie w 2006 roku uzyskał

grupa młodych ludzi uczestniczyła w rekolekcjach Ruchu światło
i życie w Zagórniku koło Andrychowa oraz w Łodygowicach.
Wczasy z Panem Bogiem to znakomity moment, by poddać się
reﬂeksji nad własnym życiem duchowym i pogłębić wiarę, z czego
młodzi chętnie skorzystali. Dla kolejnej grupy ks. Kamil oraz Maja
i Włodzimierz Saletnikowie zorganizowali 10dniowy pobyt w Pieninach. Na ten typowy turystyczny wypad z „Bogiem w plecaku”
pojechała 20-osobowa grupa, wielbiąc Stwórcę w pięknie natury.
Warto na koniec zerknąć na to, co działo się podczas pobytu gości z Archidiecezji Katowickiej. Na rekolekcje w trzech turnusach przyjeżdżała do jaworza młodzież oazowa, która po
rocznej przerwie remontowej ponownie mogła gościć w Domu
Katechetycznym, w centrum Parku Zdrojowego. W sumie z tej
formy wypoczynku skorzystało 170 osób, które nie tylko miały
swoje Dni Wspólnoty, ale także gościły ks. bpa seniora Damiana
Zimonia, a podczas II turnusu ks. bpa Marka Szkudło. centralnym punktem bogatego programu była Msza św. celebrowana
w amfiteatrze. W nabożeństwie uczestniczyło ponad 500 oazowiczów – część dojeżdżała do jaworza z ustronia i z Brennej, natomiast podczas III turnusu wszyscy pojechali na Dzień Skupienia
do ustronia.
Oprac. Piotr Filipkowski
stopień doktora w zakresie socjologii. Od 2002 roku pracuje
w Muzeum śląska cieszyńskiego, a od 2004 roku jest związany
z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej uniwersytetu śląskiego. Od 2003 roku jest członkiem Sekcji Ludoznawczej przy
Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego
w Republice czeskiej, a od 2009 roku jest członkiem cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
Najbardziej znanymi popularyzatorami bojek z terenu śląska
cieszyńskiego byli Gustaw Morcinek, józef Ondrusz i Bogumił
hoﬀ. Pierwszy z nich zasłyszane bajki interpretował poetycko
i osadzał w realiach śląska cieszyńskiego, lub postacie występujące w bajkach są autentycznymi ludźmi mieszkającymi na tym
terenie. Bajki mniej lub bardziej przetworzone literacko były drukowane m in. w „Gwiazdce cieszyńskiej”. W dawnych czasach
opowiadanie bajek zastępowało radio, telewizję, Internet i było
formą spędzania wolnego czasu. Opowiadano je w magiczny
czas np. wieczorem lub o północy, w czasie szkubaczek lub łuskanio fazoli. Bojki były osadzone w realnych miejscach lub opowiadały o realnych osobach wplątanych w magiczne wydarzenia.
Bojki ostrzegały również przed niebezpieczeństwem, uczyły właściwego zachowania; głównie dzieci.
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Postacie bajkowego świata.
Meluzyna (syrena) kobieta ryba. Opowieść ta powstała we
Francji około 1392 roku i mówiła o pięknej kobiecie przybyłej zza
siedmiu gór i siedmiu rzek, która poślubiła bogatego i pięknego
szlachcica, stawiając jeden warunek. Raz w roku musi być sama.
Bajkę tę spopularyzował w Polsce Gustaw Morcinek w książeczce „Opowieści o Meluzynie”.
czarna Księżna mieszkała w zamku na Goduli, który po jej
śmierci zapadł się i w jego miejscu powstał kamieniołom. W dniu
pogrzebu czarnej Księżnej trumna była wieziona na wozie zaprzężonym w woły i tam, gdzie woły stanęły i zapadły pod ziemię,
powstał Kościół na Kościelcu w cierlicku.
Ondraszek czyli Ondra Szebesta był postacią autentyczną,
żył na przełomie XVIII i XIX wieku, trudnił się zbójectwem. Został
on zamordowany przez juraszka swojego kompana z bandy, którą dowodził. jego skarby były pochowane w różnych miejscach
na śląsku cieszyńskim m.in. na Ochodzitej i na chełmie. Skarbów tych pilnują jaroszki.
Strzigi i Strzigonie – postacie bajkowe były to dzieci zmarłe
przed chrztem lub urodzone z zębami. Były to postacie właściwie nieszkodliwe, ich działalność polegała na niszczeniu odzieży.
śpiący Rycerze na czantorii lub Górze chełm. Opowieść rozpropagowana przez Gustawa Morcinka.
utopce zielone stworki mieszkające w stawach i rzekach.
Wszystkie opowieści o utopkach miały za zadanie ustrzec dzieci przed utopieniem w zbiornikach wodnych. „Nie chodź blisko
wody, bo cie utopiec porwie”.
Przed Strzigami, Strzigoniami i utopcami chroniła ludzi roślina zwana przytulią.
Nocznice włóczyły chłopów po lasach i polach oraz zabierały ich pieniądze.

