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Marzenia to cele
w naszym życiu
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Październik 2021

1 września, o czym informowaliśmy już szeroko w październikowym „Echu Jaworza”, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym ruszyła edukacja w szkole branżowej I stopnia. To pierwsza placówka średnia w historii naszej miejscowości.
W tym numerze publikujemy wywiad z dyrektorem MOW-u, Jarosławem Bonczkiem, który przekonuje, że warto walczyć o swoje marzenia. – O szkołę branżową
w Jaworzu starałem się od trzech lat. Upór jest więc wartościową cechą przy realizowaniu marzeń. Jak są marzenie i upór, to pieniądze się jakoś znajdą – powiedział.
Wywiad w środku numeru.
(wot)
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Podziękowanie
za lata pracy
To stare powiedzenie sprawdziło się w przypadku Laurów Ziemi Cieszyńskiej. W Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie nietypowo, bo nie 11
listopada, ale w piątek 17 września wręczono Cieszynianki za... rok ubiegły. Po najważniejsze wyróżnienie na Śląsku Cieszyńskim wyszedł na scenę Leszek Baron, dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze
w latach 2004-2020. Wszystko odbyło się na Uroczystej
Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej. – Leszka
znam właściwie od początku pracy dla naszej lokalnej
społeczności w Jaworzu. Dał
się poznać jako wprawny organizator, kreatywny umysł,
budzący uznanie pomysłami
i inicjatywami, otwarty
i ciepły, człowiek chętny do pomocy. Swoją działalnością, pomysłami na wydarzenia i imprezy kulturalne, projektami oświatowymi czy dbałością o zachowanie dziedzictwa kulturowego Jaworza znacznie
przyczynił się do rozwoju życia społecznego w naszej miejscowości. Liczbą imprez, spotkań, inicjatyw

możemy się chwalić, przewyższając niejednokrotnie dużo większe miejscowości. Laur Srebrnej Cieszynianki na zakończenie jego pracy zawodowej był
naszym – wszystkich jaworzan – podziękowaniem za
te lata i wkład w rozwój Jaworza. Życzymy mu dużo
zdrowia i zasłużonego odpoczynku – podzielił się swoimi spostrzeżeniami Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza.
11 listopada ubiegłego roku
odbyła się wprawdzie gala,
ale Hanna Blokesz-Bacza,
związana od lat z Cieszyniankami, mówiła do pustej
sali. W grudniowym (2020)
„Echu Jaworza” ukazał się
wywiad z panem Leszkiem.
Choć wiele imprez odbywających się w Jaworzu zrodziło się w jego głowie, jak choćby Strong Drwal, Bezpieczne Wakacje czy Festiwal Piosenki Harcerskiej,
to – jak przyznał – „nad ich przygotowaniem pracował cały sztab ludzi”. – Nie mogę zapomnieć o Stowarzyszeniu Rozwoju Regionalnego Olza, od którego pozyskaliśmy sporo środków. Jestem bardzo szczęśliwy,
że mogłem stać na czele Ośrodka Promocji Gminy w
czasach takiej prosperity – powiedział w wywiadzie.
Gala wręczenia Laurów Ziemi Cieszyńskiej stała się
areną ciekawego spotkania. Srebrną Cieszyniankę
z gminy Strumień odebrała bowiem Ziuta Greń, żona
pana Romana, który był wicewójtem Jaworza w latach 2003-2007.
Cieszynianki Anno Domini 2020 zostały więc zamknięte. Czy uda się zorganizować galę 11 listopada, na której zostaną wręczone wyróżnienia za bieżący rok? Bogdan Kasperek, dyrektor Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, które organizuje galę, nie potrafił 17 września na nie odpowiedzieć. – Na pewno 11 listopada sygnał Cieszynianki wybrzmi. Miejmy nadzieję, że na żywo – powiedział Kasperek.
Tomasz Wolff

Fot. ARC

Dał się poznać
jako wprawny
organizator,
kreatywny umysł,
budzący uznanie
pomysłami...

Od lewej stoją: Leszek Baron, Ziuta Greń, Radosław
Ostałkiewicz, Bogdan Kasperek oraz Roman Greń.

