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JAWORZAŃSKA MAJÓWKA WIEDZA WARTA BRUKSELI

100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI 
W NASZEJ GMINIE

W NAŁĘŻU JAK NA WAKACJACH

MŁODZI WYKORZYSTALI SZANSĘ

Od czterech lat w „Dzień Wagarowicza”, tj. 21 marca, w Jaworzu odbywa się „Gra o Tron”. 
Od lewej: Zofia Solarz, Krystian Rycak, Jakub Cempla, Krzysztof Brychcy. Więcej na str. 2.
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Na PIERWSZYm PLaNIE

KOLEJNY SEZON… „GRY O TRON”

Grupa młodych trzymająca władzę - na jeden dzień - 12 kwietnia. Foto: 
Urząd Gminy Jaworze.

W czwartek 12 kwietnia na całą dniówkę Radosław 
Ostałkiewicz przekazał „wójtowski stołek” gimnazjalistom. Jako że 
była to „czwarta edycja” jaworzańskiej „Gry o Tron”, zaszła pewna 
zmiana. Po raz pierwszy bowiem do fi nałowego starcia „Gimna-
zjum vs. Urząd” przystąpiło nie troje, ale aż czworo młodych jawo-
rzan. Byli to: Jakub Cempla (wójt), Krzysztof Brychcy (wicewójt), 
Zofi a Solarz (sekretarz) oraz Krystian Rycak (skarbnik).

– Gimnazjaliści na jaworzańskim „tronie” zasiedli w wyniku 
przeprowadzonego wcześniej konkursu z wiedzy o społeczeń-
stwie, w związku z czym mieli okazję przyjrzeć się z bliska pracy 
Urzędu Gminy. Cała czwórka miała okazję uczestniczyć w co-
dziennej mojej pracy z wszystkimi „urokami” władzy wykonawczej 
w gminie – przede wszystkim zwiedziliśmy wszystkie ostatnie naj-
ważniejsze inwestycje w Jaworzu oraz odwiedziliśmy miejsca, 
w których nowe projekty będą realizowane. Na mapie znalazły 
się między innymi hala sportowa, Dom Gminny „Pod Harendą” 

Jak na dobrych gospodarzy przystało, obejrzano ostatnio przeprowadzo-
ne gminne inwestycje. Foto: Urząd Gminy Jaworze.

czy też Jaworze Nałęże, gdzie powstanie OSA – Otwarta Strefa 
Aktywności, a także Koralowa, gdzie chcemy rozbudować zaple-
cze sportowe oraz urządzić boisko do plażówki. Nie mogło też za-
braknąć przejażdżki „Grubą Bertą”, w której kochają się wszyscy 
urzędnicy i radni…

– „Gra o Tron” to dla mnie świetna droga do przekonywania 
młodych mieszkańców Jaworza, że „zabawa w samorząd” to nie 
tylko pomysł na przywitanie wiosny, ale i ich wielka odpowiedzial-
ność, jako że w przyszłości przejmą ode mnie pałeczkę w za-
rządzaniu gminą. To praktyczna lekcja wiedzy o społeczeństwie 
i o naszej „małej ojczyźnie” – podsumowuje Radosław Ostałkie-
wicz, wójt Jaworza. – Na koniec wyczerpującego dnia zaprosi-
łem młodych urzędników na obiad do „Jaworowego Zacisza”. To 
był bardzo ciekawy i pouczający dzień, w trakcie którego mogłem 
nieco bliżej poznać potrzeby młodzieży i ich sposób patrzenia na 
świat – a żart o „USA w Gimnazjum podczas Pikniku” był rewela-
cyjny – nie do powtarzania (i tę tajemnicę wezmę ze sobą do gro-
bu). A co mnie najbardziej cieszy – to przede wszystkim tak ak-
tywne zaangażowanie młodych w sprawy gminy. Dziękuję pani 
Zosi, panom – Kubie, Krzyśkowi i Krystianowi – to był napraw-
dę świetny dzień!

Urząd Gminy Jaworze

W połowie kwietnia, dokładnie 18, obchodziliśmy tradycyjnie 
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Świętowany jest od 
1983 roku w większości krajów świata. Ustanowiony został przez 
Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS) i wpisany 
przez UNESCO do rejestru ważnych imprez kulturowych o zna-
czeniu światowym.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że chociaż Jaworze nie jest 
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, może się 
pochwalić wieloma interesującymi zabytkami. A może uda się 
was, drodzy Czytelnicy, przekonać do podzielenia się swoimi 
wrażeniami na temat tego ulubionego? A może po prostu lubi-
cie wszystkie? Tak czy inaczej, wysyłajcie swoje wspomnienia na 
adres: echo@jaworze.pl. Wszystkie chętnie opublikujemy na na-
szych łamach. (wot)

Fot. ARC

PODZIELCIE SIĘ WSPOMNIENIAMI
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INFORMACJE URZĘDU GMINY I WÓJTA

DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH OBCHODÓW 100. ROCZNICY 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE JAWORZE

l.p. RODZAJ DZIAŁANIA Termin realizacji

1 Całoroczna wystawa pt. „Symbole narodowe Polski”, organizowana przez uczniów klas 4.-6. Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Jaworzu

wrzesień 2017r.- 
wrzesień 2018 r.

2 Uroczysta akademia środowiskowa z okazji Święta Niepodległości Polski i 80-lecia Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Jaworzu zorganizowana przez uczniów i grono pedagogiczne listopad 2017 r.

3 Konkurs pieśni patriotycznej i recytacji utworów o tematyce związanej z niepodległością w 
Publicznym Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Jaworzu listopad 2017 r.

4 Konkurs recytatorski pn. „Stulecie niepodległości”, zorganizowany przez uczniów klas 4.-6. Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Jaworzu marzec 2018 r.

5 Konkurs plastyczny „Kto Ty jesteś – Polak mały” dla dzieci publicznych przedszkoli organizowany 
przez Kuratorium Oświaty w Katowicach marzec-maj 2018r.

6 Udział dzieci z publicznych przedszkoli w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Mój dom – moja 
Ojczyzna”; „Polskie symbole narodowe”; „Polska w oczach dziecka”

marzec-czerwiec 
2018r.

7 Szkolny konkurs historyczny pn. „Droga do wolności; symbole narodowe Polaków”, zorganizowany 
przez nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 dla uczniów klas 4 23 kwiecień 2018 r.

8 Wystawa prac plastycznych pod hasłem „Godło Polski” autorstwa uczniów klasy 4. Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Jaworzu w ramach zajęć plastycznych kwiecień 2018 r.

9 Wykonanie prac plastycznych w ramach akcji „Kartka patriotyczna na 100-lecie odzyskania 
niepodległości” przez uczniów klas 5. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzu kwiecień 2018 r.

10 Lekcje uczniów klas 6. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzu pn. „Historia godła Polski”; „Oś czasu 
z najważniejszymi datami z historii Polski” kwiecień 2018 r.

11 Zajęcia na lekcjach historii i plastyki klas 6. pn. „Postaci wybitnych Polaków walczących o 
niepodległość”, polegające na wykonaniu biografi i w formie lapbooka połączone z wystawą prac kwiecień 2018 r.

12 Przygotowanie albumu „Polska moją ojczyzną” wraz z wystawą prac przez uczniów klas 6. Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Jaworzu kwiecień 2018 r.

13
Apel poświęcony pamięci jaworzan zamordowanych w Katyniu i w obozach koncentracyjnych w 
czasie II wojny światowej przy tablicach pamiątkowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Jaworzu

13 kwietnia 2018 r.

14
Udział uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzu w konkursie fotografi cznym ogłoszonym przez 
Delegaturę Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej pt. „Tak budziła się Polska w mojej miejscowości” – 
przygotowanie albumu wraz z opisem

15 kwietnia 2018 r.

15 Upamiętnienie Święta Konstytucji 3 Maja w postaci złożenia wiązanek kwiatów w miejscach pamięci 
na terenie gminy Jaworzu 

3 maja 2018 r.
godz. 13.00

16 Koncert pod Tężnią Zdrojową pt. „Młodzi artyści w hołdzie Bohaterom Niepodległej Polski”, 
organizowany przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze wraz ze Stowarzyszeniem „Nasze Jaworze”

3 maja 2018r. 
godz. 17.00



MAJ4 2018

17

„Majówka w Jaworzu” – coroczna impreza na terenie Amfiteatru, w ramach której w dniu 4 maja z 
programem patriotycznym wystąpią dzieci i młodzież z jaworzańskich szkół i przedszkoli, a także 
podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. W programie ponadto występ Zespołu 
Włóczykije

4 maja 2018r.
w godzinach 
17.00-20.00

18 Kino plenerowe na terenie Amfiteatru w Jaworzu, w ramach którego wyświetlony zostanie film 
„Miasto 44” 

4 maja 2018 r. 
godz. 20.30

19

Cykl spotkań edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, organizowanych w czasie obchodów 
Tygodnia Bibliotek pod hasłem „DoWolność czytania”, połączonych z prezentacją multimedialną 
dotyczącą pisarzy i ich twórczości w okresie zaborów oraz jej znaczenia w podtrzymywaniu ducha 
patriotycznego w narodzie polskim

maj 2018 r.

20 Konkurs recytatorski „Tej, co nie zginęła” - Szkoła Podstawowa nr 2 maj 2018 r.

21 Konkurs historyczny „Moja Mała Ojczyzna – Jaworze wczoraj i dziś”, zorganizowany dla uczniów klas 
6. wraz ze Stowarzyszeniem „Jaworze-Zdrój” maj 2018 r.

22 Wykonanie przez uczniów klas 2-6 w ramach lekcji technicznych chorągiewek z okazji Święta Flagi 
Rzeczpospolitej Polskiej maj 2018 r.

23

Piknik Rodzinny organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Jaworzu pod hasłem:
1. „Patriotycznie? Z przyjemnością!”
2. „Mały i duży patriota służy ojczyźnie”
3. Selfie z Niepodległą – stroje z epoki, skrzydła w plenerze.
4. Żywa lekcja historii z Bractwem KERIM.
5. Budowanie biało- czerwonej flagi poprzez odrysowanie ręki na płótnie.

26 maja 2018 r.

24 Konkurs historyczny dla klas VII „Dwie drogi Polaków do niepodległości” - Szkoła Podstawowa nr 2
Cykl lekcji historii „Konferencja paryska i traktat wersalski VI 1919 r.” - Szkoła Podstawowa nr 2 czerwiec 2018

25 Wystawa fotograficzno-historyczna „Historia polskiego godła” - Szkoła Podstawowa nr 2
Szkolne czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego - Szkoła Podstawowa nr 2 wrzesień 2018

26 Okolicznościowa akademia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Jaworzu 9 września 2018 r.

27 Konkurs literacki organizowany dla uczniów klas 5-7 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzu pn. „Moja 
interpretacja słów patriota i patriotyzm” wrzesień 2018 r.

28
Akcja – Kapsuła czasu, organizowana przez uczniów klas 2-7 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzu, 
polegająca na umieszczeniu w kapsule zdjęć, krótkiej informacji, znaczków, monet związanych ze 
100-leciem niepodległości

październik 2018 r.

29 Wystawa fotograficzno-historyczna „Polacy w XIX wieku” - Szkoła Podstawowa nr 2
Konkurs plastyczny „Plakat z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości - Szkoła Podstawowa nr 2 październik 2018 r.

30 Konkurs historyczny dla klas 6-7 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzu pt. „Józef Piłsudski – twórca 
niepodległego państwa polskiego” październik 2018 r.

