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Młodzi zdolni, młodzi nagrodzeni
Zdobywają laury na ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, są świetnymi sportowcami, w wielu
z nich, mimo młodego wieku, zdążyła się już rozwinąć społecznikowska żyłka. Ich sukcesami można
by obdzielić uczniów wielu miejscowości. Jaworze może być spokojne o następców. Kolejna edycja
Wójtowskich Laurów pokazała, że dzieci i młodzież mamy na piątkę. Więcej o sukcesach młodych jaworzan
piszemy na stronie 4. (wot)

Czas na motylarnię

Rudolf Danel. Sentymentalna wizyta

Mundial w cieniu zebrania

Cały rok z ptakami

Osiemnastka seniorów

2

LIPIEC-SIERPIEń

2018

NA pierWsZYM plANie
MuNDIAL W CIENIu ZEBRANIA
Jeszcze w tym roku powstanie jedno albo dwa tzw. „aktywne
przejścia dla pieszych” (docelowo mają być trzy) – można było
usłyszeć na spotkaniu władz gminy z mieszkańcami. Odbyło się
ono w czwartek 28 czerwca w Domu Gminnym „Pod Harendą”,
kiedy polska reprezentacja kończyła przygodę z mundialem, pokonując Japonię 1:0. Piłkarski wątek pojawiał się zresztą co jakiś czas. Na początku wójt przeprosił zgromadzonych, tłumacząc,
że termin został dawno ustalony i nie pomyślał, że będzie pokrywał się ze spotkaniem Polaków. Niektórzy co jakiś czas ukradkowo spoglądali na ekrany smartfonów. Kiedy padł gol, wiedziała
o tym cała sala.
„Aktywne przejścia dla pieszych” zostaną zlokalizowane
w newralgicznych punktach naszej miejscowości. Z ulgą odetchną na pewno rodzice, którzy posyłają swoje pociechy do obu
podstawówek. Władze gminy chciałyby bowiem, żeby w tym roku
przejścia powstały przy ulicach Wapienickiej (na wysokości Szkoły Podstawowej nr 2) oraz Słonecznej (na wysokości Goruszki).
Kolejne, trzecie przejście ma powstać w przyszłości na Zdrojowej, w centrum Jaworza.
– Jedno przejście kosztuje blisko 35 tysięcy złotych. Zwróciliśmy się z wnioskiem do powiatu, żeby partycypował w kosztach.
Prawdopodobnie więc będziemy to ﬁnansować wspólnie – mówił Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, mowa była także o urządzeniach wyświetlających

Wójt Radosław Ostałkiewicz w czasie zebrania wiele mówił o tym, co już
udało się zrobić, ale także podzielił się wieloma planami na przyszłość.

prędkość, z jaką poruszają się kierowcy. Rozwiązanie, które u naszych sąsiadów w Czechach jest praktycznie na porządku dziennym, w Polsce jest w powijakach. Trzema takimi urządzeniami
dysponuje powiat. Wójt zapewnił, że zwróci się z prośbą do jego
władz, żeby jedno na jakiś czas trafiło do Jaworza.
Podczas zebrania z mieszkańcami sporo uwagi poświęcono także jakości powietrza. Wójt poinformował, że kosztem 5500
złotych zamontowano stację pomiarową. Wchodząc na stronę
www.czystejaworze.pl, każdy zainteresowany sprawdzi, jaka jest
aktualna temperatura, wilgotność, prędkość i kierunek wiatru,

Mimo trwającego równolegle meczu Polska – Japonia na mundialu frekwencja była przyzwoita..
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Tak wygląda „aktywne przejście dla pieszych”..
ciśnienie oraz suma opadów za na przykład ostatni miesiąc, ale
także jak wygląda sytuacja z pyłem zawieszonym P10. – Stacja nie jest wprawdzie certyﬁkowana i nie wchodzi w skład systemu monitoringu, ale dzięki niej każdy mieszkaniec dowie się
w dowolnej chwili, jakie jest stężenie smogu – wyjaśnił Radosław
Ostałkiewicz. Żeby ograniczyć niską emisję, jeszcze w tym roku
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powinno zostać wymienionych 40 pieców – 21 na gaz oraz 19 na
urządzenia V klasy. We wszystkim pomoże Wojewódzki fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Skoro mowa o proekologicznych inwestycjach, to gmina przymierza
się także do wymiany oświetlenia ulicznego. Na dziś w Jaworzu
jest 791 (w tym 181 gminnych i 610 Tauronu) punktów oświetleniowych i pojawią się kolejne. W drugiej połowie roku nowe lampy pojawią się między innymi przy ulicach Panoramicznej, Skowronków, Spadzistej i Zacisznej. Co bardziej istotne, w niedalekiej
przyszłości powinna nastąpić wymiana oświetlenia na LED-owe.
W prezentacji, okraszonej licznymi slajdami, wójt Jaworza
mówił także o tym, co udało się zrobić w ostatnich latach. Wspominał m.in. o kanalizacji, budowie w rekordowym tempie Domu
Gminnego „Pod Harendą” oraz hali sportowej przy SP nr 2.
Przykład Jaworza pokazuje, że ważne są nie tylko realne inwestycje, ale także dawanie pieniędzy na budowę społeczeństwa obywatelskiego. Według danych przedstawionych przez
Ostałkiewicza, w 2014 roku urząd Gminy przekazywał organizacjom pozarządowym 110 tysięcy, w tym roku kwota urosła do 435
tysięcy, co stanowi 1,2 procenta wydatków z budżetu.
– To są pieniądze zainwestowane w przyszłość – przekonywał Radosław Ostałkiewicz.
Tomasz Wolff, Zdjęcia: Tomasz Wolff, ARC

SZCZęŚLIWE CHWILE, TO MOTYLE
Tego jeszcze w Jaworzu, a nawet na południu Polski, nie było.
Przy Muzeum fauny i flory Morskiej i Śródlądowej powstanie…
motylarnia. Obiekt o kosmicznym kształcie zaprojektował mieszkający w Jaworzu Tomasz Suchy. Motylarnia będzie częścią już
istniejącego muzeum, a za całość będzie odpowiadał Bartosz
Czader. Na miejscu ma hodować i rozmnażać motyle. Budowa
tego nietypowego obiektu powinna ruszyć już w przyszłym roku.
Do tematu motylarni wrócimy w numerze wrześniowym. (wot)

ORGANIZuJESZ WYDARZENIE?
KONIECZNIE NAS O TYM
POINfORMuJ!
Działalność społeczna, kulturalna i sportowa w Jaworzu to
skarb, którym możemy się chwalić. W naszej miejscowości nie
brakuje osób, które chcą podzielić się wspólnie spędzonym czasem. W Jaworzu sporo się dzieje, a wiele z imprez, które się odbywa, to zasługa społeczników, pracy grup czy stowarzyszeń.
Często spotykamy się z opinią, że frekwencja na imprezach
nie jest zadowalająca lub ktoś dowiaduje się o wydarzeniu z relacji. Dlatego też postanowiliśmy to zmienić! Wspólny kalendarz
wydarzeń w gminie pomoże nam zaplanować czas z wyprzedzeniem dowiedzieć się o organizowanych ogólnodostępnych imprezach i wydarzeniach.
Jeśli więc organizujecie wydarzenie, imprezę czy spotkanie
– dajcie znać. Na informacje o organizowanych wydarzeniach
w kolejnym miesiącu na terenie naszej gminy czekamy do każdego 25 dnia miesiąca je poprzedzającego. Tym samym ich spis
znajdzie się w miesięczniku „Echo Jaworza”, a na początku miesiąca pojawi się na stronie internetowej www.jaworze.pl oraz na
gminnym facebooku.

Centrum badań nad kosmosem? Nie, tak będzie wyglądała motylarnia
w Jaworzu, zaprojektowana przez Tomasza Suchego.

Informacje o wydarzeniu z odnośnikiem internetowego łącza
lub materiałami graficznymi i określeniem organizatora oraz krótkim opisem prosimy przesyłać na adres wydarzenia@jaworze.pl.
Mamy nadzieję, że taki comiesięczny kalendarz wydarzeń będzie nie tylko ułatwieniem w planowaniu wolnego czasu na terenie gminy, ale również zachęci gości do odwiedzenia naszego Jaworza.
urząd Gminy Jaworze
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iNFOrMAcJe UrZĘDU GMiNY i WÓJTA
MŁODZI ZDOLNI,
MŁODZI NAGRODZENI
– Chcemy dziś uhonorować najlepszą młodzież na świecie.
Najlepszą, bo młodzież jaworzańską – mówił, otwierając uroczystość wręczenia wyróżnień młodym mieszkańcom Jaworza wójt
Radosław Ostałkiewicz. uczniowie obu podstawówek pojawili się
na uroczystości w Domu Gminnym „Pod Harendą” wraz ze swoimi rodzicami, opiekunami i nauczycielami. Wielkie świętowanie
odbyło się w czwartek 14 czerwca.

Z tak zdolnymi dziećmi i młodzieżą nie ma się co martwić o przyszłość
Jaworza.

– To wielka nadzieja na dobrą przyszłość naszego Jaworza.
Dziękuję wam wszystkim i każdemu z osobna – to dzięki wam Jaworze jest tak piękne i wartościowe. Każdy z was ma wspaniałe
osiągnięcia, z których jesteśmy dumni. Jestem spokojny o przyszłość naszej gminy, mam nadzieję, że będziecie nadal rozwijać
swoje umiejętności i rozsławiać tym samym naszą miejscowość
– kontynuował jaworzański włodarz.
W czwartkowe popołudnie to najmłodsi mieszkańcy Jaworza
byli w centrum zainteresowania i każdy wyróżniony miał swoje
„pięć minut”. Kiedy na wielkim ekranie wyświetlało się zdjęcie nagrodzonego, swoistą laudację odczytywał wójt. Czego się można
było dowiedzieć? Najważniejszy wniosek jest taki, że nie ma chyba takiej dziedziny, w której młodzi jaworzanie nie byliby aktywni.
– Uczeń o wysokiej kulturze osobistej i dużych ambicjach.
Zawsze można na nim polegać, często wychodzi z inicjatywą.
Zajął czwarte miejsce w Polsce w konkursie wiedzy o morzu oraz pierwsze miejsce w powiatowych zawodach pływackich na 50 metrów – komplementował Konrada Kohuta, jednego
z wyróżnionych, Radosław Ostałkiewicz. Widzowie dowiedzieli się także, że na przykład pasją Tomasza Damka jest sklejanie
modeli samolotów, a Dominika Żur nie ma problemów z językiem
polskim, bo została wicemistrzynią w szkolnym konkursie ortograficznym.
Nagrody przyznane zostały w czterech kategoriach: nauka,
kultura i sztuka, sport i zaangażowanie społeczne. Po raz pierwszy w historii laury zostały wręczone również najlepszym wychowawcom. Statuetki w kategorii „Wychowawca jako autorytet dla
młodzieży” otrzymały Małgorzata Cholewik (SP1) oraz Marzena
Wajda-Parzyk (SP2).

W rolę modelek wcieliły się uczennice Szkoły Podstawowej nr 2.

W czwartek 14 czerwca sporo uczniów zostało wyróżnionych.
Nagrodę stanowiły upominki ufundowane przez firmę Martes
Sport, która jest partnerem Gminy Jaworze. Cześć uczniów dało
próbkę swoich możliwości. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Marii Dąbrowskiej wystawiły spektakl „Zielony Kapturek”, uczennice „dwójki” wcieliły się na chwilę w rolę modelek, by zaprezentować się w dawnych (między innymi Jadwiga Andegaweńska,
Elżbieta Bawarska, Józefina Bonaparte) i współczesnych kreacjach, a na koniec, z mocnym rockowym przytupem, wystąpili
absolwenci, którzy tworzą zespół Red Snow.
lista nagrodzonych:
Osiągnięcia naukowe: Tomasz Damek, Dominika Żur,
Konrad Kohut, Patrycja Kulpa, Piotr Kubala, Natalia Maruszczyk.
Osiągnięcia artystyczne: Jan Głąbek, Hanna Chmielewska,
Zuzanna Konior, Marta Mielczarek, Marta Trzcionka, Agnieszka
Antonik, Paula Kaczkowska, filip Siatkowski.
Osiągnięcia sportowe: Maciej Lachowski, Julia Kuczmierczyk, Matylda Podolska, Jakub Stekla, Sara Pierściecka, Martyna Pytlik, Jan Wójcik, Kamil Nowak, Anna Słomińska, Zuzanna
Grzymek.
Zaangażowanie społeczne: Julia Garbas, Jakub Cempla,
Krystian Rycak, Krzysztof Brychcy, Zofia Solarz.
Tomasz Wolff, Zdjęcia: Damian Skrobol
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Ostre granie, czyli Red Snow w akcji.

Sala Domu Gminnego „Pod Harendą” wypełniła się praktycznie do ostatniego miejsca.

Dumni rodzice.

„Czerwony kapturek”? Nie w Jaworzu. Dzieci z SP nr 1 wystawiły „Zielonego Kapturka”.

WYRóŻNIENIE DLA WóJTA,
WYRóŻNIENIE DLA GMINY
Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza, został honorowym
członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Wyróżnienie odebrał pod koniec czerwca na forum Rady Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach podczas pierwszego zgromadzenia w nowej kadencji. Otrzymał je z rąk przewodniczącego
i wicepremiera w rządzie Jerzego Buzka, Janusza Steinhoffa,
szefa Izby, Tomasza Zjawionego oraz wieloletniego prezesa RIG,
a obecnie prezesa honorowego – Tadeusz Donocika. Honorowe
członkostwo w Izbie przyznało jaworzańskiemu włodarzowi Walne Zgromadzenie Członków.
– To dla mnie osobiście naprawdę wielki zaszczyt i honor –
tuż obok przyznanego mi w 2015 roku Lauru Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Debiut samorządowy”. Traktuję to jednak
przede wszystkim jako wyróżnienie dla Gminy Jaworze i dedykuję je wszystkim jaworzankom i jaworzanom, którzy w znacznej
części przecież pracują w sektorze gospodarczym, a także prowadzą małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa, pełniąc w nich nierzadko funkcje menedżerskie najwyższego stopnia – napisał na
swoim profilu na facebooku Radosław Ostałkiewicz. Jednocześnie wójt podziękował Tadeuszowi Donocikowi, który na co dzień
mieszka w Jaworzu.
Wyróżnienie dla samorządowca nie jest dziełem przypadku. Gmina Jaworze nie od dziś stawia mocny akcent na gospodarkę, czego przejawem jest choćby partnerstwo przy organizacji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w Katowicach. Kongres jest reklamowany jako największe spotkanie firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw w całej

Radosław Ostałkiewicz (pierwszy z lewej) z wyróżnieniem. Obok niego stoją: Tadeusz Donocik, Janusz Steinhoff oraz Tomasz Zjawiony.
fot. ARC.

Europie. Kolejna, już siódma edycja odbędzie się od 17 do 19
października.
– W imieniu gminnych instytucji kultury oraz lokalnych organizacji pozarządowych dziękuję wszystkim przedsiębiorcom – tym
mniejszym i tym większym – za to, że wspierają rozwój społeczny
Jaworza poprzez różnego rodzaju akcje sponsorskie lub ﬁlantropijne. To dla nas bardzo ważne, a dla was powód do dumy – dodał Ostałkiewicz.
Honorowe członkostwo sprawiło, że jak bumerang powrócił pomysł utworzenia w Jaworzu delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Przed rokiem wójt wspólnie z Tadeuszem
Donocikiem zorganizowali w tej sprawie spotkanie z przedsiębiorcami. Dziś wójt deklaruje: – Jeżeli ktoś z czytelników byłby zainteresowany taką ideą, zapraszam do kontaktu. (wot)
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ROZRUSZAJMY JAWORZE NA HALI
Hala sportowa otwarta! Pokolenia jaworzan czekały na to
wydarzenie wiele lat. Wreszcie się udało. 15 czerwca 2018
roku oddano do użytku wielofunkcyjny obiekt, na którym będzie można uprawiać przeróżne dyscypliny sportowe, ale
wziąć także udział w spotkaniach, imprezach gminnych czy
innych wydarzeniach.

Jaworze czekało na halę wiele lat, dlatego też otwarcie było bardzo huczne i widowiskowe.

Przy dźwiękach Orkiestry Dętej „Glorieta” wójt Jaworza –
Radosław Ostałkiewicz oraz przewodniczący Rady Gminy –
Mieczysław Brzezicki witali przybyłych na to wydarzenie gości.
Pojawili się: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Jan Widera, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego – Sylwia Cieślar, wicewojewoda śląski – Jan Chrząszcz,
wiceprezydent Bielska-Białej – Przemysław Kamiński, wicestarosta bielski – Grzegorz Szetyński, Szef Beskidzkiej Rady Olimpijskiej – Wiktor Krebok, a także Marian Kasprzyk – mistrz Olimpijski z Tokio ’64 w boksie. Każdy z gości specjalnych otrzymał pamiątkowy szalik i został wprowadzony na widownię przez dzieci
z jaworzańskich szkół. W uroczystości uczestniczyli również jaworzańscy radni, przedstawiciele klubów sportowych, stowarzyszeń, duchowieństwa oraz pracownicy jednostek gminy Jaworze
i Urzędu Gminy. Licznie zgromadzoną publiczność stanowiły również dzieci i młodzież z jaworzańskich szkół.
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– To najpiękniejszy dzień mojego wójtowania – skwitował
podczas swojego przemówienia wójt Radosław Ostałkiewicz –
Dziś jest ten wielki dzień, na który czekaliśmy kilkanaście lat. Oddaję wam, drodzy mieszkańcy Jaworza, ten obiekt. Mam nadzieję, że będzie to miejsce sportowego rozwoju i rekreacji. To nasza
Hala Sportowa, z której możemy być dumni, i mam nadzieję, że
tu rozwijać się będzie wiele sportowych talentów na miarę olimpijską – mówił.
Wójt podkreślił również, jak trudna była droga w zdobywaniu
funduszy na budowę, jak zmieniła się koncepcja obiektu, jak wyglądały prace od fundamentów po sam dach. Podziękował przy
okazji osobom szczególnie zaangażowanym w realizację tej inwestycji. Szczególnym tego wyrazem, było przekazanie symbolicznych koszulek sportowych Janowi Widerze – wiceministrowi
sportu i turystyki, który przybył do Jaworza w imieniu ministra Witolda Bańki oraz Sylwii Cieślar – wiceprzewodniczącej Sejmiku
Województwa Śląskiego. Podziękował przy okazji prezesowi Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy, Stanisławowi Handerkowi, który był niejako pomostem między gminą a ministerstwem
oraz konsultantem w zakresie sportowców niepełnosprawnych.
Przybyli goście złożyli również pamiątkowe podpisy na piłce
nożnej, która zostanie wylicytowana podczas najbliższego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wpisali się do kroniki hali. Podpisano także pamiątkową koszulkę, która zawiśnie
w jaworzańskiej hali.
Samego otwarcia dokonały dzieci, które biegnąc, zerwały
wstęgi trzymane przez gości oficjalnych uroczystości. Wcześniej
ekumenicznego obrzędu pobłogosławienia i poświęcenia obiektu dokonali proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Opatrzności
Bożej w Jaworzu – ks. kanonik Stanisław Filapek oraz proboszcz
parafii ewangelicko-augsburskiej w Jaworzu – ks. Władysław
Wantulok. W uroczystości wziął udział również przedstawiciel
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Jedna z „matek” sukcesu. Sylwia Cieślar, wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Śląskiego, z wicestarostą bielskim Grzegorzem Szetyńskim.