Wydawca: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82,
43-384 Jaworze, tel. 33 828 66 00, 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.
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Zasłużony
dla Jaworza

Fot. ARC

W wieku 70 lat zmarł Aleksander Greń, były radny,
społecznik. Urodził się 21 maja 1951 roku, odszedł 4
sierpnia. Był radnym Rady Gminy Jaworze przez dwie
kadencje (lata 1998-2002) oraz (2002-2006). W latach
1998-2002 w Radzie Gminy pełnił funkcję członka Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Ochrony środowiska i Rolnictwa oraz komisji Edukacji Kultury Sztuki
i Odznaczeń. W kolejnej kadencji nadal był członkiem
Komisji Budżetu i Finansów oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także Komisji Ochrony
środowiska i Rolnictwa.
Był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, inicjatorem i prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi przy
Ochotniczej Straży Pożarnej Jaworze. Aktywnie uczestniczył w działalności społecznej na rzecz rozwoju Gminy Jaworze, brał udział w organizacji pomocy finansowej na dożywianie dzieci w szkołach na terenie naszej miejscowości. Za działalność społeczną odznaczony został wieloma wyróżnieniami strażackimi: HDK,
PCK oraz odznaczeniami państwowymi, a także medalem „Zasłużony dla rozwoju Jaworza”.
W imieniu władz samorządowych Gminy
Jaworze wójt Radosław G. Ostałkiewicz

Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja
zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych
materiałów, redagowania i opatrywania własnymi
tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo do
odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść
reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie
odpowiadają.
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Panie „namaszkieciły”

Fot. ARC

Maszkiety ze świniobicia podbiły serca jurorów kolejnej edycji Przeglądu Potraw Regionalnych „Kulinarne
dziedzictwo powiatu bielskiego”, który odbył się w drugą niedzielę września w Kozach. Zostały one przygotowane przez mieszkanki Jaworza – Elżbietę Kulpę, przewodniczącą Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Danutę Mynarską, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich nr 1 oraz Danutę Pawlus, szefową Zespołu Regionalnego „Jaworze”, działającego przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejscu była także Jolanta Witkowska,
dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze.
– W sumie było pięć kategorii: zupa, danie główne, produkt, ciasta i desery oraz napoje i nalewki. My zostałyśmy nagrodzone za produkt. Pod pojęciem maszkiety
ze świniobicia kryły się między innymi boczek, krupniok, necówka, salceson i żymlok. Upiekłyśmy także
placek ze śliwkami oraz serwowałyśmy nalewkę gorzką – zdradziła nam Danuta Mynarska, która zaznaczyła, że tak naprawdę jest to sukces wszystkich gospodyń
z naszej gminy.
Tym razem w konkursowe szranki nie stanęły przedstawicielki różnych kół i organizacji, jak to bywało w poprzednich latach, ale poszczególne gminy powiatu bielskiego. W sumie jurorzy kosztowali potraw na dziesięciu stoiskach.
– Jaworzańskie prezentowało się przepięknie. Dziękujemy naszej plastyczce Anecie Kwaśnej za pomoc – powiedziała Jolanta Witkowska.
Dodajmy, że panie otrzymały nie tylko nagrodę za produkt, ale zostały również docenione przez wójta Kóz.
Jacek Kaliński nagrodził je za całokształt prezentacji.
O tym, że przygotowały smaczne dania może świadczyć

Od lewej stoją: Jolanta Witkowska, Danuta Mynarska,
Danuta Pawlus oraz Elżbieta Kulpa.
fakt, że kiedy wszystkie skosztowali jurorzy i przyszła
pora na widzów, zostały „wymiecione” w try miga. – To
już mój bodaj 14 konkurs. Za każdym razem jest sporo
pracy, ale też ogromna satysfakcja – dodała pani Danuta.
W kategorii zup wygrał Szczyrk za zupę z fasoli szparagowej oraz Wilamowice za zalewajkę z ziemniakami, w kategorii danie główne gmina Porąbka za kitę
w sosie chrzanowym z kapustą oraz gmina Kozy za siwe
kluski z ziemniaków, a w kategorii ciasta i desery serca
jurorów podbiły panie z Buczkowic, które upiekły kołacz weselny z owocami oraz czechowiczanki za ciasto
owocowe. Z kolei nalewka z buraka z gminy Wilkowice oraz nalewka z mniszka lekarskiego z Bestwiny tryumfowały w kategorii napoje i nalewki.
Kolejne kulinarne szaleństwo już za rok.
Tomasz Wolff