31 Lekcje biblioteczne na temat historii pt. „Droga do wolności Śląska Cieszyńskiego” październik-
listopad 2018 r.

32
Wystawa fotograficzno-historyczna „Polacy na frontach I wojny światowej” - Szkoła Podstawowa nr 2
Cykl lekcji z historii na temat sytuacji na Śląsku Cieszyńskim w 1918 „100-lecie odzyskania 
niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie” - Szkoła Podstawowa nr 2

listopad 2018 r.

33 Upamiętnienie Narodowego Święta Niepodległości poprzez złożenie wiązanek kwiatów w miejscach 
pamięci na terenie Jaworza 11 listopada 2018 r.

34 Wystawa fotograficzno-historyczna „Tworzenie państwa polskiego 1918-21” - Szkoła Podstawowa nr 2 grudzień 2018 r.
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Kolejna kadencja samorządu gminnego w latach 2016-2020 
powoli dobiega końca. Radni Gminy Jaworze spotkali się w mar-
cu na 38. sesji. W obradach uczestniczyło 13 radnych, dzięki cze-
mu były prawomocne. Rada nie przegłosowała uchwały w spra-
wie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Jaworze (sześciu rajców głosowało za, tyle samo było przeciw, 
jedna osoba wstrzymała się od głosu). W związku z nieprzyję-
ciem uchwały w zaproponowanej formie, skarbnik Gminy Jawo-
rze – Krzysztof Śliwa poprosił o procedowanie projektu uchwa-
ły zgodnie ze złożoną autopoprawką, która nie zawiera przed-
miotowej inwestycji (chodziło o zwiększenie środków o 180 tys. 
zł na rozbudowę budynku zaplecza socjalnego przy ul. Koralo-
wej – przyp. red.). Omówił zmiany zgodnie z objaśnieniami do 
WPF. Wyjaśnił, iż przedstawione zmiany wypływają na zwiększe-
nie defi cytu gminy, zadłużenie pozostaje bez zmian. Następnie 
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze (Uchwała Nr 
XXXVIII/291/2018 (13 głosów za) oraz uchwałę w sprawie zmian 
w budżecie gminy na rok 2018 (Uchwała Nr XXXVIII/292/2018) – 
12 głosów za, jeden głos wstrzymujący.

Podczas 38 sesji radni jednogłośnie opowiedzieli się za po-
trzebą realizacji zadania „Wymiana siedzisk ławek na widowni 

Amfi teatru w Jaworzu” w oparciu o środki budżetu Województwa 
Śląskiego w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych 
oraz potrzebą realizacji zadania „Wymiana siedzisk ławek na wi-
downi Amfi teatru w Jaworzu” w oparciu o środki budżetu Woje-
wództwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw 
lokalnych (Uchwała Nr XXXVIII/294/2018). Również jednogłośnie 
Rada Gminy Jaworze przegłosowała uchwałę w sprawie przyję-
cia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2018 r. 
(Uchwała Nr XXXVIII/295/2018) oraz uchwałę w sprawie zmia-
ny uchwały nr V/41/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 
2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Jaworze (Uchwała Nr XXXVIII/296/2018).

Podczas sesji poruszono także temat podziału Gminy Jawo-
rze na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (uchwała zo-
stała przyjęta jednogłośnie). Ostatnia podjęta decyzja podczas 
sesji 22 marca dotyczyła zmiany uchwały w sprawie trybu udzie-
lania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gmi-
ny Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystania (Uchwała Nr XXXVIII/298/2018). 
W tym ostatnim przypadku radni także byli jednogłośni.

Z protokołem sesji marcowej oraz innych, a także z dyskusją, 
zapytaniami, wnioskami i interpelacjami radnych można się zapo-
znać w Biurze Rady. (wot)

KOMUNIKATY
Urząd Gminy Jaworze zwraca się z apelem do właścicieli nieruchomości położonych przy chodnikach lub drogach na 

terenie Gminy Jaworze o przycinanie gałęzi drzew i krzewów od strony chodników oraz dróg.

Systematyczne przycinanie gałęzi drzew i krzewów poprawia bezpieczeństwo pieszych 
oraz pojazdów poruszających się po drogach.

Urząd Gminy Jaworze zwraca się z apelem do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jaworze 
o systematyczne ich wykaszanie.

Problem zarośniętych nieruchomości dotyczy głównie nieruchomości niezabudowanych. Po okresie kwitnienia traw oraz chwa-
stów następuje rozsiewanie nasion, co stanowi szczególną uciążliwość dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej oraz okolicznych 

gruntów. Zarośnięte nieruchomości stanowią również siedliska dla gryzoni.

Ponadto zgodnie z zapisami Uchwały nr XIX/160/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości, porząd-

ku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości.

MAJ 2018 – „WYSTAWKA” – ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Urząd Gminy Jaworze informuje, że w maju 2018 r. odbędzie się zbiórka mebli i odpadów wielkogabarytowych na zasadzie 
tzw. „wystawki”, czyli wystawienia przez właścicieli nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości niezamieszkałych) ww. odpadów. 

Wobec powyższego prosimy o wystawienie do godz. 8.00 mebli i odpadów wielkogabarytowych w następujących terminach: 

5 maja – sektor 1 i 2          12 maja – sektor 3 i 4          19 maja – sektor 5 i 6          26 maja – sektor 7 i 8

Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się odpady, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się do pojem-
nika na odpady, m.in. meble, dywany, rowery, wózki dziecięce, sztuczne choinki.

UWAGA!!!
 

ŻADNE INNE WYSTAWIONE ODPADY NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYSTAWIONE MEBLE I ODPADY WIELKOGABARYTOWE NIE MOGĄ UTRUDNIAĆ RUCHU PIESZYCH 
NA CHODNIKACH ORAZ RUCHU DROGOWEGO NA DROGACH.

UCHWAŁA ZA UCHWAŁĄ
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Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Czytanie elementem zachowania tożsamości
„DoWolność czytania” – to hasło tegorocznych obchodów XV 

Tygodnia Bibliotek. Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol-
skich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek – pro-
gram promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreśla-
nie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz 
zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania 
książką szerokich kręgów społeczeństwa. W dosłownym znacze-
niu słowa „dowolność” oraz w sensie ukrytym, rozumiemy jako 
będące zależne, wyłączne od własnej woli, nieskrępowane na-
kazami, przepisami, swobodne, wolne czytanie, nieograniczony 
dostęp do książki w różnym formacie (tradycyjna, elektroniczna, 
audiobook), a co za tym idzie również do biblioteki. „DoWolność 
czytania” pozwala nam rozwijać się umysłowo, kulturalnie, po-
znawać różne poglądy, mieć nieograniczone możliwości. 

Hasło nawiązuje także, a może przede wszystkim do 100-le-
cia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości – wszak 
czytanie było ważnym elementem zachowania tożsamości, no-
śnikiem historii, tradycji i kultury narodu.

Twórcy literatury polskiej w czasie zaborów odgrywali ogrom-
ną rolę w umacnianiu świadomości narodowej Polaków. Pisa-
rze wyrażali w swoich utworach idee niepodległościowe, ich bo-
haterowie to szczerzy patrioci, służący w ten sposób krajowi.  
W okresie romantyzmu, kiedy Polska osunęła się w przepaść, 
trudno przecenić znaczenie twórczości Adama Mickiewicza, 
Juliusza Słowackiego czy Cypriana Kamila Norwida. Najważniej-
szymi wydarzeniami historycznymi okresu romantyzmu były po-
wstania. Dwa wielkie zrywy na zawsze zapisały się w dziejach 
naszego narodu jako ważne, romantyczne i piękne, choć prze-
grane. Również autorzy późniejszej epoki, pozytywizmu, podjęli 
walkę piórem. Zwracali uwagę na trudne sprawy społeczne – nę-
dzę i brak oświaty na wsi, los biedoty, wynarodowienie, podzia-
ły klasowe. Do najwybitniejszych pisarzy tego okresu należą Bo-
lesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka oraz Henryk 
Sienkiewicz ze swoją „Trylogią”, powstałą „ku pokrzepieniu serc”.

Warto przeczytać
Tym razem proponujemy czytelnikom czasopisma dostępne 

w naszej bibliotece, które z pewnością przypadną do gustu wie-
lu osobom. Najnowsze numery można przeczytać u nas na miej-
scu, natomiast starsze można wypożyczyć.

„Sens”
To magazyn o rozwoju, powstał  

z myślą o czytelnikach zaintereso-
wanych poszukiwaniem dróg rozwo-
ju osobistego, zdrowym życiem i dba-
niem o jakość relacji z otoczeniem. 
Pismo zachęca do poznania siebie, 
swoich emocji i postaw, spojrzenia na 
ciało i psychikę jako jedność. W tym 
celu sięga do doświadczeń psycholo-
gów, terapeutów i ekspertów zajmują-
cych się zagadnieniem zdrowia i urody. 
Co miesiąc ukazuje praktyczne moż-
liwości doskonalenia się i pokonywa-
nia życiowych problemów. Warto do-
dać, że jest to jedyne w Polsce pismo, które zawiera „Informa-
tor o warsztatach rozwoju” pozwalający czytelnikom zapoznać się 
z ofertą w tej dziedzinie. „Sens” zadebiutował na rynku w 2007 
roku. W najnowszym, majowym numerze możemy przeczytać  

m. in. o tym, czy zawsze warto przepraszać, że uczymy się całe 
życie i jak być szczęśliwym niezależnie od okoliczności. 

„Sielskie Życie”
Pierwszy w Polsce magazyn dla 

wszystkich, którzy szukają wytchnienia 
od miejskiego zgiełku. Pismo jest skie-
rowane do ludzi pragnących realizo-
wać swoje pasje poza miastem, świa-
domie wybierających życie w zgodzie 
z naturą i rytmem przyrody. Misją tytułu 
jest odkrywanie piękna polskich krajo-
brazów i regionów, fascynujących zwy-
czajów, lokalnych tradycji i rzemiosł, 
które warto pielęgnować i ocalić od za-
pomnienia. Magazyn przybliża, a cza-
sem odkrywa na nowo specjały rodzi-
mej kuchni. Przede wszystkim jednak zachęca do poznania lu-
dzi, których losy mogą być inspiracją dla innych, bo pokazują, że 
warto spełniać marzenia. Magazyn ukazuje się co dwa miesiące.

Czas na inwentaryzację
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu informuje, że  

w dniach 18-29 czerwca 2018 roku będzie zamknięta z powodu 
inwentaryzacji zbiorów.

GALERIA NA ZDROJOWEJ
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WAŻNY KOMUNIKAT
Informujemy, że w dniu 1 czerwca br., tj. w piątek po Bożym Ciele, 

Urząd Gminy Jaworze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Oświaty oraz Gminna Biblioteka Publiczna 
BĘDĄ NIECZYNNE.

Za utrudnienia przepraszamy.
W tym dniu pracownicy korzystają z przysługującego urlopu wypoczynkowego.

ROBOTA WRE

Ciepła, niemalże letnia pogoda, sprzyja pracom prowadzo-
nym na drogach naszej miejscowości. Jak poinformował Rado-
sław Ostałkiewicz, wójt Jaworza, asfaltowane są kolejne drogi 

oraz naprawiane mosty. – Azaliowa i Bratków załatwione, bruko-
wanie ścieżek przy Tężni Zdrojowej w toku, za chwilę przyjdzie 
pora na ulice: Skowronków i Cyprysową i Pelchrim – napisał na 
swoim profi lu na Facebooku włodarz.

W planie jest także ogłoszenie przetargu na przepust wzdłuż 
ulicy Podgórskiej. (wot) Foto: Facebook/Radosław Ostałkiewicz

Nad wszystkimi pracami czuwa obok wójta Radosława Ostałkiewicza 
Daniel Godziszka, naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji. 