z ŻYCia kOŚCiOŁÓW
RZYMSKOKATOLIcKA PARAFIA POD
WEZWANIEM OPATRZNOścI BOżEj
W jAWORZu
Święto podwyższenia krzyża z błatniańskim akcentem
W kościele katolickim święto Podwyższenia Krzyża przypada
14 września. święto to zgodnie z tradycją nawiązuje do odnalezienia relikwii Krzyża, na którym umarł jezus chrystus, które dziś
przechowywane są w Bazylice Grobu Pańskiego w jerozolimie.
I tu pojawia się pytanie – jaki to ma związek z Błatnią? Od tego
roku ma znaczenie symboliczne.
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Opowieści dr. hab. Grzegorza Studnickiego ilustrowane były
pokazem multimedialnym.
- A kto wie, jak wygląda bebok?
Po wysłuchaniu tych wszystkich bardzo interesujących informacji przyszedł czas na pytania, dyskusję, kawę, herbatę oraz
pyszne kołocze. Bardzo wielu ciekawych informacji wysłuchały
24 osoby, członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników
jaworza.
Na następne posiady zapraszamy Państwa do sali parafialnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w jaworzu
w dniu 22.10.2017r. na godzinę 15.00. Tematem będzie 500 lat
Reformacji. Prelekcję wygłosi ks. Władysław Wantulok.
Sekretarz Towarzystwa Miłośników jaworza Marcin Biłek

2017

PAźDZIERNIK

25

Wielu z nas wychodziło na Błatnią szlakiem od leśniczówki w jaworzu Górnym, przypomnijmy sobie pokrótce tą trasę.
Idąc wspomnianym traktem, po drodze jako punkty orientacyjne mijamy obelisk poświęcony pamięci zmarłego w tym miejscu
h. Richtera, a dochodząc pod samą Błatnią, gdzie stykają się
szlaki z jaworza Górnego i Wapienicy, przychodzi nam wspinać
się stromym podejściem na sam szczyt. Po prawej stronie mijamy stary przedwojenny dom państwa Greniów. Właśnie jeszcze
przed kilku laty, szlak prowadził bliżej ich domostwa, a tuż obok
stał stary krzyż. Wiosną tego roku, idąc na szczyt, nie można już
było już zobaczyć krzyża, gęste zarośla skutecznie utrudniły dostrzeżenie samego domu Greniów. Dlatego właśnie w tym roku
nowi właściciele posesji – Państwo żurek, postanowili odnowić
krzyż, zaś proboszcz jaworzańskiej parafii ks. Stanisław Filapek
wraz z grupą ok. 30 parafian 14 września udał się na Błatnią,
uczestnicząc w obrzędzie poświęcenia odnowionego krzyża, pod
którym o 15-stej odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Na zdjęciach: odnowiony Krzyż i stary z archiwum EJ z 2004
roku. Jak wynika z relacji Andrzeja Śliwki (byłego przewodniczącego rady Gminy Jaworze a zarazem obecnie członka zarządu Stowarzyszenia Jaworze Zdrój), ów stary krzyż jaki widnieje na archiwalnym zdjęciu, jest krzyżem wykonanym przez
Stanisława Kanię z Jaworza Nałęża przed około 30 laty. W to
miejsce na Błatnią wywieźli krzyż mieszkańcy Nałęża – Jan
Żerdka, Franciszek Herzyk i Mieczysław Śliwka. Jak wspomina
Andrzej Śliwka, nie do końca wiadomo, dlaczego ów krzyż stanął
w tym miejscu. Z opowiadań swego Ojca pamięta, że gdzieś na
szlaku na Błatnią od uderzenia pioruna zginęła jedna z młodych
dziewczyn, która ze swą siostrą szła tym szlakiem. Co się stało
z drugą siostrą, i czy to miejsce związane jest z tym wydarzeniem, tego nie wiemy…
Piotr Filipkowski
Foto: udostępnione przez ks. St. Filapka
Foto dawnego krzyża – P. Filipkowski

