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W pierwszy czwartek lutego sala Domu
Gminnego „Pod Harendą” gościła pary, które
w ubiegłym roku świętowały 50-lecie, a nawet 60-lecie
pożycia małżeńskiego. złote gody obchodzili:
Henryka i Waldemar Bębenkowie, Gertruda i edward
Keswoniowie, maria i rudolf Kawikowie, Wanda
i alojzy Janikowie, zofia i Leopold Iskrzyccy, Helena
i antoni Greniowie, Bernadeta i Henryk Kisiałowie,
Józefa i Jan Kominkowie, Urszula i Gustaw Lisowscy,
Barbara i Jan mencnarowscy, Irena i Piotr Pałkowie,
Irena i Józef Pasterni, Władysława i roman
rakowie, anna i Jerzy Skubiszowie, anna i Józef
Strzelcowie, Krystyna i Józef Szczypkowie, Jadwiga
i Karol Szymalowie, Halina i Kazimierz Żarczyńscy;
z kolei z diamentowych godów cieszyli się Barbara
i Bogusław Krzemińscy, Irena i roman ruccy
oraz Helena i marian zygmuntowie. zdecydowana
większość par pojawiła się „Pod Hardendą”, gdzie
Urząd Gminy wspólnie z Urzędem Stanu cywilnego
przygotowały po raz pierwszy imprezę na tak dużą
skalę. Więcej o uroczystości piszemy na stronach
5-10. (wot), zdjęcia: Tomasz Wolff

HISTOrYczNY KONWeNT

eLeNI W JaWOrzU,
czYLI KOcHaJmY SIĘ NaWzaJem

PIerWSza DeBaTa: WÓJT – mŁODzIeŻ JaWOrza

KSIĄŻKOWe PODSUmOWaNIe
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NA PIERWSZYM PLANIE
HISTOrYczNY KONWeNT
Na przełomie stycznia i lutego w SPa Hotel Jawor odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów Śląskiego związku Gmin i Powiatów –
największej korporacji samorządu lokalnego w Polsce. Do naszej
gminy przyjechało blisko 100 wójtów i burmistrzów praktycznie
z całego województwa. Po raz pierwszy Jaworze odwiedził urzędujący marszałek województwa śląskiego Jakub chełstowski.
Jak poinformował na Facebooku wójt radosław Ostałkiewicz,
przedstawił on kierunki rozwoju województwa i zapewnił o woli
współpracy w bieżącej kadencji samorządu.
– Marszałek powiedział m.in.: „Współpraca z małymi i średnimi gminami jest dla nas priorytetem, chcemy poznać państwa
potrzeby i koncepcje rozwoju, bo wszystkim nam zależy na przyszłości województwa śląskiego. Traktujemy stronę samorządową

bardzo poważnie, ta diagnoza potrzeb cały czas trwa i liczę na
konstruktywną debatę. Województwo śląskie zajmuje ważne
miejsce w dokumentach rządowych, czego najlepszym przykładem jest wdrażany właśnie Program dla Śląska” – zacytował wójt
Jaworza.
W czasie obrad wybrano nowe, 10-osobowe Prezydium
Konwentu Burmistrzów i Wójtów na kadencję 2018-2023. Jego
członkiem, jako reprezentant Subregionu Południowego, został
radosław Ostałkiewicz.
Poza tym pod koniec pierwszego dnia na Hali Sportowej Jaworze odbył się XIV Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Śląskiego związku Gmin i Powiatów,
w którym zwyciężył zespół wystawiony przez gminy Subregionu
Północnego, tj. obszaru dawnego województwa częstochowskiego.
Dodajmy, że Konwent Wójtów i Burmistrzów Śląskiego związku Gmin i Powiatów odbył się w Jaworzu po raz pierwszy. Koszty
jego organizacji poniósł związek oraz uczestnicy Konwentu. (wot)

Konwent Wójtów i Burmistrzów Śląskiego związku Gmin i Powiatów odbył się w Jaworzu po raz pierwszy. Obradowano w Hotelu Jawor. Fot. arc
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par złożyło sobie przysięgę małżeńską w Jaworzu w ubiegłym
roku – poinformował oficjalny fanpage gminy na Facebooku.
W sali „Pod Goruszką” sakramentalne „tak” powiedziało 25 par,
20 zrobiło to w plenerze. Dodajmy, że 13 małżeństw zostało zawartych w kościele ewangelickim, a 54 w rzymskokatolickim. Ponadto dwie pary wstąpiły w związek małżeński w kościele adwentystów Dnia Siódmego, a jedno zawarte zostało w Kościele
Polskokatolickim Diecezji Krakowsko-częstochowskiej. – W statystyce znajdują się też małżeństwa transkrybowane, czyli zawarte za granicą i wpisane w księgi polskie. Były takie dwa – czytamy
na fanpage’u Gminy Jaworze. (wot) Fot. arc
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czaS Na SPOrTOWe LaUrY
W piątek 5 kwietnia w naszej miejscowości odbędzie się po
raz pierwszy sportowe popołudnie, podczas którego zamierzamy wyróżnić naszych lokalnych sportowców nagrodami w postaci „Jaworzańskich Laurów Sportowych”. Będzie to doroczna Gala
Sportu, która odbywać się będzie w Hali Sportowej Jaworze przy
okazji międzynarodowego Dnia Sportu dla rozwoju i Pokoju, który został ustanowiony przez zgromadzenie Ogólne Organizacji
Narodów zjednoczonych (ONz). Obchody wyznaczno na 6 kwietnia, co miało upamiętnić otwarcie w 1896 roku w atenach pierwszych nowożytnych letnich igrzysk olimpijskich.

SUKceS, KTÓrY PrzeŁOŻY SIĘ
Na DOBrĄ KONDYcJĘ DzIecI...
Ponad 200 tysięcy złotych Urząd Gminy Jaworze przeznaczy
w tym roku na sport. Otwarty konkurs ofert na zadania z tej dziedziny został rozstrzygnięty pod koniec stycznia. Na dofinansowanie z budżetu Gminy Jaworze na realizację zadań w obszarze
sportu i kultury fizycznej na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów
mogą liczyć następujące organizacje pozarządowe: GKS czarni Jaworze („rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych
oraz promocja kultury fizycznej” – 115 tys. złotych, V Piknik Sportowy – „zdrowo, bo sportowo” oraz 16-lecie klubu – 23 tys. złotych, „Wakacje 2019” – 10 tys. złotych, „Prowadzenie zajęć nauki
gry w piłkę nożną – Piłka nożna Fair Play” – 10 tys. złotych), Integracyjny Klub Sportowy cieszyn („Prowadzenie zajęć sportowych
dla osób niepełnosprawnych” – 2,4 tys. złotych), Uczniowski Klub
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W związku z tym prosimy wszystkich o zgłaszanie potencjalnych kandydatów do uhonorowania takowymi wyróżnieniami. Do
nagród proszę zgłaszać wyróżniających się zawodników w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, juniorów i seniorów,
a także trenerów oraz działaczy sportowych. Wśród zgłaszanych
mogą się znaleźć również sponsorzy i dobrodzieje sportu naszej
gminy.
Propozycje i zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy:
dbak@jaworze.pl albo hala@jaworze.pl, wpisując w temacie:
Laury Sportowe 2019.
Urząd Gminy Jaworze

dbak@jaworze.pl

Laury Sportowe 2019

hala@jaworze.pl

Sportowy „Dziesiątka” (SP2) („Organizacja zajęć sportowych
w łucznictwie” – 15 tys. złotych), Uczniowski Klub Sportowy
„Goruszka” (SP1) („Szkolne Koło Sportowe” – 15 tys. złotych),
Stowarzyszenie Bieg po zdrój („V Bieg Po zdrój” – 18 tys. złotych), Szkolne Koło Ligi morskiej i rzecznej („Jaworzańscy ligowcy na polskich wodach” – 8 tys. złotych), OSP w Jaworzu/młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Jaworze („Sport to zdrowie” – 4
tys. złotych). Jak poinformował na swoim profilu na Facebooku
wójt radosław Ostałkiewicz, nowością w tym roku jest poszerzenie działalności Black Football academy GKS czarni Jaworze
o sekcję siatkarską dla dzieci w wieku od 5 do 18 lat.
– Do tego dochodzi także całkiem spory budżet Wydziału
Sportu UG Jaworze, który odpowiada za funkcjonowanie wszystkich gminnych obiektów sportowych, w tym zwłaszcza Hali Sportowej Jaworze. Wszystkim, którzy otrzymali dotacje, serdecznie
gratuluję i trzymam kciuki za wasz sukces, który przełoży się na
dobrą kondycję dzieci i młodzieży – napisał jaworzański włodarz.
(wot)
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74. ROCZNICA WYZWOLENIA
JAWORZA (1945-2019)

W czwartek 14 lutego obchodziliśmy nie tylko święto zakochanych, ale także 74. rocznicę wyzwolenia Jaworza spod okupacji hitlerowskich Niemiec. Jak co roku, tak i tym razem wspólnie uczciliśmy ten dzień chwilą zadumy. To bardzo ważna data
w historii naszej miejscowości, gdyż każdego roku w dniu 14
lutego oddajemy cześć tym, którzy poświęcili swą młodość, zdrowie, a częstokroć i własne życie na rzecz wolnej Polski i wolnego Jaworza.