Hala to miejsce nie tylko dla zawodników, ale także wiernych kibiców.

Podczas otwarcia nie zabrakło również prezentacji sportowych
talentów z Jaworza. W uroczystości wzięła udział m.in. mistrzyni karate Anna Kowalska, mistrzyni łucznictwa Zuzanna Grzymek
czy były piłkarz ekstraklasy (TS Podbeskidzie) Dariusz Kołodziej.
Swoje pozdrowienia przesłała też Justyna Kaczkowska – mistrzyni świata w kolarstwie torowym, olimpijka z Rio de Janeiro.
Podczas uroczystego otwarcia każdy mógł na własne oczy
zobaczyć funkcjonalność i możliwości nowoczesnego obiektu.
Jak komentowali uczestnicy spotkania, jest to miejsce, w którym
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można uprawiać prawie każdy rodzaj sportu, a już z pewnością
przeprowadzać treningi. Automatycznie sterowane kosze i siatki
zrobiły ogromne wrażenie na uczestnikach uroczystości. Na uwagę zasługuje również innowacyjna kolorystyka obiektu oraz mural
który zdobi centralną ścianę wewnętrzną obiektu. Tu wielkie słowa podzięki należą się przede wszystkim Malwinie CzechowskiejJachacz – zastępczyni kierownik uSC z Jaworza, która zaprojektowała scenografię sali oraz Robertowi Wolnemu – autorowi graffiti z ośmiornicą i trzema piłkami.

Jednym z zaproszonych gości był Marian Kasprzyk - bokser, mistrz
olimpijski z Tokio.

PAMIęĆ O POWSTAńCACH TRWA
Jaworze pamiętało o powstańcach warszawskich. Dokładnie
1 sierpnia o godz. 17.00, a więc w godzinę „W”, przed Pomnikiem
Ofiar II Wojny Światowej rozpoczęła się uroczystość wspomnieniowa. uczestniczyli w niej przedstawiciele jaworzańskiego samo-

7
Podczas pierwszej oficjalnej części obchodów szczęśliwcy,
którzy zajęli wyróżnione naklejkami miejsca na trybunach, odebrali piłki, których setkę z okazji 100-lecia Niepodległości przygotował wójt Radosław Ostałkiewicz. Na oficjalnym otwarciu hali
wyłoniono 21 posiadaczy piłek – liczba nieprzypadkowa, gdyż
tyle lat trwała II Rzeczpospolita (1918-1939). Jednak ten, kto nie
załapał się na tę szczególną kolekcję, mógł skorzystać z „deszczu” piłek plażowych, które każdemu uczestnikowi otwarcia spadły spod sufitu nowej hali.
Powtórka akcji „100 piłek na 100-lecie Niepodległości” miała
również miejsce wieczorem, kiedy Halę Sportową Jaworze zwiedzali mieszkańcy gminy. Rozdanych zostało kolejnych 29 piłek.
I tu również liczba nie jest przypadkiem – tyle lat bowiem trwa
już III Rzeczpospolita (1989-2018). Wcześniej miał miejsce wielki
mecz otwarcia Polska – Czechy, czyli GKS Czarni Jaworze (RP)
- Chechča Tošanovice TJ Tošanovice z.s. (Republika Czeska).
Mecz zakończył się wynikiem 16:6. To właśnie GKS Czarni Jaworze okazali się niepokonani i odebrali pierwszy zwycięski puchar
z rąk wójta gminy Jaworze oraz szefa radnych.
Następnie przyszedł czas na dalszy ciąg programu, czyli
akrobacje samolotowe na wysokościach zaprezentowane przez
ucznia SP 2 Maćka Jurę, chętni mogli zwiedzać halę do późnej
nocy…
Hala żyje, ma już nawet swój profil na facebooku – #HalaSportowaJaworze. Zachęcamy do odwiedzenia oraz uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w nowym obiekcie. Będzie
się działo, czyli akcja „Rozruszajmy Jaworze”!
urząd Gminy Jaworze, Zdjęcia: Dorota Koperska
rządu z wójtem radosławem Ostałkiewiczem, jego zastępczynią, Anną skotnicką-Nędzka oraz przewodniczącym Rady Gminy Jaworze Mieczysławem Brzezickim i wiceprzewodniczącym
Zbigniewem putkiem na czele. Pamięć powstańców z 1944 roku
przyszli uczcić radni, przedstawiciele działających w Jaworzu stowarzyszeń, harcerze oraz zwykli mieszkańcy.
(wot) fot. Tomasz Wolff
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Osiemnastka seniorów
Już po raz osiemnasty odbyło się spotkanie z najstarszymi
mieszkańcami Jaworza. To inicjatywa władz oraz Rady Gminy.
Świetlica Szkoły Podstawowej nr 1 pękała w szwach, bo zaproszenie trafiło do ponad 150 osób, które skończyły 80 lat, a na
spotkanie przyszły z mężami i żonami. – Łącznie w Jaworzu żyje
ponad 200 osób po osiemdziesiątce. Nie mamy stulatka, ale kilku osobom brakuje tylko roku do osiągnięcia tego zacnego wieku. Celem tych spotkań, organizowanych z okazji Dnia Seniora,
jest spotkanie się we wspólnym gronie, porozmawianie na różne
tematy, wymiana doświadczeń oraz przy okazji powrót do szkoły, w której wielu seniorów się uczyło. Większość naszych gości
stanowią rodowici mieszkańcy Jaworza, z kolei przyjezdni zapraszani na spotkanie są mile zaskoczeni jego formułą – przyznała Dorota Sacher-Wejster, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jaworzu.
W spotkaniu, które odbyło się w piątek 22 czerwca, Urząd Gminy reprezentował wójt Radosław Ostałkiewicz oraz jego zastępczyni, Anna Skotnicka-Nędzka, z kolei radnych przewodniczący
Rady Gminy, Mieczysław Brzezicki. Przemawiając do zebranych,
wójt życzył wszystkiego najlepszego z okazji osiemnastki. Mówił
także, że seniorzy są bardzo ważnym elementem jaworzańskiego krajobrazu. Wspomniał o inwestycjach w gminie oraz inicjatywach skierowanych do tej konkretnie grupy społecznej.
– 4 października spotykamy się na nowej hali sportowej na
otwarciu kolejnego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Także jesienią w tym samum miejscu odbędzie się spartakiada kół gospodyń wiejskich. Na pewno więc będzie się działo.
Chciałem wam także powiedzieć, że od ostatniego spotkania nie
postarzeliście się o rok. Co roku na spotkaniu z okazji Dnia Seniora przybywa osób. Żyjemy coraz dłużej i zdrowiej, dziękuję, że
mogę z wami porozmawiać na różne tematy – mówił Radosław
Ostałkiewicz. Na koniec samorządowiec życzył wszystkim zdrowia – silnych nóg oraz jasnych umysłów.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał mały podarunek w postaci obrazka
z Jaworza.

Osiemnastka seniorów była okazją do rozmów na różne tematy.

Wszyscy seniorzy zostali poczęstowani herbatą, kawą i ciastkami. Program kulturalny przedstawił Zespół Regionalny „Jaworze”. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. (wot)
Zdjęcia: Tomasz Wolff
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JEDNOMYŚLNI RADNI
Po raz pierwszy w historii Rada Gminy Jaworze udzieliła wójtowi Radosławowi Ostałkiewiczowi jednogłośnie absolutorium za
wykonanie budżetu. – Piętnaścioro radnych uznało, że budżet
Jaworza za poprzedni rok został nie tylko zrealizowany wzorowo,
ale był milowym krokiem na drodze do rozwoju naszej miejscowości – skomentował Ostałkiewicz.
Ostatnia przed wakacjami sesja odbyła się 13 czerwca w budynku „Pod Goruszką”. Jaworzańscy rajcy byli także jednomyślni
przy innych uchwałach – zatwierdzeniu rocznego sprawozdania
finansowego Ośrodka Promocji Gminy Jaworze, Muzeum fauny
i flory Morskiej i Śródlądowej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2017.
Podczas sesji poruszono również temat nowelizacji uchwały
o wychowaniu w trzeźwości, która wprowadziła zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w miejscach publicznych, a jednocześnie dała Radzie Gminy kompetencje do wprowadzenia odstępstwa od zakazu.

– Przedmiotowy projekt uchwały reguluje tą kwestię poprzez
wyznaczenie amﬁteatru i kompleksu sportowego przy ul. Koralowej jako miejsc, w których możliwe jest spożywanie napojów
alkoholowych, ale jedynie w czasie imprez kulturalnych, sportowych czy festynów. Uchwała poddana została konsultacjom społecznym, w ramach których nie wpłynęły uwagi oraz przedstawiona do zaopiniowania gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, która wydała opinię pozytywną – mówiła w czasie sesji Anna Skotnicka-Nędzka, zastępca wójta Jaworza. Wójt
odpowiadając na pytanie wiceprzewodniczącego Zbigniewa Putka dotyczące możliwości sprzedaży piwa podczas meczów sportowych potwierdził, że istnieje taka możliwość, ale tylko o obniżonej zawartości alkoholu. Ostatecznie Rada Gminy, głosami 15
osób, przegłosowała uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na
terenie Gminy Jaworze. Radni jednogłośnie przegłosowali także m.in. uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Z protokołami z sesji Rady Gminy Jaworze, wnioskami, interpelacjami i zapytaniami radnych, jak i odpowiedziami na nie,
można się zapoznać w Biurze Rady. (wot)

NIC, TYLKO ODPOCZĄĆ…
Jaworze ma kolejne miejsce, w którym można miło spędzić
wolny czas, a przy okazji uzupełnić braki z wiedzy o przyrodzie,
o ile z takimi mamy do czynienia. Pod koniec czerwca przed
urzędem Gminy otwarto oficjalnie Arboretum. Na niewielkiej przestrzeni posadzono rośliny charakterystyczne dla Śląska Cieszyńskiego, choćby bardzo popularną cieszynkę. Konkurs architektoniczny na stworzenie Arboretum, ogłoszony przez urząd Gminy,
wygrał Piotr Kajzer. Pomocą służył Bartosz Czader (na zdjęciu
z prawej), pracownik Muzeum fauny i flory Morskiej i Śródlądowej, który zatroszczył się o to, żeby w „ogrodzie” pojawiły się
odpowiednie rośliny, a podczas oficjalnego otwarcia wygłosił
prelekcję na temat unikatowej roślinności występującej na Śląsku Cieszyńskim. Specjalnie na otwarcie Arboretum przyjechali goście z partnerskiej gminy Ropica na Zaolziu, z wójt urszulą
Waniową na czele. (wot)

ODPADY KOMUNALNE
PO 1 LIPCA 2018 r
Informujemy, że na terenie Gminy Jaworze po 1 lipca 2018 r.
będzie obowiązywał dotychczasowy system segregacji odpadów.
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Likwidacja dzwonów!
Urząd Gminy Jaworze informuje, że od 1 sierpnia 2018 r. zlikwidowane zostaną „dzwony”
do selektywnego zbierania plastiku, szkła oraz papieru, które znajdują się na skrzyżowaniu
ulic Średniej i Kolonii Dolnej.
Niestety w ostatnim okresie czasu systematycznie obok „dzwonów”
powstawały dzikie wysypiska śmieci, które z całą pewnością nie wpływały korzystnie
na wizerunek naszej miejscowości.
Jednocześnie informujemy, że „dzwony” przeznaczone do selektywnej zbiórki
zlokalizowane są na terenie Gminy Jaworze w następujących miejscach:
•
•
•
•
•
•
•

parking na końcu ul. Turystycznej
ul. Cyprysowa – parking naprzeciwko skansenu
obok skrzyżowania ul. Cisowej z ul. Myśliwską (Nałęże)
Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 212, 213, 248
Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 361
Wspólnota mieszkaniowa „Jaworzanka” przy ul. Zacisznej 208 i 215
Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Liliowej 64.

Rolniku, uważaj na zwierzęta!
Urząd Gminy Jaworze zwraca się z apelem do rolników
o zwrócenie uwagi na dzikie zwierzęta podczas wykonywanych prac polowych.
W wyniku prac polowych giną dziesiątki dzikich zwierząt.
Zwykle są to młode sarny, zające, jeże i kuropatwy.

2018

2018
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Z ŻYCIA BIBLIOTEKI
KOLEJNY RAZ W POWIATOWEJ CZOŁóWCE
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu zdobyła drugie miejsce w corocznym, powiatowym konkursie „Biblioteka Roku” na
najlepiej pracującą bibliotekę powiatu bielskiego. Jego organizatorami byli starosta bielski, Stowarzyszenie Bibliotekarzy (Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej) przy współpracy z Książnicą
Beskidzką. Warto dodać, że od kilku lat nasza placówka znajduje
się w ścisłej czołówce tego konkursu.
Życie biblioteki to nie tylko kompletowanie księgozbioru i wypożyczanie książek. To liczne lekcje biblioteczne, spotkania,
wspólne czytanie czy warsztaty. Kreatywność naszych bibliotekarzy została doceniona już po raz kolejny w powiatowym konkursie. – Stawiamy na pracę z dziećmi i młodzieżą. Właśnie poprzez
organizowanie spotkań, wspólnego czytania czy lekcji bibliotecznych, chcemy oswoić młodego czytelnika z biblioteką – mówi
Bernadeta Kluka, dyrektor gminnej biblioteki.
To właśnie działanie ukierunkowane na rozwój czytelnictwa
wśród najmłodszych mieszkańców gminy oraz promocja kultury
czytania zostały docenione w konkursie powiatowym „Biblioteka
Roku”. Ponadto w konkursie liczyły się również atrakcyjność księgozbioru, estetyka miejsca, aktywność zawodowa bibliotekarzy
i wykorzystywanie technik warsztatu informacyjnego. To wszystko ma zapewne również wpływ na odbiór biblioteki przez

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
– CZAS NA „DOBRY START”
Program „Dobry start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla
wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie
„Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24.
roku życia. Pomoc jest udzielana niezależnie od posiadanego dochodu. Świadczenie nie przysługuje natomiast na dziecko z tytułu
rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
program wszedł w życie 1 lipca 2018 roku. Z pomocy skorzystają matka, ojciec, opiekun faktyczny, opiekun prawny, rodzina zastępcza. Wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń wraz
z kompletem dokumentów będzie można składać w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa
82 (tel. 33 828 66 72) lub pocztą tradycyjną od 1 sierpnia. Wniosek można także przesłać przez Internet już od 1 lipca m.in. za
pośrednictwem:
• Platformy Informacyjno-usługowej CSIZS Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tzw. Emp@tia, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl
• Platformy usług Elektronicznych – PuE,
na stronie www.zus.pl/pue
• Platformy ePuAP, na stronie epuap.gov.pl/wps/portal
• platformy bankowej.
ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata
przysługującego świadczenia następuje w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy
czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia
„Dobry start” złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu

czytelników. – W miarę możliwości naszej biblioteki staramy się
dobierać księgozbiór do zainteresowań czytelników, staramy się
też uatrakcyjniać codzienność organizowanymi spotkaniami i
warsztatami czy spektaklami – dodaje dyrektor biblioteki. W ubiegłym roku zarejestrowano 53 takie wydarzenia i 11 lekcji bibliotecznych. Zarejestrowano też 21678 wypożyczeń zarówno książek, jak i materiałów audiowizualnych.
Zwycięzcą tegorocznego konkursu została Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy. Trzecie miejsce zajęła placówka
z Buczkowic. uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Ośrodku „Drzewiarz” w Jasienicy.

Bernadeta Kluka odbiera gratulacje od starosty bielskiego, Andrzeja
Płonki. fot. GB w Jasienicy.

ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r. Wnioski złożone po tym terminie, nie zostaną rozpatrzone.
Wnioski można pobrać na stronie internetowej pod adresem
gopsj.bip.gov.pl. Zachęcamy do złożenia wniosków o świadczenie „dobry start” w formie elektronicznej, co znacznie usprawni ich
rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

„Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych”
Serdeczne podziękowanie krewnym,
przyjaciołom, znajomym,
księdzu proboszczowi,
scholii paraﬁalnej, delegacjom
oraz wszystkim, którzy wzięli udział
w uroczystości pogrzebowej
ŚP MARCINA TOMASZA PUTKA
składa
Rodzina
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OrGANiZAcJe pOZArZĄDOWe
KOŁO GOSPODYń WIEJSKICH NR 1
– DWA DNI PEŁNEJ INTEGRACJI
W ramach realizacji zadania publicznego „Aktywna integracja
społeczna przez rekreację i wypoczynek” w dniach 7 i 8 czerwca Koło Gospodyń Wiejskich nr 1 w Jaworzu za pośrednictwem
Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Bielsku-Białej, zorganizowało wyjazd integracyjno-rekreacyjny
dla swoich członkiń, ich rodzin oraz członków innych organizacji
pozarządowych z terenu gminy do Łodzi, Łęczycy, Tumu i uniejowa. W wyjeździe uczestniczyło 49 osób.
Unikatowe miejsce
Pierwszym etapem naszej wyprawy była Łódź. To trzecie co
do wielkości miasto w Polsce, prawa miejskie uzyskało w 1423
roku z nadania króla Władysława Jagiełły. Źródłem utrzymania
dla mieszkańców przez długie lata był handel. W wyniku rozbiorów Łódź znalazła się na terenie zaboru pruskiego. Miasto swój
przemysłowy charakter zawdzięcza Stanisławowi Staszicowi.
Łódź zasłynęła poziomem rozwoju przemysłu lekkiego, a wraz
z jego rozwojem wzrastała liczba mieszkańców tego miasta,
z 1000 osób na początku XIX wieku do 300 tys. mieszkańców na
początku XX wieku.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Muzeum Kinematografii. Obejrzeliśmy eksponaty z różnych filmów, a następnie spacerem
przez Park Źródliska udaliśmy się na Księży Młyn. Nazwa tej wyjątkowej dzielnicy pochodzi od dawnej osady młyńskiej, która
w XV w należała do proboszcza niewielkiej wówczas Łodzi. Obecną formę przybrała dopiero cztery stulecia później za sprawą jednego człowieka – Karola Scheiblera. Ten urodzony w Niemczech
przedsiębiorca przyjechał do Łodzi, aby założyć przędzalnię.
Jako jedyny przewidział wielki kryzys, który wywołała na rynku
bawełnianym wojna secesyjna w uSA. Zgromadził w swoich magazynach dużo towaru, który po wybuchu konfliktu sprzedawał
z wielkim zyskiem. W efekcie stał się jednym z najbogatszych
ludzi w Europie i zlecił budowę kompleksu mieszkalno-przemysłowego na terenie Księżego Młyna. Pod koniec XIX wieku powstała tu największa przędzalnia w Królestwie Polskim, osiedle
dla robotników, dwa szpitale, szkoła, straż pożarna, gazownia,
dom kultury, liczne bocznice kolejowe oraz imponujący zespół

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich nr 1 spędziły miłe chwile na Ziemi
Łódzkiej.

pałacowy z własnym stawem. Teren cały zajmował ok. 500 ha.
Księży Młyn stał się prawdziwym „miastem w mieście”. To jeden
z dwóch istniejących na świecie tak rozbudowanych kompleksów
– drugi znajduje się w Manchesterze.
Kolejnym punktem było Centralne Muzeum Włókiennictwa.
Siedzibą muzeum jest Biała fabryka i okazały kompleks klasycystycznych budynków, jeden z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury przemysłowej. Zbudowana w latach 1835- 1839
przez Ludwika Geyera Biała fabryka mieściła pierwszą w Polsce
mechaniczną przędzalnię, tkalnię, drukarnię bawełny poruszane
pierwszą w Łodzi maszyną parową. Od 2009 r. integralną część
muzeum stanowi Skansen łódzkiej Architektury Drewnianej,
w którym znajdują się obiekty typowe dla zabudowy Łodzi i okolic
z przełomu XIX i XX wieku. W 2013 roku przestrzeń wystawiennicza muzeum powiększyła się o zrewitalizowany budynek „starej
Kotłowni”, w którym otwarto muzeum interaktywne, wykorzystujące nowoczesne techniki multimedialne. Z wystaw stałych obejrzeliśmy maszyny i narzędzia włókiennicze, a w zrekonstruowanej przędzalni pokazano nam pracę tych maszyn.
spacerkiem po piotrkowskiej
Po zwiedzeniu muzeum przyszedł czas na spacer najdłuższą prostą ulicą w Europie. Piotrkowska ma ponad cztery kilometry długości. Zobaczyliśmy więc i zachwycaliśmy się pięknie
odnowionymi secesyjnymi i eklektycznymi kamienicami z przełomu XIX i XX wieku, wykonanymi w brązie pomnikami (ławeczka Tuwima, fortepian Rubinsteina, kufer Reymonta, Miś uszatek)
oraz Aleją Gwiazd. Po spacerze ulicą Piotrkowską, podjechaliśmy do Manufaktury, gdzie mieliśmy też czas wolny na wypicie
kawy w tym atrakcyjnym, największym w Europie Środkowej centrum handlowo-rozrywkowym. Manufaktura powstała na terenie
dawnej fabryki Izraela Poznańskiego, jednego z największych fabrykantów łódzkich. Końcem XIX wieku powstał tu prawie 30-hektarowy kompleks, w skład którego wchodziły: tkalnia, przędzalnia,
drukarnia, farbiarnia, oddział naprawy i budowy maszyn, remiza
strażacka, bocznica kolejowa, pałac fabrykanta i budynki mieszkalne dla pracowników. Inicjatorem przekształcenia dawnego
kompleksu przemysłowego w centrum handlowo-usługowo-rozrywkowe był Cyprian Kosiński – biznesmen o łódzkim rodowodzie mieszkający w Szwajcarii, który wykorzystując swe kontakty na Zachodzie sprowadził do miasta kapitał (ok. 270 mln euro)
i w ten sposób doprowadził do budowy Manufaktury.
czas na okolice Łodzi
Nasza grupa już nieco zmęczona zwiedzaniem wsiadła do autokaru i udaliśmy się w kierunku Topoli Królewskiej (za Łęczycę),
do hotelu Chrobry, miejsca naszego noclegu. Tu czekała nas miła
obsługa, świetna obiadokolacja, a później był już czas wolny i integracyjne spotkania w grupach.
Rano po wczesnym śniadaniu pojechaliśmy do Łęczycy na
spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta. Łęczyca prawa
miasta otrzymała już w 1267 r. W połowie XIV w. król Kazimierz
Wielki zbudował tutaj zamek królewski i otoczył miasto murem
obronnym. Do XVI w. Łęczyca odgrywała znaczącą rolę w życiu
politycznym Polski, a schyłek świetności przyniósł miastu potop
szwedzki. Podczas spaceru obejrzeliśmy resztki murów i baszt
obronnych, kościół i klasztor ojców bernardynów, XV-wieczny kościół farny, ratusz, zamek królewski. Na dziedzińcu zamku akurat trwały przygotowania do kręceniu kolejnych scen do serialu
„Korona Królów” .
Następnym etapem naszego zwiedzania była Archikolegiata pw. Najświętszej Marii Panny w Tumie. Kościół konsekrowany
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w 1161 r., wzniesiony na miejscu wcześniejszej budowli. Do połowy XVI w. kolegiata była miejscem wielu zjazdów książęcych i synodów kościelnych. Świątynia była wielokrotnie niszczona i odbudowywana. Obecnie świątyni przywrócono zewnętrzny romański
wygląd, pozostawiając w jej wnętrzu dominujące cechy gotyckie.
Po zwiedzeniu Tumu nastąpił czas na rekreację, odpoczynek i kąpiele, czyli udaliśmy się na baseny termalne do uniejowa.
Kompleks termalno-basenowy w uniejowie oferuje gorące kąpiele w leczniczych solankach, zawierających dużo składników mineralnych. Można tam było skorzystać z różnych atrakcji takich,
jak łóżka masujące, rzeka, bicze wodne, zjeżdżalnie.

Wszystko co dobre, szybko się kończy…
Po 2,5 godzinach zażywania wodnych atrakcji, nadszedł czas
na obiad. udaliśmy się spacerkiem przez park do pobliskiego sanatorium, gdzie w pięknej restauracji zaserwowano nam smaczny
i niedrogi obiad. Po obiedzie, o godz. 16.00 ruszyliśmy w drogę
powrotną i do Jaworza bezpiecznie dotarliśmy ok. 21.30. uczestnicy wyjazdu dziękują kol. Danucie Mynarskiej za wkład pracy
włożony w organizację tej imprezy. To był kolejny wspaniały integracyjno-rekreacyjny wyjazd dla członkiń KGW, który mógł zostać
zrealizowany dzięki częściowej dotacji gminy (na autokar), za co
wszyscy uczestnicy bardzo serdecznie dziękują wójtowi oraz Radzie Gminy.
Oprac. Grażyna Matwiejczyk

ŚW. fLORIAN CZuWA
NAD OCHOTNIKAMI
W pięknej majowej scenerii – tak wyglądało święto rycerzy
św. floriana w naszej gminie. Święta całej lokalnej społeczności „małej ojczyzny”, w których strażackie inicjatywy czynią życie
piękniejszym i bezpiecznym. Galowe mundury, sztandar, lśniące hełmy i orkiestra dęta przygrywająca do marszu. To był czas
wypełniony spotkaniami w gronie druhów, członków rodzin, przyjaciół i sympatyków. To były dobre momenty na słowa uznania
i podziękowania.
Majowe obchody
Jaworzańska jednostka OSP rozpoczęła obchody Dnia Strażaka od mszy świętej w kościele rzymskokatolickim, która odbyła
się w dniu Święta Konstytucji 3 Maja oraz złożenia kwiatów pod
pomnikami pamięci. Powiatowe uroczystości odbyły się na terenie Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. 17 maja podziękowano strażakom ochotnikom i zawodowcom za ofiarność.
Szczególne wyróżnienie spotkało Zespół Regionalny „Jaworze”
działający w strukturach OSP Jaworze. Grupa otrzymała medal za zasługi dla ochotniczego pożarnictwa. Kolejnym ważnym
punktem w programie obchodów Dnia Strażaka w naszej gminie
były uroczystości strażackie, które odbyły się 21 maja.
ciepłe słowa za służbę
– Już od rana rozbrzmiewały akordy Orkiestry Dętej „Glorieta”, a druhowie przygotowywali się do wymarszu. Po wyprowadzeniu sztandaru, pododdział strażaków wraz z orkiestrą wyruszył ulicami Jaworza, udając się na cmentarze, aby złożyć wiązanki kwiatów na grobach tych, którzy odeszli z naszych szeregów na wieczną służbę. Nabożeństwo dziękczynne za strażaków
w tym roku odprawione zostało w kościele ewangelicko-augsburskim, gdzie usłyszeliśmy wiele ciepłych słów podziękowań za
niebezpieczną, pełną zagrożeń służbę drugiemu człowiekowi –
wspomina Danuta Pawlus z OSP Jaworze.
Szczególne podziękowanie skierowane było do strażaków,
którzy od 30 lat bezinteresownie oddają krew. Po uroczystościach kościelnych pododdział przemaszerował do budynku remizy, gdzie spotkanie przy kawie rozpoczął prezes OSP, Czesław
Malchar, witając zaproszonych gości: druha Tadeusza Szkucika
– naczelnika wydziału szkoleniowo-operacyjnego w Bielsku-Białej, wójta Radosława Ostałkiewicza oraz przedstawicieli PCK
z Bielska-Białej i Katowic.
– Składam serdeczne podziękowania druhom naszej jednostki oraz ich rodzinom. W imieniu swoim oraz całego społeczeństwa. Za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę i ofiarną

Na druhów z Jaworza można liczyć nie od dziś. foto: Wioletta Zontek.

gotowość niesienia pomocy w potrzebie, za wierność tradycji, za
piękną służbę Bogu, ludziom i ojczyźnie. Bo czy może być coś
piękniejszego w życiu człowieka niż dawać siebie samego bliźnim. A właśnie takie idee przyświecają strażakom. Idee te czerpane są bezpośrednio od naszego patrona św. floriana, który
poniósł męczeńską śmierć – przemawiał druh Czesław Malchar.
Św. florian, żołnierz i męczennik jest czczony w całej Polsce
głównie jako patron podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów.
podziękowania i odznaczenia
Były także odznaczenia. Otrzymali je zasłużeni druhowie. Złoty Medal Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa otrzymał druh
Piotr Pomper, Srebrny Medal Za Zasługi Dla Ochotniczego Pożarnictwa – druh Adam Binda, a Brązowy – Michał Biesok.
uhonorowano również pamiątkowymi statuetkami druhów
z okazji jubileuszu urodzin, które otrzymali Antoni Lewandowski
(75 lat) oraz Jan Paszek (70 lat).
Kolejnym punktem majowych uroczystości były obchody
30-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi działającego przy OSP
Jaworze (o tym wydarzeniu pisaliśmy w w czerwcowym wydaniu
„Echa Jaworza”).
Po wspólnym poczęstunku zaproszeni goście oraz druhowie
udali się na plac ćwiczeń, gdzie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zaprezentowała swoje umiejętności na pożarniczym torze
przeszkód.
„Sport to zdrowie” – pod takim hasłem trwała dalsza część
imprezy dla zaproszonych dzieci i młodzieży, czyli strażackiej
przyszłości.
Katarzyna Górna-Oremus
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lUDZie JAWOrZA
SENTYMENTALNA WIZYTA
Rudolf Danel urodził się w 1915 roku Łazach, gdy grzmiały
działa na frontach I wojny światowej. Jako kilkuletni chłopiec trafił wraz z całą rodziną do Jaworza Nałęża, gdzie mieszkali jego
dziadkowe ze strony mamy. W ich domu upłynęło mu dzieciństwo
oraz młodość.

W Jaworzu gościł niedawno mieszkaniec chicago,
rudolf Danel. Ten liczący dziś 99 lat były więzień obozu
koncentracyjnego Auschwitz przed wojną mieszkał właśnie
w Jaworzu, a silne związki łączyły go przed laty także
z Bielskiem i cieszynem.

Dzieciństwo w Nałężu
Wspomina, że warunki życia były tam bardzo proste – na przykład dzieci kąpano w wanience, do której wodę trzeba było najpierw nagrzać na piecu, a toaleta była na zewnątrz. Większość
mieszkańców – w tym jego rodzina – żyła z tego, co przyniosło
własne gospodarstwo, a mleko, masło, jajka czy kury sprzedawano na targu w Bielsku, gdzie jeżdżono dwa dni w tygodniu. Edukację mały Rudolf rozpoczął w miejscowej szkole powszechnej.
Jak wspomina, choć była to malutka, jednoizbowa szkoła, gdzie
w jednej sali siedzieli razem uczniowie kilku roczników, to poziom
nauki był wysoki. Średnią szkołę Rudolf Danel ukończył w Bielsku. Kształcił się także w Cieszynie, w szkole muzycznej. umiejętności wyniesione z tej ostatniej bardzo mu się w życiu przydały. Po raz pierwszy pod koniec lat trzydziestych ubiegłego wieku,
kiedy w polskim wojsku przyszło mu odbywać służbę wojskową.
Trafił do stacjonującego w Cieszynie 4. Pułku Strzelców Podhalańskich, gdzie zasilił szeregi orkiestry. Dzięki temu wylewał mniej
potu podczas ćwiczeń, a i w czasie kampanii wrześniowej w 1939
roku z reguły był z dala od frontu.
Koniec wolności
Wojna zakończyła się dla niego niewolą. W długiej kolumnie
jeńców przyszło mu maszerować przez Cieszyn. Wtedy dostrzegła go mieszkająca w grodzie nad Olzą siostra Jadzia, która
u wpływowych miejscowych Niemców wyprosiła uwolnienie
brata. W ten sposób Rudolf Danel uniknął jenieckiego obozu.
Zamieszkał w Cieszynie i podjął pracę w fabryce likierów w Błogocicach. Choć nigdy nie złożył konspiracyjnej przysięgi i nie związał się z podziemiem, zainteresowało się nim gestapo. Powód
był następujący. Pewien młodzian zgrywał chojraka i wśród znajomych – wśród których był także Rudolf Danel – inicjował rozmowy na antyhitlerowskie tematy. Dość, że wpadł w ręce Niemców i podczas brutalnego śledztwa wsypał wszystkich, z którymi
miał jakiś kontakt. W efekcie tej wsypy były żołnierz wojsk podhalańskich trafił do więzienia w Cieszynie. Najpierw czekało go
połączone z biciem śledztwo, a potem proces i kilkuletni wyrok

Pan Rudolf znalazł wolną chwilę, żeby przeglądać książkę Jadwigi Roik
„Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków”.

Pamiątkowe zdjęcie Rudolfa Danela z Radosławem Ostałkiewiczem,
Anną Skotnicką-Nędzka i synem Aleksandrem.

pozbawienia wolności. To miało być karą za utrzymywanie kontaktów z wrogami III Rzeszy.
– Gdyby Niemcy wiedzieli, czym tata naprawdę zajmował się
w czasie okupacji, z pewnością otrzymałby karę śmierci – mówi
jego syn Aleksander.
Rudolf Danel, pracując w fabryce likierów, jej wyrobami
wspierał pewnego niemieckiego policjanta, który po alkohol sięgał chętnie i często. Ten ufał swojemu dobrodziejowi, który dzięki
temu nie tylko zdobywał informacje ważne dla ludzi zagrożonych
aresztowaniem czy wysiedleniem, ale także podkradał mu oryginalne blankiety dokumentów. Były puste, więc idealnie nadawały
się do stworzenia „lewych” papierów. W ten sposób Rudolf Danel
pomagał nie tylko znajomym Polakom, ale i Żydom. Z ostrożności robił to z reguły anonimowo lub przez podstawione osoby. Na
jego szczęście Niemcy nie poznali tej tajemnicy, ale z czasem
uznali, że w więzieniu jest mu za lekko i wysłali go do Auschwitz,
gdzie na ręce wytatuowano mu dobrze widoczny do dzisiaj numer 125792.
Były pracownik fabryki likierów w Błogocicach miał sporo
szczęścia, że jeszcze podczas obozowej kwarantanny zauważyli go przebywający za drutami znajomi ze Śląska Cieszyńskiego,
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którzy bardzo mu pomogli odnaleźć się w nowej, obozowej rzeczywistości. Kolejny raz pomogły mu też w życiu umiejętności wyniesione z cieszyńskiej szkoły muzycznej. Zgłosił się do obozowej
orkiestry, gdzie brakowało kogoś umiejącego grać na wioli. On
potrafił, dlatego został przyjęty (dodajmy, że w orkiestrze grał nie
tylko na wioli, ale też na trąbce). To było bardzo ważne, bo w obozie ci, którzy posiadali jakieś nietuzinkowe umiejętności, trafiali do lepszych miejsc pracy (a orkiestra niewątpliwie takim była),
mieli znacznie większe szanse na przeżycie niż zwykli, szarzy
więźniowie.
– Od poniedziałku do soboty jako orkiestra dęta graliśmy
rano, gdy więźniowie wychodzili do pracy oraz po popołudniu,
gdy z pracy wracali. A w niedziele graliśmy koncerty symfoniczne dla Niemców z załogi obozu i członków ich rodzin. Wiele razy
zastanawiałem się, jak słuchające nas matki-Niemki odpowiadają

swoim obecnym na koncercie dzieciom na pytanie o to, kim są ci
ludzie w pasiakach, którzy tak ładnie grają. Czy mówią, że jesteśmy bandytami i kryminalistami? – wspomina Rudolf Danel. Najbardziej dramatyczną przygodę w obozie przeżył wówczas, gdy
podał jedzenie znajomej kobiecie-więźniarce. Zobaczył to jeden
z Niemców, który za ten ludzki odruch ukarał go biciem.
Upragniona wolność
Obóz bohater naszej opowieści opuścił pod koniec wojny
podczas jego ewakuacji. Wolność przyszła do niego niespodziewanie na terenie Niemiec. – Szliśmy kolumną eskortowani przez
Niemców, którzy nagle gdzieś zniknęli. A chwilę później pojawili
się Amerykanie i byliśmy wolni – mówi Rudolf Danel, który w Monachium ukończył studia ekonomiczne, by potem wyemigrować
do uSA, gdzie mieszka do dzisiaj.
Zdjęcia: ARC

ecHO eKOlOGicZNO-prZYrODNicZe
CAŁY ROK Z PTAKAMI
W bieżącym roku działalność sekcji rozpoczęliśmy 27 stycznia Zimowym Ptakoliczeniem 2018, kiedy to podczas spaceru po
Parku Zdrojowym i Młyńskiej Kępie policzyliśmy 238 ptaków spośród 27 gatunków, a najliczniejszymi były: bogatka (53), gawron
(24), modraszka (22) i kwiczoł (21). Zimą ciekawymi gatunkami
na terenie parku są gile i dzięcioł zielonosiwy.
24 marca odbyła się po raz pierwszy w Jaworzu Noc Sów
– impreza organizowana i koordynowana przez Stowarzyszenie
Ptaki Polskie. W tym wydarzeniu uczestniczyło ponad 40 osób,