z karT HiSTOrii
Z ANDRZEjEM śLIWKą
NA SPAcER PO
DAWNYch jASIONKAch
jasionki czyli jaworze Nałęże – do dziś spokojna enklawa
jaworza schowana w dolinie jasionki, otoczona z każdej strony lasami Beskidu śląskiego. jedynym „oknem na świat” jest

północna strona tej części naszej gminy. To umowne okno jest
zarazem bramą wejściową do przepięknego zakątka jaworza,
który pomimo coraz liczniejszej zabudowy – szczególnie datowanej od schyłku XX wieku po dzień dzisiejszy – nadal zachowało
nieco dziewiczy charakter. Może i dobrze, że ta część jaworza
nie stała się swego rodzaju zagłębiem turystyczno-rozrywkowym.
czas zdaje się tu płynąć wolniej, wrażenie to pogłębia fakt, że
oprócz kościółka św. jana Nepomucena, dwóch domów oferujących m.in. noclegi, starej szkoły, kilku starych zabudowań i nowych willi mieszkalnych niewiele się zmieniło. Warto zatem zadać
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sobie pytanie, czy dawniej było w tym miejscu coś więcej, niż wyżej wspomniana infrastruktura? Choć to prawie niemożliwe, odpowiedź brzmi – tak. Już wiele razy na łamach Echa Jaworza
publikowaliśmy wspomnienia Andrzeja Śliwki dotyczące Błatni,
dawnej szkoły w Nałężu, teatru amatorskiego, dawnych zwyczajów, życia codziennego itp. Wracamy po krótkiej przerwie do
wspomnień byłego samorządowca i prezesa Stowarzyszenia Jaworze Zdrój, człowieka wciąż zaangażowanego społecznie i spisującego wspomnienia z czasów dzieciństwa i młodości. Także
przekazującego wartość absolutną czyli przekaz otrzymany od
starzyków.
Wróćmy do Jaworza Nałęża, w którym, jak się okazuje, przed
II wojną światową wiele się działo, a i po wojnie (po rozminowaniu
terenu przez saperów do początku lat 50-tych XX wieku) również
toczyło się ożywione życie sportowe i kulturalne, o czym opowiada Andrzej Śliwka.
To wrażenie spokoju i pewnego zastania bardziej odnosi się
do czasów powojennych, a szczególnie dotyczy lat 80-tych XX,
aż do dzisiaj. Przecież wcześniej było inaczej. Oczywiście pomijamy lata okupacji hitlerowskiej i czas do początku lat 50-tych,
kiedy saperzy rozminowali Nałęże, o czym już też była mowa
w naszym miesięczniku.
Zacznijmy od tego, jak było na co dzień. Po wojnie zawodowo czyli etatowo pracowali mężczyźni – czy to w leśnictwie czy
w bielskich fabrykach, natomiast kobiety „siedziały” w domu.
Wiem, że to brzmi obraźliwie, ale tak się kiedyś mówiło. Oczywiście to „siedzenie w domu” oznaczało nieraz jeszcze więcej pracy
niż w przypadku mężczyzn, bowiem kobieta zajmowała się wychowaniem dzieci, co oznaczało nie tylko opiekę, ale przygotowanie posiłków, odprowadzanie do szkoły, pranie ręczne – nie jak
dziś w automacie, oraz pracę w przydomowym gospodarstwie –
nakarmienie zwierząt w obejściu, zmiana wyściółki dla nich, prace na przydomowej roli. Choć z racji ukształtowania terenu przy
każdym domu powierzchnia pól do obrobienia nie była wielka –
jeśli ktoś posiadał hektar, to uważano że ma dużo pola – jednak
nawet na małym skrawku ziemi było sporo pracy. Z reguły było to
po kilkadziesiąt arów ziemi pod uprawy i na siano dla zwierząt.
Jak popatrzymy na te wszystkie obowiązki, jakie spoczywały na
„siedzących” w domach kobietach, to nie ma im czego zazdrościć, dlatego mężczyźni po powrocie z pracy musieli włączyć się
do prac domowych.
Wróćmy teraz do początków zasiedlania Nałęża, które datuje się od XIX wieku, gdy właścicielami Jaworza – w tym Nałęża – została rodzina Saint Genois d’Anneacourt. Zasiedlanie odbywało się od dołu czyli od strony Jaworza Górnego, mniej więcej od dzisiejszego skrzyżowania ulic Słonecznej i Wrzosowej, aż