W DZIEŃ WAGAROWICZA
PIERWSZA DEBATA:
WÓJT – MŁODZIEŻ JAWORZA
Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz pisze: „Topimy
wójta, niczym Marzannę, w rzece… pytań” – to temat tegorocznego Dnia Wagarowicza, który upłynie pod znakiem pierwszej debaty wójta z jaworzańską młodzieżą. Jak co roku, tak i tym razem
w pierwszy dzień wiosny uczniowie klas trzecich Gimnazjum (po
raz już ostatni – niestety) obejmą urzędy wójta, wicewójta, sekretarza, a może być może i skarbnika naszej gminy.
– W czwartek 21 marca ze zwycięzcami turnieju z WOS-u
spędzę cały dzień, pokazując arkana pracy w UG Jaworze. Wtedy, najpewniej, będzie miała miejsce sesja Rady Gminy Jaworze,
w której młodzi samorządowcy będą mogli uczestniczyć i uczyć
się, na czym polega zarządzanie sprawami gminy. W tym roku
jednak dokładam do tego ważnego dla mnie osobiście wydarzenia dodatkowy element. Otóż na podsumowanie jaworzańskiej

Uroczystość rozpoczęła się 14 lutego punktualnie o godz.
15.30 pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej (dawn. Pomnik
Ofiar Faszyzmu). Powstał w 1946 roku, jego inicjatorem był
Teodor Karasek, były więzień polityczny. Na pomniku umieszczono napis: „PROCHOM NASZYCH POMORDOWANYCH KOLEŻANEK I KOLEGÓW, KTÓRZY ZGINĘLI Z RĄK OPRAWCÓW
HITLEROWSKICH W LATACH 1939-1945 SKŁADAMY HOŁD
i CZEŚĆ”. Na pomniku tym umieszczono 59 nazwisk, spośród
których 19 to jaworzanie, zaś pozostali to mieszkańcy okolicznych miejscowości: Jasienicy, Wapienicy, Grodźca, Rudzicy
i Międzyrzecza.
Oddając Im należny hołd i szacunek za Ich Ofiarę na ołtarzu
wolności Ojczyzny, podziękowaliśmy im za to, że żyjemy w Polsce, w której możemy posługiwać się własnym językiem i demokratycznie decydować o jej losach.
Urząd Gminy Jaworze

„Gry o Tron” chciałbym zaprosić młodzież naszej gminy (w wieku mniej więcej 14-20 lat) na spotkanie ze mną, które odbędzie
się w ten sam dzień w Domu Gminnym „Pod Harendą” o godz.
17.00 – zaprasza wójt.
Jak podkreśla Radosław Ostałkiewicz, chciałby wtedy porozmawiać z jaworzańską młodzieżą w szczególności o tym, czego jej brakuje, co widzą oni inaczej. Zaciekawiony jest przede
wszystkim tym, jak mógłby młodych jaworzan włączyć w sprawy gminy.
– Jesteście dla mnie ważnym partnerem w debacie o Jaworzu, a partycypacja młodych ludzi w życiu społecznym każdej
wspólnoty samorządowej nabiera coraz bardziej istotnego znaczenia. Wasze zaangażowanie może mieć różne twarze, gdyż
decydujące znaczenie mają tutaj z jednej strony wasze potrzeby,
a z drugiej - energia i umiejętności. Ja jestem otwarty i gotowy na
to wyzwanie, a Wy? – pyta Ostałkiewicz.
Tematy do rozmowy to między innymi młode Jaworze, edukacja, środowisko, kultura, sport, organizacje pozarządowe oraz
transport.
Urząd Gminy Jaworze
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STO LaT WSzYSTKIm ParOm

Urząd Gminy Jaworze wspólnie z Urzędem Stanu cywilnego
co roku organizuje okolicznościową imprezę dla par, które mogą
się pochwalić tak długim stażem małżeńskim. Po raz pierwszy
w historii uroczystość została zorganizowana na tak dużą skalę.
W gminie w końcu jest miejsce, gdzie można przyjąć tak dużą liczbę gości. Dom Gminny „Pod Harendą” sprawdził się, nie pierwszy zresztą raz, w tej roli idealnie. – Chcemy dziś państwu pogratulować i poświętować wspólnie – mówił, witając gości, radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza, który przyznał, że wystąpił w tej
roli po raz piąty. Następnie przytoczył anegdotę o Wyspie Uczuć:
„Gdzieś na środku oceanu była mała wysepka, którą zamieszkiwały ludzkie uczucia, zalety i przywary. Żyli tam zgodnie ze sobą
Dobry i zły Humor, radość i Smutek, Skąpstwo i Hojność, Szczęście, Wiedza i Nadzieja oraz wiele, wiele innych. Swój dom miała tam i miłość.
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Pewnego razu na mieszkańców gruchnęła wiadomość, że już
wkrótce wyspa zostanie zatopiona przez nadciągający sztorm.
Wszystkie uczucia poczęły budować łodzie, którymi następnie
miały zbiec przed tragedią. Jedynie miłość postanowiła pozostać
na wyspie, którą pokochała bezgranicznie.
Kiedy jednak wyspa zaczęła znikać z powierzchni oceanu, miłość rozpaczliwie zwróciła się o pomoc do swoich współbraci, by
przygarnęli ją do swoich łodzi.
Wpierw zwróciła się do Bogactwa, które odpływało „wypasionym” jachtem, by wpuściło ją na pokład. Bogactwo odrzekło:
– Na mojej łodzi jest zbyt wiele diamentów, złota i rubinów, by
znalazło się miejsce dla ciebie.
Wtedy poprosiła miłość o pomoc Dumę. – Nie wezmę Cię
moja droga – odrzekła Duma – moja łódź jest zbyt idealna, byś
mogła na niej być. Poza tym jeszcze mogłabyś ją uszkodzić.
Tuż obok na swej łodzi płynął Smutek. Lecz i on nie wziął miłości na łajbę. – Moja Miłości – powiedział – zbyt smutny jestem,
że nasza wyspa ginie, muszę w tym smutku pozostać sam.
I odpłynął.
Nie usłyszała błagań miłości i radość, która tak zajęta cieszeniem się z opuszczenia tonącej wyspy zamknęła uszy i oczy na
wszystko, co dzieje się wokół.
Nagle miłość usłyszała wołanie: – Dalej Miłość, wsiadaj śmiało, wezmę cię ze sobą!.
miłość była tak wdzięczna za pomoc i szczęśliwa z pomocnej
dłoni, że całkowicie zapomniała spytać się o imię jej wybawiciela. Dopiero później, gdy już stała suchą nogą na bezpiecznym lądzie, oprzytomniała.
Pobiegła zapytać Wiedzę o imię jej dobroczyńcy…
– Jak nazywał się kapitan tej łodzi, Wiedzo? Czy możesz mi
to zdradzić?
– Ależ naturalnie! – rzekła Wiedza – Tym kimś był Czas.
– Czas…? Dlaczego Czas miałby mi pomóc, Wiedzo?
– Widzisz Miłości, temu, że tylko Czas rozumie, jak ważna
w życiu jest Miłość…”.
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Żeby tradycji stało się zadość, parom, które przeżyły tak wiele lat ze sobą, wręczono medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” (wręczał je wójt Radosław Ostałkiewicz) oraz symboliczne „Kryształowe serca” od gminy (wręczali je wójt wspólnie
z przewodniczącym Rady Gminy, Zbigniewem Putkiem). Gośćmi
uroczystości były: Ewelina Domagała, sekretarz gminy oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wraz z zastępczynią – Izabela
Stwora i Halina Majerska. Uroczystość prowadziła, był to zresztą
debiut w tej roli, Anna Głąbek, inspektor z Urzędu Gminy.
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Po części oficjalnej i pamiątkowych zdjęciach przyszedł czas
na strawę dla ducha (rewelacyjny mini-koncert tenora Oskara
Jasińskiego – absolwenta Katowickiej Akademii Muzycznej oraz
laureata wielu międzynarodowych konkursów wokalnych, który stale współpracuje jako solista z wieloma polskimi orkiestrami i filharmoniami. Artysta w godzinnym występie przedstawił wiele polskich
i zagranicznych pieśni i arii operetkowych dedykowanych „młodym
parom”, a także odśpiewał im tradycyjne „Sto lat!”). Było też coś dla
ciała – obiad, toast szampanem oraz słodki poczęstunek.

Poniżej prezentujemy złote i diamentowe pary. Uwaga: dwie pary nie pojawiły się na uroczystości, dwie pojawiły się nie w komplecie (do zdjęcia zapozował wójt Radosław Ostałkiewicz), a jedna nie zgodziła się na indywidualne zdjęcie do „Echa Jaworza”.

Helena i Antoni Greniowie
Potomstwo: Syn i córka, trzy wnuczki.
Recepta na 50 lat razem: Wszystko jest w rękach Boga. Jak się
wierzy, to da się tak długo wytrwać razem.

Wanda i Alojzy Janikowie
Potomstwo: Troje dzieci, pięcioro wnuków.
Recepta na 50 lat razem: Zdrowie, wyrozumiałość i zaufanie.
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Maria i Rudolf Kawikowie
Potomstwo: Trójka dzieci i trójka wnuków.
Recepta na 50 lat razem: Wytrwałość, tolerancja i zrozumienie.