Pamiątkowe zdjęcie uczestników pierwszej w Jaworzu Nocy Sów.

a dla większości było to pierwsze spotkanie z tym tematem.
Z pewnością na długo pozostanie w pamięci widok przelatującej sowy na tle nieba czy charakterystyczne głosy puszczyków
wysłuchane w naturalnym środowisku, w ciemnościach wczesnowiosennej nocy.
Podczas spaceru do Doliny Szalinowej i górnej źródliskowej
części Doliny Jasionki, który miał miejsce 22 kwietnia, oprócz obserwacji ptaków i nasłuchiwania ich głosów, zwiedzaliśmy znane
pomniki przyrody, jak też dokonaliśmy pomiarów drzew o wymiarze pierśnicy, mogących podlegać ochronie. Szczególnie cenne
wydaje się odnalezienie kilku wiązów górskich i jaworów w górnej
części doliny. W Dolinie Jasionki znaleźliśmy m.in. dwie lipy o obwodzie 304 i 387 cm. Cenne jest stwierdzenie na tym obszarze
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sóweczki, puszczyka uralskiego oraz kilku terytoriów puszczyków. W dnie doliny w warstwach łupków podziwialiśmy odciski roślin morskich datowanych na 140 mln lat.
W Dolinie Kamiennego Potoku (6 maja) również zwiedziliśmy znane drzewa pomnikowe oraz natrafiliśmy na kilka, których
wymiary pozwalają mieć nadzieję na uznanie ich jako pomniki.
Podziwialiśmy też efekty pracy przymusowej naszych dziadków
w czasie II wojny światowej, czyli kamienną drogę prowadzącą
do dawnego kamieniołomu, która na długich odcinkach jest zachowana w stanie prawie nienaruszonym. Trzeba pamiętać, że
od chwili jej budowy minęło już prawie 80 lat. W dawnym kamieniołomie udało się znaleźć fragment amonita, co jest dużą rzadkością w Beskidzie Śląskim.
Z kolei 27 maja odbył się pierwszy w tym roku Świt Ptaków.
Trwał od godz. 3.30 do 6.30 – jest to swoisty ptasi koncert, bowiem tylko o tej porze można usłyszeć głosy wszystkich gatunków ptaków występujących w danym środowisku. Odnotowaliśmy 34 gatunki, spośród których większość została rozpoznana
po głosach, a do rzadszych wśród nich należą m.in. zaganiacz,
łozówka, cierniówka, wilga, piegża, kukułka, skowronek, czajka
czy pełzacz leśny.
Kontrolowaliśmy także 7 czerwca nasze jeszcze rozległe pola
i łąki podczas wyjścia nazwanego Ptaki Nocy, od 21.30 do 23.30,
gdzie skupialiśmy się na wysłuchiwaniu głosów ptaków o aktywności wokalnej o tej porze. Stwierdziliśmy uszatkę na Goruszce,
przepiórkę i 2-3 derkające samce derkacza na terenach przyległych do Doliny Pelchrimki, a zaskoczeniem była aktywność czajek o tej porze.
Kolejne wyjście, które przypadło 17 czerwca, skierowane
było do Doliny Pelchrimki, gdzie zwiedziliśmy kilka pomnikowych

Zaprośmy pszczoły do
naszego ogrodu
8 sierpnia obchodzimy Dzień Pszczół. Nie musimy lubić miodu, żeby los pszczół był dla nas ważny. Pszczoły to najbardziej
znane zapylacze. Poranna kawa czy herbata z cytryną, sok jabłkowy, nalewka wiśniowa, ciasto z jabłkami czy deser truskawkowy, a nawet zupy – kapuśniak, ogórkowa czy grochówka, tym
wszystkim możemy się cieszyć dzięki pracy pszczół.
Pszczoły żyją na Ziemi od ponad 50 milionów lat, a ich rola
w utrzymywaniu równowagi ekosystemu jest nieoceniona. Są odpowiedzialne za zapylanie ok. 70 proc. gatunków roślin uprawnych na świecie, zapewniają lepszą jakość owoców i warzyw oraz
podnoszą wydajność upraw. Zapylają nie tylko rośliny użytkowe,
ale również rośliny dzikie, tworzące różne ekosystemy lądowe.
Pszczoły, puchate trzmiele czy pszczoły samotnice… Na tym
jednak nie koniec. W tym procesie bierze udział wiele innych
owadów, np. muchówki, motyle, a nawet mrówki.
Spacerując po łąkach i lasach w Jaworzu, zauważamy, że
pszczół jest coraz mniej. Ich wyginięcie miałoby trudne do oszacowania konsekwencje dla ludzi i środowiska przyrodniczego Ziemi. Z ogromnym prawdopodobieństwem odpowiedzialne za to są
pestycydy wywołujące zmiany w systemie nerwowym pszczół.
Problemem dla dzikich pszczół są również uprawy monokulturowe. Brak zadrzewień śródpolnych, starych drzew, skarp, śródpolnych stert kamieni czy różnorodności upraw w naszych ogrodach
powoduje brakuje kryjówek i miejsc do założenia gniazda.
Co zatem możemy zrobić? Sadźmy i siejmy rośliny miododajne, czyli takie, które dostarczają nektaru i pyłku, w ogródku, na
balkonie, na nieużytkach. Piękne, pachnące zioła i kwiaty nie tylko
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dębów o obwodzie ponad 4 m, a także planowaliśmy odnalezienie miejsca i pozostałości po dawnym wapienniku, czyli piecu do
wypalania wapna, który został rozebrany w 1964 roku, jednakże
teren ten jest obecnie niedostępny jako własność prywatna. Ciekawą obserwacją było stadko 20 czajek przelatujących nad centrum Jaworza, trzy bociany białe żerujące na skoszonej łące, oraz
bocian czarny lecący na żerowisko, zapewne nad stawy w gminie Jasienica. Podziwialiśmy też piękne rozległe widoki na Beskid Śląski. Naszą uwagę zwrócił również teren dawnych stawów
dworskich, gdzie można odnaleźć zachowane groble i wiele ciekawych roślin. Podczas kolejnego Świtu Ptaków (24 czerwca)
w rejonie Młyńskiej Kępy na skoszonej łące obserwowaliśmy
sześć bocianów białych, spośród których jeden był z zieloną obrączką. Mimo padającego momentami deszczu i temperatury wynoszącej 11 stopni Celsjusza, stwierdziliśmy 30 gatunków ptaków, a wśród nich gatunki niezbyt liczne w Jaworzu (na przykład
trznadel, gąsiorek, muchołówka szara i dzięcioł zielony).
W bieżącym sezonie lęgowym na terenie naszej gminy udało
się stwierdzić lęg rzadkiego dzięcioła białogrzbietego oraz dziuplę zajętą przez muchołówki żałobne, jednakże lęg ten został
zniszczony przez dzięcioła dużego.
Zapraszamy na kolejne wyjścia terenowe: 5 sierpnia – Zómczysko, 26 sierpnia – Wysokie-Palenica (wycieczka górska), 30
września – Europejskie Dni Ptaków 2018. W miesiącach letnich
większą uwagę skupimy na owadach, a także odwiedzimy miejsca związane z naszą tajemniczą i fascynującą przeszłością.
Szczegóły naszej działalności można znaleźć na Facebooku
„Mirek Wiśniewski”, stronie internetowej TMJ tmj.jaworze.pl, jak
też na stronie muzeum.
Mirosław Wiśniewski, Fot. ARC

urozmaicą pokarm pszczół, dzięki czemu będą one zdrowsze, ale
również upiększą nasze otoczenie. Jeśli posiadamy ogród, pozostawmy w nim część dziką, naturalną, z miododajnymi roślinami łąkowymi oraz miejscami, gdzie owady mogą założyć gniazdo. Nie wypalajmy liści i traw, stanowią miejsce gniazdowania
i kryjówkę dla wielu owadów. Ponadto stosujmy naturalne nawozy oraz środki ochrony roślin, a także uprawiajmy tylko te rośliny,
które nie znajdują się na liście gatunków inwazyjnych. Na koniec
wreszcie przygotujmy poidło (naczynie z wodą) dla pszczół i owadów zapylających. Zbudujmy dom dla dzikich pszczół i zaprośmy
je do swojego ogrodu.
Ania Indianka Sobańska, Fot. ARC

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ważne dla nas są pszczoły.
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WIOSNA ZNALEZIONA

10 czerwca w sali sesyjnej „Pod Goruszką” odbyły się posiady Towarzystwa Miłośników Jaworza kończące konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży z jaworzańskich szkół. Przybyli
na nie licznie uczestnicy wraz z rodzinami, obecni byli również
przedstawiciele urzędu Gminy. W konkursie wzięło udział około 60 uczniów z trzech jaworzańskich szkół, z czego do końcowej
oceny dopuszczono 45 prac w pięciu kategoriach. Ich oceny dokonała 7-osobowa komisja złożona z nauczycieli prowadzących
konkurs w szkołach oraz przedstawicieli Towarzystwa Miłośników
Jaworza, Ośrodka Promocji Gminy oraz Muzeum fauny i flory.
Prowadzący posiady – Mirosława Hawełek i Jerzy Ryrych
rozpoczęli uroczystość od przywitania gości, mieszkańców Jaworza, a przede wszystkim głównych bohaterów, czyli uczestników
i laureatów konkursu. Omówiono historię i tematykę dotychczasowych konkursów: „Obiekty zabytkowe Jaworza”, 2009; „Ekosystemy wodne Jaworza”, 2010; „Mój pomnik przyrody”, 2011;
„Podróż po ścieżkach dydaktycznych Jaworza”, 2012; „Zwierzęta
chronione naszych pól i lasów”, 2013; „Rośliny chronione Jaworza i okolic”, 2014; „Pożyteczne owady naszego ekosystemu: zapylające i drapieżne”, 2015; „Płazy i gady Jaworza”, 2016, „Rośliny lecznicze Jaworza”, 2017. Ogółem w konkursach wzięło udział
około 460 uczestników, rekordziści aż pięciokrotnie.
Wielką pomocą dla uczniów było wspólne poszukiwanie okazów do sfotografowania, czyli wycieczki z nauczycielami i naszymi pasjonatami przyrody: dr. Markiem Guzikiem, Piotrem
Gawłowskim, Mirosławem Wiśniewskim i Bartoszem Czadrem.
Podczas uroczystości Jerzy Ryrych zaprezentował wydaną przez
Towarzystwo Miłośników Jaworza i Muzeum fauny i flory książeczkę „Rośliny lecznicze Jaworza”, która jest rezultatem ubiegłorocznego konkursu. Podziękował przy tym Bartoszowi Czadrowi za jej opracowanie. W książeczce tej znalazły się najlepsze
fotografie z prac konkursowych z 2017 roku wraz z cennymi informacjami na temat roślin.
Tegoroczni zwycięzcy
szkoły podstawowe – klasy i-iii
1. Marta Nikiel – album fotografii z opisami zjawisk, roślin i zwierząt wiosennych.
2. Zuzanna Krawczyk – album plastyczno-fotograficzny roślin
i zwierząt, między innymi z Goruszki.
3. Nadia urbaś – fotografie gniazda kosa.
szkoły podstawowe – klasy iV-Vi
1. Jędrzej Grendziński – praca plastyczna pokazująca Ziemię
i nasze wiosenne zwierzęta i rośliny.
2. franek Owczarek – praca plastyczna pokazująca serce naszej Matki Ziemi w formie EKG ze zjawiskami wiosennymi
„Serce Ziemi mocniej bije”.
3. Justin Olearczyk – praca plastyczno-fotograficzna pokazująca nasze kasztanowce.
Klasy Vii sp oraz gimnazjum
1. Marta Śmiechura – fotografie z opisem wiosennych roślin
i zwierząt.
2. Przemysław Łempa – praca plastyczno-fotograficzna.
3. Justyna Stec – fotografie roślin wiosennych.

prace plastyczne-przestrzenne szkoły podstawowe
1. Marie Mojeścik – praca pokazująca Goruszkę na tle gór w połączeniu z opisanymi fotografiami pokazującymi, jak przychodzi wiosna, czyli topnienie śniegu, rozwój pąków drzew, kwiatów, aktywność zwierząt.
2. Sylwia Sztefko – gobelin naszej tężni połączony z wiosennymi roślinami i ptakami.
3. Magdalena Pudełek – praca plastyczna w kształcie otwieranego pudełka zawierającego fotografie z opisami i słoik z syropem z mniszka lekarskiego.
Gimnazjum klasy 2 i 3 prezentacje
1. Kamila Budzyn – praca ukazująca chronologicznie i tematycznie nadejście wiosny i rozwój naszej przyrody.
2. Wiktoria Wandor – tematy wiosennego świata roślin i zwierząt
pokazane w kilkuminutowej prezentacji.
3. Natalia Maruszczyk – również zdjęcia i opisy w formie prezentacji zjawisk i roślin wiosennych.
Warto podkreślić, że wszystkie prace zasługują na uznanie
i wnoszą wiele wartości poznawczych do wiedzy o naszej przyrodzie, którą wszyscy jesteśmy zobowiązani chronić, co jest głównym celem naszego konkursu. Wszyscy uczestnicy dzięki sponsorom zostali nagrodzeni koszulkami z logo konkursu i biletami do
kina, a laureaci otrzymali dodatkowo statuetki i nagrody rzeczowe. Nagrody wręczyli zastępca wójta Anna Skotnicka-Nędzka,
prezes TMJ Ryszard Stanclik oraz prowadzący Mirosława
Hawełek i Jerzy Ryrych. Chcemy z tego miejsca podziękować
sponsorom i wójtowi Gminy Jaworze za patronat honorowy i nagrody za pierwsze miejsca, pani prezes Banku Spółdzielczego
w Jasienicy, Ośrodkowi Promocji, firmie Inna, kinu Helios, Towarzystwu Miłośników Jaworza, Kindze i Czesławowi Sosulskim,
a także dyrektorom szkół, nauczycielom prowadzącym oraz
wszystkim, którzy dołożyli starań przy organizacji naszego
konkursu.
Nagrodzone prace zostaną wystawione w Muzeum fauny
i flory Morskiej w Jaworzu Średnim – termin prezentacji wystawy zostanie podany na stronie internetowej MfifM. Następnie Bartosz Czader na ich podstawie przygotuje trzeci już folder
konkursowy.
Temat przyszłorocznego konkursu brzmi „Drzewa umierają stojąc”. Wymaga od uczestników całorocznej obserwacji
i utrwalania zmian zachodzących na naszych chorujących drzewach. Zapraszamy wszystkich uczniów naszych szkół do licznego udziału.
Jerzy Ryrych, koordynator konkursu, TMJ
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Praca Nadii Urbaś

Praca Jędrzeja Grendzińskiego

Praca Justin Olearczyk
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ZDALI MATuRę,
ALE JESZCZE DO NAS WRóCĄ
Niezbyt trudna, przyjemna, ale dobrze, że jest już za nimi –
tak wyglądała matura Anno Domini 2018. Przynajmniej tak twierdzą nasi rozmówcy. Tegoroczni maturzyści, którzy mieszkają
w naszej gminie, cieszą się już na dłuższe wakacje. – Już po maturze. Teraz składamy papiery na studia i wykorzystujemy naszą
dobrą passę – mówi Zuzanna Czader z Młodzieżowej Rady Gminy, która wybiera się na uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Gmina uczy
Zdolni, pełni energii i chęci do pracy. Młodzi jaworzanie są
dumą naszej gminy. To oni są jej przyszłością. Zuzanna Czader
nie ukrywa, że po studiach wróci do swoich korzeni i będzie chciała robić coś dla dobra publicznego. Pracować dla ludzi. Tego nauczyła się przez pięć swojej pracy w Młodzieżowej Radzie Gminy.
Pod koniec sierpnia kończy się jej druga kadencja, ale jednego
jest pewna – gdyby nie praca w tej organizacji, nie miałaby wysokiej świadomości społecznej. W jaki sposób organizować wydarzenia? Jak działać, przeprowadzać konsultacje z mieszkańcami? Jak zachęcić ich do działania? Wreszcie poznała konkretne
przepisy prawne, które należy znać, pracując w samorządzie.
Taka wiedza okazała się na tyle użyteczna, że bez trudu napisała temat zawarty na maturze rozszerzonej z WOS-u. „Wyjaśnij – charakteryzując referendum ogólnokrajowe, rodzaje referendów lokalnych oraz petycje w Rzeczypospolitej Polskiej – jak
poprzez nie obywatele mogą wpływać na organy władzy i decyzje polityczne”.
– Nie ukrywam, że temat – jak dla mnie – świetny. Pięć lat
spędzonych w Młodzieżowej Radzie Gminy nie poszło na marne. Taka praktyka jest lepsza od korepetycji – podkreśla Zuzanna. – Dodatkowo postawa pana wójta, któremu zależało na tym,
abyśmy poznawali mechanizmy działania samorządu. Chciał,
abyśmy się rozwijali i poszerzali wiedzę. Nie trzeba było długo
czekać na pierwsze efekty. Wójt chciał nam przychylić nieba,
a dzięki temu matura z WOS-u okazała się błahostką – dodaje.