Skoczne pożegnania lata
Ostatni Jaworzański Wrzesień odbył się przed dwoma
laty. Przed rokiem – z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa – zostało zorganizowane nabożeństwo ekumeniczne. Tym razem na przeszkodzie do organizacji
dużej imprezy stanął między innymi remont amfiteatru.
Dlatego Ośrodek Promocji Gminy Jaworze zaproponował nową formułę – w sobotę 11 września scena została ustawiona na placu przed amfiteatrem. Gwiazdą był
zespół Baciary, założony przed 19 laty na Podhalu, który dał koncert w ramach „Pożegnania lata”. – Pojawienie się zespołu na jaworzańskiej scenie zostało entuzjastycznie przyjęte przez publiczność. Swoim brawurowym występem zachwycił wszystkich widzów, którzy
śpiewali i tańczyli, bawiąc się przy tym wyśmienicie.
Zabawa trwała półtorej godziny – poinformowała Jolanta Witkowska, dyrektor OPGJ, który zorganizował
wydarzenie przy współpracy z Urzędem Gminy Jaworze. W tłumie goście wypatrzyliśmy zresztą wójta Radosława Ostałkiewicza. Bawiła się także jego zastępczyni – Anna Skotnicka-Nędzka oraz radni.

Koncert prowadziły Jolanta Witkowska oraz Dorota
Kohut.
Chociaż nowa forma sprawdziła się, chyba wszyscy
mają nadzieję, że w 2022 spotkamy się na dożynkach
z prawdziwego zdarzenia.
Więcej zdjęć z koncertu znajdziecie na ostatniej stronie październikowego wydania.
(wot)
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Czyste powietrze
dzień wcześniej
W związku z przypadającym w czwartek 11 listopada Narodowym Świętem Niepodległości informujemy, że punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze” będzie otwarty w środę 10 listopada w godzinach

7.00-17.00. Bardzo prosimy o wcześniejsze umawianie
się telefoniczne na konkretną godzinę pod nr. telefonu 661 326 791.

Znakowanie pojemników
Prosimy o prawidłowe oznakowanie pojemników na
odpady, tak aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja danej frakcji podczas wywozu. W przypadku braku naklejek na pojemniki dla frakcji BIO i po-

zostałości z segregacji prosimy o podejście do Urzędu
Gminy Jaworze lub kontakt telefoniczny pod nr. telefonów 33 828 66 46, 33 828 66 45.

Powrót do stanu
pierwotnego
Od 2 listopada ulica Wrzosowa, na odcinku od Cisowej
do Słonecznej, ponownie będzie dwukierunkowa. To
powrót do stanu pierwotnego. Można powiedzieć, że
historia zatoczyła koło. Decyzję taką podjęła Rada Gminy Jaworze na jednej z ostatnich sesji, po pismach, które napłynęły od mieszkańców. Wcześniej, także po in-

terwencji mieszkańców, ulica stała się jednokierunkowa. Jak poinformowała Edyta Wacławik z Urzędu Gminy Jaworze, jednocześnie na Wrzosowej wprowadzono ograniczenie do 30 kilometrów na godzinę oraz zakaz wjazdu pojazdów o masie całkowitej powyżej 2,5
ton. 
(wot)

Zbliża się pierwszy
termin wymiany pieców
Zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. właściciele
w zależności od daty produkcji posiadanego pieca powinni wymienić je do końca wyznaczonego roku (dotyczy kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed 1 września 2017 r.). Chodzi o: kotły powyżej 10 lat od daty produkcji (dotyczy to także kotłów
i pieców, dla których nie da się ocenić wieku – nie posiadają tabliczki znamionowej, np. piece kaflowe) – do
końca 2021 r.; kotły od 5 do 10 lat od daty ich produk-

cji – do końca 2023 r.; kotły poniżej 5 lat od daty ich
produkcji – do końca 2025 r.; kotły klasy 3 lub 4 – do
końca 2027 r.
Pamiętajmy, że uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego, co oznacza, że każdy właściciel nieruchomości stosujący do ogrzewania paliwa stałe jest
zobowiązany do jej stosowania. Za nieprzestrzeganie
przepisów uchwały antysmogowej grozi mandat od 20
zł do 500 zł lub kara grzywny do 5000 zł.
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Zbiórka wielkich gabarytów
Urząd Gminy Jaworze informuje, iż planowane zbiórki
sprzed posesji, mebli i odpadów wielkogabarytowych
odbędą się zgodnie z przyjętym i dostarczonym mieszkańcom harmonogramem: 2 października – sektor 1
i 2, 16 października – sektor 3 i 4, 23 października – sektor 5 i 6, 30 października – sektor 7 i 8. Dla domków letniskowych – 9 października.
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy przede
wszystkim meble (szafy, łóżka, fotele, kredensy, biurka, krzesła, materace), ale też dywany, rowery, narty,
sprzęt sportowy, wózki dziecięce czy duże zabawki.
Często popełnianym błędem jest zaliczanie do odpadów wielkogabarytowych rzeczy, które należą do po-