Kolejny „asfaltowy dywanik” gotowy.
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LUDZIE JAWORZA

W NAŁĘŻU JAK NA WAKACJACH
Rozmowa z Markiem Kaweckim, głównym konsultantem me-
dycznym siemianowickiej „oparzeniówki”, od 15 lat miesz-
kańcem Jaworza.

Na początek gratulacje. Został Pan ofi cjalnie profesorem 
„belwederskim” tzn. mianowanym przez Prezydenta RP. Ile 
czasu zajęło dojście do miejsca, w którym Pan się obecnie 
znajduje?

W zawodzie lekarza pracuję 40 lat. W 1977 roku rozpoczą-
łem pracę, po ukończeniu studiów na Śląskim Uniwersytecie Me-
dycznym, w I Klinice Chirurgii Ogólnej na 
ul. Francuskiej w Katowicach na stanowi-
sku młodszego asystenta. Tam przesze-
dłem przez wszystkie szczeble rozwoju me-
dycznego oraz zawodowego. Zakończyłem 
na stanowisku adiunkta i zastępcy kierow-
nika kliniki, po czym – zachowując stanowi-
sko wykładowcy na uniwersytecie – prze-
szedłem do Centrum Leczenia Oparzeń. Był 
rok 2000, objąłem stanowisko ordynatora 
oddziału leczenia oparzeń, później zastęp-
cy dyrektora do spraw medycznych. Od po-
czątku swojej pracy zawodowej specjalizuję 
się także w proktologii (choroby jelita gru-
bego i odbytu). Od 20 lat prowadzę gabinet 
proktologiczny na Śląsku, aktualnie świad-
czę takie usługi w Szpitalu Chirurgii Małoin-
wazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej.

Jeżeli chodzi o moją drogę naukową, to w 1994 roku zrobi-
łem doktorat. Do tego czasu uzyskałem I i II stopień specjalizacji 
z chirurgii ogólnej. W 2010 roku uzyskałem stopień doktora ha-
bilitowanego nauk medycznych, od 2018 jestem profesorem. Po 
drodze, w 2010 roku, rozpocząłem pracę w Akademii Technicz-
no-Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie doszedłem do stano-
wiska profesora tej uczelni, czyli nadzwyczajnego.

Mogę się pochwalić blisko 220 pracami naukowymi, których 
jestem autorem lub współautorem, opublikowanych w recenzo-
wanych czasopismach naukowych, z czego blisko 40 ukaza-
ło się za granicą. Do tego trzeba doliczyć ponad 400 doniesień 
zjazdowych. Tak by w skrócie wyglądał mój dorobek. Muszę jesz-
cze dodać, że dorobkiem jest to, że mam 64 lata i nie miałem do 
tej pory zawału serca.

Jest Pan pracoholikiem?
Nie wiem, o to trzeba by zapytać żonę. Myślę, że dużo pracu-

ję – dziennie od 12 do nawet 14 godzin, wliczając w to naturalnie 
drogę do i z pracy. Od 15 lat mieszkam w Jaworzu, codziennie 
więc w jedną stronę mam do Siemianowic Śląskich 73 kilometry, 
i to w optymalnej sytuacji, jeżeli nie ma korków i nie muszę nad-
rabiać drogi.

Co Pan robi w samochodzie? Myśli o czekającym dniu, 
zaplanowanych operacjach?

Prowadzę samochód, więc nie mogę się całkowicie wyłączyć. 
Mam różne pomysły na drogę, na przykład ćwiczę języki obce. 
Nie zawsze to jednak wychodzi, bo trzeba się skoncentrować na 
trasie. Odpukać, na razie nie miałem żadnego wypadku, co też 
należy uznać za sukces.

Zazwyczaj jadąc do Siemianowic, myślę o pracy i nawet ukła-
dam sobie pisma, które nagrywam na dyktafon, a następnie se-
kretarka je odtwarza i przepisuje, ponadto planuję pracę, a już 
przed godziną 8.00 dzwonię do kolegów z różnych instytucji 
i uzgadniam spotkania.

Natomiast wracając ze Śląska, odprężam się. Ta godzina dro-
gi pozwala mi ochłonąć, odstresować się, wracam do domu nor-
malniejszy, niż gdybym przyjechał na przykład po 10 minutach od 
zakończenia pracy.

Wcześniej mieszkałem w Ligocie, południowej dzielnicy 
Katowic. Zdarzało się, że z Ligoty, oddalonej od Siemianowic 

o 18 kilometrów, jechałem tak długo jak te-
raz z Jaworza. Pewnie paliłem tyle samo pa-
liwa, co dziś.

Jak zaczęła się Pana przygoda z Ja-
worzem? Przyjechaliście z żoną raz 
w góry i się wam spodobało?

Szukaliśmy z żoną działki, żeby zbudo-
wać na niej domek letniskowy, w odległo-
ści około godziny jazdy od Katowic. Chcie-
liśmy wyjeżdżać na weekend. Szukaliśmy 
dwa lata, zaangażowaliśmy w to przyjaciół 
z Bielska-Białej. Co weekend gościliśmy 
u nich, pokazywali nam spisy działek, potem 
je oglądaliśmy. Nic nam nie odpowiadało. Aż 
kiedyś postanowiliśmy, że jedziemy po raz 
ostatni. Jednak i tym razem nic nie znaleź-

liśmy. Jechaliśmy starą drogą cieszyńską, wracają do domu. By-
liśmy właśnie na wysokości Grodźca, kiedy znajomy powiedział 
o jednym budynku. Przejechaliśmy obok niego, minęliśmy ka-
pliczkę, jak zjeżdżaliśmy na dół, spojrzałem na ten dom i wiedzia-
łem, że to będzie on. Potem żona, która też jest lekarzem, dostała 
intratną propozycję pracy w Bielsku-Białej, i nie musieliśmy loso-
wać, czy ja będę dojeżdżać z Bielska na Śląsk, czy żona ze Ślą-
ska do Bielska, bo zawsze je przegrywałem. Nawet na studiach, 
jak losowaliśmy, kto idzie po piwo, to ja brałem już torbę… Kupio-
ny dom rozbudowaliśmy, wykończyliśmy według swoich potrzeb, 
sprzedaliśmy dom w Katowicach i w 2003 roku przenieśliśmy się 
defi nitywnie do Jaworza Nałęża.

Żałowaliście kiedyś swojej decyzji?
Nie, bo to piękne miejsce, w którym się wspaniale odpoczywa. 

Tak po prawdzie, to ja w tygodniu tylko tutaj praktycznie śpię, ale 
nigdy nie miałem potrzeby wynajmowania mieszkania na Śląsku. 
Wspaniałe są weekendy, relaksuję się, jakbym był na wakacjach.

Spędza Pan aktywnie czas w weekendy?
Tak, na przykład dużo chodzę z kijkami. Moja trasa wiedzie na 

Goruszkę, tam i z powrotem to około 10 kilometrów. W sezonie, 
kiedy dzień jest dłuższy, jak mi się uda wrócić do domu po 19.00, 
praktycznie od razu startuję. Fascynuje mnie przyroda. Jestem 
grzybiarzem, mam swoje ulubione miejsca, które dostarczają mi 
grzybów na cały rok.

Nie zdradzi Pan, które to?
Powiem tylko, że to jest na zboczach Bucznika. Uwielbiam też 

wycieczki na Błatnią. Doszło do tego, że miałem 6-letniego kota, 
bardzo z nami związanego, który chodził po górach z nami. Po-
szedł na Błatnią i już tam został.

Jest coś takiego, czego Panu brakuje w Jaworzu?
Mnie nie brakuje nic. Są zachowane proporcje, jeżeli cho-
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dzi o ruch turystyczny w sezonie. Jestem za tym, żeby nasza 
miejscowość dalej się rozwijała, ale może to wprowadzić jakiś 
pierwiastek niepokoju.

Smog panu dokucza?
Są dni, kiedy tak jest, szczególnie zimą, wtedy powietrze jest 

ciężkie i oddycha się trudno. Dla zachowania wspaniałych wa-
lorów klimatycznych naszej gminy konieczne jest wprowadze-
nie kompleksowego i rygorystycznego programu ekologicznych 

LAUREAT OLIMPIADY MŁODYCH 
PRODUCENTÓW ROLNYCH

Roman Bathelt (pierwszy z lewej) ma powody do zadowolenia. Fot. ARC

sposobów ogrzewania współfi nansowanego przez Urząd Gminy. 
Jako lekarza szczególnie boli mnie to, że mieszkańcy gminy tru-
ją siebie samych i sąsiadów toksycznymi dymami pochądzacymi 
z pieców opalanych przypadkowym paliwem. Mam aplikację i na 
bieżąco sprawdzam i… porównuję z Bielskiem-Białą czy Ustro-
niem. Mieszkam na końcu doliny, wiatr często rozwiewa smog. 
No właśnie, jeżeli coś mi przeszkadza w Jaworzu, to ten wiatr, 
który czasami jest naprawdę dokuczliwy.

Rozmawiał: Tomasz Wolff 

Roman Bathelt, 24-letni student z Jaworza, został zwycięz-
cą tegorocznej edycji Olimpiady Młodych Producentów Rol-
nych. Wydarzenie, organizowane przez Związek Młodzieży Wiej-
skiej, odbyło się w Kielcach podczas Międzynarodowych Targów 
Techniki Rolniczej Agrotech. Roman właśnie kończy studia na 

Kilka słów Centrum Leczenia Oparzeń
Istniejące od 1998 roku Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. 

Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich kontynuuje tra-
dycje leczenia oparzeń w Siemianowicach, sięgające lat 60 
ubiegłego wieku. Pierwszy budynek CLO powstał w zabytko-
wym obiekcie Spółki Brackiej. Przez prawie 4 lata trwał gruntow-
ny remont i modernizacja obiektu. Inwestycja była prowadzona 
pod ścisłym nadzorem konserwatorskim z pietyzmem dla cha-
rakteru i stylu zabytku. Remont ukończono jesienią 1998 roku. 
Budynek uzyskał nowe oblicze. Powstał nowoczesny szpital 
z 52 łóżkami, dobrze wyposażony, posiadający doświadczoną 
kadrę medyczną i administracyjną.

Doceniając wysoką jakość usług medycznych, profesjona-
lizm personelu i strategiczne działania dyrekcji szpitala, wła-
dze województwa śląskiego zdecydowały w 2009 roku przezna-
czyć 38 milionów złotych na realizację zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Rozbudowa obiektu szpitalnego” Centrum Lecze-
nia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Dzięki tej inwestycji 
szpital spełnia wszystkie wymagania zawarte w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia stawiane przed zakładami opieki zdrowotnej.

Nowy budynek Centrum Leczenia Oparzeń zajmuje po-
wierzchnię blisko 5800 metrów kwadratowych.

Źródło: www.clo.com.pl
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MŁODZI WYKORZYSTALI SZANSĘ

Są dowodem na to, że w młodych tkwi siła. Pełni pasji, energii 
i ciekawych pomysłów. Sprawiają, że Jaworze nabiera kolorytu, 
który można przypisać wiośnie. Dzięki nim jest świeżo, a ich spoj-
rzenie na gminę może wiele zmienić. Oczywiście na plus. Taka 
jest Młodzieżowa Rada Gminy. O pracy w niej opowiada Patry-
cja Leś, tegoroczna maturzystka, a zarazem jej przewodnicząca. 

Mają realny wpływ
Patrycja ma ręce pełne roboty. W tym roku zdaje maturę i bar-

dzo poważnie myśli o tym, aby iść na studia, gdzie będzie mo-
gła szlifować swoją wiedzę z zakresu ekonomii i administracji. 
Nie ukrywa, że to zasługa pracy w Młodzieżowej Radzie Gminy. 
Wcześniej miała inne plany, ale uległy one zmianie – zaraziła się 
bakcylem samorządności. 