Oni tu wrócą
Tegoroczni maturzyści poznali wyniki 3 lipca. – Jesteśmy zadowoleni, ale wiadomo, każdy ma tę świadomość, że mogło pójść
jeszcze lepiej – tłumaczyła nasza rozmówczyni tuż przed ogłoszeniem wyników. Zuzia składa papiery na uniwersytet Ekonomiczny i uniwersytet Śląski. Chce studiować zarządzanie publiczne lub administrację. Większość maturzystów z Jaworza wybiera kierunki w dużych miastach. Chcą studiować w Krakowie,
Katowicach, Wrocławie czy Warszawie. Niektórzy mówią, że po
studiach chcieliby wrócić do Jaworza i tu pracować.
Diamentowy jaworzanin
Kamil Krzempek, który mieszka w naszej gminie, ma się czym
pochwalić. Jeszcze przed ogłoszeniem wyników z matury wiedział, że został przyjęty na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. To przemiły chłopak – kiedy udaje nam się z nim skontaktować, okazuje się, że jest właśnie na wycieczce w Bieszczadach. Bez problemu jednak zgadza się na krótką rozmowę. A jest
o czym, bo ten młody człowiek, mimo że dopiero wkracza w dorosłość, ma już na koncie pierwsze poważne sukcesy związane
z zawodową przyszłością. Jako laureat ogólnopolskiego konkursu o „Diamentowy Indeks” ma zapewnione miejsce na wspomnianej wcześniej uczelni.

– Do konkursu zachęcił mnie mój nauczyciel matematyki w Liceum nr 5 – zwierza się Kamil. – Zdecydowałem się i oczywiście
dzisiaj nie żałuję, bo dzięki temu jestem spokojny o studia.
Kamil zamierza studiować informatykę.
– Marzę o tym, aby zostać programistą – dodaje. – To już jest
pożądany zawód, a w przyszłości będzie jeszcze bardziej. Połączę więc, mam nadzieję, przyjemne z pożytecznym.
Gratulujemy więc Kamilowi sukcesu i życzymy kolejnych, już
w charakterze studenta. Na koniec wypada jeszcze dodać, że
start w konkursie o „Diamentowy Indeks” nie był dla Kamila debiutem. Już jako uczeń gimnazjum z powodzeniem wystartował
w podobnym konkursie, o profilu matematycznym, gdzie również
został laureatem. Dzięki temu miał zapewnione miejsce w wybranym przez siebie liceum.
– Zachęcam wszystkich, aby próbowali swoich sił w podobnych konkursach – mówi Kamil. – Nawet jeśli nie osiągnie się
spektakularnego sukcesu, człowiek nabywa doświadczenia.
Katarzyna Górna-Oremus, fot. ARC
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NAsZe DZieci, NAsZA MŁODZieŻ
PuBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
W JAWORZu
Festyn rodzinny
Jak co roku nasze przedszkole zorganizowało „festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Mamy i Taty”. Przedszkolaki, chcąc
wyrazić swoją wdzięczność i miłość, zaprosiły wszystkie mamy
i tatusiów na uroczystość z okazji ich święta. uroczystość odbyła się 9 czerwca. W tym dniu w amfiteatrze licznie przybyli zaproszeni goście na festyn. Każda z grup przygotowała część
artystyczną. Rodzice mogli zobaczyć, jak pięknie występują ich
pociechy. Przedszkolaki śpiewały piosenki, grały na instrumentach, tańczyły i recytowały wierszyki. Na scenie najpierw pięknie
maluszki składały życzenia dla mamy i taty. Następnie średniaki
zaśpiewały piosenki i zatańczyły taniec robotów. W dalszej części widzów rozbawiły gorące rytmy, do których zatańczyły 5-latki. Grupa starszaków zaprezentowała swój program artystyczny
w tańcu i piosence „Sport to zdrowie”. Na koniec występów dzieci, na scenie pojawili się piraci z Jaworza – grupa najstarsza 6-latków. Dzieci w kolorowych strojach pirackich zaprezentowały dziecięce szanty oraz piracki taniec z szablami. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Kolejną niespodzianką dla naszych
gości oraz dzieci była bajka pt. „Królewna Śnieżka i krasnoludki”,
przygotowana przez rodziców i nauczycielki. Piękna scenografia i gra aktorów wywołały zachwyt publiczności, która nagrodziła

artystów owacjami na stojąco. Nie zabrakło też wspólnej zabawy
i tańców. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci, jak i rodziców.
Nauczycielka Dorota Zboś
podziękowania
Dyrekcja oraz Rada Rodziców Publicznego Przedszkola
Samorządowego Nr 1 w Jaworzu składa gorące i szczere podziękowania rodzicom, którzy włączyli się w przygotowania i organizację naszego festynu; upiekli pyszne ciasta. Szczególne podziękowania kierujemy do tych rodziców, którzy wspólnie z nami
przygotowali dla naszych przedszkolaków wspaniałe przedstawienie teatralne „O Królewnie Śnieżce i 5 krasnoludkach”.
Wszystkim firmom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do
pomocy, dziękujemy za ogromne wsparcie.
Słowa podziękowania składamy panu Sebastianowi Chmielowi, który poprowadził tą wspaniałą uroczystość i był reżyserem
przedstawienia dla dzieci. Składamy także szczere podziękowania jego wspaniałym współpracownikom, którzy włączyli się w organizację naszej uroczystości i przygotowania bajki dla dzieci.
Zdjęcia: ARC

PuBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
W JAWORZu
starszaki, żegnajcie!
„Żegnaj przedszkole, na szkołę nadszedł czas.
Niech wspomnienia pozostaną, a do przodu biegnie czas”
W piątek 22 czerwca w Przedszkolu Nr 2 w Jaworzu miała miejsce piękna uroczystość – Zakończenie Roku Szkolnego
połączone z „Pożegnaniem Starszaków”. Był to dzień szczególny – pełen przeżyć dla przedszkolaków, przedstawicieli rodziców
oraz nauczycielek. Pod czujnym okiem pań dzieci przygotowywały prezentację swoich umiejętności, a tym samym wzbogaciły
ten dzień swoim występem artystycznym, dziękując wszystkim
za wspólnie spędzony czas. Starszaki śpiewały piosenki i tańczyły wakacyjny taniec oraz recytowały wiersze. Ważnym elementem tej uroczystości było specjalne zadanie na tablicy multimedialnej dla Starszaków, z którym poradziły sobie doskonale.
Grupy młodsze również zaprezentowały wspaniałe piosenki o tematyce wakacyjnej. Pani dyrektor przedszkola złożyła podziękowania rodzicom za całoroczną pomoc, współpracę i doradztwo

w podejmowanych działaniach. Po zakończonym występie dzieci otrzymały dyplomy, nagrody książkowe i upominki. Wspaniałe
portrety dla wszystkich pracowników przedszkola wręczyli autorzy rysunków – dzieci. Miłym akcentem był słodki poczęstunek
dla dzieci oraz podziękowania ze strony rodziców i kwiaty dla pracowników przedszkola.

Niespodzianki na Dzień Dziecka
Tegoroczny Dzień Dziecka nie miał charakteru zabaw ruchowych, jednak na dzieci czekało wiele innych niespodzianek. Czerwiec to miesiąc wyjazdów, wycieczek i różnych atrakcji. Jedną
z nich były muzyczne podróże – teatrzyk aktora w przedszkolu.
Wiosenne inspiracje muzyczne łączyły się tym razem nie tylko
ze słuchaniem muzyki, ale i z prezentacją instrumentów perkusyjnych z różnych stron świata. Aktorzy prezentowali różnorodne

instrumenty, które zainteresowały nie tylko dzieci, jak również dorosłych. Niektóre z nich przypominały szelest wiatru, inne szum
morza. Najbardziej podobały się instrumenty wykonane z prawdziwych warzyw – tykwy i nawleczonych koralików. Dzieci mogły obejrzeć i dotknąć marakasów, grzechotek, janczarów, kołatek, wsłuchać się w dźwięki bębna oceanicznego. Wspólny śpiew
i muzykowanie na różnych instrumentach wyzwoliło u dzieci pozytywne emocje radości i zadowolenia.
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Kolejną atrakcją dla dzieci była wycieczka autokarowa do
Żywca. Zwiedziliśmy jeden z działów Pałacu związany z przyrodą. Obejrzeliśmy atrapy zwierząt ssaków, ptaków drapieżnych,
pogłowie żubra, szczątki wykopalisk mamuta, freski na skamielinach, a także karetę, którą przewożono dawnych władców
Habsburgów. Jednak większe emocje u dzieci wywołały kontakty
z żywymi zwierzętami w mini zoo. Mogliśmy przyjrzeć się z bliska,
jak wyglądają zwierzęta i ptaki hodowlane. Wycieczkę zakończył
długi spacer aleją lipową wzdłuż Parku w Żywcu.
Niezwykłą niespodzianką dla dzieci był także wyjazd do kina
Helios w bielskiej Sferze i obejrzenie filmu pt. „Futrzaki ruszają na
ratunek”. Występujący w filmie kot i borsuk stają się przyjaciółmi.
Dlaczego kot zostaje bohaterem zwierząt na całym świecie, dowiadujemy się oglądając kolejne przygody futrzaków i ich relacje z kosmitami z innej cywilizacji. Wycieczkę i kino sfinansowała Rada Rodziców.
Nauczycielka Lidia Kubala
Wiosenny Bal dla Mamy i Taty
„Cudownych rodziców mam...”
W sobotę 19 maja dzieci z Przedszkola nr 2 w Jaworzu wraz
z rodzicami świętowały Dzień Mamy i Taty na Wiosennym Balu
w pięknie udekorowanej sali nowego budynku gminnego o nazwie „Pod Harendą”. Rodzice mieli możliwość nie tylko podziwiać
występy swoich dzieci, ale również wesoło spędzić czas wspólnie
ze swoimi pociechami, a atrakcji nie brakowało.
Z tej okazji każda z grup przedszkolnych pod czujnym okiem
wychowawców przygotowała dla swoich rodziców występy artystyczne oraz upominki niespodzianki. Ogromny wkład włożony przez panią dyrektor, wychowawców oraz pozostałych pracowników przedszkola zaowocował sprawną organizacją całego
przedsięwzięcia, doskonałym przygotowaniem dzieci i wspaniałą zabawą.
W trakcie oglądania dzieci w akcji zachwycała spójność form
występów, różnorodność strojów i rekwizytów. Dzieci pięknie tańczyły, grały na instrumentach, śpiewały piosenki dla swojej Mamy
i Taty, mówiły wierszyki i życzenia z dużą dozą humoru. Na tym
nie koniec, po występach pojawili się animatorzy, którzy zajęli się
małymi artystami dnia oraz zaproszonymi gośćmi. Taniec do muzyki oraz wspólna zabawa z rodzicami pozwoliły zapomnieć o tremie przed występem. Rozpromienione buzie, śmiejące się oczy,
to najlepszy prezent w takim dniu.
Na przystawkę wystąpiła grupa najmłodsza pod opieką pani
Magdy z przedstawieniem muzycznym o tematyce kulinarnej.
Dziewczynki w ślicznych fartuszkach, a chłopcy w czapkach kucharskich zamieszali na scenie drewnianym warzechami. Jako
druga na scenę weszła (grupa średniaków) od pani Lidzi z piosenką do bajki o Jasiu i Małgosi, gdzie nie zabrakło domku z piernika i oczywiście Baby Jagi. Następna była grupa pani Renatki
i pani Madzi (starszaki 2), która zabrała swoich rodziców

w daleką, pełną przygód podróż po morzach i oceanach. W pięknych strojach marynarskich żeglowali po błękitnych falach scenografii zawsze niezawodną makietą łajby.
Sielski obraz przerwał dopiero dynamiczny występ piratów
z Karaibów, grupy pani Tereski (starszaki 1), którzy porwali
wszystkich rodziców na piękne egzotyczne wyspy, gdzie dziewczynki w hawajskich strojach pełnych kwiatów odtańczyły taniec
Hula.
Na deser dzieci z grupy starszaki 1 pięknie zagrały wszystkim
rodzicom „Sto lat” na rurkach BumBum.
Po przedstawieniu przyszła pora na słodką przerwę pełną
pysznych ciast i napojów, o które zadbali rodzice wraz z organizatorami.
Dzięki hojności sponsorów nie zabrakło również atrakcji
w postaci zabawy loteryjnej i licytacji, na której toczyła się zacięta
walka o zdobycie piłki nożnej z autografami piłkarzy Podbeskidzia.
Mama Laury
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W JAWORZu
Apetyt na pomaganie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu od wielu lat stawia sobie za cel kształtowanie postaw społecznych, uwrażliwienie dzieci od najwcześniejszego etapu edukacji na sytuację drugiego
człowieka, zwłaszcza tego słabszego, wykluczonego. Samorząd
uczniowski z pomocą nauczycieli angażuje coraz większą grupę uczniów oraz ich rodziców, a niekiedy i dziadków, do działań
charytatywnych. Chęć pomocy i aktywność dorosłych jest najlepszym przykładem dla dzieci, jak i kiedy należy pomagać. Wolontariat wpisany jest w nasz szkolny statut, w regulamin działania
Samorządu uczniowskiego i w nasze serduszka.
Zakrętka do zakrętki…
W minionym roku szkolnym kontynuowana była trwająca od
kilkunastu lat akcja zbierania plastikowych nakrętek, które odbierane są przez rodziców niepełnosprawnej dziewczynki. Pieniądze
w ten sposób pozyskane przeznaczane są na jej leczenie i rehabilitację. Ponadto od wielu lat zbieramy zużyte baterie, chroniąc
w ten sposób środowisko.
Tradycją stały się już dwa świąteczne kiermasze organizowane podczas dorocznej Giełdy Talentów oraz grudniowego
zebrania z rodzicami. Z ogromną pomocą i zaangażowaniem
rodziców uczniowie i nauczyciele przygotowują rękodzieło artystyczne, ozdoby świąteczne i przekąski. Dochód z ich sprzedaży
wykorzystany jest na przygotowanie akcji „paczka dla kolegi”.
W tym roku sfinansowaliśmy wymarzone prezenty świąteczne dla
13 uczniów naszej szkoły będących w trudniejszej sytuacji materialnej.
Dochód z dyskotek szkolnych prowadzonych przez klasy szóste również zasila konto Su. Klasy sprzedają własnoręcznie przygotowane wypieki.
pomoc z Jaworza do skoczowa
Równocześnie, piąty już raz, również przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy z wielkim sukcesem „szlachetną paczkę” w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej.
Dzięki ogromnej pomocy wielu rodziców, naszych pracowników
i uczniów spełniliśmy marzenia pewnej rodziny ze Skoczowa.
Zgromadzone fundusze pozwoliły na zakup wielu niezbędnych
rzeczy. W 24 ogromnych paczkach zmieściła się tak potrzebna
lodówka, odkurzacz, mnóstwo środków czystości i kosmetyków,
żywność trwała, zabawki i artykuły szkolne, rowerek, odzież i obuwie dla wszystkich członków rodziny. Rada Rodziców zakupiła
odkurzacz, klasa 5c wraz z Samorządem uczniowskim zakupiła
bon podarunkowy do sieci Rossman, jeden z rodziców ufundował bon podarunkowy do sklepu CCC o sporej wartości , ufundowana też została wizyta w pizzerii dla całej rodziny. Jeden z pracowników szkoły przekazał bon towarowy. Cieszy nas ogromnie,
gdy nasz wspólny wysiłek owocuje wymiernymi efektami. Jako
podziękowanie otrzymaliśmy od obdarowanej rodziny samodzielnie wykonaną piękną pracę plastyczną w formie kolażu.
puchar za zaangażowanie
Naszą dumą jest możliwość uczestniczenia w programie
„Pola Nadziei” i wspomaganie finansowe bielskiego Hospicjum
im. Jana Pawła II. Od sześciu lat współpracujemy z Salwatoriańskim Stowarzyszeniem Hospicyjnym prowadzonym przez
Grażynę Chorąży. W tym roku szkolnym przeprowadziliśmy trzy
akcje. W październiku 2017 zorganizowaliśmy zbiórkę książek
dla dzieci, które następnie były sprzedawane podczas zebrania

z rodzicami. Kiermasz wielkanocny już od lat kojarzony jest z „Polami Nadziei” i żonkilami, które są symbolem akcji, więc dochód
z tego kiermaszu też zasila konto hospicjum. Podczas Majowego
Pikniku Rodzinnego sprzedawane były anioły gipsowe wykonane przez wolontariuszy z bielskiego Zakładu Karnego. Ogółem
dla hospicjum zarobiliśmy ponad 2300 złotych. Podczas podsumowania tegorocznej edycji programu nasza szkołą odebrała puchar za szczególne zaangażowanie. To już nasze drugie takie
trofeum.
Podczas Pikniku Rodzinnego zorganizowaliśmy też kiermasz Samorządu uczniowskiego, proponując zdrowe przekąski,
napoje wykonane przez uczniów i nauczycieli. Zorganizowana
wcześniej zbiórka używanej biżuterii pod hasłem „Drugie życie
biżuterii” pozwoliła na przygotowanie przez dzieci i nauczycieli przepięknych bransoletek i naszyjników, które były sprzedawane podczas kiermaszu. Dochód z naszych kiermaszów przeznaczamy na dopłaty do wycieczek dla uczniów, dopłaty do obiadów,
gdy jest taka potrzeba, na doposażenie klas, na sprzęt sportowy,
na finansowanie spotkań autorskich z pisarzami, na wszystko to,
co wzbogaca nasze szkolne życie.
Dawcy zarejestrowani
Podczas Pikniku Rodzinnego zorganizowaliśmy też we
współpracy z Fundacją DKMs akcję rejestracji dawców szpiku
kostnego. udało się przekonać wiele osób do tej pięknej i ratującej życie inicjatywy. W naszej szkole zorganizowana też została
akcja „Klapki dla Gambii” zainicjowana przez naszego byłego
ucznia, a obecnie studenta Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej. Celem jej jest zebranie i przesłanie plastikowych
klapek dla dzieci w Gambii.
ukoronowaniem całorocznej działalności jest organizowana
czwarty raz akcja „Zamiast kwiatka niosę pomoc” Polskiej Akcji Humanitarnej. Pieniądze przekazane przez rodziców, wpłacane przez klasy zasilają konto PAH i pomagają finansować inicjatywy pomocowe w afrykańskich krajach wyniszczonych wojnami,
kataklizmami i ogromną biedą.
Tyle udało się nam zdziałać w roku szkolnym 2017/18. Apetyt
na pomaganie rośnie z każdą skutecznie przeprowadzoną akcją.
W sposób szczególny współpracowali z samorządem nauczyciele: Lucyna Ciochoń-Guziur, Natalia ficek, Maria Gabryś, urszula Marczak, Małgorzata Cholewik, Iwona Królak, Edyta CwajnaMałek. Nasi uczniowie dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców i nauczycieli mogą i chcą nieść coraz więcej pomocy tam,
gdzie jest potrzebna. Jesteśmy z tego dumni!
Joanna Lorańczyk-Czader, opiekun Su
Kolejny udany piknik
26 maja na terenie SP nr 1 odbył się po raz kolejny Piknik
Rodzinny. Imprezę rozpoczął w auli szkoły koncert pod tytułem
„Scena dla ucznia”. Publiczność miała przyjemność wysłuchać
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występów zespołu instrumentalnego „Sinfonietta” oraz chóru „Jaworowa Gromada”. Na scenie swoje umiejętności wokalne zaprezentowały też klasy 1a, 2a, 2b, 5a i 6c. Dopełnieniem
występów były recytacje wierszy oraz pokazy tańca w wykonaniu Koła Regionalnego i Koła Tanecznego. Po południu zaproszono wszystkich rodziców z dziećmi do odwiedzania atrakcyjnych stoisk. Miłośnicy mocnych wrażeń mogli zajrzeć do wnętrza
wozu strażackiego, poskakać na trampolinie i wspiąć się na dmuchaną ściankę. Na stoisku patriotycznym robiono sobie selfie
z Niepodległą i przybijano „piątkę” na kilkumetrowej fladze. Można było też zostać Honorowym Dawcą Szpiku lub Aniołem, wspomagając finansowo Stacjonarne Hospicjum im. Jana Pawła II
w Bielsku-Białej. Spragnionych atrakcji kulinarnych podejmowano natomiast żołnierską grochówką, węgierskim gulaszem, daniami z grilla oraz chlebem ze smalcem i ogórkiem. Na deser
serwowano kilkanaście rodzajów ciast, napoje, galaretki i sałatki
owocowe. Można było też zakosztować szczęścia, biorąc udział
w Loterii Fantowej lub uszczęśliwić milusińskich, nabywając w
atrakcyjnej cenie zabawki, gry i książki z drugiej ręki. Nieopodal kusiło natomiast stoisko z wyrobami rękodzieła artystycznego
i nowym życiem biżuterii.
Piknik Rodzinny cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem
mieszkańców Jaworza i na pewno zostanie powtórzony za rok
jako jedna z najważniejszych szkolnych imprez. O jego atrakcyjności zadecydowało ogromne zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli i rodziców, wśród których znalazło się bardzo wielu sponsorów. Serdecznie im za okazaną pomoc dziękujemy.
Tomasz Zdunek, polonista
Wrócili z tarczami
Klasa 6a skorzystała z zaproszenia do udziału w grze wiejskiej odtwarzającej w sposób symboliczny życie społecznena terenie Kóz. 25 maja, przebrani w średniowieczne odzienie
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Podczas pikniku można było m.in. zobaczyć występy uczniów oraz…
…odwiedzić liczne stoiska.