Bernadeta i Henryk (nieobecny) Kisiałowie
Potomstwo: Trzech synów, sześcioro wnuków.
Recepta na 50 lat razem: Przede wszystkim trzeba się szanować i jak najmniej się kłócić ze sobą.

Józefa i Jan Kominkowie
Potomstwo: córka i wnuczka.
Recepta na 50 lat razem: To wszystko jest chyba kwestią losu.

Gertruda i Edward Keswoniowie
Potomstwo: Dwoje dzieci, jedna wnuczka i dwóch wnuków,
a trzeci w drodze.
Recepta na 50 lat razem: zrozumienie i zdrowy tryb życia.
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Barbara i Bogusław Krzemińscy
Potomstwo: Dwóch synów, dwie wnuczki. Recepta na 60 lat razem: Przede wszystkim musi być miłość. Kiedy jej nie brakuje
i małżeństwo jest udane, to można pokonać wszystkie przeszkody.

Urszula i Gustaw Lisowscy
Potomstwo: Dwie córki, dwie wnuczki i jeden wnuk.
Recepta na 50 lat razem: Wzajemne zrozumienie, wysłuchanie
drugiej osoby i tolerancja.

Barbara i Jan Mencnarowscy
Potomstwo: Dwóch synów.
Recepta na 50 lat razem: Zgoda wystarczy. A co by jeszcze trzeba było!?

Irena i Józef Pasterni
Potomstwo: Dwoje dzieci, jedna wnuczka i pięciu wnuków, jeden
prawnuk. Recepta na 50 lat razem: Żyć zgodnie i starać się ustępować jeden drugiemu.
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Irena (nieobecna) i Roman Ruccy
Potomstwo: Jedna córka, cztery wnuki, pięć prawnuków.
Recepta na 60 lat razem: Przede wszystkim cierpliwość względem siebie, czasem trzeba umieć znosić kaprysy drugiej połówki.

Krystyna i Józef Szczypkowie
Potomstwo: Troje dzieci, siedmioro wnuków i sześcioro prawnuków.
Recepta na 50 lat razem: Wyrozumiałość i zaufanie.

Jadwiga i Karol Szymalowie
Potomstwo: Dwóch synów, trzech wnuków.
Recepta na 50 lat razem: Żyć zdrowo i się nie kłócić.

Helena i Marian Zygmuntowie
Potomstwo: Dwoje dzieci, czterech wnuków, siedem prawnuków. Recepta na 60 lat razem: Przede wszystkim muszą być
spokój i zrozumienie.
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Henryka i Waldemar Bębenkowie
Potomstwo: Dwóch synów, dwie wnuczki i jeden wnuk.
Recepta na 50 lat razem: Praca, praca i jeszcze raz praca. Nie
tylko nad sobą. Do tego skromne życie.

Zofia i Leopold Iskrzyccy
Potomstwo: Czwórka dzieci, dziesięcioro wnuków. Recepta na
50 lat razem: Różnie to bywa: raz lepiej, raz gorzej. Nie ma chyba
uniwersalnej recepty, po prostu jeden drugiemu musi ustępować.

Anna i Jerzy Skubiszowie
Potomstwo: Jedna córka, jedna wnuczka.
Recepta na 50 lat razem: Miłość, zdolność do kompromisów
i popieranie pasji partnera.

Halina i Kazimierz Żarczyńscy
Potomstwo: Jedno dziecko.
Recepta na 50 lat razem: Zaufanie.
Tekst i zdjęcia: Tomasz Wolff
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XI KRAJOWY KONKURS ENERGETYCZNY
prof. Jacka Malko „Wszystko zależy od energii!”
To już jedenasta edycja Krajowego Konkursu Energetycznego im. profesora Jacka Malko, odbywającego się pod hasłem „Wszystko zależy od energii!”. Po raz kolejny mamy
przyjemność zaprosić do udziału w nim uczniów i studentów z zacięciem badawczym, którym nieobca jest problematyka energetyki.
Głównym celem przyświecającym konkursowi jest budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie poprzez aktywizację jego młodej, zdolnej i ambitnej części do poznawania zasad racjonalnego zarządzania energią i środowiskiem.
– Chcemy dotrzeć do młodzieży myślącej kreatywnie, nieszablonowo, mającej odwagę spojrzeć krytycznie na problemy
współczesnej energetyki i zaproponować własne rozwiązania –
mówi dr Halina rechul, autorka idei konkursu.

Do udziału w XI edycji konkursu zapraszamy młodzież urodzoną w latach 1996-2001. zadaniem uczestników będzie przygotowanie pisemnej pracy badawczej na jeden z tematów określonych regulaminem i nadesłanie jej do 1 lipca 2019 roku.
Prace konkursowe oceni jury złożone z naukowców i praktyków ze świata energetyki, a szczególnie wysoko cenione będą
nieszablonowe podejście oraz wartość badawcza nadesłanych
projektów. Jury po raz kolejny przewodniczy ekspert energetyczny dr inż. andrzej Nehrebecki, a towarzyszą mu dr Justyna zabawa z Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu, ewa Kossak
z Departamentu energetyki w ministerstwie energii oraz dr inż.
andrzej mroczkowski ze Stowarzyszenia ds. rozliczania energii.
Organizatorami XI edycji konkursu są Fundacja Świadomi Klimatu oraz Izba Gospodarcza energetyki i Ochrony Środowiska,
a partnerem strategicznym — Gmina Jaworze.
Więcej informacji
Wszystkie informacje o konkursie, regulamin XI edycji, wymogi dotyczące prac oraz niezbędne załączniki i formularze można
znaleźć na stronach:
• Fundacji Świadomi Klimatu http://swiadomiklimatu.pl/,
• Izby Gospodarczej energetyki i Ochrony Środowiska
https://www.igeos.pl/pl/
• oraz Gminy Jaworze https://jaworze.pl/xi-krajowy-konkursenergetyczny/
Bieżące informacje na temat Krajowego Konkursu energetycznego publikowane są także na fanpage’u konkursu na Facebooku www.facebook.com/krajowykonkursenergetyczny/.

12

z życia biblioteki
Książkowe podsumowanie
Początek roku w jaworzańskiej bibliotece tradycyjnie upływa
pod znakiem sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego, Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz Książnicy Beskidzkiej
w Bielsku-Białej. Zestawienie wszystkich danych pokazuje, że zainteresowanie naszą działalnością utrzymuje się na wysokim poziomie. Cieszymy się ogromnie, że nasza praca przynosi zadowolenie czytelnikom, a nam satysfakcję.
W 2018 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworzu zarejestrowano 1307 czytelników. Przypomnijmy, że z każdym nowym rokiem rejestrujemy czytelników „na nowo”, nadając im
numerację począwszy od jedynki – taki sposób ewidencji pozwala na ustalenie każdego roku aktualnej liczby aktywnych czytelników. Łącznie wypożyczyli oni w ciągu minionego roku 17965
książek. W bibliotece zanotowano ogółem 17180 odwiedzin.
Udzielono 1029 informacji bibliograficznych, najwięcej z zakresu
tematyki regionalnej, historii, geografii, a także literatury pięknej.
Największą grupę odbiorców działalności informacyjnej stanowią
uczniowie, studenci oraz goście odwiedzający Jaworze.
Obecnie księgozbiór liczy 15305 woluminów. W ciągu roku
przybyło 611 pozycji książkowych, z czego 223 pozycje z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozyskaliśmy
również kilkadziesiąt książek w postaci darów od czytelników
i mieszkańców, za które szczególnie pięknie dziękujemy! Książki bardzo szybko ulegają zaczytaniu i musimy je wymieniać, tak