– Dostaliśmy niepowtarzalną szansę. Dzięki wsparciu wój-
ta, który jest nam bardzo przychylny, robimy coś dla naszej gmi-
ny. To jest niesamowite uczucie. Ta świadomość, że mamy real-
ny wpływ na to, co dzieje się wokół nas – mówi Patrycja Leś. Po 
czym podkreśla, że wszystkie pomysły, które pojawiły się z inicja-
tywy młodzieży, spotkały się z bardzo życzliwym przyjęciem Ra-
dosława Ostałkiewicza. – To widać, że pan wójt nas ceni i szanu-
je. Uważnie wsłuchuje się w nasze uwagi. Myślę, że to jest wy-
jątkowa sprawa. 

Dodaje pewności siebie
Młodzieżowa Rada Gminy działa w Jaworzu od kilku lat. Liczy 

15 osób, które zostały wybrane spośród zgłoszonych kandyda-
tur uczniów szkół działających na terenie gminy. Patrycja Leś 
swoją przygodę z MRG zaczęła, gdy była jeszcze w podstawów-
ce. Wtedy się tylko przyglądała, aby rozwinąć w pełni skrzydła  
w liceum. Uczęszcza do V LO w Bielsku-Białej i uważa, że zro-
zumiała siebie i swoją drogę właśnie dzięki pracy na rzecz mło-
dzieżowej rady. 

– Ta działalność dodaje pewności siebie i jest bardzo rozwi-
jająca. Świadomość, że można coś zrobić kreatywnego w wie-
ku 15 czy 16 lat jest krzepiąca – twierdzi Patrycja. I zachęca, aby 
każdy młody człowiek zastanowił się nad podjęciem tego wyzwa-
nia. – W czerwcu kończę kadencję. Odbędą się wybory do no-
wej rady. Zachęcam wszystkich, aby zgłosili swoje kandydatury. 
Zapewniam, że nie pożałujecie. To wspaniałe doświadczenie, 

które jest podparte wsparciem wójta i gminy. Mamy także swo-
jego opiekuna. Jest to radna Krystyna Szczypka, która bardzo 
nam pomaga. Należy wykorzystać tę szansę. Ten czas nie pój-
dzie na marne. 

Na koniec kadencji
Kadencja obecnej Młodzieżowej Rady Gminy dobiega końca. 

Jej członkowie są szczególnie dumni z Jaworzańskiego Festiwa-
lu Młodzieży. 

– Nie wiedzieliśmy, od czego zacząć. Nie mieliśmy pojęcia 
o tych wszystkich dokumentach, które należy złożyć i formal-
nościach. Gdyby nie nasza działalność w ramach rady, to pew-
nie mało kto zadałby sobie pytanie o organizowanie tak dużych 
przedsięwzięć. Tego nauczyliśmy się właśnie w radzie młodzie-
żowej – przyznaje nasza rozmówczyni. 

W najbliższym czasie, pod koniec roku szkolnego, czeka na 
jeszcze jedną inicjatywę MRG – mecz piłki nożnej o jej puchar. 

(KGO)

Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie i swoją przyszłość wiąże 
z rolnictwem. Choć jedocześnie śmieje się, że trochę był na to 
skazany. – Od dziada pradziada jesteśmy związani z rolnictwem, 
mało kto już na taką skalę w tej zabudowie, można powiedzieć 
miejskiej, gospodaruje (Roman mieszka w Jaworzu Średnim, tuż 
przy granicy z Bielskiem-Białą – przyp. red.). Mamy głównie kro-
wy mleczne, 18 sztuk, użytki zielone, żeby je mieć czym nakar-
mić. Uprawiamy także jęczmień, pszenicę, kukurydzę i rzepak, 
które są rozsiane po Jaworzu, Jasienicy i Bielsku-Białej – mówi 
młody rolnik.

Roman skończył Technikum Rolnicze w Międzyświeciu. 
Pewnego razu szkoła zabrała go do Częstochowy na etap 
wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Star-
tował tam, z różnym skutkiem, od trzeciej klasy. Z każdego 
województwa najlepsi awansują do ogólnopolskiego finału, 
który składa się z dwóch części – pisemnej i praktycznej (na 
przykład rozpoznawanie chorób czy maszyn). Dziesięciu naj-
lepszych zawodników walczy w ścisłym finale. – W ostatnich 
startach w finale zająłem miejsca czwarte, trzecie i drugie.  

W tym roku jechałem trochę pod presją – wyjaśnia.
Co daje zwycięstwo, oprócz satysfakcji?
– Udało mi się wygrać laptopa, tableta i wycieczkę do Brukseli 

– precyzuje Roman.
Młody rolnik po skończeniu studiów zamierza wrócić do Ja-

worza. Na pewno będzie się zajmował gospodarką, spróbuje sił 
jako nauczyciel w Technikum Rolniczym w Międzyświeciu, marzy 
także o otworzeniu przewodu doktorskiego. – Jeden z nauczycie-
li przechodzi w Międzyświeciu na emeryturę, dlatego zapropono-
wano mi pracę. Mam uczyć mechanizacji rolnictwa i produkcji ro-
ślinnej. Miło mi, że o mnie pomyśleli – śmieje się mój rozmówca.

Roman Bathelt ma świadomość, że dziś rolnictwo wśród mło-
dych ludzi jest mało popularne. Domyśla się, skąd się to bierze.

– Kogoś, kto nigdy nie miał nic wspólnego z rolnictwem, bę-
dzie ciężko namówić do zajęcia się hodowlą zwierząt czy upra-
wą roli. Dzieci wychowywane w świadomości, że dziś rolnictwo 
się nie opłaca, a takie opinie bardzo często pojawiają się w przy-
padku małych gospodarstw, już na starcie są trochę zrażone i nie 
chcą podejmować tego tematu – uważa student. (wot)
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– Krew może oddać każda zdrowa osoba od 18. do 65. roku 
życia. W dobie poprzedzającej oddanie krwi należy wypić ok. 2 li-

trów płynów, a przed oddaniem krwi zjeść 
lekki posiłek i wypić co najmniej 1,5 litra pły-
nów (woda, herbata). Każda osoba, któ-
ra chce się podzielić życiodajnym płynem, 
musi zabrać ze sobą dowód osobisty – infor-
muje Ewa Gubała z Zarządu Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi PCK.

Hasło „Nie bądź obojętny – i ty mo-
żesz pomóc, oddając krew” jest cały czas 
aktualne. (wot) 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

ODRA – RZEKA POZYTYWNEJ 
ENERGII
Wydawać by się mogło, że po 100 latach od odzyskania przez 

Polskę dostępu do morza i możliwości korzystania z polskich rzek 
i jezior, świadomość posiadania tak wielkiego dobra jest u nas po-
wszechna. Tymczasem wystarczy posłuchać rodaków lub prze-
czytać pojawiające sie w internecie ich opinie, by przekonać się, 
jaka panuje ogromna ignorancja w tej dziedzinie. Żeby nie być go-
łosłownym, pozwalam sobie zacytować wpisy internautów na por-
talu Czecho.pl, które pojawiły się po zapowiedzi organizowania 
konferencji dla nauczycieli pt. „Rzeka Odra – impulsem współpra-
cy, rozwoju gospodarczego i społecznego Śląska oraz dziedzic-
twem kulturowym i przyrodniczym”. Oto owe „złote myśli: „Czemu 
ma służyć „regionalne” konferowanie o Odrze i morzu, w mieście 
nad Wisłą, odległym od najbliższego morza o 600 km? Chyba tyl-
ko biciu morskiej piany”; „Ale się czepiasz. Jeden lubi ogórki, dru-
gi ogrodnika córki. Mają chłopaki takie hobby i już”.

W tej sytuacji dobrze się stało, że Rejonowy Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, Towarzystwo Przy-
jaciół Czechowic-Dziedzic oraz Okręg Ligi Morskiej i Rzecznej 
w Bielsku-Białej zaprosili 6 kwietnia do MDK w Czechowicach-
Dziedzicach pracowników oświaty na konferencję, podczas któ-
rej mogli zwiedzić wystawę „Liga Morska i rzeczna w przeded-
niu 100-lecia”, przedstawiającą historię i bieżącą działalność 
tego stowarzyszenia od Bałtyku do Tatr. Trzydziestu wychowaw-
ców młodego pokolenia wysłuchało wykładów ubogaconych pre-
zentacja audiowizualną nt. działalność Ligi Morskiej i Kolonialnej 
na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym, ekspedycji 
wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej – fl isów odrzańskch w kontek-
ście zagospodarowania Odry pod względem transportowym, tu-
rystycznym, kulturalnym oraz ekologicznym. Wydarzenie odby-
ło się w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

„Odra jest rzeką, która dla mieszkańców województwa ślą-
skiego ma szczególne znaczenie. Od wieków stanowi oś gospo-
darczą dla społeczności zamieszkującej jej dorzecze. Odcinek 
Górnej Odry był wykorzystywany do celów transportowych już od 
wczesnego średniowiecza. Wybudowane w XVII i XVIII wieku ka-
nały Odra – Sprewa i Odra – Hawela włączyły dorzecze Odry do 
wielkiego systemu dróg wodnych Europy Zachodniej, przyczynia-
jąc się do intensywnego rozwoju gospodarczego Śląska. Rów-
nocześnie Odra stanowi dziedzictwo, które zachwyca pięknem 
przyrody i zabytków techniki infrastruktury wodnej. Na przestrzeni 
wieków Odra była granicą dzielącą zwaśnione plemiona, arterią 

ułatwiającą transport, ale także groźnym żywiołem budzącym lęk 
i szacunek. Dziś Odra przede wszystkim jest impulsem rozwo-
ju i współpracy regionów nadodrzańskich, stając się symbolem 
przepływającej przez nie pozytywnej energii. Perspektywy te od 
wielu lat są dostrzegane przez samorządy różnego szczebla, co 
znajduje swoje odzwierciedlenie w podejmowanych przez nie ini-
cjatywach. Województwa odrzańskie, doceniając znaczenie swo-
jej rzeki dla rozwoju gospodarczego i społecznego oraz w trosce 
o zachowanie jej dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, po-
święcą Odrze w 2018 roku szczególną uwagę. Z aprobatą przyj-
mowane są takie działania strony rządowej jak przystąpienie do 
porozumienia AGN, czy zabieganie o włączenie Odry do sieci ba-
zowej TEN-T. Z punktu widzenia województwa śląskiego szcze-
gólnie interesujące są ambitne plany inwestycji związanych z bu-
dową polskiego odcinka połączenia Dunaj – Odra – Łaba oraz 
Kanału Śląskiego. W ten sposób Odrzańska Droga Wodna sta-
łaby się dostępna dla kolejnych regionów. Rzeka Odra jest pod 
wieloma względami rzeką wyjątkową. Jest emanacją mocy przy-
rody i mądrości natury, kojarzy się z myślą inżynierską człowie-
ka, staje się osią porozumienia, współpracy i rozwoju. W ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat rzeka-granica łączy, fascynuje i inspi-
ruje. Sejmik Województwa Śląskiego, pragnąc podkreślić tę sym-
bolikę, postanawia o ogłoszeniu roku 2018 Rokiem Odry – Rzeki 
Pozytywnej Energii”.

Należy mieć nadzieję, że zapalone serca i umysły uczest-
ników konferencji pobudzą dzieci i młodzież oraz dorosłych do 
troski o wodne dziedzictwo, a nade wszystko o polskie morze, 
wszak jak pisał Jan Kasprowicz w Pieśni „Baltii”(1924):

Od morza jesteśmy, od morza,
Od szumnych bałtyckich wód,

Z świeżości ich siłę swą czerpie
Nasz polski, odwieczny ród.

Od morza jesteśmy, od morza,
Od najcudowniejszego z mórz;

Wyrósłszy u jego wybrzeży,
Każdy z nas wierny ich stróż.