zostałych grup odpadów. Te, ze względu na swoje duże
rozmiary, mogą mylnie być traktowane jako „gabaryty”. Wśród nich najczęściej wyróżniamy elementy wyposażenia łazienki i toalety, czyli wanny, muszle klozetowe, umywalki czy kabiny prysznicowe. Tego rodzaju odpady są traktowane jako odpady poremontowe.
Z kolei pralki, lodówki, piecyki gazowe oraz telewizory to elektrośmieci. Mimo iż wymienione sprzęty swoim rozmiarem pasują do grupy odpadów wielkogabarytowych, to z uwagi na inny sposób ich utylizacji wymagają osobnej selekcji i nie powinny być umieszczane do wywozu razem z „gabarytami”.
Urząd Gminy Jaworze

Pamiętajmy o deklaracji
Jeżeli urodziło Ci się dziecko, zmieniła się liczba osób
zamieszkujących nieruchomość – zmień deklaracje.
Każdą zmianę liczby osób zamieszkujących w nieru-

chomości należy zgłosić poprzez złożenie deklaracji do
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła jej zmiana.

Termiczne przekształcanie
odpadów komunalnych
27 lutego 2020 r. Rada Gminy Jaworze podjęła uchwałę
nr XV/154/2020 w sprawie stanowiska wobec działań
w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do
powstania na terenie Bielska-Białej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz kierunków działań wójta Gminy Jaworze w tym zakresie.
Zgodnie z § 3 ww. uchwały wójt Gminy Jaworze, realizując swoje kompetencje, będzie brał pod uwagę zapisy przedmiotowej uchwały oraz będzie się kierował
przyjętym stanowiskiem Rady Gminy Jaworze.
Jednoznacznie z zapisów uchwały wynika, że dotyczy to m.in. otrzymanych do opiniowania obcych aktów prawa miejscowego, w tym projektów uchwał
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego albo w sprawie studiów kierunków
i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
przedkładanych przez sąsiednie gminy lub inne właściwe organy do zaopiniowania.
Do wójta Gminy Jaworze do dziś nie wpłynęły żadne
pisma dotyczące jakichkolwiek uzgodnień dotyczących
planowanej inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w tym jej lokalizacji.
Prezydent Bielska-Białej powołał Radę Interesariuszy,
która jest organem o charakterze doradczo-opiniodaw-

czym. Główną rolą ww. Rady jest analizowanie rozwiązań pozwalających optymalizować gospodarkę odpadami na terenie Aglomeracji Beskidzkiej, co wpłynie
na poprawę jakości życia społeczności lokalnej.
Opracowana do chwili obecnej przez miasto BielskoBiała dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej https://itpobielskobiala.pl/pliki-do-pobrania.
W dokumencie Studium Wykonalności dla Instalacji
Termicznego Przekształcania Odpadów dla Aglomeracji Beskidzkiej przedstawiono kluczowe założenia
instytucjonalno-formalne, techniczne, rynkowe oraz
finansowo-ekonomiczne dla planowanej do realizacji
instalacji termicznego przekształcania odpadów, która
ma zapewnić kompleksowe rozwiązanie problemów
odpadowych dla gmin Aglomeracji Beskidzkiej, zapewniając zagospodarowanie palnych frakcji odpadów poprocesowych, powstających przy przetwarzaniu odpadów zbieranych w ww. gminach, stając się jednocześnie istotnym nowym źródłem energii dla rynku energetycznego Bielska-Białej.
Ponadto na etapie przygotowywania Studium, przeanalizowano możliwe alternatywne warianty lokalizacji przedsięwzięcia.
Urząd Gminy Jaworze
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1796 r. Szczepionka przeciwko ospie prawdziwej. Żywa
z osłabionym wirusem. Eradykacja ospy prawdziwej 1980 r.
Lata 40. XX w. Szczepionka skojarzona DTP. W 2018 r.
86% niemowląt na świecie otrzymało szczepionkę, przed chorobami –
błonnicą, krzuśćcem, tężczcem, które powodują niepełnosprawność lub zgon.
1955 r. Szczepionka przeciw chorobie Hainego-Medina.
Żywa szczepionka doustna. Eliminacja choroby.
Obecnie tylko dzikie szczepy występują w Pakistanie i Afganistanie.
1968r. Żywa szczepionka przeciwko odrze.
Szczepionka w latach 2000-2015 uratowała życie 17,1mln osób na świecie.
1986r. Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
Zawdzęczamy jej odporność. Obecnie populacja młodych dorosłych,
dzięki szczepieniom jest uodporniona.
Szczepionka chroni przed rakiem szyjki macicy. Dostępna jest w 100 krajach.
W 2030 roku WHO planuje eliminację tej choroby, wywołanej brodawczakiem ludzkim.
W Jaworzu szczepienie jest darmowe dla dziewcząt.
Szczepionka z adenowirusem/wektorem dla informacji genetycznej kodującej antygen.
Zasostowana skutecznie w trakcie epidemi eboli w Afryce.
Szczepionka z fragmentem genu mRNA. Instrukcję do produkcji przeciwciał
w organizmie. Skutecznie eliminująca wirusa