do ulicy Cisowej i dalej w górę Doliny Jasionki. Nałęże miało też
swoją numerację od granicy z Jaworzem Górnym, do góry w stro-
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nę Błatni numery układały się rosnąco.
Początkowo zgodnie z wolą właścicieli Nałęża, prawo do osiedlania się w Nałężu mieli zatrudnieni w lasach drwale i ich najbliższe rodziny oraz „Wołosi” pracujący przy regulacji rzeki Jasionki.
Wraz z zasiedleniem Nałęża w pierwszej połowie XIX wieku,
powstała tu huta szkła (podobna działała w dzielnicy Brennej –
Hucisko – przyp.red), tartak, wypalano także węgiel drzewny i wydobywano rudę żelaza. Jeśli chodzi o dawną Hutę Szkła z inicjatywy Urzędu Gminy Jaworze przy wsparciu środków unijnych
m.in. odtworzono makietę dawnego pieca hutniczego opalanego wytwarzanym tutaj węglem drzewnym i wykonano dostępną
w Internecie stronę „Szklanym szlakiem Jaworza”.
Ponadto w owych czasach działał w Nałężu tartak, który mieścił się naprzeciw domu Państwa Sikorów (byłej gajówki) przy ul.
Cisowej (poniżej murowanego budynku dawnej szkoły). W budynku dawniej zamieszkiwanym przez Państwa Rusinów – nad kapliczką w Nałężu – mieściła się tzw. szmalozarnia – czyli miejsce
gdzie wypalano m.in. węgiel drzewny. Ta część zbocza górskiego była wówczas całkowicie zalesiona i stąd pozyskiwano drewno na potrzeby „przemysłu hutniczego”, jak moglibyśmy szumnie
dziś powiedzieć.
Ponadto wydobywano w Nałężu rudę żelaza. Nie mieliśmy
huty tak jak np. na Górnym Śląsku, tutaj ruda na tzw moczarach
wydobywała się sama. Wody gruntowe utrzymujące się znacznie
powyżej stanów dzisiejszych tworzyły „krecie kopce”, które były
brązowe od rudy żelaza. Samorzutnie powstawały one przy dzisiejszej ulicy Cisowej po stronie istniejącego do dziś lasu i mokradła, lub studzienki z jodłowymi kręgami. Kiedyś rosnące tu jodły
miały po 1,5 metra średnicy, stąd np. starzyk, pracując jako drwal,
nieraz dwa dni spędzał przy ścięciu takiego drzewa. Wracając do
studzienki i źródełka – nie było możliwe picie tej wody, która jedynie nadawała się do prac przydomowych lub wyrabiania masła,
gdyż dzięki tej „żelaznej” wodzie było ono twardsze. Stąd też mówiło się, że ktoś idzie do „Rudy” albo na „Moczary” lub do „Sztola”,
bo w tych miejscach woda wypychała na górę rudę żelaza. Dziś
już tego nie widać, gdyż poziom wód gruntowych znacznie się obniżył. Nie wiem, gdzie wywożono tę rudę żelaza. Na pewno nie
wytapiano go w Jaworzu, bo to technicznie nie byłoby możliwe,
a najbliższa huta mieściła się w Trzyńcu (dziś po czeskiej stronie
Śląska Cieszyńskiego).
Wraz z zasiedlaniem dolnej części Nałęża rodzina Saint
Genois d’Anneacourt pozwoliła na zasiedlanie Grabki i Błatni.
Te przysiółki miały również swoją numerację domów np. na
Grabce 1-7, a na Błatni od 8-14. Według tego co też zapisała
Jadwiga Roik w swojej książce „Dzieje Jaworza na przestrzeni
wieków”, pierwsze domy w Nałężu miały nadawaną numerację
od połowy XIX wieku. Ponadto każdy budynek od Nałęża poprzez
Grabkę na Błatnią ma przypisaną przez miejscową ludność nazwę np. Pasternówka, Pod Rakową itd., jednak o tym szerzej
opowiem przy kolejnym spotkaniu.
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Oprócz tej drobnej wytwórczości „przemysłowej” w Nałężu
przed I wojną światową działały dwie restauracje, a właściwie
karczmy. Jedna przy dzisiejszej ulicy Cisowej u Steklów (dziś posesja Kaniów) i trochę dalej na zboczu „Wysranej” przy dzisiejszej ulicy Góreckiej u Państwa Koniecznych. Jak na ówczesne
czasy to było sporo. Jak się te dwie karczmy utrzymały? Może też