Od morza jesteśmy, od morza-
Niech je w opiece ma Bóg!

My w jego staniemy obronie,
Gdyby śmiał zbliżyć się wróg.

Edward Szpoczek

ODDAJ KREW

Zarząd Klubu Honorowych Dawców 
Krwi PCK działający przy OSP Jaworze or-
ganizuje kolejne akcje oddawania krwi, któ-
re odbędą się 9 czerwca, 1 września oraz 
1 grudnia. Specjalny ambulans z Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa  w Katowicach zaparkuje przed skle-
pem „Lewiatan”. Krew będzie można oddać 
w godzinach 9.30-13.30. 
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STRAŻACKIE PODSUMOWANIE
Nadzwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu odbyło się w niedzielę 15 
kwietnia. Uczestniczyli w nim komendant miejski PSP – Zbigniew 
Mizera oraz komendant powiatowy ZOSP – Stanisław Nycz,  
a także wójt Jaworza, Radosław Ostałkiewicz. Obrady prowadził 
przewodniczący Rady Gminy, Mieczysław Brzezicki. Stary za-
rząd otrzymał absolutorium (37 głosów za, sześć przeciw, sie-
dem osób wstrzymało się od głosu). Uczestnicy „walnego” wybrali 

także nowy zarząd, który będzie pracował w składzie: Czesław 
Malchar, Adam Ryrych, Józef Brandys, Krzysztof Malchar, Danu-
ta Pawlus, Szymon Cholewik oraz Jarosław Fuchs.

– Dotychczasowa współpraca gminy z ochotnikami układa-
ła się bardzo dobrze, o czym każdy z nas mógł się przekonać 
choćby podczas ubiegłorocznej wichury – podsumował Rado-
sław Ostałkiewicz. – Bez strażaków znacznie trudniej byłoby wła-
dzom samorządowym walczyć z tym żywiołem. Dziękuję wam za 
to – każdemu strażakowi z osobna, szczególnie tym anonimo-
wym, którzy z narażeniem własnego zdrowia i życia przebywają 
na miejsce zdarzenia – Bogu na chwałę, ludziom na ratunek – do-
dał wójt. (wot)

118 LAT TEMU 
W JAWORZU

W wiosenne popołudnie, w niedzielę 15 kwietnia, w Gale-
rii pod Groniem w Jaworzu zgromadzili się wszyscy zaintereso-
wani historią naszej miejscowości. O Jaworzu z 1900 roku opo-
wiadał, podpierając swoje słowa slajdami starych dokumentów,  
dr Jacek Proszyk. Prelegent odwiedził nas po raz drugi, jest 
mieszkańcem Jaworza, a pracuje w Muzeum Historycznym  
w Bielsku-Białej.

Rozpoczynając swoją prelekcję dr Jacek Proszyk wymienił 
dzielnice Jaworza – tj. Dolne, Górne, Średnie, Pelchrim, Nałęże, 
Grapka (obecnie Grabka), Saint-Genois (obecnie Błatnia). Na-
stępnie wytłumaczył, jak posługiwać się informacjami odczyta-
nymi z dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym 
w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej. Są to arkusze spisowe 

do obliczania ludności i najważniejszych zwierząt użytkowych 
domowych według stanu z dnia 31 grudnia 1900 roku. Analizo-
waliśmy zapisy z arkuszy spisowych poszczególnych dzielnic. 
Każdy numer budynku ma swój arkusz, z którego można się do-
wiedzieć, kto był właścicielem budynku, kiedy się urodził, jaki 
miał zawód, jakiego był wyznania i jaki był jego język ojczysty, 
ale także, kto z nim zamieszkiwał – stopień pokrewieństwa i ich 
dane. Również jeżeli w domu była służba (a przeważnie była), 
to też jest tam zapisana. Można było zauważyć, że w Jaworzu 
powtarzały się nazwiska: Wieja, Binek, Kobiela, Ryrych, Stekla, 
Błahut, Żywczok oraz imiona – Jan, Jerzy, Andrzej, Paweł.

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem. Wielu słucha-
czy znalazło informacje o swoich przodkach lub poprzednich 
właścicielach budynków, w których mieszkają.

Przy kawie i kołoczu żywo dyskutowano jeszcze na ten te-
mat. Zapraszamy na następne, tym razem wyjazdowe posiady, 
które odbędą się 20 maja o godz. 15.00. Zwiedzać będziemy lot-
nisko w Bielsku-Białej (Aleksandrowice).

Zarząd Towarzystwa Miłośników Jaworza

Jacek Proszyk po raz drugi prowadził 
posiady Towarzystwa Miłośników Jaworza. 
Fot. ARC
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WIEDZA WARTA 
BRUKSELI

– Żeby tworzyć historię, trzeba ją znać. A wy jesteście już 
po pierwszym etapie. Gratuluję wam odwagi i tego, że wam się 
chciało – powiedział Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza, pod-
czas uroczystości rozdania nagród w konkursie „Jaworze wczoraj 
i dziś”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Jaworze-Zdrój”. 
Nagrody zostały wręczone w Sali „Pod Goruszką” w piątek 27 
kwietnia, dokładnie tydzień po przeprowadzeniu konkursu, pierw-
szego w historii tego stowarzyszenia, a towarzyszyła mu jego za-
stępczyni, Anna Skotnicka-Nędzka. Honorowym patronatem ob-
jęli go Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, który 
ufundował wycieczkę do centrum europejskiego stanowienia pra-
wa oraz wójt Jaworza.

– Naszym celem było zainteresowanie dzieci i młodzieży hi-
storią, zachęcenie do szukania informacji z przeszłości oraz te-
raźniejszości – mówił Grzegorz Nędzka, prezes Stowarzysze-
nia „Jaworze-Zdrój”. Jego członkowie przygotowali w sumie dla 
przedstawicieli młodszego pokolenia 70 pytań. W pierwszym eta-
pie rywalizacji 18 uczestników musiało znać odpowiedzi na 30 
pytań, w dwóch dogrywkach padło po pięć kolejnych. Z jakimi 
zagadnieniami musieli sobie poradzić młodzi jaworzanie? Jed-
no z pytań dotyczyło patrona Szkoły Podstawowej nr 2, w innym 
trzeba było podać dokładną (co do osoby) liczbę mieszkańców 
Jaworza 31 grudnia 2017 roku, z historycznych uczestnicy mu-
sieli wiedzieć, kto zamknął uzdrowisko Jaworze i w którym to się 
stało roku.

Ostatecznie trzecie miejsce zajął Jędrzej Grendziński ze 
Szkoły Podstawowej nr 1. W nagrodę otrzymał podwójne za-
proszenie do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Na drugim 

uplasowała się Paulina Mamorska (SP 1), która pojedzie do 
Chochołowa. Stowarzyszenie „Jaworze-Zdrój” ufundowało noc-
leg, a spółka Berndorf Baderbau kąpiele w termach. – Historia 
Jaworza jest bardzo bogata. Na pewno już będę wiedział, do 
kogo się zwrócić, jeżeli chodzi o tę materię – przyznał Marek 
Wrzal, prezes spółki zajmującej się budową i modernizacją kom-
pleksów basenowych. – Spółka istnieje od 20 lat i – jak przeko-
nywał prezes – to także czas promocji Jaworza wszędzie tam, 
gdzie dotarły baseny.

Główną nagrodę, wyjazd do Parlamentu Europejskiego, wrę-
czyła w imieniu europosła Sylwia Cieślar, wiceprzewodnicząca 
Sejmiku Województwa Śląskiego. Jak poinformowała, wycieczka 
rozpocznie się w niedzielę wieczorem 20 maja i potrwa do czwart-
ku. Historyczny, bo pierwszy konkurs Stowarzyszenia „Jaworze-
Zdrój” wygrał zaś Konrad Niesyt ze Szkoły Podstawowej nr 2. 

Grzegorz Nędzka już zapowiedział kolejny konkurs wiedzy. 
Będzie dotyczył Unii Europejskiej i Parlamentu. (wot)
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
W JAWORZU

Głosujmy na nasze przedszkole oraz „Motylki”
PRZEDSZKOLE NA MEDAL ORAZ NASYMPATYCZNIEJ-

SZA GRUPA PRZEDSZKOLNA! Głosowanie rozpoczęte. Trwa 
wielka akcja „Dziennika Zachodniego” poświęcona przedszkola-
kom! W tej wielkiej akcji nie zabrakło również naszego Przed-
szkola oraz Grupy Motylków, która reprezentuje naszą placów-
kę. Przez najbliższe dwa miesiące maluchy i starszaki z przed-
szkoli województwa śląskiego oraz ich nauczycielki będą gościć 
na łamach „Dziennika Zachodniego” oraz na stronie interneto-
wej. Osobno w miastach oraz we wszystkich powiatach zosta-
nie wybrane Przedszkole Roku oraz Najsympatyczniejsza Grupa 
Przedszkolna. Czeka mnóstwo nagród nie tylko dla przedszkoli, 
lecz przede wszystkim dla naszych głównych bohaterów – dzieci! 

Głosowanie rozpoczęło się w piątek 13 kwietnia i potrwa do 
do piątku 18 maja.

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA 
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW JAWORZA!!!

Przedszkole na medal SMS o treści P.39 nr telefonu 72355
Grupa przedszkolna Motylki 

SMS o treści G.173 nr telefonu 72355
Głosowanie można śledzić na stronie internetowej gazety 
„Dziennik Zachodni” www.dziennikzachodni.pl/przedszkole

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Jaworza za przyłącze-
nie się do naszej wspólnej akcji!

- Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Samorządowego 
Nr 1 w Jaworzu.

Wielkanocne śniadanie
Tradycyjnie w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste 

„Śniadanie Wielkanocne”. Dzieci bardzo aktywnie włączyły się 
w przygotowania. Wcześniej wspólnie z nauczycielkami deko-
rowały sale, malowały pisanki, wykonywały w domu z rodzica-
mi ozdoby wielkanocne na konkurs pt. „Najpiękniejsza ozdoba 
wielkanocna”.

Wszystkie te wspólnie stworzone akcenty wielkanocne znala-
zły się na stole. Tego dnia dzieci w odświętnych strojach zasiadły 
do stołu, który uginał się od ciężaru świątecznych przysma-
ków, aby w gronie najbliższych kolegów i koleżanek podzielić 
się jajkiem i złożyć sobie życzenia. Panie kucharki przygotowa-
ły tradycyjne potrawy wielkanocne: jajko, szynkę, chleb oraz inne 

przysmaki. Na naszym stole nie zabrakło również kolorowych, 
wielkanocnych babeczek.

O znaczeniu tych pokarmów, jako symbolach świątecznych, 
dzieci dowiedziały się wcześniej na zajęciach. Ten dzień miał wy-
jątkowy charakter: dzieci śpiewały piosenki świąteczne i bawiły 
się w zabawy związane z tradycjami wielkanocnymi. Po uroczy-
stym wielkanocnym śniadaniu nadeszła chwila rozstrzygnięcia 
konkursu wielkanocnego. Pani dyrektor Jolanta Bajorek po-
gratulowała dzieciom pięknych ozdób i jednomyślnie przyznała 
wszystkim uczestnikom pierwsze miejsce, wręczając przedszko-
lakom nagrody.

Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za wspaniałe 
pomysły i wielki zapał… Takie radosne przeżycia na długo pozo-
stają w pamięci…

Nauczycielka Patrycja Kłaptocz

Zabawa ze „Smerfami”
Najstarsze przedszkolaki, grupa 6-latków „Smerfy”, zaprosiły 

swoich rodziców na wspólne warsztaty wielkanocne. Powitaliśmy 
naszych gości wesołą piosenką i złożyliśmy im świąteczne życze-
nia. Na warsztatach wspólnie, rodzice z dziećmi, wykonali wielka-
nocnego zajączka ze skarpetki wypełnionej ryżem oraz kolorowy 
koszyczek, który ozdobiliśmy wielkanocnymi naklejkami. Wszy-
scy pilnie pracowali, dzieci świetnie współpracowały z rodzicami, 
a efekty końcowe były imponujące. Na koniec spotkania pojawił 
się także zajączek z koszykiem kolorowych łakoci, którymi obda-
rował wszystkich. 
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Plastyczne święta
Z okazji świąt wielkanocnych ogłosiliśmy w naszym przed-

szkolu konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców pt. „Najpiękniej-
sza ozdoba wielkanocna”. Prace mogły być wykonane dowolną 
techniką, liczyła się pomysłowość i ciekawe wykonanie. Kon-
kurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych 
przedszkolaków. Na konkurs swoje prace zgłosiła ponad poło-
wa dzieci z wszystkich grup wiekowych. Na wystawie konkurso-
wej pojawiły się kolorowe pisanki, koszyczki wielkanocne, kartki 
świąteczne, baranki, kurczątka, zajączki i wielkanocne kompozy-
cje dekoracyjne. Prace były kolorowe i wykonane z różnorodne-
go materiału. Uczestnicy konkursu dostali pamiątkowe dyplomy 
i drobne upominki.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
W JAWORZU

Starszaki zobaczyły, co je czeka…
Gdy wiosna zachwyca nas pięknem rozwijającej się przyro-

dy, to znak, że wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego. 
Dla starszaków z przedszkoli oznacza to, że szkoła już tuż, tuż! 
Dlatego w kwietniu dzieci z najstarszych grup Przedszkola nr 2 
po raz kolejny w tym roku szkolnym odwiedziły swoich starszych 
kolegów z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworzu. 
Tym razem przedszkolaki wzięły udział w lekcji języka polskie-
go. Mogły poczuć się jak uczniowie i przyjrzeć się, jak będzie wy-
glądać ich praca w „szkolnej ławie”, w przyszłym roku szkolnym. 
Starszaki były bardzo przejęte i zainteresowane lekcją. Wróciły 
do przedszkola zadowolone i tu odrobiły swoje pierwsze szkol-
ne zadanie: wykonały pracę plastyczną dotyczącą tematyki lekcji, 
w której uczestniczyły.

Dziękujemy wychowawczyni klasy pierwszej – pani 
Magdalenie Tyli-Styrze za wspaniale przeprowadzoną lekcję, ca-
łoroczną współpracę i serdeczne przyjęcie nas w szkole.

Nauczycielka  Teresa Ślezińska

Zielony dzień w naszej szkole
19 kwietnia w całej szkole zrobiło się bardzo zielono, wio-

sennie. Wszystko z okazji zbliżającego się międzynarodowego 
święta, czyli Dnia Ziemi. Obchodzimy go na całym świecie 22 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
W JAWORZU

kwietnia, już od 48 lat. Jak co roku przypominamy sobie w tym 
czasie, że o naszą piękną, „błękitną planetę” trzeba się trosz-
czyć. Przygotowaliśmy z tej okazji apel. Przypomnieliśmy o ak-
cjach ekologicznych i przyrodniczych w naszej szkole, np. zbiórce 
makulatury, plastikowych zakrętek, karmy i akcesoriów dla zwie-
rząt przebywających w schronisku, a także o konkursach przy-
rodniczych. Joanna Czader wykonała piękny napis, a klasy młod-
sze z tej okazji przygotowały ekologiczne plakaty, które ozdobiły 
scenę. Zaprosiliśmy też wyjątkowego gościa. Bartosz Czader, 
przewodnik jaworzańskiego Muzeum Fauny i Flory Morskiej 
i Śródlądowej przygotował dla nas prezentację multimedialną 
i opowiadał w bardzo ciekawy sposób o dziejach Ziemi, a szcze-
gólnie naszej miejscowości. Pokazywał także skały, które można 
spotkać na terenie Jaworza i skamieniałości, czyli prehistoryczne 
ślady po organizmach żyjących na naszej planecie. Bardzo dzię-
kujemy za tę wspólną wędrówkę poprzez dzieje naszej planety. 
Znać i szanować Ziemię powinien każdy jej mieszkaniec!

Mirosława Hawełek

Gwarowe zmagania
13 kwietnia w sali sesyjnej „Pod Goruszką” odbył się Szkol-

ny Konkurs Recytatorski „.Mówimy gwarą”. Jego celem była 
popularyzacja gwary Śląska Cieszyńskiego – mowy naszych 
przodków, doskonalenie umiejętności recytatorskich, a także Skoro Dzień Ziemi, to uczniowie byli ubrani, w większości, na zielono.
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 
W JAWORZU

Tydzień irlandzki
W drugiej połowie marca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 

realizowali ostatni temat innowacji pedagogicznej „Jak świętować, 
żeby nie zwariować”. Na lekcjach języka angielskiego poznawa-
li tradycje irlandzkie, podstawowe fakty historyczne związane  
z tym krajem, słuchali muzyki celtyckiej. Prezentowali także wy-
konane przez siebie prezentacje multimedialne oraz wzięli udział 
w konkursie technicznym. Wśród wyjątkowych prac znalazły się: 
ręcznie robione kolczyki (Julia Kohut z 3A), – trójlistna koniczyn-
ka z ciasta opłatkowego (Natalia Maruszczyk z 3C), pomoc dy-
daktyczna przestrzenna w kształcie koniczyny prezentująca cie-
kawostki na temat Irlandii (Julia Lahutta z 7C). Nie zabrakło też 
chętnych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Irlandii, kon-
kursie plastycznym oraz tych, którzy chętnie ubrali się na zielono, 
aby świętować dzień św. Patryka na terenie szkoły.

Nauczyciel języka angielskiego Iwona Kominek

zainteresowanie dzieci kulturą żywego słowa. W konkursowe 
szranki stanęło 46 uczestników. Jury w składzie: dyrektor Ewa 
Cholewik, Ema Kukla oraz Józef Niesyt oceniało występujących 
za znajomość tekstu, autentyczność gwary, wartość poznawczą 
tekstu oraz ogólne wrażenie. Po wysłuchaniu wszystkich gwa-
rowych recytatorów, członkowie komisji stwierdzili, że poziom 
uczestników był wysoki i wyrównany.

Wyniki konkursu: 1. Daniel Wiśniewski 3c, Zuzia Zontek 2b, 
2. Radika Machalica 2b, Kamil Strzelczyk 3b, 3. Przemek Sewe-
ra 2b, Zuzia Krawczyk 2a, wyróżnienie: Ignacy Czader, 1a i Zo-
sia Czader 4b (klasy I-III) oraz 1. Michał Ogrodnik 5a i Franek 
Owczarek 5a, 2. Natalia Nguyen Dinh 6a, Dominika Żur, 6a, 3. 
Dominika Hołyst 6c i Tosia Jurczyk, 4d (klasy IV-VI).

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Warsztaty ekologiczne
Z inicjatywy nauczyciela przyrody, Marii Kuś, wszystkie kla-

sy czwarte wzięły udział w warsztatach ekologicznych w Zakła-
dzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB – Zaciszny Za-
kątek w Jaworzu. Ich celem było zwiększenie świadomości eko-
logicznej oraz rolniczej dzieci. Uczestnicy obejrzeli ciekawą pre-
zentację dotyczącą działalności zakładu. Zapoznali się z podsta-
wowymi pojęciami związanymi z produkcją rolną, ściśle związaną 
z ekologią. Uczniowie zaznajomili się również z gatunkami zwie-
rząt hodowlanych. Dodatkowo dzieci zobaczyły cały cykl produk-
cji oraz sposób pozyskiwania, przechowywania oraz sprzedaży 
mleka ekologicznego.

Zaprezentowana wiedza była wstępem do części obejmującej 
zwiedzanie gospodarstwa, podczas której dzieci mogły na wła-
sne oczy zobaczyć wcześniej wymienione gatunki tj. krowy pol-
skie-czerwone, świnie, indyki, gęsi oraz owce.

Uczniowie mogli również poznać trud rolnictwa, samodziel-
nie siejąc pszenicę. Przekonali się też, jak pracochłonny jest pro-
ces wyrobu masła. Pobyt każdej klasy w Zacisznym Zakątku był 
nie tylko niezwykle pouczający, ale również sprawił dzieciom wiel-
ką frajdę. Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzymał 
Certyfikat Małego EKORolnika.

Anna Witkowska Foto: Z wizytą w Zakładzie Doświadczalnym.

Celem konkursu była m.in. popularyzacja gwary Śląska Cieszyńskiego.
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Wiodą na… morzu
Członkowie Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej, jak co 

roku, biorą udział w ogólnopolskim konkursie „Młodzież na Mo-
rzu”. Aktywni są w trzech kategoriach: konkursie wiedzy o morzu, 
konkursie plastycznym „Morze żywi i bogaci”, a całoroczna na-
sza działalność ujmowana jest w kategorii na najlepiej działające 
szkolne koło Ligi Morskiej i Rzecznej. Właśnie w tej kategorii po 
raz kolejny otrzymaliśmy tytuł „koła wiodącego”.

Na uroczyste podsumowanie konkursu wybieramy się gru-
pą dziesięcioosobową do Szczecina w maju. Weźmiemy także 
udział w Zlocie Jungów w Kołobrzegu, a szczególną atrakcją te-
gorocznego wyjazdu będzie rejs na Bornholm.

Na zdjęciu od lewej: Aleksandra Kózka, Agnieszka Antonik (prace plastycz-
ne), Sara Pierściecka, Konrad Kohut, Kamil Nowak oraz Michał Donocik 
(konkurs wiedzy o morzu).

XII Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Szantowej w 100 – lecie 
Ligi Morskiej i Rzecznej

XII Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Szantowej zorganizowa-
ny 11.04.2018 przez Szkolne Koło LMiR przy IV LO im. KEN 
(opiekun Katarzyna Cieślicka) we współpracy z Domem Kultu-
ry im. Wiktorii Kubisz zgromadził 179 uczestników – 9 solistów 
i 16 zespołów. Swoje umiejętności wokalne i instrumentalne oraz 
taneczne zaprezentowały przedszkolaki, gimnazjaliści, licealiści 
oraz uczniowie szkół podstawowych.
Komisja konkursowa w składzie: 
Beata Olma – przewodnicząca Komisji; 
Eryka Binek-Pytlowany, Joanna Jatkowska, Piotr Gołąb i Mieczy-
sław Gwizdoń po wysłuchaniu repertuaru zgłoszonych zespołów 
i solistów ustaliła następujący werdykt:
Kategoria soliści :
III miejsce Paweł Sulewski – Dom Kultury Rybnik – Niedobczyce.
II miejsce Lena Leśniewska – SP nr 37 w Bielsku-Białej.
I miejsce Nina Kumorek – SP nr 2 im. Juliana Fałata w Bystrej.
Wyróżnienia dla pozostałych solistów: 
Wiktoria Hutyra – SP nr 32 w Bielsku-Białej.
Kategoria zespoły:
III miejsce Zespół Wokalny – SP nr 32 w Bielsku-Białej.

II miejsce Zespół Wokalno-Instrumentalny „PĘTELKA” i Zespół 
Fletowy – SP nr 37 w Bielsku-Białej.
I miejsce „CZARNA BANDERA” – Zespół Szkolno-Przedszkolny 
im. Tadeusza Kościuszki w Jasienicy.
Wśród wyróżnionych zespołów znaleźli się między innymi 
uczniowie KLASY 1A – Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. 
broni St. Maczka w Jaworzu.
Nagroda publiczności: 
„SÓWKI MĄDRE GŁÓWKI” – Katolickie Przedszkole „POD 
SKRZYDŁAMI” w Hecznarowicach.