UWAGA! TRANSPORT DO PUNKTU SZCZEPIEŃ!
Gmina Jaworze proponuje pomoc w zakresie dowozu
na szczepienie osobom, które nie mają możliwości,
aby dojechać do wyznaczonego punktu szczepień
własnym transportem lub z pomocą rodziny.
Pomagamy również w zgłoszeniach chęci szczepienia!
Prosimy o kontakt telefoniczny tel. 669 271 828
Materiał promocyjny przygotowany w związku z decyzją Wojewody Śląskiego
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NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
"FAMILIA-MED"
UL.CIESZYŃSKA 933
43-385 JASIENICA
Tel. 33 815 22 11

PUNKT SZCZEPIEŃ
POPULACYJNYCH
UL. CIESZYŃSKA 413
43-382 BIELSKO-BIAŁA
Tel. 33 818 31 52

PUNKT
SZCZEPIEŃ
POWSZECHN
YCH

UL. GÓRECKA
65
43-430 SKOCZÓ
W
Tel. 884 285 62
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Pojemniki znajdziemy:

październik 2021

* Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82
* Galeria na Zdrojowej, ul. Zdrojowa 111
* Dom Zdrojowy „Pod Harendą”, ul. Pod Harendą 2
* Wspólnota mieszkaniowa, ul. Cieszyńska 212, 213, 248
* Wspólnota mieszkaniowa, ul. Zaciszna 208, 205
* Wspólnota mieszkaniowa, Aleja Kościelna 105
* pojemniki do segregacji odpadów (dzwony) ul.
Cyprysowa.

* Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 180
* Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wapienicka 10
* Przedszkole nr 1, ul. Szkolna 180
* Przedszkole nr 2, Wapienicka 74
* Kompleks sportowy, ul. Koralowa 19
* Budynek mieszkalny, ul. Wapienicka 117
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Urząd Gminy informuje

Remont
Cisowej
Zgodnie z zapowiedziami Zarząd Dróg Powiatowych
w Bielsku-Białej zabrał się za kolejne odcinki ulicy Cisowej. Na pierwszy rzut poszły prace na krótkim odcinku od skrzyżowania ulicy Cisowej i Cieszyńskiej
w Jasienicy do Jaśminowej. Od 13 września przez kilka dni prace były prowadzone (nowy asfalt) od budynku nr 14 przy Cisowej aż do pętli.
(wot)

„Wianki” z wirusem w tle
27 czerwca Towarzystwo Miłośników Jaworza zorganizowało w Galerii „Pod Groniem” dziewiąte już spotkanie poświecone Nocy Świętojańskiej i Nocy Kupały. Noc Kupały to magiczny wieczór przesilenia letniego, kiedy dzień jest najdłuższy w roku. W nocy z 21
na 22 czerwca Słowianie, a także Celtowie, ludy germańskie – obchodzili jedno z najważniejszych dla nich
świąt. Według tradycji dawnych Słowian, było to święto ognia i wody, miłości i płodności.
Ogień pełnił przede wszystkim funkcję oczyszczającą – spalał winy skaczących przez ognisko i tańczących wokół osób. Najważniejsze podczas tej nocy było
znalezienie miłości – stąd się wzięły wianki – panny
na wydaniu plotły je z dziewięciu ziół, mocowały na
deseczce, zapalały świeczkę i puszczały w nurt rzeki.
Poniżej stali kawalerowie, których zadaniem było wyłowienie wianka ukochanej dziewczyny. Wianek szybko wyłowiony oznaczał rychłe małżeństwo, jak długo
płynął, długie poszukiwanie męża, jeśli utonął to staropanieństwo.
Woda miała duże znaczenie – zanurzenie się w niej
w tę noc gwarantowało urodę, powodzenie i zdrowie.
O północy wszyscy się zbierali i wyruszali na poszukiwanie kwiatu paproci. Kwitnąca paproć miała promieniować blaskiem, który wskazywał miejsce ukrytego w ziemi skarbu. Noc Kupały określano także Sobótką, a ta nazwa pochodzi od świętej góry Słowian – Ślęży, przez wieki nazywanej Sobótką, która do dziś nosi
ślady słowiańskich obrzędów.
Noc Świętojańska to święto obchodzone w nocy z 23
na 24 czerwca – w wigilię św. Jana Chrzciciela, będące próbą zasymilowania przez chrześcijaństwo pogańskich obchodów Święta Kupały. W Noc Świętojańską
szczególnych właściwości nabierać miała woda, ale kąpieli zażywać można było dopiero, gdy woda została
ochrzczona przez Jana Chrzciciela. Wierzono, że kąpiel
w rzece lub stawie – właśnie tej nocy – spowoduje, że
ludzie będą zdrowi. Kąpiel miała również zapewnić