Warto przeczytać
Polecamy czytelnikom kolejną edycję popularnej regionalnej
publikacji, czyli Kalendarz Beskidzki 2019, historie z tej ziemi. Na
łamach roczników kalendarza goszczą znane i mniej znane osobistości ze świata kultury, sztuki, nauki i innych dziedzin, ludzie
związani z historią miasta i regionu. Znalazło się również miejsce dla samej historii miasta, ciekawych miejsc, budynków, szlaków. Publikacja zawiera wywiady m.in. z aktorką Lucyną Malec,
skrzypkiem Pawłem Łosakiewiczem czy przewodniczącą Gminy
Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej Dorotą Wiewiórą. Znajdziemy w nim wspomnienie o Kazimierze Alberti, poetce, erudytce, której wizerunek uwieczniono na ławeczce Skweru Poetów
przy ATH oraz Janie Kubiszu, autorze tak znanych i popularnych na śląsku cieszyńskim pieśni jak Ojcowski dom czy Płyniesz
Olzo. Przeczytamy też o Anieli Kupiec, pisarce i poetce, która pisze w gwarze cieszyńskiej, mieszka w „raju na ziemi” czyli rodzinnym domu z 1812 roku „na Farce” i niebawem będzie obchodzić
swoje 99 urodziny. W tym roczniku Kalendarza znajduje się również dział Historie z tej ziemi pisane przez wielu znanych, bądź
też poczatkujących autorów i jak nazwa wskazuje takie właśnie
są „z tej ziemi”.
Wydawnictwo obejmuje kilkadziesiąt artykułów, więc trudno
wymienić większość, a co dopiero wszystkie. Gorąco zachęcamy do lektury także wcześniejszych roczników Kalendarza Beskidzkiego, które w naszej bibliotece są dostępne od lat sześćdziesiątych ub. wieku, po najnowsze wydawnictwa ukazujące się
od 2012 roku w nowej szacie graficznej, a od 2017 również w nowym formacie. Kiedy sięgnie się po ten almanach, to chce się go
więcej i więcej!
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więc każdy dar w postaci książki jest dla nas cenny. Usunięto
z księgozbioru ogółem 906 pozycji książkowych. W ofercie posiadamy także filmy dla dzieci i dorosłych (290 płyt oraz 332
audiobooki). W roku 2018 nasza placówka prowadziła prenumeratę 18 tytułów czasopism bieżących, natomiast kilka tytułów pozyskiwała regularnie w formie darowizny od czytelników. Na miejscu w czytelni udostępniono łącznie 1692 czasopisma, natomiast
na zewnątrz wypożyczono 613 egzemplarzy.
Warto zaznaczyć, iż księgozbiór naszej Biblioteki jest ciągle
odświeżany i w miarę możliwości finansowych zaopatrywany na
bieżąco w nowości wydawnicze. Możemy się pochwalić posiadaniem w naszych zbiorach większości najpoczytniejszych tytułów zarówno minionego roku, jak i lat wcześniejszych. Polityka
gromadzenia zbiorów podporządkowana była wzorem lat poprzednich potrzebom czytelniczym i możliwościom finansowym
biblioteki. Notujemy zapytania czytelników o poszczególne tytuły
i wybieramy te powtarzające się najczęściej, by umieścić je w zamówieniach. Śledzimy na bieżąco zapowiedzi, rankingi rynku wydawniczego oraz oferty wydawnictw, by dostarczyć czytelnikom
najciekawsze pozycje ukazujące się na rynku.
Ponadto biblioteka prowadziła szereg spotkań i zajęć z dziećmi, głównie lekcje biblioteczne z uczniami szkoły podstawowej,
spotkania z lekturą, spotkania edukacyjne dla przedszkolaków,
jak i również warsztaty wakacyjne, ferie w bibliotece, czytanie
przedszkolakom. Zorganizowano spektakle teatralne dla dzieci
i młodzieży. Mamy nadzieje, że bieżący rok będzie również obfitował w nowości wydawnicze, jak i nowych czytelników. Dziękujemy wszystkim naszym darczyńcom, władzom samorządowym,
placówkom oświatowym, organizacjom społecznym, z którymi
współpracowaliśmy w ubiegłym roku, a przede wszystkim naszym czytelnikom.
Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu
ogłasza
ZBIÓRKĘ MAKULATURY
która odbędzie się w dniu 11.04.2019 r / tj. czwartek
w godzinach 8.00 - 18.00
na parkingu przed wejściem do biblioteki
(Budynek „Pod Goruszką”, ul. Szkolna 97)
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KOcHaJmY SIĘ NaWzaJem

Pod tym względem ludzie się zmienili, co mnie bardzo niepokoi. Kiedyś byli bardziej dla siebie życzliwi, tolerancyjni, nie było
takiej nerwowości i codziennej agresji. Dziś wystarczy małe spięcie, które potrafi urosnąć do niebotycznych rozmiarów.
Dziś tak naprawdę nie wiadomo, co może być punktem
zapalnym…
zgadza się, wystarczy mały zapalnik. Ja bardzo rzadko wchodzę do internetu, ale wiem, że hejt jest zjawiskiem powszechnym.
Jak już wejdę na jakąś stronę, żeby dowiedzieć się, co słychać na
świecie, to jestem przerażona tym, co tam ludzie wypisują. To są
wypowiedzi anonimowe, więc tym bardziej tak łatwo jest rzucać
bezpodstawne oskarżenia, ranić drugiego człowieka, choć się go
w ogóle nie zna. zawsze ilekroć pomyślę o dzieciństwie, to jestem przekonana, że było ono – pomimo tego, że się nie przelewało – jakieś takie beztroskie, nie było bogato, ale była miłość.
człowiek do drugiego człowieka lgnął, ludzie szanowali się nawzajem. W tej chwili stało się coś złego.
Takie koncerty, jak ten dzisiejszy, przywracają jednak wiarę w lepszy świat. Tym bardziej że już praktycznie po drugiej
piosence cały kościół śpiewał, i to całkiem nieźle, z panią…
To prawda, było bardzo przyzwoicie. Ja się bardzo cieszę,
kiedy ludzie śpiewają razem za mną. Uważam, że kolędy powinno się śpiewać wspólnie – tak naprawdę to nie jest koncert, ale
spotkanie.

Wystarczyło kilkanaście minut, dwie, trzy piosenki, żeby cały
kościół śpiewał kolędy. Taką moc ma w sobie popularna piosenkarka eleni, która dała koncert w pierwszy piątek lutego w Kościele ewangelicko-augsburskim w Jaworzu. Licznie zgromadzoną widownię powitał ks. proboszcz Władysław Wantulok.
Gościem wydarzenia był także radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza. Podczas półtoragodzinnego koncertu zabrzmiały kolędy
znane: „Przybieżeli do Betlejem”, „Jezus malusieńki” czy „Gdy
śliczna panna”, ale także mnie znane utwory, na przykład w greckiej aranżacji. Po części kolędowej, publiczność tak domagała się
bisów, że energiczna eleni zaśpiewała jeszcze m.in. „Po słonecznej stronie życia” oraz „Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca”.
a na koniec udzieliła krótkiego wywiadu „echu Jaworza”.
Jest pani w Jaworzu po raz drugi oficjalnie, na zorganizowanym koncercie. A nieoficjalnie? Była pani tutaj więcej
razy?
Tak się właśnie zastanawiam, czy nie gościłam u was z zespołem Prometeusz dawno, dawno temu. W tych okolicach graliśmy nieraz, to są bardzo ciekawe i piękne miejsca.
Była pani tutaj ostatnio w 2010 roku. Dostrzega pani dużą
różnicę?
Oczywiście, że tak. Jaworze bardzo się rozwinęło przez te
lata, ale podobnie jest w wielu miejscach w Polsce. Poza tym
dostrzegam też troskę ludzi o najbliższe otoczenie – starają się,
żeby w ogródku były jakieś rośliny, kwiaty, lepiej wyglądają sklepy, ogólnie całe otoczenie. Każdy ma swój mały wkład w pięknienie naszych małych ojczyzn.
Mówimy jednak o bogactwie materialnym. A takie pięknienie wewnętrzne? Zaśpiewała pani dziś kolędę ze słowami: „Kochajmy się nawzajem, a Polska będzie rajem”. Mamy
z tym chyba duży problem: nie tylko na poziomie Warszawy,
ale także często lokalnym?

Żaden inny kraj nie może się pochwalić tyloma kolędami, pastorałkami, kantyczkami, co Polska. A jak to wygląda
w Grecji?
Też są kolędy, ale nie tak dużo jak u nas i nie są tak bogate pod względem muzycznym. Śpiewa się je, dzieci chodzą od
domu do domu.
Ile koncertów dała pani w okresie kolędowym?
Ojej, ojej…
Czyli sporo. Kilkadziesiąt?
aż tyle to nie. W samym styczniu było prawie 20 koncertów.
rozmawiał: Tomasz Wolff, zdjęcia: Tomasz Wolff
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
TOWarzYSTWO
mIŁOŚNIKÓW JaWOrza
Z historią w tle
„100. rocznica bitwy pod Skoczowem” to temat posiad, które odbyły się 10 lutego. Prelegentem była Halina Szotek. Studiowała ona historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po otwarciu w 1986 r. muzeum im.
Gustawa morcinka w Skoczowie została jego dyrektorem i kierowała nim do 2005 r. za swoją działalność otrzymała w 2002 r.
Laur Srebrnej, a w 2018 złotej cieszynianki.
Przed przystąpieniem do tematu bitwy pani Halina w bardzo
interesujący i przystępny sposób przedstawiła nam zarys historii polsko-czeskiej na przełomie wieków. Po I wojnie światowej
na forum obradującej od 2 października 1918r. rady Państwa
w Wiedniu, polscy posłowie z Galicji i Śląska cieszyńskiego przedłożyli rezolucję domagająca się odbudowy niepodległej Polski, złożonej z ziem dawnej rzeczypospolitej z dostępem do morza i obszarami zamieszkiwanymi przez Polaków,
w tym ze Śląskiem. 19 października 1918 r. powstała rada Narodowa Księstwa cieszyńskiego, która na rzecz przyłączenia do
Polski Śląska cieszyńskiego, zwołała w dn. 27 października wiec
na rynku w cieszynie, w którym uczestniczyło ok. 40 tys. osób.
W uchwalonej tam rezolucji uznano bezwarunkową przynależność regionu do Polski. 28 października 1918 r. w Pradze proklamowano powstanie niepodległej czechosłowacji. Doszło wówczas także do pierwszej poważnej próby sił między Polakami
i czechami w nowych politycznych realiach.
Pogarszające się warunki aprowizacyjne, a więc i nastroje społeczne, doprowadziły do rokowań polsko-czeskich na temat rozgraniczenia stref wpływów. czesi zdobyli ważne przysiółki
związane ze sprawami dla siebie priorytetowymi – większość –
kopalń i nadzór nad Koleją Koszycko-Bogumińską. W momencie
przekazania w Warszawie władzy Józefowi Piłsudskiemu przez
radę regencyjną w dn. 11 listopada 1918 r. na Śląsku cieszyńskim istniały już zorganizowane władze polskie. rozpoczęło się
faktyczne polskie samostanowienie na Śląsku cieszyńskim, które
trwało do najazdu wojsk czeskich 23 stycznia 1919 r.