i z ekwipunkiem, wyruszyliśmy, żeby dobrze się bawić. Tam wraz
z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych z Bujakowa, Kaniowa i Kóz wzięliśmy udział w turnieju. Konkurencje, tj. budowanie wioski, szyk bojowy – sprawność, łowy, wyprawa po żywność,
pokaz siły czy średniowieczny taniec, wśród śmiechu i bojowych
okrzyków poszły uczniom jak z płatka. Wygrali rywalizację.
Organizatorem happeningu był Dom Kultury w Kozach, a sam
projekt został sfinansowany ze środków UE. Na zakończenie pobytu zwiedziliśmy park przy pałacu w Kozach i dumni – z tarczami, nie na tarczach – wróciliśmy do Jaworza.
M. Gabryś, nauczyciel historii, Zdjęcia: Archiwum szkoły
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W JAWORZu
Uroki morza
W związku z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i uzyskaniem dostępu do morza feliks Nowowiejski skomponował
w 1919 roku „Hymn do Bałtyku”. Autorem słów był Stanisław
Rybka-Marius. utwór stał się jedną z najważniejszych pieśni na
Wybrzeżu, wykonywaną podczas ważnych uroczystości państwowych i wojskowych. Pierwsza zwrotka i refren niemal natychmiast stały się oficjalnym hymnem powstałej 1.10.1918 Ligi
Morskiej, później i dzisiaj także Rzecznej. Śpiewany jest również
przez członków Szkolnych Kół LMiR na Podbeskidziu:
„ Wolności słońce pieści lazur,
łódź nasza płynie w świata dal.
Z okrętu dumnie polska flaga,
uśmiecha się do złotych fal.
I póki kropla jest w Bałtyku,
Polskim morzem będziesz Ty.
Bo o twe wody szmaragdowe,
Płynęła krew i nasze łzy.”
Wyrażona w hymnie radość i zobowiązanie towarzyszyły
czterdzieściorgu dzieciom i młodzieży wraz z opiekunami z Bielska-Białej, Drogomyśla, Cieszyna, Jasienicy, Jaworza, Łodygowic i Czechowic-Dziedzic, którzy w 100-lecie swojej organizacji
wyruszyli 23 maja na XXVII Zlot Jungów LMiR do Kołobrzegu. Po
drodze zatrzymali się w Szczecinie, gdzie miał miejsce finał dorocznego Konkursu „Młodzież na Morzu”. Godnie zaprezentowała się ekipa Okręgu Bielskiego, która wiodła prym w poszczególnych kategoriach.

uczniowie ZSP w Jasienicy (op. Alicja Iskrzycka) oraz z LO
IV w Bielsku-Białej (op. Katarzyna Cieślicka) zdobyli za pracę
w 2017 roku tytuł „Wiodące Koło LMiR”, a ZS w Drogomyślu (op.
Renata Piórkowska) – „Najlepsze Koło LMiR”. W kategorii „Wiedza o Pomorzu Zachodnim” drużyna z Jasienicy zdobyła I Miejsce, zaś Katarzyna Kuboszek V (wśród SP), a Krzysztof Kukla –
III (wśród gimnazjalistów). W Konkursie Plastycznym praca Marceliny Slaczałek została nagrodzona, zaś inni uczestnicy zdobyli wyróżnienie.
Pochodząca z Drogomyśla tegoroczna absolwentka Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie Kinga folek (op. Błażej Guzy) wywalczyła II Miejsce w Konkursie „Wiedza o Pomorzu
Zachodnim” oraz III w „Wiedzy o Morzu”. Jednocześnie w drużynie z Adamem Jancewiczem zdobyła odpowiednio IV i V miejsca.
Łącznie swoją wiedzą zdominowała wszystkich i w nagrodę popłynie promem do Ystad w Szwecji.
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Członkowie naszego jaworzańskiego Szkolnego Koła Ligi
Morskiej i Rzecznej uzyskali po raz kolejny tytuł „Wiodące Koło
LMiR” w kategorii na najlepiej pracujące szkolne koło.
Reprezentanci naszych klas gimnazjalnych – Sara Pierściecka
oraz Konrad Kohut – wzięli udział w finałach ogólnopolskiego
konkursu „Wiedza o Morzu”. Konrad Kohut zajął IV miejsce
w tym konkursie. Agnieszka Antonik z kolei otrzymała wyróżnienie w konkursie plastycznym pt.: „Morze żywi i bogaci”.
Po całodniowych zwycięskich zmaganiach ligowcy udali się
do celu podróży. Czekał na nich bogaty program Zlotu, którego
trzydniowa realizacja wymagała sporego wysiłku. Ponieważ był
też czas na plażowanie, to wszyscy z uśmiechem na ustach brali
udział w otwarciu okolicznościowej wystawy – „100 lecia Ligi Morskiej i Rzecznej” w Muzeum Oręża Polskiego oraz byli świadkami
podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Muzeum i Ligą.
Istotnym elementem wystawy był pochodzący z 1934 roku
sztandar Ligi Morskiej i Kolonialnej z Czechowic, który cieszył się
dużym zainteresowaniem i zajmował ważne miejsce wśród pocztów sztandarowych w kołobrzeskiej Konkatedrze oraz w kolumnie marszowej.
W okolicznościowych jednolitych koszulkach towarzyszyli
otwarciu sezonu żeglarskiego w Marinie Solnej i Dni Kołobrzegu.
Z flagami swoich gmin i powiatu bielskiego brali udział w barwnym korowodzie od Ratusza do Portu oraz w różnorakich imprezach rozrywkowych. Na plaży dzielnie walczyli z innymi ekipami
w wieloboju morskim. Zlot zakończyła uroczysta Msza św. w intencji Ludzi Morza i wręczenie pamiątkowych certyfikatów uczestnictwa oraz nagród i pucharów, także dla członków Okręgu
Bielskiego.
Ukoronowaniem pobytu była całodniowa wyprawa na duńską
Wyspę Bornholm. Na pokładzie katamaranu „Jantar” pokonywali przez 9 godz. w obie strony wzburzone morze, przekonując się
np. co to jest choroba morska i jak trudno jest się utrzymać na nogach na rozkołysanym statku. Rekompensatą za te trudne przeżycia była 4-godzinna objazdowa wycieczka po zachodniej stronie wyspy: malownicze miasteczka portowe z różnymi warsztatami rzemieślniczymi; granitowe plaże wynurzające się z morskiej głębiny; wysokie klify, z których roztaczał się wspaniały widok na morze i maleńkie stateczki; ruiny potężnego zamku; białe,
średniowieczne kościółki. To wszystko można było zobaczyć, ale
i dzięki przewodniczce poznać obyczaje mieszkańców, burzliwą

Koronowane głowy
14 czerwca na uroczystości wręczenia Wójtowskich Laurów
został zaprezentowany pokaz podsumowujący innowację pedagogiczną pt.: „Co by na to powiedziała Coco Chanel?”. Założeniem tej innowacji było dostarczenie wiedzy o kostiumologii
jako nauce pomocniczej dla nauk humanistycznych, a także promowanie umiejętności kształtowania własnego wizerunku i nabywanie podstawowej wiedzy na temat semantycznych i estetycznych funkcji ubioru w kontekście kulturowym i artystycznym.
Ostatnim z działań innowacji było przedstawienie sylwetek kobiet,
które odegrały ważną rolę w dziejach historii. W rolę wielkich kobiet wcieliły się uczennice klasy 2a gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 2 : Jagoda Pytlowany jako Jadwiga Andegaweńska,
Marta Bogacka jako Elżbieta Bawarska, Dagmara Pietras zaprezentowała sylwetkę Józefiny Bonaparte oraz Klaudia Lorek, która wcieliła się w postać Elżbiety I Wielkiej Królowej
Anglii. Jako ostatnia wystąpiła Julia Poradowska, prezentując sylwetkę Anny Postowójtówny, jednej z wielu kobiet, które brały udział w powstaniu styczniowym.

przeszłość i ciekawą teraźniejszość tej ziemi, a właściwie ogromnej granitowej skały wystającej z dna Bałtyku.
Jednym z zadań, jakie stawia sobie LMiR od powstania, jest
formowanie wzorów pożądanych osobowości w młodym pokoleniu Polaków. Dlatego przez codzienną pracę w SK, organizowanie, warsztatów, konkursów, zlotów itd. buduje w ich sercach
i umysłach przestrzeń wolności i odpowiedzialności za siebie, naród, państwo przypominając, że:
„Istnieje morze, którego nikt nie widzi,
Istnieje grób, gdzie nikt nie umiera,
istnieje słońce, które nie zachodzi,
istnieje morski brzeg w każdej duszy.
I jeśli chcesz zrozumieć własne dobro
i wolnym być, gdy płyną chmury,
zbuduj świat, w którym żyć by można,
Chodzi o twoje życie, twoje własne życie !
Istnieje świat, który nie zaginie,
istnieje list, którego nikt nie czytał,
istnieje wiatr, co wszystko rozumie,
istnieje wolność bez ran”. /Bo Setterlind/
Edward Szpoczek, Iwona Kominek.

Dziewczęta z niebywałą atencja i dumą prezentowały swoje postacie, a szyku niewątpliwie dodawały suknie na krynolinie
oraz samo wydarzenie… I co by na to powiedziała Coco Chanel?
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Nauczyciel roku i...
„Baba Jaga roku”
Od 4 lat absolwenci jaworzańskiego gimnazjum na podsumowanie edukacyjnej drogi w „Maczku” dokonują wyboru, wręczając
zaszczytną koszulkę z tytułem „Nauczyciel roku”. Ponieważ 3 lata
z rzędu gimnazjaliści decydowali się przyznać ten tytuł pani
Jadwidze Spodzieji, zdecydowałam, że w tym roku będzie ona
wyłączona z listy, kierując się zasadą, że turniej wygrywany zawsze przez tą samą osobę, przestaje być atrakcyjny dla reszty
uczestników.
Aby podkreślić wagę i znaczenie uczniowskiej samorządności
w szkole, przedstawiciel absolwentów, zaraz po ogłoszeniu nazwisk: „Absolwenta roku” i zdobywcy „Nagrody wójta”, wychodzi
na środek sali i prezentuje rozstrzygnięcie dyskusji młodzieży. Koszulka z nadrukiem nauczycielskiego tytułu to naprawdę ważna
i zaszczytna zdobycz, dlatego ogłoszeniu nazwiska nowego właściciela zawsze towarzyszy podekscytowanie i oklaski, którymi
młodzież na stojąco nagradza tak ważną dla siebie osobę. W tym
roku odebrało mowę pani Dorocie Klajmon, która z właściwą sobie
klasą ukłoniła się wszystkim absolwentom. Był to bardzo wymowny gest, który potwierdził prawdziwy charakter pracy tej nauczycielki - zawsze z ukłonem wobec ucznia. I choć co roku w sierpniu
odbywają się w szkole tzw. poprawki z historii, nikt nie ma wątpliwości, że pani Klajmon robi wszystko, aby ustrzec ucznia przed
niepowodzeniem. Może nie sypie co minutę błyskotliwym dowcipem i nie „niańczy” uczniów z nieszczerym uśmiechem, idąc im
na ciągłe ustępstwa, ale zawsze jest sprawiedliwa i dostępna, jeśli tylko chcesz się czegoś douczyć lub poprawić ocenę. Cieszy
się też prawdziwym autorytetem, dlatego również my – nauczyciele - z prawdziwą radością i również na stojąco nagrodziliśmy
brawami wybór młodzieży, ciesząc się w duchu z tego, jak mądry
i dojrzały był to głos. Widać też było, że młodsi uczniowie z lekkim niedowierzaniem odnieśli się do wyboru swoich starszych kolegów, bo przecież historia śni się im wszystkim po nocach, ale
z czasem, jestem pewna, zrozumieją w pełni, kto jest prawdziwym
mistrzem, komu warto uwierzyć.
Ale na tym nie skończył się występ absolwentów, bo przecież
młody człowiek zawsze znajdzie sposób, aby postawić na swoim
i osiągnąć cel. Tak oto rozpoczęła się prezentacja nowych rekwizytów w szkolnym teatrze - na scenę wniesiono pelerynę, kapelusz czarodzieja i miotłę. Zosia Solarz odczytywała komentarze:
„Wiecie co to jest grand prix? To jest takie duże duuuuuże prix!
Możecie sobie mówić co chcecie, możecie twierdzić, że ten nauczyciel jest faworyzowany, ale wszystkie trzy klasy jednoznacznie przyznały, że grand prix „Nauczyciela roku” dostaje.... Pani
Jadwiga Spodzieja!!! Trzy trzecie klasy, trzy symboliczne nagrody: dostaje pani od nas kapelusz jako symbol tego, w jak genialny sposób przekazuje nam pani wiedzę. Dostaje pani też od nas
pelerynę na znak tego, jak okrywa nas pani troską.... Do kompletu
brakuje jeszcze tylko jednego.... Dostaje pani od nas miotłę jako
symbol zarażania nas wszystkich pozytywnym szaleństwem. Pani
Jadwigo – dziękujemy”.
I tak odlecieliśmy na wakacje wszyscy, nie tylko Jadwiga...;)
Tegorocznym absolwentom w imieniu obu nagrodzonych pań
i reszty w poczekalni, tzn. w pokoju nauczycielskim, dziękuję za
3 lata przygody, niezapomnianych pikników, konkursów, występów... Wracajcie do nas z uśmiechem, tak jak i my będziemy was
w „Maczku” wspominać.