Dyplomy, puchary i upominki ufundowane przez Wy-
dział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego wręczyli laureatom 
Edward Szpoczek – Prezes Okręgu LMiR i jego zastępca kpt. 
ż. w. Jerzy Ryrych.

Uczestnicy Konkursu mogli także dzięki prezentacji Sebastia-
na Cadera (III E LO IV) zapoznać się z historią Ligi i bieżącą dzia-
łalnością w kraju i na Podbeskidziu. Jego koleżanki i koledzy oraz 
ich goście będą mogli to zrobić od 25 kwietnia, zwiedzając wy-
stawę – „W przededniu 100 – lecia LMiR” podczas Dni Otwar-
tych Szkoły.

Opracowanie: PF na podstawie informacji Edwarda Szpoczka
Zdjęcia udostępnione przez E. Szpoczka
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Z KART HISTORII

Teatr amatorski 
w Nałężu cz. 2

Temat teatru amatorskiego w Jaworzu Nałężu oraz w ży-
ciu prywatnym Andrzeja Śliwki wielokrotnie pojawiał się na 
łamach „Echa Jaworza”. Po raz ostatni w lutowym wyda-
niu. Poniższy tekst stanowi jego kontynuację. Zapraszam do 
lektury wspomnień miłośnika teatru, byłego samorządowca 
i członka Stowarzyszenia „Jaworze-Zdrój”, Andrzeja Śliwki.

Przygotowując się do napisania artykułu o działalności teatru 
amatorskiego, musiałem przerzucić setki przeróżnych notatek. 
Sam tamtych czasów nie pamiętam, dlatego cała część opisu-
jąca okres międzywojenny oparta jest na wspomnieniach Jana 
Krzyszpienia –nieodżałowanego przyjaciela Nałęża oraz Wikto-
ra Bojdy, pedagoga, byłego kierownika Szkoły Podstawowej nr 
2 w Jaworzu Nałężu. Od nich dowiedziałem się o Kole Macierzy 
Szkolnej, otrzymałem wiele notatek o działalności teatru amator-
skiego. Nie myślałem, że jeszcze po kilkudziesięciu latach będę 
z nich korzystał. Przeglądając zebrane materiały, doszedłem do 
wniosku, że pisanie o samym amatorskim zespole teatralnym nie 
będzie kompletne bez wspomnienia o powstaniu Koła Macierzy 
Szkolnej Ziemi Cieszyńskiej w Nałężu.

Początki w XX wieku
Rozwój życia kulturalnego w Nałężu rozpoczął się po wybu-

dowaniu i oddaniu do użytku w 1902 roku drewnianej Szkoły Lu-
dowej. Oprócz jednej sali lekcyjnej znajdowało się tam cztero-
izbowe mieszkanie dla kierownika. Pierwszymi nauczycielami byli 
Tadeusz Schwarz do roku 1913, Adolf Adamczyk do 1920 roku, 
a także Henryka Fiszerówna, która została żoną Karola Niesyta, 

do 1932 r kierownika szkoły. To właśnie dzięki jego staraniom za-
wiązał się najpierw komitet organizacyjny, mający na celu przygo-
towanie, a następnie powołanie do życia Koła Macierzy Szkolnej. 
Po uzyskaniu zezwolenia na założenie nowego koła, na 1 mar-
ca 1925 r. zwołano walne zebranie członków. Dzień ten na długo 
pozostał w pamięci mieszkańców Nałęża. Przewodniczący koła 
w Nałężu, Karol Niesyt, zapewne częściowo wzorował się na 
istniejącym od 1923 r Kole Macierzy Szkolnej w Jaworzu Dol-
nym, które mogło się pochwalić sporymi osiągnięciami w rozwo-
ju czytelnictwa oraz aktywnej działalności amatorskiego ruchu 
teatralnego.

Gośćmi zebrania założycielskiego byli: Jerzy Kaszper – 
ówczesny kierownik szkoły w Jaworzu Dolnym oraz nauczyciel 
z tejże szkoły, Jan Wowra, który w „ciepłych słowach” zachęcał 
do pracy nad rozwojem koła. Najważniejsze zdania jakie sobie 
założyli członkowie nowo powstałego koła, to rozwój i aktywna 
działalność teatru amatorskiego oraz rozpowszechnianie czytel-
nictwa. Warto dodać, że w skład zarządu weszli: Karol Niesyt – 
przewodniczący, Józef Waszek – zastępca przewodniczącego, 
Jan Żertka – skarbnik, Paweł Szczepan – sekretarz, Franciszek 
Bojda i Józef Szczepan – odpowiedzialni za rozwój czytelnictwa 
oraz teatr amatorski.

Bogata działalność
Chcąc rozpocząć działalność, trzeba było zdobyć fundusze. 

Robiono to poprzez organizowanie zabaw, festynów, loterii fan-
towych i innych imprez, z których dochód przeznaczano na za-
kup książek do powstającej przy szkole biblioteki, a także na 
budowę elementów potrzebnych do złożenia sceny dla teatru. 
Scena składała się z kilku solidnych kozłów dających podwyż-
szenie. Na ustawionych kozłach układano podłogę oraz kulisy 
z okami, drzwiami, które zmieniano według potrzeb. Wówczas 
kurtyna i kulisy były podstawowymi elementami każdej sce-
ny. Kurtyna była rolowana, działała na podobnej zasadzie jak 
dzisiejsze rolety okienne. Z boków, w niewidocznych miejscach 
dla widza, wieszano z każdej strony po dwie lampy naftowe, które 
oświetlały scenę. Ta była rozkładana na czas spektaklu, a po za-
kończeniu z powrotem składana. Próby bez sceny odbywały się 
w sali szkolnej, natomiast przedstawienie urządzano w sali ów-
czesnej gospody u pana Koniecznego, a od 1928 roku, po zmia-
nie właściciela, u pana Stekli.

Głównym gospodarzem, reżyserem, sufl erem, charakteryza-
torem, scenografem, a bywało, że także aktorem, był Franciszek 
Bojda, jednak pod czujnym okiem przewodniczącego koła, zara-
zem kierownika szkoły pana Karola Niesyta. Według jego doradz-
twa dobierano repertuar przedstawień, dostosowany do możliwo-
ści aktorskich, scenicznych jak również odpowiadający „gustom” 
widzów. Ponieważ w Jaworzu działało wtedy kilka amatorskich 
grup teatralnych, dlatego mieszkańcy mogli oglądać i oklaski-
wać po kilka tytułów w roku. Od czasu powstania koła Macie-
rzy Szkolnej, a zarazem utworzenia zespołu teatru amatorskie-
go, czyli od 1925 do 1939 roku, wyćwiczono i wystawiono kil-
kanaście sztuk teatralnych. Z notatek Wiktora Bojdy (syna pana 
Franciszka Bojdy) dowiedziałem się, że wystawiono m.in. takie 
sztuki jak: „Werbel domowy” – Jana Kantego, „Dziewiąty pawi-
lon” – Adama Staszczyka, „Sąsiedzi” – Andrzeja Sadowskiego, 
„Komornik swatem” – Jana Borysa, „Jak kapral Szczapa wyki-
wał śmierć” – Bronisława Bakali, „Poczciwy młynarz” i „Na wymia-
rze” – Piotra Kołodzieja, „Ofi ary wojny” – Walentego Krząszcza, 
„Babska rewolucja” – Karola Bergera, „Pan majsterek” – niezna-
nego autora.
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Nie było „castingów”
Do zespołu w tych latach należeli: Franciszek Bojda, Józef 

Bożek, Walenty Bożek, Anna Czyżówna, Alojzy Gawłowski, 
Franciszek Madzia, Dominik Pomper, Gabriel Rusin, Józef 
Rusin, Jan Strach, Józef Strzelczyk, Anna Szczepanówna, Jerzy 
Szczepan, Paweł Szczepan . Wszyscy byli mieszkańcami Jawo-
rza Nałęża. Wówczas nie organizowano „castingów”. W więk-
szości młodzi mieszkańcy Nałęża sami zgłaszali się do spekta-
kli. Zdarzało się, że Franciszek Bojda (reżyser) wraz z kierowni-
kiem szkoły zwracali się do któregoś ze starszych mieszkańców, 

którzy pasowali do danej roli w spektaklu. Nie zdarzyło się, aby 
ktoś odmówił. Każdy uważał taki występ za wielki zaszczyt. Tym 
bardziej, że na spektakle przychodzili prawie wszyscy mieszkań-
cy Nałęża.

Po wojnie, 30 września 1945 r., z chwilą wznowienia działal-
ności przez Zarząd Główny Macierzy Szkolnej w Cieszynie, reak-
tywowano Koło Macierzy Szkolnej w Nałężu, a przy nim, tak jak 
przed wojną, utworzył się amatorski zespół teatralny.

Do czasów powojennych wrócę jednak w kolejnych 
wspomnieniach.

Andrzej Śliwka (opracowanie PF)

JAWORZAŃSKA MAJÓWKA

OD KONSTYTUCJI 3 MAJA DO 
LOKALNEGO PATRIOTYZMU

Święto Konstytucji 3 Maja, jak nakazuje tradycja, obcho-
dzone było także w naszej gminie. – Cieszy mnie, gdy pa-
trzę na Jaworze, że z biegiem lat rodzi się tutaj wspólnota 
społeczna, świadoma swojej wartości, oparta na autentycz-
nych więzach kulturowych – mówił w trakcie uroczystości 
wójt Radosław Ostałkiewicz. Jego przemówienie było poru-
szające. Nic dziwnego – zawierało wiele odwołań do wspól-
noty lokalnej, którą my wszyscy tworzymy.

Niepodległy byt
Kilka minut po godzinie 13.00 władze gminy, przedstawi-

ciele lokalnych organizacji, instytucji oraz stowarzyszeń, w tym 

młodzież i harcerze, zgromadzili się przed pomnikiem Józefa Pił-
sudskiego nie tylko, aby złożyć kwiaty i uczcić jego pamięć, ale 
też uświadomić sobie, czym dla Polski była Konstytucja 3 Maja 
i jaką rolę w kształtowaniu państwa odegrała. Dobitnie przed-
stawiły to słowa wójta Jaworza, Radosława Ostałkiewicza, który 
przypomniał, jak doszło do uchwalenia tego aktu państwowego.

– Konstytucja 3 Maja była rozumną i śmiałą próbą moder-
nizacji Polski, mającą na celu wzmocnienie jej bezpieczeństwa 
i zapewnienie dobrych, jak na tamte czasy, warunków życia 
społeczeństwa – tłumaczył w trakcie uroczystości Radosław 
Ostałkiewicz. – Wzmacniała struktury państwa, oparte na trójpo-
dziale władz i kładła kamień węgielny pod zbudowanie silnej ar-
mii, a co za tym idzie – umocnienie suwerenności wewnętrznej 
i niepodległego bytu.

Źródło dumy
Uchwalenie Konstytucji było pierwszym tego typu nowocze-

snym aktem w Europie i drugim na świecie. Jak słusznie zauważył 
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w swoim przemówieniu wójt, „przyjęto wiele praw i reform, które 
miały zmienić Polskę, czyniąc z niej silny i nowoczesny organizm 
państwowy – zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrz-
nym. Wystarczy wspomnieć chociażby reformę wojskową, refor-
mę skarbową, ale i reformę administracyjną, na którą składało się 
Prawo o sejmikach, likwidujące liberum veto oraz wprowadzające 
głosowania większościowe i wolny mandat poselski, a także Pra-
wo o miastach z 18 kwietnia 1791 roku zakładające wiele praw 
dla mieszczan – tak politycznych, jak i gospodarczych.