Ofensywa czechosłowacka zmusiła nieliczne siły polskie do
odwrotu w kierunku północnym, zagrożone okrążeniem i całkowitym zniszczeniem. 26 stycznia walczące oddziały wycofano
z cieszyna i utworzono nową linię obrony. Dowodzący obroną
płk Franciszek Latinik zorganizował pozycje nad Wisłą – od Strumienia na północy, do Ustronia na południu – blokując w ten sposób czechom drogę na Bielsko i Żywiec. 27 stycznia czesi zajęli
cieszyn, a mieli w planach zajęcie reszty Śląska cieszyńskiego,
z Bielskiem włącznie. Był to całkiem realny scenariusz, bo mieli
trzy razy więcej wojska.
28 stycznia doszło do pierwszych walk koło Skoczowa,
a 30 stycznia wojska czechosłowackie zdobyły Strumień i Nierodzim. mimo dużej ofensywy czechów, Polakom udało się obronić
umocnienia położone bezpośrednio pod Skoczowem i zatrzymać
wojska napastników. z uwagi na duży opór polskich oddziałów
i nowe rozkazy naczelnego dowództwa (wydane po silnych naciskach ententy), dowodzący czechami gen. Josef Šnejdárek zaproponował zawieszenie broni, co było też dla Polski korzystne.
zawieszenie broni weszło w życie następnego dnia. W wyniku
tego najazdu wojsk czesko-słowackich kwestia wyznaczenia
ostatecznej granicy przeniosła się na forum międzynarodowe,
gdzie zakończyła się klęską polskiej dyplomacji. rada ambasadorów przyznała czechosłowacji obszary na zachodnim brzegu
Olzy zamieszkiwane przez ponad 100 tys. Polaków, zwane odtąd
przez Polaków – zaolziem.
Po bardzo interesującym wykładzie, przy kawie i kołoczu wymienialiśmy się wrażeniami. Na następne posiady Towarzystwo
miłośników Jaworza zaprasza 16 marca 2019r. (sobota) o godz.
16.00 do Galerii pod Groniem w Jaworzu. Prof. Daniel Kadłubiec
promował będzie swoje ostatnie książki.
Grażyna matwiejczyk
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
PUBLIczNe PrzeDSzKOLe Nr 1
W JaWOrzU
Podziękowanie dla babć i dziadków
Dzień Babci i Dziadka to prawdziwie wielkie wydarzenie rozpoczynające każdy kalendarzowy rok w Publicznym Przedszkolu
Samorządowym nr 1 w Jaworzu. Przedszkolaki bardzo wdzięcznie i szczerze wyraziły swoje przywiązanie i szacunek kochanym babciom i dziadkom, prezentując program artystyczny.
Grupy młodsze recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły
oraz grały na instrumentach w Domu Gminnym „Pod Harendą”,
a najstarsza grupa przedszkolna przygotowała dla zaproszonych
gości przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, które odbyło się w jadalni Szkoły Podstawowej Nr 1. Przedszkolaki poprzez wiersz, piosenkę i taniec mogły podziękować
kochanym babciom i dziadkom za trud włożony w ich wychowanie. Po części oficjalnej dzieci wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane upominki. Następnie
goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, a później na
wspólne pląsy i zabawy przy muzyce. Był to dzień niezwykły, nie
tylko dla dzieci, ale także dla zaproszonych gości, dzień pełen
wzruszeń, uśmiechów i radości.
Nauczycielka Patrycja Kłaptocz

Zabawa na pełnych obrotach
Karnawał to wspaniały okres zimowych balów, zabaw, a także nieodłączny element dzieciństwa. Jest on atrakcyjną i bardzo
lubianą przez dzieci formą rozrywki, dostarcza im wielu przeżyć,
radości i zadowolenia.
W dniu 10 stycznia w naszym przedszkolu odbył się Bal Karnawałowy, którego tematem przewodnim byli marynarze. Kapitan
statku rioLine zaprosił w karnawałowy rejs wszystkich tych, którzy nie boją się przygód i gotowi są na świetną zabawę. Bal poprowadziła dla nas załoga pokładowa: elżbieta Twardzik i Sebastian chmiel. Natomiast pomysłowość rodziców nie miała granic.
Przygotowali oni dla swoich pociech ciekawe stroje karnawałowe. Wśród nich można było dostrzec: wróżki, królewny, delikatne
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motylki, biedroneczki w kropeczki, rycerzy, piratów, policjantów,
Spider -Mana, Batmana… Naprawdę nie sposób zliczyć i wymienić wszystkich.
Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Podczas odpoczynku marynarze zachęcali do śpiewania znanych piosenek. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom
spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, co było głównym celem tego balu. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem
opuszczały balową salę. Szkoda, że następny bal dopiero za rok.
Nauczycielka Patrycja Kłaptocz

publiczne przedszkole nr 2
w jaworzu
Zimowe zabawy
Zabawy na śniegu to ulubiona forma aktywności dzieci w wieku przedszkolnym. Kiedy świat pokryje śnieżny puch, lepienie kul
śniegowych, śniegowe aniołki czy też zimowe olimpiady to atrakcyjny sposób spędzania czasu na świeżym powietrzu. Nasze
przedszkolaki chętnie i aktywnie uczestniczyły w zabawach zimowych w ogrodzie przedszkolnym. Ile było radości, ile białego szaleństwa, wiedzą tylko ci, którzy tam byli i w zabawie uczestniczyli.
Dzieci rzucały śnieżkami, próbowały ulepić bałwana, uczestniczyły w zabawie „Tropiciele” oraz obserwowały ślady pozostawione
na śniegu. Zabawa wszystkim dostarczyła dużo radości!

Ale była zabawa
Karnawał to czas przepełniony muzyką i zabawą, a bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, wyczekiwany
przez wiele tygodni. W sobotę 26 stycznia mieliśmy wspaniałą
okazję, aby znowu stać się dziećmi (o czym marzy czasami każdy
dorosły). W sobotni poranek razem z naszymi pociechami wzięliśmy udział w balu karnawałowym, który został zorganizowany
przez nauczycieli, pracowników i z pomocą rodziców z Przedszkola nr 2 w Jaworzu. Tego dnia czas się zatrzymał. Mogliśmy
podziwiać bohaterów znanych bajek, wróżki, królewny, czarownice, rycerzy, piratów, policjantów, a nawet złodziei. Nie sposób zliczyć i wymienić wszystkich postaci.
Jak na prawdziwy bal przystało były kotyliony, a zabawę prowadził wodzirej, który zachęcał wszystkich do udziału w zabawach i tańcu. Mogliśmy zrobić sobie rodzinne zdjęcia w fotobudce, wzięliśmy udział w przeciąganiu liny, dzieciaki sprawdzały
swoje umiejętności w grze Koło Fortuny. Nie mogło również zabraknąć prezentacji strojów karnawałowych całych rodzin, loterii
fantowej, a także emocjonującej licytacji. Ogromne wrażenie na
naszych dzieciach zrobił także pokaz baniek mydlanych.
Kiedy czas zabawy dobiegł końca, z żalem opuszczaliśmy salę balową. Wspólna zabawa dostarczyła nam wszystkim
wspaniałych wrażeń. Zapewne z tęsknotą będziemy żegnać się
w czerwcu z naszym przedszkolem oraz beztroskim czasem
dzieciństwa i zabawy. W tym miejscu chcielibyśmy wyrazić serdeczne podziękowania dla wszystkich pań z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Jaworzu za zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia, jakim był Bal Karnawałowy. Wiemy, ile czasu i poświęcenia wymagało dopięcie wszystkiego na przysłowiowy „ostatni
guzik”. Cieszymy się, że mogliśmy bawić się w tak dużym gronie,
wspólnie się integrować i zacieśniać więzi rodzinne.
Rodzice Aleksandra

marzec

2019

2019

marzec

19

25 stycznia w sali GOK-u w Jasienicy odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka, zorganizowana przez grono pedagogiczne Przedszkola nr 2 w Jaworzu. Babcie i dziadków przywitała serdecznie Teresa Ślezińska, pełniąca funkcję dyrektora
tejże placówki. Przedszkolaki, wchodząc na salę, prezentowały
się rewelacyjnie w przepięknych strojach stosownych do określonej pory roku. W przedstawienie „cztery pory roku” zaangażowane były wszystkie dzieci. Każde w czymś uczestniczyło. Przygotowane i wyćwiczone do perfekcji teksty, niejednokrotnie długie,
zadziwiały nas – słuchających. Poszczególne scenki przeplatane tańcami do muzyki poważnej Simoniego i Straussa pokazały,
jak nasze wnuczęta potrafią świetnie, rytmicznie tańczyć, co niewątpliwie jest zasługą systematycznie prowadzonych zajęć przez
panie nauczycielki i niezastąpionego pana Sławka. Wszyscy występujący zostali docenieni gromkimi brawami. Na twarzach babć
i dziadków widać było radość, zadowolenie i dumę ze swoich
wnucząt, a na twarzach dzieci uśmiech i szczęście. Każde przedsięwzięcie, które wnosi w życie dziecka uśmiech i zadowolenie
jest bezcenne. maria Kownacka napisała: „Trzeba dzieciom dać
serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się kochać ludzi i wszystko,
co je otacza”. Niech ta sentencja jest wyrazem wdzięczności dla
pań nauczycielek oraz wszystkich pracowników Przedszkola nr 2

w Jaworzu, którzy właśnie dobrem, sercem i uśmiechem otaczają
nasze wnuczęta. Dziękujemy za tę wspaniałą uroczystość pełną
serdeczności, wspólnych zabaw i tańców z wnukami.
Dziadkowie aleksandra