szczęśliwe małżeństwo, macierzyństwo i miłość. Wicie
wianków odbywało się także w Noc Świętojańską – tak
jak podczas Nocy Kupały. Ogień też był bardzo ważny.
Palono wielkie ogniska, wokół nich tańczyły ubrane na
biało dziewczęta, śpiewając pieśni miłosne.
Jak widać – Noc Kupały oraz Noc Świętojańska to nie
to samo, chociaż mają bardzo dużo wspólnego. Bez
względu jednak na nazwę (Noc Kupały, Sobótka, Noc
Świętojańska), znajduje się podczas tej nocy pamięć
minionych wieków, która – jak każdy obyczaj i obrządek – korzeniami sięga mroków przeszłości.
W Galerii „Pod Groniem” zebrało się kilkadziesiąt osób,
ale spotkania podczas pandemii są trochę inne, także tegoroczne „wianki” odbiegały nieco od poprzednich. Niektórzy z nas chorowali, niektórzy stracili bliskich, trochę brakowało spontaniczności i beztroski
lat przed pandemią.
Dzięki pani Janinie Czader – grającej na akordeonie –
i dzięki śpiewnikom – śpiewaliśmy pieśniczki, zjedliśmy smaczne kiełbaski z ogniska i rozmawialiśmy
wspominając poprzednie spotkania.
Pozostaje nadzieja, że przyszłoroczne – dziesiąte już
„wianki” odbędą się normalnie, bez „wiszącego nad
nami” wirusa.
Grażyna Matwiejczyk
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Marzenia to cele
w naszym życiu

Rozmowa z Jarosławem Bonczkiem, dyrektorem
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Jaworzu
Szkoła branżowa I stopnia przy Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu rozpoczęła
działalność. Czy czuje pan oddech ulgi, że macie to
już za sobą?
Nie czuję, bo przed nami kolejne wyzwania, sporo pracy, więc na nudę nie mamy co narzekać. Mogę powiedzieć tak: udało nam się spełnić jedno marzenie. Zobaczymy, jak szkoła będzie dalej funkcjonowała w realiach naszej placówki. Natomiast nie przestajemy dalej marzyć.

Wspomniał pan o pięciu hektarach. To teren niedostępny dla ludzi z zewnątrz. Nie myślał pan, żeby
urządzić od czasu do czasu dni otwarte z możliwością zwiedzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego?
Ja wiem, że tablice informujące o zakazie wstępu na teren ośrodka, odstraszają. Jeżeli jednak ktoś chce tutaj
wpaść w tygodniu albo w weekend, nie ma żadnego problemu. Jest tylko jeden warunek – trzeba nas tylko poinformować, że chcemy wejść i zobaczyć, jak to u nas wygląda. W związku z uruchomieniem szkoły branżowej
planujemy trochę zmienić otoczenie – nie ma już ogrodzenia, które odgradzało zasypany basen. Już wkrótce
pojawią się nowe krzewy, drzewa ozdobne; wszystkie
prace będziemy uzgadniali z konserwatorem zabytków.
Dziś coraz większą wagę przywiązujemy do otoczenia
domu, ogród staje się integralną częścią. Uczniowie
po skończeniu „branżowki” nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia...
Przyznam się, że nawet myśleliśmy o kierunku architekt krajobrazu. Na razie od tego odstąpiliśmy, ale może
w przyszłości wrócimy do tego pomysłu. Nie zamykamy się na przyszłość, wszystko będzie dyktował rynek.
Oczywiście musimy myśleć realnie, przecież wyposażenie, zaplecze sporo kosztuje.