PS.
Na dowód niezwykłej więzi, jaka zawiązała się między uczniami a nauczycielami, dziewczyny obiecały, że przyjdą po akceptację swoich wybranków. Nie minął tydzień, na massenegra jednej
z nich przychodzi wiadomość, a zaraz potem posłuszna odpowiedź:
Co się stało pani dyrektor, bo jesteśmy tak jakby w kinie...?
A na czym?
„Deadpool”
Zaś śmierć i zniszczenie... Wole swimmingpool.
Pani dyrektor, ale w końcu mamy fajnych kolegów!
No to rozumiem, ale przypominam, że my ich musimy zatwierdzić.
Oczywiście że tak. Ale ich znacie!
To jeszcze nic nie znaczy... Nazwiska!
X, Y, Z, Ż - (RODO)
A to rzeczywiście - możecie wychodzić za wszystkich naraz.
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Sprawozdanie z wyjazdu do Wrocławia w ramach innowacji pedagogicznej „Edukacja przyrodnicza szansą na rozwój
kompetencji uczniów”
Zaplanowany w ramach innowacji pedagogicznej wyjazd do Wrocławia odbył się w dniach 27 – 28 IV 2018 r. Zajęcia
odbywały się głównie na Uniwersytecie Wrocławskim. W wyjeździe uczestniczyło 16 uczniów i 3 opiekunów.
Cele poznawcze to:
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów,
• doskonalenie naukowych metod poznania przyrody – formułowanie hipotez i problemów badawczych, doskonalenie techniki obserwacji makroskopowych, rejestracji jej wyników i ich
interpretacji,
• poznanie walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Wrocławia,
• rozpoznawanie gatunków roślin, zwierząt występujących
w różnych ekosystemach lądowych i wodnych (wizyta w ogrodzie botanicznym i zoologicznym we Wrocławiu).
W pierwszym dniu (27 IV) zajęcia miały charakter kulturowy
i przyrodniczy. Rozpoczęły się od zwiedzania części muzealnej
Uniwersytetu. Na początek zwiedzaliśmy najstarsze, XVIII wieczne obiekty Uniwersytetu tj. Oratorium Marianum – barokową salę
muzyczną, w której występowali m.in. Brahms, Liszt, Paganini
i Wieniawski, oraz Aulę Leopoldina – najbardziej reprezentacyjne wnętrze Uniwersytetu Wrocławskiego, perłę świeckiej, barokowej architektury, najwspanialszy zabytek tego okresu, jedną z
najważniejszych atrakcji turystycznych we Wrocławiu. W czasie
zwiedzania tych obiektów poznaliśmy krótką historię Uniwersytetu oraz podstawowe informacje z historii sztuki.
Kolejną atrakcją była Wieża Matematyczna, dawne obserwatorium astronomiczne, na którą prowadzą Schody Cesarskie.
Na kolejnych kondygnacjach w gablotach zostały umieszczone
historyczne przyrządy astronomiczne i fizyczne. Na najwyższej
kondygnacji można do dziś obserwować gnomon z wytyczoną
w posadzce linią południkową o parametrze 17°2ʹ00,4936ʹʹ. Wieża jest zakończona tarasem widokowym na wysokości 42 m,
z którego można podziwiać panoramę starego Wrocławia z jego
najważniejszymi zabytkami.
Przed opuszczeniem tej części zwiedziliśmy jeszcze krótko
kolejne sale muzealne – Sala im. Romana Longchampsa i Sala
im. Stefana Banacha. Wystawy stałe są poświęcone dziejom Uniwersytetu i noszą wspólny tytuł „Nauka i nauczanie na Uniwersytecie Wrocławskim 1702 – 2012”. Przedstawiono w niej najwybitniejszych profesorów Uniwersytetu oraz eksponaty i insygnia
Władz Uniwersytetu – togę, łańcuch rektorski, berła oraz pierścienie. Wystawiono tu także różnorodne pomoce naukowe – przykłady wypchanych i zakonserwowanych zwierząt oraz historyczne
przyrządy naukowe wykorzystywane podczas ćwiczeń ze studentami fizyki, astronomii czy chemii.
Po zwiedzeniu tych zabytkowych części Uniwersytetu udaliśmy się do Katedry Biologii Człowieka, gdzie uczniowie uczestniczyli w zajęciach o układzie kostnym człowieka. Po wykładzie
uczniowie odbyli zajęcia praktyczne. Nauczyli się rozróżniać różne elementy kośćca – rodzaje kręgów czy ukazujące różnice
płciowe w budowie czaszki czy miednicy oraz wiek okazu po budowie zębów. Następnie zwiedziliśmy magazyny, gdzie uczniowie zapoznali się ze sposobem konserwacji znalezionych szkieletów. Kolejnym etapem zajęć było zwiedzanie Muzeum Człowieka,
gdzie można było zaobserwować etapy rozwoju szkieletów – od
noworodka do człowieka dorosłego oraz eksponaty obrazujące
etapy ewolucji człowieka oraz małp człekokształtnych.
Kolejnym etapem była wizyta w Ogrodzie Zoologicznym. Największą atrakcją na terenie ZOO jest otwarte w 2014 r. Afrykarium. To kompleks przedstawiający różne ekosystemy związane

ze środowiskiem wodnym Czarnego Lądu. Łącznie znajduje się
tu 19 basenów i zbiorników przedstawiających m.in. rafę koralową. Do ciekawych prezentowanych tu zwierząt należą liczne
ryby chrzęstno i kostnoszkieletowe, hipopotamy nilowe, pingwiny przylądkowe oraz kotiki afrykańskie a także krokodyle i manaty – niezwykłe, roślinożerne ssaki wodne zwane także syrenami.
Uczniowie mogli zaobserwować różne mechanizmy oddychania
ryb oraz różne sposoby poruszania się zwierząt związanych ze
środowiskiem wodnym, fok, żółwi, pingwinów i oczywiście ryb
chrzęstno i kostnoszkieletowych.
W lutym 2017 r. Afrykarium znalazło się na 4 miejscu na liście
7 cudów świata zoologicznego obok trzech ogrodów europejskich
i trzech amerykańskich. Cuda wybrano spośród wszystkich ogrodów na świecie, których jest ok. 5 000.
W dalszej części ogrodu uwagę zwrócono na unikatowe
w skali światowej zwierzę – okapi, kuzynkę żyrafy, która została
odkryta dopiero w 1901 roku. Jej naturalne środowisko to Kongo
w centralnej Afryce. Specjalnie dla tego gatunku utworzono Park
Narodowy Okapi.
Przy wybiegu z żyrafami przypomniano uczniom podstawowe założenia teorii ewolucji i wskazano na różnice w podejściu
do tego zagadnienia Lamarka i Darwina. Na kolejnych wybiegach
uczniowie mieli okazję do porównania strusia afrykańskiego i australijskiego i mogli zapoznać się z ich przystosowaniami do środowisk życia.
Wieczorem po zakwaterowaniu i obiadokolacji odbyła się wycieczka po zabytkowej części Wrocławia – Ostrowie Tumskim.
Była okazja do podziwiania podświetlonych zabytków i pięknie
wyeksponowanych światłem ich detali. Wyróżnia się tu gotycka
Archikatedra Św. Jana Chrzciciela z jej dwiema wieżami wysokimi na prawie 100 m. Kolejnym etapem był Rynek ze Starym Ratuszem i pomnikiem Aleksandra Fredry. Atrakcją było poszukiwanie kolejnych krasnali.
Drugi dzień (28 IV) rozpoczęliśmy od przejścia na zajęcia do
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Droga wiodła przez stary Wrocław, więc po drodze zwiedziliśmy Kościół
Najświętszej Marii Panny na Piasku. W tym XIV-wiecznym kościele zgromadzono wiele drewnianych ołtarzy ze zniszczonych
kościołów śląskich. Z kolei mogliśmy wejść do wnętrza Archikatedry Św. Jana Chrzciciela, gdzie mieszczą się największe w Polsce, dysponujące 151 głosami, organy z początku XX w., które
w momencie powstania były największym instrumentem tego
typu na świecie. Również i tu wystrój stanowią rzeźby, obrazy
i inne elementy pozyskane z innych zniszczonych kościołów.
Na zajęciach w Ogrodzie Botanicznym uczniowie poznali
wiele ciekawych roślin i zapoznali się ze sposobem opisu gatunków prezentowanych na tabliczkach opisujących rodziny i rodzaje. W stawku na terenie ogrodu zapoznano uczniów z odbywającymi tam gody żabami „zielonymi”. Największe zainteresowanie
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wzbudziła wystawa w pawilonie „Panorama Natury”, gdzie przedstawiono historię Ziemi i życia na Ziemi – skały i skamieniałości – wszystko opatrzone przystępnie podanym, ciekawym komentarzem lektora.
Kolejne zajęcia odbyły się w Muzeum Przyrodniczym uniwersytetu Wrocławskiego. Rozpoczęły się wykładem – pogadanką
„Ekologia a ewolucja – drapieżniki i ofiary”. Po krótkim wstępie
odbyły się zajęcia w salach wystawowych, gdzie uczniowie pracowali w grupach wg przygotowanych przez prowadzącego kart
pracy. Po opracowaniu tematów, uczniom pokazano najciekawsze okazy zebrane w Muzeum. Wśród nich na uwagę zasługuje
wilk workowaty, którego ostatni okaz padł w 1933 roku, ptak kiwi
i jajorodne ssaki – dziobak i kolczatka, szkielet jelenia olbrzymiego – przykład działania doboru naturalnego, szkielet wieloryba,
oraz wypchany okaz hoacyna – ptaka, którego pisklę zachowuje
się jak Praptak. W sali szkieletów zapoznali się z budową szkieletu ptaków nielotów – strusia i kazuara oraz pingwina. Prowadzący wskazał i omówił ich charakterystyczną budowę.
Na ostatnich zajęciach „Mózg, impulsy, synapsy – czyli jak
działa układ nerwowy” uczniowie zapoznali się z budową mózgu człowieka. Poznali obszary mózgu, które odpowiadają za po-

„Jak świętować, żeby nie zwariować?”
W ramach pracy grupy nauczycieli języków obcych w ubiegłym roku szkolnym została opracowana i zrealizowana innowacja pedagogiczna pt.: „Jak świętować, żeby nie zwariować?”.
Jej celem było propagowanie nauki języków obcych oraz pomoc
uczniom w przełamaniu bariery językowej, a także zwiększenie mobilności językowej naszej młodzieży. Ponadto uczniowie
mieli możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu kulturoznawstwa
krajów angielsko- i niemieckojęzycznych. Od września zorganizowano wiele przedsięwzięć takich jak Europejski Dzień Języków Obcych, Dzień Kolumba, Dzień Świętego Marcina czy Walentynki. Ważnym punktem była także komunikacja z młodzieżą
z zaprzyjaźnionej gminy na Węgrzech. Rozwijając swoje umiejętności, uczniowie tworzyli prezentacje multimedialne, brali udział
w rożnych konkursach językowych, wykonywali kartki i plakaty.
W ramach lekcji języka angielskiego i niemieckiego niejednokrotnie poszerzali swoje umiejętności poprzez gry i zabawy edukacyjne. uczniowie klas drugich mieli również możliwość zrealizowania projektu edukacyjnego w ramach tematyki tej innowacji. Zaplanowane działania pozwoliły nabrać pewności językowej
wielu uczniom. Ponadto ważnym aspektem było pokazanie naszej młodzieży, iż propagowanie nauki języków obcych ma znaczący wpływ na ich przyszłość, a różnorodność językowa z pewnością wzbogaca naszą kulturę.
Anna Wiśniewska

szczególne funkcje życiowe i psychiczne człowieka. Zapoznali się z działaniem podstawowego łuku odruchowego. W części
praktycznej zajęć pracowali z zakonserwowanymi mózgami, poznając szczegóły ich budowy anatomicznej.

30

LIPIEC-SIERPIEń

2018

spOrTOWe JAWOrZe
GKS CZARNI JAWORZE
czarni Jaworze świętowali swoje 15-lecie
Minęło 15 lat, od kiedy w Jaworzu rozpoczął działalność
Gminny Klub Sportowy Czarni Jaworze. Z tej też okazji w sobotę 2 czerwca w jaworzańskim amfiteatrze odbyła się wielka feta
na cześć zawodników, zarządu klubu i osób zaangażowanych
w jego działalność. Święto klubu rozpoczęło się tradycyjnie od
meczu piłkarskiego. Na „koralowej arenie” Czarni Jaworze podjęli Tempo Puńców. Chociaż spotkanie zakończyło się porażką 0:2,
nie zepsuło to świątecznych nastrojów.
urodzinowe świętowanie w amfiteatrze rozpoczęło się od akcji
„Bezpieczne wakacje”, podczas której podziwiano pokazy ratownictwa i przypominano o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Coroczna akcja organizowana przez gminę Jaworze wspólnie
z policją, strażą pożarną oraz Górskim Ochotniczym Pogotowiem
Ratunkowym cieszyła się sporym zainteresowaniem.
Podczas uroczystego otwarcia jubileuszowych obchodów,
zaprezentowane zostały wszystkie klubowe drużyny, począwszy
od młodych piłkarzy, skończywszy na zawodnikach ligi okręgowej,
głos zabrali również klubowi trenerzy. Swoje pięć minut mieli
również byli zawodnicy klubu. W uroczystym świętowaniu wzięli
udział: wójt gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz, zastępca
wójta Anna Skotnicka-Nędzka, przewodniczący Rady Gminy
Jaworze Mieczysław Brzezicki, zastępca przewodniczącego
Zbigniew Putek oraz zarząd klubu – prezes Rafał Stronczyński,
wiceprezesi – Szymon Korzus, Artur Mazur oraz pozostali
członkowie zarządu Marcin Ząbek, Kinga Ekiert, Tomasz Gwóźdź,
Agnieszka Nieborak, Piotr Staszko, Andrzej Hutyra.
Następnie przyszedł czas na gratulacje i wzajemne podziękowania. Głos zabrał wójt gminy, który pogratulował zarządowi klubu, życzył dalszych sukcesów i zapewnił o wsparciu jego
działalności.
fot. Michał Masarczyk

Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze
ogłasza nabór uzupełniający do swoich
grup piłkarskich!

W sezonie 2019/19 w rozgrywkach pod egidą
Podokręgu Bielsko-Biała występować będą trzy
zespoły młodzieżowe GKS Czarni Jaworze.
Są to:
JUNIORZY - rocznik 2000-2004
- IV liga A1
TRAMPKARZE MŁODSI - rocznik 2005 i młodsi III liga Bielsko-Tyska C2
MŁODZICY MŁODSI - rocznik 2007 i młodsi
- IV liga D2
Młodzi piłkarze będą mogli podnosić swoje
umiejętności pod okiem wykwalifikowanych trenerów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
wskazanymi numerami telefonu:
DANIEL LECH (trener juniorów) - 889 212 516
KAMIL SEKUŁA (trener trampkarzy mł.) - 791 971 870
DANIEL LECH (trener młodzików mł.) - 889 212 516

Czarni Jaworze to jest potęga. Chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości, patrząc na to zdjęcie.
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Z KArT HisTOrii
KuRORT

„Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi autami,
patrzeć w japońskie telewizory, gotować w niemieckich garnkach
hiszpańskie pomidory i norweskie łososie.
Co do kultury, to jednak wypadałoby mieć własną”
Andrzej sapkowski
Teatr moim spełnieniem
Te słowa oddają właściwie wszystko, czym dla Andrzeja
Śliwki był i pozostanie teatr. Jak żartobliwie mówi: „do śmierci
i jeden dzień dłużej”. W tym wydaniu „Echa” kończymy wątek teatralny wspomnień Andrzeja Śliwki. Rok 2010 był klamrą spinającą czasy powojenne teatru amatorskiego w Jaworzu Nałężu ze współczesnością (poprzez kilkudziesięcioletnią przerwę
w latach 70. XX wieku), kiedy na scenie jaworzańskiego amfiteatru wystawiono sztukę napisaną przez Janusza legonia pt. „Kurort. sekrety dawnego Jaworza” w reżyserii Kuby
Abrahamowicza. Spektakl wystawiono 5 września 2010 roku
(podczas Jaworzańskiego Września) oraz 2 maja 2011 roku (podczas Majówki w Jaworzu).
Jak pojawił się pomysł na ten spektakl, jak wyglądał casting
i wreszcie o samej reaktywacji teatru amatorskiego w Jaworzu
opowiedzą kolejno: Barbara szermańska: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 (dawniej Gimnazjum nr 1) im gen. broni Stanisława Maczka i zarazem „reżyser” i „dyrektor” Teatru Amatorskiego
Kurort, działającego przy Stowarzyszeniu Jaworze-Zdrój, radosław Ostałkiewicz – wójt Gminy Jaworze (przed 8 laty zastępca
wójta) oraz Andrzej Śliwka – obecnie członek Stowarzyszenia
Jaworze-Zdrój (wcześniej przewodniczący Rady Gminy, były prezes tego stowarzyszenia i „dyrektor” Teatru Amatorskiego Kurort).
Barbara szermańska: Pomysł na kontynuację wspaniałej
przygody, jaką były próby i wreszcie dwa przedstawienia sztuki
„Kurort. Sekrety dawnego Jaworza”, zrodził się właśnie w 2011
roku. Pomyśleliśmy, że szkoda, aby ta inicjatywa przeszła do historii. Ale głównym „motorem” kontynuacji teatralnej aktywności
był Andrzej Śliwka, który od lat powojennych był zaangażowany
w życie teatralne w swoich Jasionkach, czyli Nałężu. Z tęsknoty
za teatrem spotkaliśmy się po Majówce 2011 roku i po tzw. burzy
mózgów doszliśmy do wniosku, że warto kontynuować pomysł na
amatorski teatr w Jaworzu. Jako polonistka miałam doświadczenie w organizacji szkolnych spektakli teatralnych, zaś Andrzej miał
doświadczenie jako aktor i świetny organizator. Oczywiście tytuły „reżyser” czy „dyrektor” traktowaliśmy zawsze umownie. Nikt
z nas nie miał ambicji, aby sobie przypisywać takie czy inne stanowiska. Po prostu każdy z nas robił to, co potrafił najlepiej i do tego
wzajemnie uzupełnialiśmy się jako zespół wraz z innymi aktorami-amatorami. uważam, że bardziej do mnie pasuje określenie
„koordynator”, czyli ktoś, kto proponuje coś zespołowi, ale decyzję podejmujemy wszyscy razem. Szybko doszliśmy do wniosku,
że wystawiane przez nas sztuki mają budzić radość i uśmiech.
Mają być łatwe w odbiorze. Co innego z teatrem profesjonalnym,
w którym spektakle mają wywoływać różnorodne uczucia i poruszać szerokie spektrum tematów. Poza tym my chcemy docierać do tych widzów, którzy często już od dawna nie mieli kontaktu
z teatrem. Im często teatr kojarzy się z nudną, konieczną wizytą
w tym przybytku sztuki w ramach szkolnego obowiązku. Ale to
właśnie im chcemy pokazać drugie oblicze teatru. Wielu naszych

Od lewej Andrzej Śliwka w roli hrabiego Maurycego Saint Genois
d’Anneacourt, Tomasz Drabek w roli rządcy Edwarda Kwisdy i Barbara
Szermańska w roli żony E. Kwisdy.