dlatego, że wówczas częściej korzystało się z tzw. „wody ognistej”, a poza tym jak ktoś chciał iść do Brennej lub Szczyrku od
strony Jasienicy, to korzystał z Doliny Jasionki, więc i mógł skorzystać z oferty tych karczmarzy. Poza tym, jeśli komu „spragnionemu” zabrakło „samogonu”, to szedł na „achtlika” do tej czy innej gospody. Ponadto już w XX wieku w czasach „kolei żelaznej”
Frydek-Mistek-Cieszyn-Bielsko bywali goście – dziś nazwalibyśmy ich turystami – którzy chodzili po górach. Jak pamiętam
z opowiadań starzyków, po I wojnie światowej szczególnie w dzień
3 Maja do dzisiejszego Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski
na Górce w Szczyrku ściągały tłumy wiernych. Zatem z Jaworza,
Jasienicy i Nałęża szły całe procesje przez Błatnią do Szczyrku
na Górkę. Praktycznie wszyscy katolicy – przynajmniej z Nałęża
– także szli 3 Maja na Górkę. Dziś to lokalne sanktuarium jest nieco zapomniane, ale wówczas było znanym miejscem.
Teraz przenieśmy się do czasów po II wojnie światowej czyli
do lat 50-tych XX wieku. O działającym teatrze amatorskim już pisaliśmy w poprzednich latach, jednak jeszcze trzeba wspomnieć
o „klubach sportowych” i zespołach muzycznych.
Dodam, że przez wiele lat nie używało się nazwy „Nałęże”
lecz „Jesionki”, choć chyba bardziej poprawną nazwą są „Jasionki” od rzeczki Jasionka i nazwy miejscowości poniżej – Jasienicy (a nie Jesienicy). Poza tym na Grabkę czy osiedle na Błatni
mówiło się „sężenua” (od nazwiska właścicieli). W przypadku samej Błatni, funkcjonowały nazwy Błotny czy Błatno. Po II wojnie
światowej domy w tym rejonie zostały zniszczone pod sam koniec działań wojennych, gdyż z jednej strony trwały walki o Berlin,
a z drugiej żołnierze Wehrmachtu bronili się tu do kwietnia 1945
roku. Potem podczas rozminowywania Nałęża od strony lasku
należącego do Bierów wybuchy niemieckich min było słychać do
1955 roku.
Wracając do życia kulturalnego, które rozwinęło się po
1955 roku. Z jednej strony była to reaktywacja Macierzy Ziemi
Cieszyńskiej, z drugiej działania Związku Młodzieży Wiejskiej.
Takiego społecznikowskiego bakcyla złapałem w Skoczowie,
gdzie w 1960 roku ukończyłem szkołę, a potem zamieszkałem
na krótki czas w Pogórzu. Po powrocie do Nałęża włączyłem się
w działalność kulturalną na tym terenie.
Życie towarzyskie i artystyczne rozkwitało po wojnie, właściwie do momentu elektryfikacji wsi, pojawienia się radioodbiorników w gospodarstwach domowych, no i później telewizorów.
Również zmiany w zachowaniach społeczeństwa można było zaobserwować w ostatnich latach, gdy Internet stał się powszechnie dostępny, a nowoczesne technologie, jak smartfony z różnymi
aplikacjami społecznościowymi pozwalają nam na zamknięcie się
ze swoim telefonem lub tabletem w towarzystwie wirtualnych znajomych. Podobnie jak dzisiaj i 50-60 lat temu ludzie łaknęli rozrywki, mam na myśli teatr, dziecięce przedstawienia czy potańcówki. Kiedy wiadomości zaczęły docierać przez radio w domu,
później i muzyki można było słuchać z radioodbiornika, mniej już
było chętnych do wyjścia z domu.
I tak w latach 60-tych w Nałężu działała Macierz Ziemi
Cieszyńskiej, Związek Młodzieży Wiejskiej, Liga Obrony
Kraju, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
„Ondraszek” i klub sportowy. Choć tą ostatnią nazwę możemy przyjąć symbolicznie, bo „klub” nie był sformalizowany, ale
była to grupa młodych ludzi grających w piłkę nożną na zboczu
„Wysranej”. Oczywiście nie było to boisko w dzisiejszym rozumieniu, a i piłka była sznurowana. Jako że znałem się na tapicer-