SzKOŁa PODSTaWOWa Nr 1
W JaWOrzU
English Dream 2019
Niezmiernie nam miło, że english Dream (święto krajów anglojęzycznych) przynosi naszym uczniom tyle radości. moc zaangażowania płynie do nas nie tylko od uczniów, ale również od
rodziców. Wiele godzin i dni spędzonych na dekoracji sal lekcyjnych, przygotowywaniu przebrań, potraw, szlifowaniu łamaczy językowych i piosenek anglojęzycznych przyniosło efekty cieszące
oko, słuch i podniebienie. W tym roku dekoracje były zdumiewające. To, co zobaczyliśmy, nie odda oko żadnego z aparatów fotograficznych. Przez ten jeden dzień zwiedziliśmy Kenię, Jamajkę,
australię, Irlandię, Szkocję oraz tereny ameryki Północnej. część
elementów dekoracji pochodziła z pamiątek rodzinnych naszych
uczniów po odbytych zagranicznych podróżach. Były prezentacje
tańców z poszczególnych krajów oraz ciekawostki opowiadane
przez uczniów. Wyniki konkursów przeprowadzonych tego dnia
(piosenka anglojęzyczna, łamacze językowe, najciekawszy strój)

zostaną ogłoszone na Festiwalu Piosenki z okazji nadciągającego pomalutku Dnia Wiosny.
zaprezentujemy również zwycięską pracę plastyczną na logo
english Dream. Już w przyszłym roku plakat inicjujący przygotowania do english Dream 2020 będzie opatrzony zwycięskim logo.
Lidia marek

20

marzec

2019

Bal nad Bale
Karnawał to czas zabaw i przebierańców. Tuż przed feriami
i my postanowiliśmy się przebrać i pobawić, aby tradycji stało się
zadość. Zanim jednak rozpoczęliśmy tańce, pan Tomasz Zdunek
wręczył nagrody i dyplomy w konkursie czytelniczym. Okazało
się, że lubimy czytać i dużo czytamy, co cieszy z pewnością naszych nauczycieli.
I wreszcie przyszedł czas na zabawę. W serdecznej atmosferze, bo serc do tańca nam nie brakowało, spędziliśmy wspólnie czas na parkiecie. Nie obyło się również bez konkursów, których domagali się młodzi balowicze. Z uśmiechami na twarzach,
chociaż nogi trochę pobolewały, wszyscy dotrwali do ostatniego
tańca imprezy. Zgodnym chórem wykrzyczeliśmy „Do zobaczenia za rok!”.
Zespół Promocji Szkoły
W gronie 10 laureatów
15 stycznia w szkole Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
im. Franciszki Lechner w Bielsku Białej odbył się II etap konkursu z języka angielskiego organizowanego przez tę właśnie
szkołę. Dwie uczennice naszej szkoły Milena Smoczyńska (5a)
i Julia Majkut (5a) znalazły się w gronie 10 laureatów. W sobotę,
26 stycznia dziewczynki wraz z rodzicami uczestniczyły w uroczystości wręczenia nagród. Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Anna Jurczyk i Lidia Marek

Zdobywamy Kartę Rowerową
28 stycznia klasy czwarte spotkały się z Iloną Michalczyk, policjantką z Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Bielsku-Białej. Pani Ilona co roku pomaga nam solidnie przygotować się do egzaminu na Kartę Rowerową. To pierwsze w życiu
młodego człowieka prawo jazdy, uprawniające do samodzielnej
jazdy rowerem po drodze publicznej. Aby go otrzymać, trzeba poznać przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, budowę roweru i zasady jego technicznej obsługi, sposoby udzielania pierwszej pomocy. Należy ponadto umieć prawidłowo wykonać takie
manewry, jak włączanie się do ruchu, skręt w prawo i lewo, wymijanie, omijanie, zawracanie, wyprzedzanie. Bezpiecznie przejechać przez różnego rodzaju skrzyżowania. Tylko uczeń, który
zdał test z wiadomości, zaliczył jazdę rowerową i ma Kartę Rowerową w kieszeni, może poruszać się samodzielnie rowerem po
drodze. Pozostałe osoby mogą poruszać się po drodze tylko pod
opieką osoby dorosłej.

szkoła podstawowa nr 2
w jaworzu
Zimowisko
W dniach 11-15 luty 2019r w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu odbyło się zimowisko, w którym brało udział ok 50 dzieci
z klas I, II, IV i VII. Odbyły się zajęcia profilaktyczne i zajęcia rekreacyjno-sportowe. Opiekę sprawowało 4 nauczycieli: Magdalena Gawenda, Anna Wiśniewska, Anna Karus, Daniel Lech oraz
kierownik Anna Szalbot.
Uczniowie oprócz codziennych zajęć sportowych na hali sportowej, zajęć na świetlicy (gier planszowych, ping-ponga, piłkarzyków, klocków lego, zajęć komputerowych) mogli uczestniczyć

Dziękujemy pani Ilonie za ciekawą prelekcję, objaśnienia znaków drogowych, prezentację prawidłowego wykonywania manewrów oraz przejazdów przez skrzyżowania.
Mirosława Hawełek
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w ciekawych warsztatach grania na „bum, bum rurkach”, robienia
mydełek oraz kartek walentynkowych. Podczas zajęć na zimowisku zrealizowano między innymi wyjście do sali zabaw „zabawowo”, gdzie wszyscy spędzili w atrakcyjny sposób czas. Byliśmy
również na seansie filmowym w kinie „Lego przygoda 2”, gdzie
okazało się, że bajki też mają swoją „moc”. W ostatnim dniu zimowiska odbył się bal przebierańców, gdzie dzieci zabawiane były
przez świetną Panią animatorkę.

Wszystkie Kolory Świata
W bieżącym roku szkolnym SP nr 2 przystąpiła do realizacji
projektu „Wszystkie Kolory Świata”, jednego z najbardziej popularnych projektów UNIceF realizowanego w 8 państwach europy
i azji. Podstawowym jego celem jest zbiórka pieniędzy na szczepienia dzieci z krajów rozwijających się poprzez sprzedaż uszytych przez młodzież laleczek. Pierwszą lalkę uszyto we Włoszech
w 1988r, ale oficjalną akcję szycia laleczek UNIceF rozpoczęto
dopiero w 1999r. W oparciu o nadesłane do naszej szkoły materiały wykonaliśmy tematyczne gazetki, a w wielu klasach zostały
przeprowadzone prelekcje na temat projektu. Uczniowie poznawali problemy dzieci z krajów rozwijających się, dowiadywali się
o problemie dostępu do szczepień, a także poznawali skutki nieszczepienia dzieci lub kobiet w ciąży. Nasi uczniowie zostali zapoznani z tym tematem przez członków Szkolnego Koła Wolontariatu z klasy VIII a. Każda klasa otrzymała zadanie uszycia co
najmniej jednej charytatywnej laleczki. Uczniowie sami wybierali kraj, z którego „pochodziła ich laleczka”. Jedna z nauczycielek
pani G. Wełniak, w oparciu o nadesłany wykrój, uszyła nam dziewięć lalek. charytatywne lalki były przyozdabiane i ubierane pod
czujnym okiem pani marzeny Wajdy-Parzyk, prowadzącej zajęcia
techniczne. Przygotowując lalki, uczniowie wykazali się pomysłowością i kreatywnością. meksykanka, Indianka i wiele europejskich
laleczek zostanie wkrótce wystawionych na sprzedaż. Kolejnym
etapem realizacji projektu było zorganizowanie charytatywnego
kiermaszu, który odbył się 7.02.2019r. Szkolne Koło Wolontariatu
zorganizowało sprzedaż ciast, ciasteczek, soków, tostów. Łącznie
zebrano kwotę 360zł, która została wpłacona na konto Stowarzyszenia Unicef Polska. Wszystkim zaangażowanym: nauczycielom,
uczniom, rodzicom bardzo serdecznie dziękujemy.
m. Janik, m. Gawenda, D. Klajmon