stałych widzów odkryło, że teatr może być wspaniałą alternatywą na spędzenie wolnego czasu, ciekawszą niż wszelkie show
czy pokazy w telewizji. Mało tego, w naszych sztukach grają jaworzańscy aktorzy-amatorzy, ludzie znani z sąsiedztwa, z pracy w organizacjach pozarządowych czy uczniowie naszych szkół.
W ostatnich ośmiu latach wystawiliśmy kilkakrotnie takie
sztuki jak: „Next ex”, „igraszki z diabłem”, „Brancz”, „Matka
brata mojego syna” czy „Dziwna para”. Zaczynaliśmy od zera.
Każdy z nas załatwiał jakieś rekwizyty. Duszą przedsięwzięć organizacyjnych był zazwyczaj Andrzej Śliwka, który pozostaje naszym mentorem. W momencie, gdy przed czterema laty Andrzej
jako prezes Stowarzyszenia „Jaworze-Zdrój” wziął nas pod opiekę, zyskaliśmy stopniowo własny sprzęt: mikrofony bezprzewodowe, rozkładaną scenę itp. Andrzej Śliwka jest dla nas ogromnym wsparciem, gdyż czuje teatr, ma doświadczenie w teatrach
amatorskich i jest nadal świetnym organizatorem. Nie mogę nie
wspomnieć o pomocy ekipy Romana Badury z Referatu Obsługi
Techniczno-Gospodarczej z urzędu Gminy Jaworze oraz Ośrodka Promocji Gminy Jaworze pod wodzą Leszka Barona. Jesteśmy im wszystkim bardzo wdzięczni za każdą i to często nieocenioną pomoc.
Wracając do początków Teatru Amatorskiego Kurort, o ile
w spektaklu Janusza Legonia w 2010 roku mieliśmy pieniądze
z projektu unijnego i wsparcie aktorów Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, a więc zabezpieczenie w odpowiednie nagłośnienie,
oświetlenie, rekwizyty itp., o tyle na początku jako teatr amatorski borykaliśmy się z problemami. Trzeba było zatrudnić akustyka, załatwić oświetlenie, zadbać o rekwizyty i stroje. Często
robiliśmy to wszystko we własnym zakresie. Stąd pomysł, aby
zamiast biletowania spektakli, zbierać do „kapelusza”. Kto chce,
ten coś wrzuci, jedna osoba da złotówkę, inna zauroczona naszą grą wrzuci 50 zł. I tak zdobywaliśmy pieniądze na pokrycie
niezbędnych kosztów, których nie dało się wykonać społecznie.
Dziś czujemy ogromną odpowiedzialność społeczną przed naszą
publicznością. To nie tylko te uzyskane mikrofony, scena, kurtyna itd. To także zaufanie naszych stałych widzów, którzy wiernie
przychodzą na nasze spektakle. To także zaangażowanie aktorów-amatorów oraz spora grupa tych, którzy chcieli, ale nie mogli jeszcze zagrać w naszych spektaklach. Czasami żartuję, że
aby zaangażować wszystkich chętnych do przedstawienia, będziemy musieli wystawić w amfiteatrze „Ali-Babę i 40 rozbójników”. Zapewniam jednak, że pamiętam o tych, którzy wciąż czekają na swój debiut…
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Radosław G. Ostałkiewicz: Wracając do pomysłu spektaklu „Kurort. Sekrety dawnego Jaworza”, było ono nawiązaniem
do tradycji teatrów amatorskich w Jaworzu i generalnie na Śląsku Cieszyńskim. Wówczas przygotowywaliśmy się do obchodów
150-lecia uzdrowiska w Jaworzu. W tym też okresie m.in. dzięki staraniom naszej nieocenionej śp. Jadwigi Roik oraz Mariusza Makowskiego (kustosza Muzeum Śląska Cieszyńskiego) pozyskaliśmy bezcenne zbiory po dawnych właścicielach Jaworza
z okresu jego świetności w II połowie XIX wieku. Pojawił się pomysł na digitalizację pamiątek rodziny Saint Genois d’Anneacourt, z drugiej strony ukazała się wcześniej monografia „Dzieje
Jaworza na przestrzeni wieków” autorstwa Jadwigi Roik, a następnie „Saga rodu Saint Genois d’Anneacourt – Panów na Jaworzu”
autorstwa wspomnianych Jadwigi Roik i Mariusza Makowskiego.
W tym czasie pozyskaliśmy środki unijne na dofinansowanie do
wydania wspomnianych książek, ale także na digitalizację zbiorów pamiątek (dokumenty, pieczęcie itp.) oraz m.in. wystawienie sztuki teatralnej promującej dziedzictwo historyczne dawnego uzdrowiska Jaworze. Pamiętam, że początkowo zakładałem
wystawienie sztuki z udziałem kilku aktorów-amatorów – coś na
wzór teatrzyku szkolnego. Będąc na delegacji we Włoszech wraz
z ówczesnym przewodniczącym Rady Gminy Jaworze, Andrzejem Śliwką, rozmawialiśmy o uczczeniu 150. rocznicy uzdrowiska m.in. w formie skromnej inscenizacji teatralnej. Wówczas
Andrzej Śliwka opowiedział mi o tradycjach teatru amatorskiego
w Jaworzu i sam okazał się niestrudzonym entuzjastą tego pomysłu. Pomysł spektaklu teatralnego poparł również ówczesny
wójt Zdzisław Bylok, a mnie przypadło stworzenie odpowiedniego projektu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wówczas, nie wiedząc jeszcze, czy
ten projekt przejdzie, wiedziałem że jeśli tak się stanie, to sztukę wystawimy w amfiteatrze, a jedną z głównych ról musi zagrać
Andrzej Śliwka – jako doświadczony aktor-amator i entuzjasta teatru oraz kontynuator teatralnych tradycji Jaworza.
Zanim 5 września 2010 roku na scenie amfiteatru wystawiona
została sztuka „Kurort. Sekrety dawnego Jaworza” pamiętam,
że w pierwszym projekcie nie pomyśleliśmy o niczym więcej
niż scenariusz, reżyseria i aktorzy. Dopiero współpraca
z aktorami Teatru Polskiego w Bielsku-Białej i reżyserem Kubą
Abrahamowiczem pokazała mi, z jak ogromnym przedsięwzięciem
przyjdzie nam się zmierzyć. A gdzie choreografia, muzyka,
rekwizyty, stroje, oświetlenie, charakteryzacja itd. itp.? Ja sam
początkowo myślałem, że w sztuce zagra kilku aktorów, a tu kilku
aktorów zagrało, ale z Teatru Polskiego w Bielsku-Białej (Marta
Gzowska-Sawica, Rafał Sawicki, Tomasz Drabek), a w całym
przedstawieniu wzięło udział kilkanaście, kilkadziesiąt osób –
w tym poza aktorami zawodowymi i amatorami spektakularna
młodzież z Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu (Aleksandra Glądys,
Paulina Panewka, Patrycja Panna, Natalia Starsiak, Sylwia
Tomaszczyk, Kacper Bożek, Mateusz Grygierczyk, Bartek Tesarz),
Orkiestra Dęta Glorieta pod fenomenalną dyrekcją Stanisława
Sojki oraz Anna Słomińska. Muzykę do tego spektaklu stworzył
Krzysztof Maciejowski, a choreografię przygotowała Katarzyna
Zielonka. W próby i spektakl zaangażowano wiele osób – trzeba
było zbić mostek, wykonać część scenografii, o słomę musiał
zadbać radny Jan Bathelt, stroje zaś wypożyczaliśmy z Teatru
Polskiego i Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, a buty na występ
pożyczył mi sam prezes OSP, Czesław Malchar. Tego typu
przykłady można by mnożyć, ale jedno co chcę podkreślić – całe
przedsięwzięcie to głównie praca społeczna aktorów-amatorów.
I to nie tylko wyuczenie się roli na pamięć, jej zagranie pod czujnym
okiem Kuby Abrahamowicza, ale to dogranie każdego szczegółu
przedstawienia. Powiem tak – dziewięć miesięcy wytężonej pracy,
prób, godzin spędzonych w domu nad scenariuszem, w moim
przypadku dodatkowo odpowiedzialność za cały projekt i jego
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Od lewej Radosław Ostałkiewicz w roli Jonka i Edward Podstawny w roli
Maćka.

rozliczenie. Udało się! Przedstawienie zostało entuzjastycznie
przyjęte zarówno we wrześniu 2010 roku jak i w maju 2011 roku.
Sam zagrałem rolę Jonka (chłopa) i nigdy wcześniej nie
myślałem, że będę grał na scenie. A przy tej okazji poznałem
wielu wspaniałych ludzi jak: Edek Podstawny, Małgorzata Sikora,
Katarzyna Barwicka-Pułtorak. Wśród nas byli również Barbara
Szermańska, Krystyna Plaza-Popielas, Irena Mikler, Justyna
Smyrdek czy wreszcie Andrzej Śliwka, który został odtwórcą
głównej roli – hrabiego Maurycego Saint Genois d’Anneacourt.
Należy wspomnieć, że sztukę dodatkowo wyświetlano na
telebimie, sam spektakl został sfilmowany i wraz z materiałami
dotyczącymi historii Jaworza, jak i kulisami spektaklu
udostępniony na DVD i na YouTube mieszkańcom. Cieszę się
z tego sukcesu, gdyż nie ukrywam, że był to mój autorski pomysł.
I to na skalę ogólnopolską, gdyż nie słyszałem, aby w którejś
z wiosek w naszej Ojczyźnie zrealizowano podobny projekt.
Dodam jeszcze coś, co przerosło moje oczekiwania. Myślałem, że spektakl „Kurort. Sekrety dawnego Jaworza” będzie jednorazowym wydarzeniem, ku mojemu miłemu zaskoczeniu stało
się inaczej. Za sprawą Andrzeja Śliwki i Basi Szermańskiej (mogę
sobie pozwolić na takie zdrobnienie, bo się w tym okresie zaprzyjaźniliśmy) oraz pozostałych członków ówczesnego zespołu ludzie ci zaczęli się spotykać i organizować kolejne spektakle. Tak więc ziściły się marzenia Andrzeja Śliwki o reaktywacji
teatru amatorskiego. Przy okazji realizacji tego projektu unijnego zawiązały się przyjaźnie trwające do dziś, a bakcyla teatralnego połknęło wielu jaworzan. Dzięki temu spektaklowi mieszkańcy naszej gminy zobaczyli amatorów obok zawodowców, zobaczyli również, że teatr może bawić i łączyć ludzi niezależnie od
zajmowanych stanowisk i opcji politycznych. Ja sam poza „Kurortem” zagrałem w kilku przedstawieniach zainicjowanych przez
byłą europosłankę Małgorzatę Handzlik na scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Dzisiaj cieszę się, że Teatr Amatorski
„Kurort” wziął swą nazwę od premierowego przedstawienia w reżyserii Kuby Abrahamowicza i scenariusza Janusza Legonia. Teraz z racji obowiązków już nie mam czasu na aktorstwo, ale jako
wójt wspieram Teatr Amatorski Kurort i życzę mu kolejnych sukcesów! Zresztą sami mieszkańcy przyklasnęli temu przedsięwzięciu, przyznając mu w Budżecie Obywatelskim najpierw mobilną scenę, a w tym roku i stałą kurtynę…
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Andrzej Śliwka: Jak już wielokrotnie wspominałem, z teatrem amatorskim jestem związany od młodości. Z entuzjazmem
przyjąłem wiadomość blisko dziewięć lat temu od wicewójta Radosława Ostałkiewicza o możliwości wystawienia sztuki teatralnej
z okazji 150-lecia uzdrowiska w Jaworzu. usłyszawszy o tym,
myślałem, że będzie to niewielka inscenizacja w oparciu o kilka osób z Jaworza. Początkowo nawet nie marzyłem o wspólnym dziele z aktorami Teatru Polskiego w Bielsku-Białej czy dofinasowaniu ze środków unijnych. Rolę hrabiego zaproponował
mi Kuba Abrahamowicz podczas jednego z pierwszych organizacyjnych spotkań w gimnazjum w Jaworzu. Po tylu latach przerwy
miałem pewne obawy, wręcz byłem zszokowany. Od lat 70. XX
wieku nie miałem styczności z aktywnym aktorstwem. Ale powiedziałem – jeśli nauczę się swojej roli do tygodnia, to spróbuję…
Całej roli nie nauczyłem się, ale ponad połowę tak. Dodam jeszcze, że praktycznie do dwóch tygodni przed premierą 5 września
2010 roku nie wiedziałem, jak będzie wyglądała cała sztuka. Podczas prób, zależnie od tego kto w danym momencie był na próbie, ćwiczono pewne sekwencje spektaklu. Całość zagraliśmy na
próbie generalnej tydzień przed premierą.
Zdecydowałem się spróbować po tylu latach przerwy ponownie stanąć na scenie…. Chociaż trzeba podkreślić, że scena amfiteatru nie była mi obca, gdyż jako przewodniczący Rady
Gminy wielokrotnie na niej miałem okazję przemawiać do ludzi. Jednak czym innym było reprezentowanie radnych podczas
gminnych uroczystości, a czym innym gra aktorska i to w roli
dawnego zasłużonego twórcy uzdrowiska w Jaworzu – hrabiego Maurycego Saint Genois d’Anneacourt. Powiem jeszcze raz
to, co już kiedyś powiedziałem: warto mi było przeżyć wówczas
te ponad 60 lat dla tej jednej chwili, aby na scenie jaworzańskiego amfiteatru zagrać główną rolę – hrabiego – tak mocno związaną z naszą historią; do tego w tak dostojnym towarzystwie aktorów zawodowo związanych z Teatrem Polskim, jak i wspaniałymi

jaworzanami. To jest do dziś dla mnie niezapomniane przeżycie.
Przede wszystkim nigdy nie miałem okazji widzieć od kulis pracy
aktora podczas prób, a tutaj miałem okazję z nimi razem uczyć
się roli.
Inna sprawa, że teatr kocham od młodości – nie tylko ten amatorski, w którym działałem. Całe dorosłe życie jeździłem na przedstawienia do Bielska-Białej i Cieszyna. Poza tym, gdy w pewnym
okresie swojej pracy zawodowej bywałem w Warszawie, co miesiąc kupowałem bilet na przedstawienia na warszawskie sceny. Nie chodziło mi o to, aby zobaczyć co grają, ale jacy aktorzy
i jak grają. Chciałem zobaczyć trud aktora na scenie.
Mało tego, rola hrabiego Maurycego przylgnęła do mnie do
dziś. Nawet, gdy ze Stowarzyszeniem „Jaworze-Zdrój” wyjeżdżam do zaprzyjaźnionych gmin czeskich i słowackich, to biorę
swój „dyżurny” garnitur hrabiego uszyty specjalnie dla mnie w stylu XIX-wiecznym.
Cieszę się, że „Kurort” żyje do dziś jako teatr amatorski. Pozostały również przyjaźnie i ten teatralny bakcyl, którym zaraziliśmy wielu jaworzan. Tak więc teatr amatorski w Jaworzu znów
działa. Jak już wcześniej wspomniała Basia, mamy z roku na rok
coraz więcej profesjonalnego wyposażenia, a pełna widownia na
każdym przedstawieniu jest dla nas motywacją do dalszej pracy. Sam z racji słabszego zdrowia nie uczestniczę już w każdym
przedstawieniu. Wspomnę jednak, że zagrałem jeszcze w czterech sztukach. Teatr Amatorski „Kurort” znalazł swego „opiekuna” w Stowarzyszeniu „Jaworze Zdrój”, którego prezesem obecnie jest pan Grzegorz Nędzka, a ja wciąż jego członkiem. Dzięki temu teatr ma pewne wsparcie ze strony tej organizacji, jak
i urzędu Gminy. Mnie najbardziej cieszy to, że po wielu latach
mogłem spełnić się znów w teatrze, oraz to, że do Jaworza znów
powrócił teatr amatorski złożony z miłośników teatru i zarazem
mieszkańców naszej gminy.
Przygotował: Piotr filipkowski, Zdjęcia: ARC

LGD ZIEMIA BIELSKA

Bogactwo Ziemi Bielskiej czyli jak promować się wspólnie
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska realizuje projekt pt. „Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku”. Głównym
celem projektu jest promocja producentów i usługodawców (głównie z obszaru LGD, ale także najbliższych okolic) poprzez wykreowanie i wdrożenie marki lokalnej Ziemi Bielskiej.
LGD Ziemia Bielska poszukuje unikatowych, charakterystycznych lokalnych skarbów, tradycji, kulinariów, wyrobów rzemieślniczych
itp., które zostaną objęte wspólną marką pn. Bogactwo Ziemi Bielskiej. Jeśli oferujesz usługi lub tworzysz produkty związane
z naszym regionem, które cechuje tradycyjność, jakość, wyjątkowość, ekologiczność, są one przyjazne dla środowiska i ogólnie
dostępne – zgłoś się. Jury oceni twoją kandydaturę, a po pozytywnej ocenie zostanie Ci przyznany znak marki.
Marka Bogactwo Ziemi Bielskiej jest przyznawana w postaci certyfikatu lokalnym producentom, usługodawcom oraz organizacjom
i może być wykorzystana do promocji działalności – w ramach projektu planujemy wydanie ilustrowanego katalogu i stworzenie internetowej bazy produktów oraz usług objętych marką.
Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy do kontaktu z biurem LGD Ziemia Bielska.
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
Tel/fax. 033 8136964, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.pl.
„Europejski fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany
przez LGD Ziemia Bielska współfinansowany jest ze środków unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW
2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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TeKsT spONsOrOWANY
Orzechy są dodawane do wielu produktów).
p.: How many do I have to take? (Ile mam zażywać)
ph.: 2 every 8 hours. (2 co 8 godzin). If you don’t feel bettter in
2-3 days, you should see a doctor. (Jeśli nie poczujesz się lepiej
w 2-3 dni, powinieneś iść do lekarza).

AT THe pHArMAcY
Wakacje nie zawsze sprzyjają dobremu
zdrowiu-czasami
dopadają
nas
różne
dolegliwości - często konieczna staje się
wizyta w aptece.
W tym numerze, przykładowy dialog w aptece:
pharmacist: Good morning. Can I help you?
patient: I’m not feeling very well. I think I have a flu or a cold.
(Nie czuję się dobrze. Myślę, że mam grypę lub przeziębienie).

ph.: I’ll give you some cream for the rash, apply it twice a day.
(Dam ci krem na wysypkę, stosuj 2 razy dziennie).
p.: Ok. thank you. How much is that?
ph.: That’s 8 $, please.
p.: Here you are. (Proszę)

ph.: What are your symptoms? (Jakie masz objawy?)
p.: I have a headache and a cough. I have a rash on my hand.
(Ból głowy, kaszel. Wysypkę na ręce).

cHcesZ NAUcZYĆ siĘ WiĘceJ - ZAprAsZAMY!
ZApisY FirsT MiNUTe!
ATrAKcYJNY rABAT DlA pierWsZYcH
KlieNTÓW: 03.09.208-14.09.2018!

ph.: Do you have a temperature? (Czy masz temperaturę?)
p.: No, I don’ t think so. (Nie sądzę).
ph.: Are you allergic to any drugs? (Czy jesteś uczulony na
jakieś lekarstwa?).
p.: I’m allergic to penicillin and nuts. (Jestem uczulony na
penicylinę i orzechy).
ph.: I’ll give you ibuprofen. It’ll make you feel better. Change
your diet if possible. Nuts can be added to many products. (Dam
ci ibuprofen. Poczujesz się lepiej. Zmień dietę jeśli to możliwe.

NOWOŚĆ:
Kurs egzaminacyjny 8-klasisty (tryb roczny i 2-letni)
Kurs niemieckiego i hiszpanskiego dla dzieci!
Zajęcia dla dzieci z sp nr 1 (z przyprowadzaniem i odprowadzaniem ze świetlicy)
• Zajęcia dla dzieci w sp nr 2!
SJO WORLD Jaworze, ul. Zdrojowa 93, PON-PT 16.00-19.00
tel. 604 835 859 / e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl
•
•
•

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu
ogłasza

ZBiÓrKĘ MAKUlATUrY

która odbędzie się w dniu 06.09.2018 r / tj. czwartek
w godzinach 8.00 - 18.00
na parkingu przed wejściem do biblioteki
(Budynek „Pod Goruszką”, ul. Szkolna 97)
Kupię mieszkanie
2-3 pokojowe
w Jaworzu lub okolicy.
Telefon 609 517 578
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