Powiedzmy kilka słów o nowo otwartej placówce,
pierwszej szkole średniej w historii naszej miejscowości...
Nauka będzie trwała ze względu na charakter placówki dwa lata (obejmuje jednak trzy normalne lata szkolne). Chłopcy mają więc sześciodniowy tydzień nauki.
Uważamy, że pobyt w takiej szkole jest pewną formą
nagrody. Jeżeli ktoś ma postanowienie sądowe o obowiązku realizacji nauki do 18. roku życia, nie musi się
tułać po Polsce, innych MOW-ach, tylko może u nas,
wśród znajomych i osób życzliwych, kontynuować edukację. Na razie w jednej klasie uczy się siedmiu chłopców, docelowo może ich być 14. Pięciu chłopców przyszło z ósmej klasy, a dwóch przyjechało do nas z innych placówek. W przyszłym roku zakładamy, że będzie druga klasa i nabór na pierwszy rok. Program naszej szkoły, taki jest zapis w statucie, mogą realizować
także chłopcy ze środowiska otwartego. Muszą jednak
posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia ze względu na niedostosowanie społeczne. Mogą mieszkać w
domu, a u nas pobierać naukę.
Możemy w tym miejscu w przyszłości otworzyć każdy inny kierunek, niekoniecznie związany z ogrodnictwem.

Byłem kilka razy na imprezach organizowanych
przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Szczerze mówiąc, człowiek nie odnosi wrażenia, że przekracza progi placówki, której celem jest wyprowadzenie ludzi na prostą...
Ma pan rację, inna sprawa, że nikt nie ma na czole napisane, że jest dobrym albo złym człowiekiem. Pamiętam sytuację, jak swego czasu gmina realizowała zadanie, projekt – ścieżki dydaktyczne. Kiedy montowano tablice przy moście oraz naprzeciwko wjazdu do placówki, to mówiono, że zostaną pierwsze zniszczone. Proszę
zobaczyć, czy tak jest... Duży nacisk kładziemy na dyscyplinę i porządek. Staramy się, żeby chłopcy przestrzegali regulaminu, który im narzuciliśmy. Myślę, że jaworzanie też to widzą, choćby sam fakt, że nasi uczniowie
chodzą w sobotę do kościoła i zajmują pierwsze miejsce w kościele. Każdy z nich chce być postrzegany jako
dobry człowiek.

A dlaczego postawiliście na ogrodnictwo? Czy ma to
związek z tym, że w Jaworzu jest na przykład ogromny park?
To wynika, jak pan powiedział, z uwarunkowań przyrodniczych. W samym ośrodku mamy prawie pięć hektarów gruntu i ktoś musi o to zadbać. Ale na tym nie
koniec. Praktyki możemy realizować praktyczne na terenie całej gminy. Wójt już wyraził gotowość, żeby nasi
uczniowie zadbali w przyszłości także o park zdrojowy.
Pieczemy więc dwie pieczenie na jednym ogniu – dbamy o teren, a chłopcy mają szansę na zawód.

Wracając do inwestycji, czy życie składa się
z marzeń? Mówił pan o tym na otwarciu szkoły
branżowej...
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dzień są zamknięci, można w ogóle mówić o izolacji?
W naszym przypadku nie można mówić o lockdownie. My funkcjonowaliśmy tak samo, jak przed pandemią. Przyjmowaliśmy na bieżąco chłopaków z zewnątrz. Edukacja odbywała się cały czas w szkole,
twarzą w twarz. W sumie mamy 40 uczniów i nic się
w tym czasie nie stało, nie były na nas nakładane żadne kwarantanny. Nie wiem, co będzie dalej, ale jesteśmy dobrej myśli.
Rozmawiał: Tomasz Wolff

Dokładnie tak, marzenia to takie cele w naszym życiu.
Trzeba mieć jednak pieniądze, żeby móc je
realizować.
Ale także dobrych ludzi wokół siebie. O szkołę branżową w Jaworzu starałem się od trzech lat. Upór jest
więc wartościową cechą przy realizowaniu marzeń.
Jak są marzenie i upór, to pieniądze się jakoś znajdą.