stwie, musiałem ją co jakiś czas zszywać ściegiem krytym, to była
nasza jedyna „futbolówka”. Wcześniej już grywałem w piłkę w Pogórzu. Ten „klub” sportowy działał jakieś 7 lat tj. do momentu, kiedy stanął tam dom mieszkalny, wówczas już nie mieliśmy gdzie
grać. Dopiero gdy wyłożono asfaltem boisko przy szkole podstawowej nr 2 w Nałężu, wówczas tam grywaliśmy, ale już głównie
w siatkówkę, w którą już grali mieszkańcy z Nałęża, Jaworza,
Bierów i Jasienicy.
Pozostając w tematyce sportowo-rekreacyjnej, dodam, że
przez około 20 lat prowadziłem w Nałężu Związek Młodzieży
Wiejskiej i muszę stwierdzić, że w ZMW, PTTK i LOKu było wówczas więcej członków niż samych mieszkańców Nałęża. Do naszych kół należeli koledzy i koleżanki z Komorowic, Wapienicy,
Jasienicy, Rudzicy i nie pamiętam już, czy nie z jeszcze innych
wiosek.
Jeśli chodzi o koło PTTK, to działało bardzo prężnie, nieraz co
weekend wychodziło się na górskie szlaki. Poprzez tą organizację bielskie zakłady pracy organizowały rajdy „metalowców” (nie
mylić z muzyką metalową, lecz przemysłem – przyp.red), włókniarzy, nauczycieli itp. Każdy chciał zdobyć punkty do Górskiej
Organizacji Turystycznej.
Również prężnie w Nałężu działał LOK (Liga Obrony Kraju).
Tu w Jasionkach organizowaliśmy cieszące się sporym zainteresowaniem młodych ludzi zawody strzeleckie, oraz tzw. dwubój
czyli np. bieg z karabinkiem na Błatnią i tam na czas oddanie kilku strzałów do celu. Niejeden młodzieniec, gdy tam wybiegł, z ledwością mógł utrzymać jeszcze w ręce karabin, nie mówiąc już
o celności strzału. Głównie w weekendy organizowaliśmy te zawody i tak rzecz trwała do 1981 roku. Dlaczego do tego roku?
Pamiętamy wszyscy 13 grudnia czyli wprowadzenie stanu wojennego, cała broń i amunicja została zarekwirowana przez milicję i wojsko. Po zniesieniu stanu wojennego wprowadzono nowe
zasady związane z przechowywaniem broni, których nie mieliśmy możliwości spełnić. Stąd stan wojenny zakończył w Nałężu
działanie LOKu w dotychczasowym zakresie. Natomiast poprzednio organizowane zawody strzeleckie – patrząc na współczesne
przepisy prawne – nie spełniałyby żadnych norm, jednak wówczas przygotowanie ich było o wiele łatwiejsze, nikomu przez lata
nic się nie stało, żadnych wypadków również nie odnotowaliśmy.
W latach 60-tych podczas zawodów ważne było, aby zdać tyle
samo łusek, ile było wydanej amunicji. Robiło się kulochwyt oznaczony chorągiewkami i można było organizować zawody bez
zgłaszania imprezy komukolwiek. Dziś byłoby to nie do pomyślenia.
W kwestii bogatego życia kulturalnego warto wspomnieć
zespół muzyczny, który wówczas mieliśmy. Nikt z członków grupy nie miał jakiegokolwiek przygotowania muzycznego, po prostu
miał talent lub czuł, że go ma. Gitary i inne instrumenty były albo
naprawiane na bazie już gdzieś używanych, lub robione od podstaw. Tak więc zebrała się grupka pięciu chłopaków (w tym dwóch
chyba z Wapienicy). Zespół nazywał się „GEJCZ” i proszę
w tym miejscu nie mieć żadnych dwuznacznych skojarzeń, po
prostu nazwa wzięła się od pierwszych liter imion członków zespołu (Gienek czyli Eugeniusz, Edward, Józef, Czesław), którzy
grali na gitarach, akordeonie i perkusji. Ten zespół przygrywał
w Nałężu na wszystkich wieczorkach tanecznych, zabawach, weselach itp. Próby grupy odbywały się w domach. Później zaczęliśmy remontować dawną starą szkołę drewnianą (powyżej murowanej), która dziś jest odbudowana jako dom mieszkalny przez
nowego właściciela. Tam w tym dawnym starym budynku szkoły drewnianej ćwiczyli członkowie zespołu muzycznego, tutaj też
była duża sala – o czym już mówiłem – wykorzystywana niegdyś
do przedstawień teatralnych, a także na potańcówki organizowane co 2 tygodnie, czyli mówiąc bardziej współczesnym językiem
dancingi. Jednak w sobotnie przerwy między tymi dancingami
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organizowaliśmy spotkania przy ognisku i pieczenie kiełbasy czy
ziemniaków czy po prostu ognisko, by spędzić czas w gronie znajomych. Dziś- mam takie wrażenie – kontakty osobiste zastępują te w świecie wirtualnym, a przecież spotkania człowieka z człowiekiem nie da się niczym zastąpić.
W latach 60-tych poniżej dzisiejszego Gościńca Państwa
Steklów bielski oddział PKS założył bazę rekreacyjną dla swoich
pracowników i ich rodzin, gdzie odbywały się potańcówki i ogniska. Tutaj również schodzili się mieszkańcy Jaworza, a szczególnie my młodzi ludzie, gdyż obok ich weekendowego ośrodka był
plac zabaw dla dzieci z różnymi huśtawkami czy prętami do wspinania. Poza tym można było sobie zrobić fotografię, wkładając
głowę w wyciętą z tektury bajkową postać. Też miałem takie zdjęcie, choć jego wspomnienie nie jest dla mnie zbyt miłe do dziś.
Poszedłem tam ze swoim małym pieskiem, a w drodze powrotnej
zabiło go auto, które wówczas było rzadkością na dzisiejszej ulicy Cisowej, jednak pamiętam to do dziś.
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Oprócz tego ważna jest działalność Katowickiej Chorągwi
ZHP w Jaworzu. Jak sięgam pamięcią, ich obozowiska były dla
nas nie lada gratką. Z jednej strony harcerze pomagali mieszkańcom w ich pracach polowych, rąbaniu drzewa na zimę oraz
w pracach przy gospodarce, a z drugiej organizowali wewnętrzne przedstawienia z udziałem „indian”, na które chętnie przychodzili okoliczni mieszkańcy Nałęża. To była duża atrakcja, zabawy
obozowe harcerzy z „Indianami” w tle, wspólne harcerskie ognisko i śpiew piosenek patriotycznych. Dla wielu z nas to niezapomniane chwile, a ich współtwórcą był hm. Eugeniusz Miętus.
Razem zaczęliśmy przed dziesięcioleciami z Eugeniuszem
Miętusem współtworzyć tę koegzystencję harcerzy z mieszkańcami Jasionek. On z ramienia ZHP, ja ze strony ZMW.
W kolejnym Echu postaram się przybliżyć nazwy miejscowe
nałężan używane przed laty.
Andrzej Śliwka
Oprac. Piotr Filipkowski