Niestety wydarzenia, które nastąpiły po Sejmie Czteroletnim, 
niemal całkowicie zniweczyły osiągnięcia Konstytucji, a ogólno-
narodowa niezgoda, kłótnie i przedkładanie własnych interesów 
nad państwowe doprowadziły do totalnej katastrofy – Polska stra-
ciła niepodległość.

– Niemniej jednak ustawa rządowa sprzed 227 lat do dzisiaj 
jest źródłem naszej dumy i wiodącym symbolem polskości – mó-
wił przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego jaworzański włodarz, 
po czym nawiązał do wydanego przez Tadeusza Kościuszkę  
w oparciu o art. IV Konstytucji Uniwersał Połaniecki. 

Odpowiedzialność za wspólnotę
Wójt w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na odpowiedzial-

ność każdego z nas za wspólnotę. Podkreślił, że poza czynnikami 
natury zewnętrznej, dla rozwoju ojczyzny, tej wielkiej w rozumie-
niu państwa, jak również mniejszej, którą stanowią miasta i wsie, 
istotne znaczenie ma porozumienie społeczne. Dialog oparty na 
takich przymiotach jak: harmonia, konsensus i solidarność, uzna-
nie własnej współodpowiedzialności także za przyszłość całej 
społeczności żyjącej na danym obszarze oraz powszechna ak-
ceptacja autorytetu dobra wspólnego.

– Te wszystkie wartości można właściwie sprowadzić do jed-
nego, jakże ważnego pojęcia, to jest wspólnoty, czyli świadomej  
i odpowiedzialnej zbiorowości żyjącej na danym obszarze, stano-
wiącym źródło silnych więzi społecznych, gospodarczych czy kul-
turowych, na którym przecinają się wspólne interesy i potrzeby 
życiowe, ale jednocześnie kształtuje się poczucie zakorzenienia 
i przynależności do zamieszkiwanego miejsca – podkreślał wójt.

Renesans lokalizmu
Pięknym akcentem było nawiązanie do naszej jaworzań-

skiej przestrzeni lokalnej, za którą „niczym ojcowie Konstytucji  

3 Maja za Polskę” jesteśmy odpowiedzialni wobec kolejnych po-
koleń. Goście wydarzenia nie kryli wzruszenia na słowa wójta, 
który z całą mocą mówił o tym, że współcześnie, w dobie globa-
lizacji, to wsie i miasta stanowią swoiste centrum świata, w któ-
rym każdy z nas staje wobec instytucji i procesów społecznych. 

– To tutaj uczymy się zachowań społecznych od najmłod-
szych lat i to właśnie tutaj spędzamy swoje życie rodzinne, poli-
tyczne, społeczno-gospodarcze czy kulturowe; nierzadko w takim 
lokalnym środowisku przebiega nasze całe życie zawodowe. Dzi-
siaj lokalizm – czyli afirmacja swojego miejsca na świecie – prze-
żywa znamienny renesans. Utrwalają i rozwijają się powiązania 
międzyludzkie oraz umacnia się nasza zbiorowa i jednostkowa 
podmiotowość – mówił Radosław Ostałkiewicz. – Cieszy mnie, 
gdy patrzę na Jaworze, że z biegiem lat rodzi się tutaj wspól-
nota społeczna, świadoma swojej wartości, oparta na autentycz-
nych więzach kulturowych, która ma swe źródło w dumnej, po-
nad siedemsetletniej historii oraz widząca jasno swoją przyszłość  
w perspektywie następnych generacji. Wspólnota lokalna to wiel-
ka wartość, ale i wielka zarazem odpowiedzialność – dobrze  
o tym my wszyscy tutaj w Jaworzu wiemy i chyba nieźle sobie  
z tym radzimy. Czuje się u nas bowiem na co dzień ten sprzyjają-
cy dobremu życiu przyjazny klimat społeczny, który jest paliwem  
i szansą dla rozwoju instytucji samorządowych oraz nowoczesne-
go społeczeństwa obywatelskiego, które stają się fundamentem 
dynamicznego rozwoju lokalnego – dodał na koniec wójt. (KGO)

ALE SIĘ DZIAŁO
Było słonecznie i zróżnicowanie. Trochę na sportowo, bardzo 

kulturalnie, a także patriotycznie. Ta plenerowa Majówka na długo 
pozostanie w pamięci Jaworzan i nie tylko. Z jednego bardzo 

ważnego względu. Każdy, kto dał się zaprosić na wydarzenia  
z nią związane, miał poczucie wspólnoty lokalnej.

Majówka po sąsiedzku
Program obchodów kusił od kilkunastu dni. Gdy pojawił się 

w sieci, zaskoczył swoim bogactwem. Rajd rowerowy, koncerty 
zespołów, występ kabaretu i dodatkowo gwiazda znana z pierw-
szych stron gazet. Repertuar godny co najmniej miasta woje-
wódzkiego. Tymczasem taka rzecz dzieje się w Jaworzu. Nic 
dziwnego, że z zaproszenia skorzystali nie tylko sami jaworza-
nie, ale wielu bielszczan, a także mieszkańców ościennych gmin. 

– Jesteśmy pod wrażeniem. Mieszkamy po sąsiedzku i wy-
braliśmy Majówkę w Jaworzu. To dla nas ciekawsza propozycja 
– mówili mieszkańcy Wapienicy, których spotkałam w trakcie so-
botnich występów.

Patriotyczny repertuar
Obchody rozpoczęły się 3 maja od złożenia kwiatów przed po-

mnikami: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ofiar Faszyzmu. Tego 
samego dnia o godzinie 17.00 rozpoczął się koncert pod tężnią 
zdrojową w hołdzie Bohaterom Niepodległej Polski. 
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Rekordowy rajd
Ostatni dzień Majówki upłynął rekreacyjnie. Rozpoczął się od 

przeszło 20-kilometrowej trasy, którą uczestnicy rajdu pokonali na 
jednośladzie, a zakończył na wielkim pikniku w amfi teatrze. 

Rajd, który odbywał się w ramach gminnych obchodów 100-le-
cia Niepodległości Polski, ruszył punktualnie o godzinie 12.00. Na 
linii startu pojawił się miedzy innymi wójt Radosław Ostałkiewicz.

– W tym roku chyba pobiliśmy rekord, bo ofi cjalnie jechało nas 
207, a naliczyłem przynajmniej 23 gapowiczów, czyli jednego na 
kilometr trasy. Dzięki za te prawie trzy godziny frajdy! – napisał 
później na Facebooku.

W sobotnie popołudnie na scenie amfi teatru zagości-
ła Orkiestra Dęta „Glorieta”, kabaret Rewers oraz gwiazda Ma-
jówki – Papa D. Całość poprowadziła Dorota Kochman. Opinie 
osób, które uczestniczyły w jaworzańskiej majówce, mówią same 
za siebie. Wystarczy zobaczyć komentarze na ofi cjalnym profi lu 
gminy Jaworze na Facebooku. (KGO)

Zdjęcia z Majówki: Daniel Skrobol, Katarzyna Górna-Oremus
Fotogaleria na 28 stronie

Dzień później w amfi teatrze można było podziwiać występy 
dzieci i młodzieży z jaworzańskich szkół i przedszkoli, a także 
czeską grupę mażoretek z Ropicy oraz zespół Włóczykije, który 
wystąpił z godzinnym programem. Królowały zakazane piosen-
ki: „Siekiera, motyka”, „Warszawo ma”, piosenki Jana Pietrzaka: 
„Żeby Polska”, „Taki kraj”, Jacka Kaczmarskiego: „Mury” czy 
„Przedszkole”, Wojciecha Młynarskiego: „Polska miłość” oraz 
„Róbmy swoje”, a także piosenki z fi lmów wojennych, jak np. 
„Tchnienie wolności” z serialu „Czas honoru”. 

– Jaworzańska publiczność cudownie przyjęła nasz występ, 
były bisy i gromkie brawa. Idealna pogoda do występów, świetne 
nagłośnienie oraz publiczność, która licznie przybyła, by posłu-
chać niełatwy repertuar, a także gościnność oraz znakomita orga-
nizacja stworzyły nam idealne warunki do występów – podkreśla-
ła po występie Aleksandra Stępień, kierownik zespołu Włóczykije.

Piątek zakończył się pokazem fi lmu w plenerze. Dobór reper-
tuaru był nieprzypadkowy – „Miasto 44”, to obraz, który przypadł 
do gustu młodym ludziom.
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Z ŻYCIA KOŚCIOŁÓW – PIERWSZA KOMUNIA

W niedzielę 6 maja czternaścioro dzieci z parafi i katolickiej pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu przystąpiło do wczesnej I komunii 
świętej. W górnym rzędzie stoją: ks. proboszcz Stanisław Filapek, Filip Kubosz, Maksymilian Wolff , Zuzanna Żur, Nikodem Keller, 
Krzysztof Biernat, Mateusz Polak.
Dolny rząd: siostra Wirginia, Jakub Polak, Magdalena Pudełek, Piotr Legut, Emilia Wolff , Julia Condotta, Filip Biernat, Emilia 
Smolarska, Nikodem Sobkowicz, ks. Mikołaj Szczygieł (gościnnie). Fot. Zdzisław Micor
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TEKST SPONSOROWANY

KUPIĘ MIESZKANIE 
2-3 pokojowe 

w Jaworzu 
lub najbliższej okolicy. 
Telefon 609 517 578

LET’S GO SIGHTSEEING!
Czas wiosenny to czas kolejnych wyjazdów, majówki, 
wakacji... Część z nas marzy o zasłużonym relaksie na plaży...
Inni z kolei lubią zwiedzać nowe miejsca, zamki, katedry...

W tym numerze podstawowe zwroty potrzebne podczas 
zwiedzania!

 Where is the main square / the castle / the monument / the 
bridge? (Gdzie jest rynek / zamek / most?)

 Where is the ticket offi  ce? (Gdzie jest kasa biletowa?)
 Where is the tourist information offi  ce? (Gdzie jest 

informacja turystyczna?)
 Where is the entrance? (Gdzie jest wejście?)
 How much is the admission: for adults and for children? 

(Ile kosztuje wstęp dla dorosłych, dzieci?)
 Are there any discounts for children? (Czy są jakieś zniżki 

dla dzieci?)
 Where is the cloakroom? (Gdzie jest szatnia?)
 We would like to go on a sightsseeing tour / on a cruise? 

(Chcielibyśmy pojechać na wycieczkę ze zwiedzaniem / na 
rejs)

 I’d like to see... (Chciałbym zobaczyć...)
 How far is it to the city centre / the nearest bus station, 

bus stop / the nearest railway station / petrol station 
/ airport / taxi rank? (Jak daleko jest do centrum miasta / 
najbliższego dworca autobusowego / najbliższego przystanku 
/ stacji paliw / lotniska / postoju taksówek?)

 Can we go on foot ? (Czy możemy tam dość piechotą?)
 Can we take a bus/train/tram/ferry? (Czy możemy pojechać 

autobusem / pociągiem / tramwajem / promem?)

Have a nice trip! (miłej wycieczki!)

Już wkrótce: 
Zapisy na PÓŁKOLONIĘ 

ANGIELSKO-HISZPAŃSKO-JAPOŃSKĄ!
Różne terminy, atrakcyjny program -

szczegóły w sekretariacie SJO WORLD!!!

Trwają zapisy na nowy rok szkolny 2018/2019!
 Dołącz do nas! Atrakcyjne rabaty!

Ucz się z nami w Jaworzu! 
Zapisy na obecny i przyszły rok szkolny!

W przypadku grup konwersacyjnych-możliwość 
dołączenia do grupy w trakcie całego roku szkolnego! 

ZAPRASZAMY!
SJO WORLD Jaworze, ul. Zdrojowa 93, tel. 604 835 859

e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl
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Zdjęcia: Daniel Skrobol