Oprócz wyżej wymienionych atrakcji ważnym elementem zajęć stała się promocja zdrowia i bezpiecznych ferii. Wychowawcy
w trakcie pogadanek, zabaw i konkursów ćwiczyli z dziećmi umiejętność zwracania się o pomoc w przypadkach wystąpienia zagrożeń w czasie zabawy i podczas przebywania w domu.
Doskonale sprawdziły się panie przygotowujące wyżywienie
dla wszystkich.
radosna atmosfera i pozytywne komentarze rodziców oraz
dzieci są dowodem na udane zimowisko.
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Bal Karnawałowy w SP 2
Wieloletnią tradycją SP2 w Jaworzu jest coroczny bal karnawałowy organizowany przez Radę Rodziców wraz z Dyrekcją.
Jest to tak długa tradycja, że niewiele jest osób, które mogłyby
ustalić od jak dawna ten bal się odbywa. W historii był tylko jeden
taki rok, kiedy bal ten się nie odbył. Przez lata zmieniały się ustroje polityczne w naszym kraju, zmieniały się formy organizacyjne
szkoły – to przecież nasze byłe gimnazjum - lecz jedną tradycją
niezmienną jest BAL KARNAWAŁOWY.
Od kilku lat ustalonym terminem jest pierwsza sobota ferii zimowych. Parafrazując tekst piosenki „gdy nie ma dzieci w szkole, to jesteśmy niegrzeczni...”. Na tą jedną noc szkolne korytarze
zamieniają się w sale taneczną a świetlica, jadalnia i sale lekcyjne w część biesiadną. Ciekawie jest usiąść ponownie w sali lekcyjnej przy szkolnej ławce i choć dekoracja i układ ławek zupełnie
inny, to nie sposób jest nie czytać szkolnej gazetki, wspomnieć
wydarzenia historyczne, ważne daty lub wchodząc po schodach
– odświeżyć pamięć wzorów fizycznych, matematycznych lub
składów chemicznych podstawowych substancji. I choć grono
pedagogiczne bawi się wraz z rodzicami, to na tym kończymy
wspomnienia szkolne bez dreszczyku emocji, że ktoś nas wywoła do odpowiedzi.
Tematyka balu bywa różna. Tegoroczny bal był „hawajski”.
Piękne dekoracje i palmy, ale brakowało nam piasku na korytarzu. Niestety :) Pani dyrektor szkoły Barbara Szermańska nie wyraziła zgody na największą plażę szkolną. Panie w balowych kreacjach lub przebraniach różnego rodzaju z kwiatami we włosach
i typowymi hawajskimi LEI na szyi powodowały szerokie uśmiechy radości na męskich twarzach. Panie uwielbiają czuć się pięknie, a panowie móc zauważać i obcować z „tym” pięknem mieniącym się w kolorowych światłach mrugających w rytm muzyki, za której oprawę dba od kilku lat ten sam DJ. Niektórzy
z uczestników są stałymi bywalcami balu, nazywając tą formę zabawy i organizacji „dużą domówką”. Świadczy to o bardzo dobrej
atmosferze balu i naprawdę serdecznej zabawie. Ta wyjątkowa
forma zgromadziła tym razem aż 140-tu gości, którzy bawili się
na dwóch piętrach szkoły do samego rana.
Bal jest wspólnym działaniem rodziców i nauczycieli na rzecz
szkoły. Lista osób wspierających szkołę jest tak długa jak lista
gości oraz lista sponsorów tak obfita, że samo odczytywanie na
rozpoczęcie balu trwało blisko 10min. Wspieramy szkołę w rozmaitych działaniach. Wspominając ostatnie lata, dokładaliśmy się
do remontu łazienek, zakupu krzesełek na jadalnię to tylko mała
cząstka tego co udaje się nam wspólnie zrobić. Dodatkowym
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owocem zeszłorocznego balu jest rodzicielski pomysł na zakup
pieca konwekcyjnego dla obu szkół w ramach budżetu obywatelskiego. Wiele pomysłów, które dzięki wspólnemu działaniu wielu
ludzi przynosi naprawdę pozytywne działania społeczne przy dobrej zabawie.
Przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć wieloletniej organizatorki balu Pani Moniki Pierścieckiej, która dokładnie przez 28
lat „grała pierwsze skrzypce” w grupie organizacyjnej. Teraz ze
względów zdrowotnych nie jest w stanie w pełni się zaangażować, jednak i tak bardzo chętnie dzieli się swoim doświadczeniem, za co serdecznie dziękujemy i z tego miejsca życzymy
szybkiego powrotu do pełni zdrowia i do zobaczenia na balu za
rok.

marzec

2019

23

mŁODzIeŻOWY OŚrODeK
WYcHOWaWczY
Muzyczne wychowanie
Od 1996 roku, czyli prawie 23 lat, w młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Jaworzu działa, w ramach koła poetycko-muzycznego, zespół DemOW. Od początku prowadzi go zbigniew
Hubert, nauczyciel matematyki. To właśnie on swoją muzyczną
pasją zaraża chłopców, jest autorem wielu tekstów oraz muzycznym aranżerem wszystkich utworów o bluesowo- balladowo-kolędowym charakterze.
Od 1996 roku przez zespół przewinęło się około 200 wychowanków. zdarzało się, że w ciągu roku szkolnego zespół trzeba
było tworzyć dwa czy trzy razy od nowa. Grupa poetycko- muzyczna od lat realizuje materiał bluesowo balladowy, wspierając
się o poezję śpiewaną i poetycką recytację, a w okresie bożonarodzeniowym przedstawia repertuar kolędowy. W okresie działalności zespół opracował 120 utworów oraz przedstawił 10 spektakli autorskich/etiud teatralnych. Od kilku lat członkiem zespołu
jest wychowawca Jolanta Damek, grająca na gitarze elektroakustycznej i gitarze basowej.
Praca zespołu jest ściśle związana z kalendarzem roku szkolnego: występy na uroczystościach szkolnych i spotkaniach z rodzicami, kolędowanie, przeglądy i konkursy. W imprezy cykliczne wpisany jest Ogólnopolski Przegląd zespołów artystycznych
„Kowadło” w Kuźni raciborskiej, gdzie zespół wielokrotnie znajdował się w pierwszej trójce oraz zdobywał wysokie miejsca w kategoriach muzycznych.
Koło poetycko-muzyczne od zawsze kształtowało wrażliwość
wychowanków, uczyło przewidywania skutków własnego postępowania, budowało alternatywne, społecznie akceptowane systemy wartości. Kształtowało również pozytywny wizerunek naszej placówki w środowisku. Występy przynoszą wielkie emocje
w spotkaniu z drugim człowiekiem i wpływają na kształtowanie
pozytywnych cech u chłopców. Skupiliśmy się na występach charytatywnych, co stworzyło dodatkowy walor naszej działalności.
W tym roku zespół tworzy pięciu wychowanków: Damian,
Krzysiek, michał, Konrad i Szymon. cała piątka wytrzymała trudy prób i codziennych zmagań. To wychowankowie wybitnie utalentowani muzycznie i rytmicznie, śpiewający i grający na gitarach elektroakustycznych i elektroklasycznej, kongach i bongosach, bloku chińskim, tamburynie, harmonijkach. Wymienieni wyżej wychowankowie mieli duży wkład w prace aranżacyjne, interpretatorskie i kompozytorskie grupy. zespół zaprezentował się

Z ogromnym smutkiem i żalem informujemy,
że do domu Ojca w Niebie odeszła
śp.

DANUTA MAMORSKA

– Żona, Mama i Babcia
oraz Teściowa radnej Rady Gminy Jaworze
Doroty Mamorskiej.
To wielka strata i smutek dla nas wszystkich.
Kondolencje najbliższym składają:
wójt Jaworza – Radosław Ostałkiewicz,
zastępca wójta – Anna Skotnicka-Nędzka
oraz wszyscy radni.

w następujących miejscach: występ na zjeździe rodziców w mOW
Jaworze, koncert kolędowy na spotkaniu opłatkowym dla osób
niewidomych i słabowidzących w Bielsku-Białej, coroczna impreza dla wychowanków i pracowników mOW w Jaworzu „Pokolędujmy inaczej”, koncert kolędowy w Klubie Nauczyciela w Bielsku-Białej dla członków Towarzystwa miłośników Bielska-Białej,
występ na XVI Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w rudzicy (drugie miejsce w kategorii klasy VIII, gimnazjum i ponadgimnazjalne), koncert kolędowy w Parafii NmP Królowej Polski w Pogórzu, koncert kolędowy w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu.
JD/zH, Fot. arc
„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”
Wisława Szymborska

Ze smutkiem i wielkim żalem, acz z wieloma
wspomnieniami przeżytych wspólnie chwil w życiu
prywatnym i zawodowym, pożegnaliśmy

KRZYSZTOFA GOLIKA

śp.
,
dobrego i serdecznego Człowieka, działacza
społecznego, członka Stowarzyszenia „Jaworze
Zdrój”, zaangażowanego w sprawy gminy
jaworzanina.
Jednocześnie składam najszczersze i najgłębsze
wyrazy kondolencji i współczucia Żonie Marioli
i Córce Dagmarze, a także całej Rodzinie
i Jego bliskim, których serca pękły sobotniego
wieczoru 16 lutego. Ta przedwczesna strata jest
niewytłumaczalna.
Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza.
Do kondolencji dołączają zastępca wójta – Anna
Skotnicka-Nędzka, przewodniczący Rady Gminy
Jaworze – Zbigniew Putek, radni oraz pracownicy
Urzędu Gminy Jaworze.
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Mariusz Makowski nie żyje