SpOrTOWe JaWOrze
GKS cZARNI jAWORZE
iii piknik GkS Czarni Jaworze – „zdrowo bo sportowo”
W niedzielę 11 września na boisku przy ul. Koralowej GKS
czarni jaworze przy współpracy z uG jaworze zorganizował III
Piknik Sportowy „Zdrowo bo sportowo”. W tym roku była to już
II edycja pikniku sportowego. Tym razem pogoda w pełni dopisała, a organizatorzy zadbali o odpowiedni poziom imprezy. Dla
dzieciaków zostały zorganizowane rozgrywki sportowe na murawie boiska, pomyślano też o tych dzieciach, które niekoniecznie
rozkoszują się różnego rodzaju turniejami. Zatem były: dmuchane zjeżdżalnie, plac zabaw, ścianka wspinaczkowa, punkt szkoły językowej z malowankami, malowanie buziek itd. Nie zabrakło
również słodkich wypieków, grillowanych potraw i zimnych oraz
ciepłych napojów. Obecni na trybunie rodzice i dziadkowie mogli
dopingować najmłodszych do sportowej rywalizacji.
Piotr Filipkowski

BESKID DRAGON
W dniach 04-10 września w Skopije w Macedonii odbyły się
ME kadetów i juniorów. Klub z Bielska Białej reprezentowali kadrowicze Marta Skuza, nikola kaleta , emilia zajdel, Julian

Graboś oraz Oliwia Czader. Brązową medalistką została Marta
Skuza w formule full-contact, Oliwia czader oraz julian Graboś
uplasowali się na 5 lokatach, poza strefą punktową znalazły się
Nikola Kaleta oraz Emilia Zajdel. W dniach 14-17 09 2017 we
Włoszczakowicach koło Leszna odbyły się MP seniorów w L-c.
Wicemistrzami Polski zostali Dominik Marek kat 94 kg oraz Aleksandra ciężka kat 60 kg.
Info Beskid Dragon
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TekST SpOnSOrOWanY
UCz SiĘ z naMi anGieLSkieGO!
Lato już za nami - nadchodzi jesień, a z nią częste dywagacje o pogodzie za oknem… Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, pogodę w Polsce można opisać jednym przymiotnikiem: „changeable” (zmienna).
W tym numerze:
Talking about the weather and Weather idioms
 What’s the weather like today? (jaka jest dzisiaj pogoda?)
 What’s the weather like to be tomorrow? (jaka pogoda
będzie jutro?)
 is it going to change for better or worse? (czy zmieni się
na lepsze czy gorsze?)
 is it going to be warmer or colder? (czy będzie cieplej czy
zimniej?)
 Have you watched any weather forecast yet? (czy już
oglądałeś jakąś prognozę pogody?)
 it’s going to be: sunny / windy / cloudy / foggy / chilly.
(Będzie: słonecznie / wietrznie / pochmurno / mgliście /
zimno).
 What’s the temperature? (Ile jest stopni?)
 it’s 10 degrees above / below zero. (jest 10 stopnie powyżej / poniżej zera).
 it’s nasty weather. (Pogoda pod psem, paskudna).

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

Weather idioms
1. it’s raining cats and dogs = it’s raining heavily. (Leje jak
z cebra).
2. it’s like a storm in a teacup. (To jak burza w szklance wody)
3. She has her head in the clouds = She’s a bit unrealistic.
(chodzi z głową w chmurach).
4. I’m feeling under the weather = I feel sick. (czuję
się chory/chora).
5. We see each other once in a blue moon = very rarely.
(Rzadko się widujemy).
6. it never rains but it pours. (Nieszczęścia chodzą parami;
jedno pociąga następne).
7. it was like a bolt from the blue. (To było jak grom z jasnego nieba).
Życzymy WAM pięknej, słonecznej jesieni i babiego lata!
(Indian summer)!
Chcesz nauczyć się więcej?
Odwiedź nas na naszym FaCeBOOkU!
naucz się więcej w oparciu o przykładowe dialogi
praCTiCaL enGLiSH!
SJO WOrLd Jaworze, ul. zdrojowa 93
tel. 604 835 859
e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl

INFORMACJA !!!
Urząd Gminy Jaworze
informuje, że posiada do podnajęcia
pomieszczenia położone
w budynku 97 przy ul. Szkolnej
(„Pod Goruszką”)
Szczegółowe informacje
można uzyskać telefonicznie
pod nr tel. 33 828 66 00
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Dotyczy Cię, jeśli ogrzewasz swój dom paliwami stałymi, jak węgiel, drewno, pellet!

KROK

KROK

1
2

→

Sprawdź datę produkcji i klasę swojego kotła węglowego

→

Jeśli nie jest to kocioł KLASY 5 lub ECODESIGN
– masz obowiązek wymienić go na te standardy!

(dotyczy kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed 1 września 2017)

KOCIOŁ POZAKLASOWY tzw. KOPCIUCH

KOCIOŁ KLASY 3
LUB 4

WYMIANA w przypadku kotłów (od daty ich produkcji)

WYMIANA

↓

↓

> 10 lat

5 – 10 lat

↓

↓

< 5 lat

↓

↓

↓

↓

do końca roku

do końca roku

do końca roku

do końca roku

2021

2023

2025

2027

Więcej dowiesz się na powietrze.slaskie.pl

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: 43-384 Jaworze,
ul. Zdrojowa 82; adres redakcji: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, tel.: 33 828 66 00, 33 828 66 11; faks: 33 828 66 01, e-mail: echo@jaworze.pl;
internet: www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski – Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko – Zastępca Redaktora
Naczelnego, Barbara Szermańska - korekta, Marcin Pytlowany - skład. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o.,
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i wydawca nie odpowiadają.
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uchwała antysmogowa dla Śląskiego!
Dotyczy Cię, jeśli ogrzewasz swój dom paliwami stałymi, jak węgiel, drewno, pellet!

NIE SPALAJ!

MUŁU

FLOTU

WĘGLA
BRUNATNEGO

WILGOTNEGO
DREWNA

TO DYM! A DYM TRUJE!

NOWY DOM

MODERNIZACJA KOTŁOWNI

↓

↓
tylko KOCIOŁ KLASY 5 lub ECODESIGN

Więcej dowiesz się na powietrze.slaskie.pl
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