26 lutego, w wieku 61 lat, zmarł Mariusz Makowski. wybitny
historyk, działacz społeczny, miłośnik sztuki i kultury Śląska Cieszyńskiego. Na co dzień pracownik Muzeum Śląska Cieszyńskiego i opiekun zdeponowanych tam zbiorów jaworzańskiej rodziny
St. Genois d’ Anneaucourt. Autor wielu publikacji oraz artykułów,
również tych, które dotyczyły Jaworza. Na kartach kolejnych artykułów i publikacji autorstwa Mariusza Makowskiego, odkryć
można dorobek i bogate dziedzictwo naszego regionu. Szczególnie opiekował się zbiorami rodziny St. Genois d’Anneaucourt,
dawnych właścicieli naszej miejscowości, które zdeponowane są
w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, gdzie pracował.
Jest współautorem wraz ze śp. Jadwigą Roik publikacji „Saga
rodu St. Genois d’Anneaucourt – Panów na Jaworzu” oraz licznych artykułów i publikacji dotyczących naszego regionu.
Był gościem wielu historycznych przedsięwzięć – konferencji,
spotkań czy wernisaży, które organizowane były na terenie naszej gminy.
W pamięci pozostanie nam również uroczyste odsłonięcie pomnika – Ławeczki Hrabiego Maurycego Jana Nepomucena Saint
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Genois d’Anneaucourt, podczas którego ze znanym mieszkańcom Jaworza zamiłowaniem, przedstawiał kolejne fakty historyczne dotyczące dziedzictwa Jaworza. W imieniu całej społeczności gminy wójt Radosław Ostałkiewicz oraz Zbigniew Putek,
przewodniczący Rady Gminy Jaworze, składają rodzinie i bliskim
śp. Mariusza Makowskiego wyrazy głębokiego współczucia.
Urząd Gminy Jaworze, Fot. ARC
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TEKST SPONSOROWANY




SPRING IS COMING!!!
Czy tego chcemy, czy nie-małymi krokami zbliża się wiosna. Dłuższe dni, więcej słońca, śpiew ptaków i pierwsze,
wiosenne kwiaty...
W tym numerze o przysłowiach związanych z tą najpiękniejszą porą roku! Tym razem zachęcamy do własnych tłumaczeń, tym bardziej, że większość przysłów to proste zdania w czasie teraźniejszym. Spóbujmy odnaleźć odniesienia
do polskich przysłów!
One swallow does not make a spring. (Jedna jaskółka wiosny
nie czyni)





Spring is in the air.
Spring won’t come from one ﬂower.
Half an hour in a spring evening is worth
a thousand gold pieces.
Many sudden changes take place on a spring day.










If the icy snow carries you at midsummer, then we
can expect a late spring.
When you drink from the stream, remember the
spring.
Those who arrive to the spring first, drink the
purest water.
One ﬂower doesn’t bring spring.
Plan your year in the spring, your day at dawn.
Well water is not an enemy of spring water.
Spring is when you feel like whistling even with
a shoe full of slush.
Spring has come when you can put your foot on
three daisies.
A girl without a friend is like the spring without
roses.
No matter how long the winter, spring is sure to
follow.
Even the hardest of winters, fears the spring.

Zachęcamy do nauki języków obcych, sprawdź nasze
metody, ucz się na zajęciach konwersacyjnych z native
speakers: trwa nabór na II semestr nauki w grupach
kursowych i na zajęciach indywidualnych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych!
Zapisy i informacje:
Szkoła Języków Obcych WORLD, ul. Zdrojowa 93
Jaworze CENTRUM (Obok Sklepu Supermarket JAWORZE)
tel. 604 835 859, e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl
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DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE
ROŚLINY OZDOBNE
NA ŻYWOPOTY I SKALNIAKI
WSZYSTKIE ROŚLINY WŁASNEJ PRODUKCJI
JASIENICA, UL. ŁAZIAŃSKA 388
TEL. 518 260 739

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: 43-384 Jaworze,
ul. Zdrojowa 82; adres redakcji: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, tel.: 33 828 66 00, 33 828 66 11; faks: 33 828 66 01, e-mail: echo@jaworze.pl;
internet: www.opgj.pl/echojaworza.html;
Zespół redakcyjny: Tomasz Wolff – Redaktor Naczelny, Barbara Szermańska – korekta, Marcin Pytlowany – skład. Druk: Wydawnictwo
„Prasa Beskidzka” Spółka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała.
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja
i wydawca nie odpowiadają.
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Obecnie na rynku kosmetycznym mamy tak szeroką ofertę
produktów do pielęgnacji, że szczerze nie zazdroszczę Wam,
drodzy Klienci, samodzielnego wyboru właściwego produktu. Sama nierzadko stoję przed trudnym wyborem, decydując się na wprowadzenie nowych produktów do mojego Salonu. Po latach różnych doświadczeń i obserwacji wiem już,
czym się kierować, dlatego z czystym sumieniem mogę polecić pielęgnację, która trafia dokładnie w potrzeby moje i moich klientek.
mój wybór padł na dwie prestiżowe marki, które stanowią prawdziwą kwintesencję najnowszych osiągnieć w świecie kosmetologii i medycy przeciwstarzeniowej - amerykański
Dermaquest i włoski Diego Dalla Palma. Filozofia założycieli zakłada dokładnie to, na czym mi zależy, czyli: bezpieczne,
a zarazem silne składy produktów; bogactwo składników aktywnych; nowoczesna, zaawansowana technologia; wieloletnie doświadczenie na rynku; własne, niezależne laboratoria.
Skład to nie wszystko. Nie wystarczy po prostu połączyć
ze sobą kilku substancji, aby stworzyć dobry krem. Naskórek
stanowi przecież bardzo skuteczną barierę, która chroni cały
nasz organizm przed wniknięciem niepożądanych związków
z otoczenia. Bariera ta okazuje się być często nie do pokonania również dla receptur kosmetycznych, mających na celu
polepszenie funkcjonowania głębszych warstw skóry. Dobrym przykładem, aby zobrazować to, o czym mówię, może
być bardzo popularny obecnie kwas hialuronowy. Powszechnie stosowany ze względu na silne właściwości nawilżające
i anti-age. Kwas hialuronowy jest substancją o dużej cząsteczce, więc problem pojawia się w momencie, gdy chcemy, żeby nie tylko nawilżył naskórek, ale też wniknął do skóry
właściwej i tam zadziałał silniej, skuteczniej, dłużej. I tutaj
właśnie ogromną rolę odgrywa wiedza i technologia. Wychodząc temu naprzeciw, laboratorium Diego Dalla Palma stworzyło HYaLU4PLUmP – bardzo zaawansowany kompleks
4 różnych rodzajów kwasu hialuronowego o różnej wadze
cząsteczkowej, dzięki czemu dociera do najgłębszych warstw
skóry, gwarantując kompleksowe działanie na wszystkich jej
płaszczyznach. Kolejnym bardzo popularnym składnikiem
stosowanym w kosmetykach na szeroką skalę jest witamina
c. Jej właściwości są wręcz nieocenione i powinna się znajdować na pierwszym miejscu w codziennej pielęgnacji skóry – ale znowu – w odpowiedniej, przyswajalnej przez skórę

formie. Kwas L-askorbinowy również ma dużą cząsteczkę, nie
rozpuszcza się w lipidach (obecnych w skórze i stanowiących
w tym przypadku kolejną barierę) oraz bardzo łatwo ulega degradacji – stanowi naprawdę spore wyzwanie dla receptury.
Dermaquest jest twórcą patentu BV-OSc, czyli lipofilowej wit
c zamkniętej w nośnikach o niezwykle wysokiej skuteczności,
stabilności i stopniu penetracji wgłąb skóry. Jak widać, deklaracja producenta, że dana substancja jest obecna w składzie,
nie jest gwarancją, że dotrze głębiej niż jedynie do powierzchownych warstw naskórka. zachęcam wszystkich do dociekania, do bycia świadomym konsumentem.
Będąc już w posiadaniu odpowiednich kosmetyków, warto wiedzieć, jak możemy wpłynąć na ich prawidłowe działanie.
Jednym z głównych czynników będzie oczywiście oczyszczenie skóry. Nie bez znaczenia jest, jakich produktów używamy do usuwania makijażu i mycia skóry twarzy. Demakijaż nie
może ograniczać się do przetarcia skóry wacikiem zwilżonym
płynem micelarnym.
Kolejna rzecz – pH naszej skóry. Profesjonalne kosmetyki są skalibrowane właśnie pod kątem wchłaniania w odpowiednim pH. Należy pamiętać, że gdy zmywamy z cery
zanieczyszczenia, zmywamy również naturalną mikroflorę,
ponieważ często produkty do mycia mają pH bardziej zasadowe. Stosujmy preparaty o optymalnym dla skóry pH, lub użyjmy toniku.
Najskuteczniejszym sposobem zwiększenia przenikania
substancji przez warstwę naskórka, będzie po prostu usunięcie jego wierzchnich warstw, dlatego pamiętajmy o regularnych peelingach i zabiegach oczyszczających.
Poświęć kilka minut, wmasowując krem, a nie wklepując
na szybko. masaż pobudza mikrokrążenie, rozgrzewa skórę
a tym samym zwiększa absorpcję produktu.
zapraszam na zabiegi i konsultacje do Dotyku Urody.
z chęcią pomożemy ci w doborze pielęgnacji, która przyniesie
spektakularne efekty. Skorzystaj z profesjonalnej porady i pożegnaj się z dotychczasowymi problemami z cerą!
marta Wawrzyczek
Kosmetolog, właścicielka Dotyku Urody w Jaworzu
Przy umawianiu wizyty na marzec skorzystaj ze zniżki
-10% na zabiegi wyłącznie dla czytelników na hasło:
Echo Jaworza!
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