Fot. Tomasz Wolff

Pomówmy na koniec o lockdownie. Czy z perspektywy ośrodka wychowawczego, w którym ludzie na co
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Wakacyjne impresje
Kilkanaście osób śledzących fanpage „Echa Jaworze”
na Facebooku odpowiedziało na nasz apel o zdjęcia
z tegorocznych wakacji. Oczywiście nie jest to próba
reprezentatywna – jak powiedzieliby statystycy, ale
do pewnych wniosków można dojść. Otóż mieszkańcy Jaworza oraz sympatycy naszej miejscowości spędzili lipiec i sierpień bardzo aktywnie, a ulubionym
celem wypraw okazał się Bałtyk. Katarzyna Barwicka
udostępniła nam zdjęcie z Chałup (1), Majka Wojciuch
z Rowów (2), Lucyna Suchy z Sopotu i Jastarni (3), Malwina Marszałek z Międzyzdrojów (4), Aneta Waszek
z Darłówka (5). Charakterystyczne nakrycie głowy,
a w tle zachód słońca, „ustrzelony” w Karwieńskich
Błotach. To oczywiście wakacyjna impresja Anny Sobańskiej (6). Na dokładkę „Indianka” wysłała także
zdjęcie wykonane w Wigierskim Parku Narodowym

(7). Trochę morza i trochę gór – tak z kolei spędziła
wakacje rodzina Krzemieniów (8, 9).
Nasi czytelnicy chodzili także po górach (Barbara Szermańska uśmiecha się z Doliny Pięciu Stawów, 10), a Janusz Dudek dał się uwiecznić w pięknych okolicznościach przyrody, na Mięguszowieckim Szczycie Wielkim, również w Tatrach (11). Dodatkowo Marek Kolczak przysłał egzotyczne zdjęcie (12), a Khrystyna Johnson uśmiecha się do nas ze Lwowa (13). Galerię uzupełnia zdjęcie wykonane na placu zabaw przed Szkołą Podstawową nr 1. Wykonała je Wiktoria Gucińska.
Dziękujemy za udział w zabawie. Po takim wypoczynku czas do kolejnej wakacyjnej laby powinien upłynąć
jak z bicza strzelił.
(wot)

1

12

3

11

4

10
12

8

Zbliżenia

październik 2021

2

7

6

5

14

9

13

Zdjęcia: ARC

13

Gminna Biblioteka Publiczna

październik 2021

Mała książka
– wielki człowiek
Jaworzańska biblioteka podpisała porozumienie
o współpracy z Instytutem Książki w celu realizacji programu „Mała książka – wielki człowiek”. Jest on skierowany do wszystkich przedszkolaków, którzy odwiedzą naszą placówkę. Będą na nich czekać wyprawki
czytelnicze, o których poinformujemy szerzej, jak tylko program ruszy i otrzymamy odpowiednie materiały, co nastąpi najpewniej w połowie października. Już
dziś zachęcamy do zainteresowania się tą akcją i śledzenia informacji na stronie www.biblioteka.jaworze.
pl lub na naszym profilu na Facebooku. Najchętniej jednak będziemy was gościć w naszych progach, bo nic
nie zastąpi bezpośredniego kontaktu. Chcemy zwrócić
waszą uwagę na kilka niezaprzeczalnych faktów, które wynikają ze wczesnego kontaktu dziecka z książką.
Całe wczesne dzieciństwo to czas wzajemnego poznawania się rodzica i dziecka, uczenia się rozpoznawania własnych potrzeb oraz form ich zaspokajania. Rodzice jako pierwsi przekazują dziecku wiedzę o innych
ludziach i przedmiotach, uczą je stosunku do różnych
zdarzeń i codziennie stymulują jego rozwój. W pierwszym okresie życia dziecko najbardziej potrzebuje kontaktu emocjonalnego, bliskości i zbudowania bezpiecznych więzi, a zaspokajanie potrzeb odbywa się przez
pielęgnację, dotyk, mówienie czy umożliwianie śledzenia wzrokiem przedmiotów. Naturalną formą kontaktu, będącą odpowiedzią na większość tych pragnień,
może stać się rytuał czytania książek.
Czytanie dziecku do trzeciego roku życia buduje więź
emocjonalną, daje poczucie bliskości i bezpieczeństwa;
usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową; uczy myślenia przyczynowo-skutkowego, kojarzenia faktów
i wyciągania wniosków; wspomaga rozwój mowy poprzez przyswajanie intonacji i melodii języka; uspokaja, wzmacnia poczucie przynależności do rodziny;
dostarcza podstawowej wiedzy o otaczającym świecie, np. o ludziach i przedmiotach, przekazuje wzorce
osobowe; uczy wyrażać własne potrzeby i oczekiwania wobec innych.
Czytanie dziecku w wieku 3-6 lat daje mu wiedzę o sobie i otaczającym go świecie; rozwija kompetencje poznawcze, pomaga poznać, nazwać i wyrażać emocje,
a także pokazuje, jak sobie z nimi radzić; usprawnia
myślenie, pamięć i mowę; uczy rozróżniać świat zewnętrzny od świata odczuć i wrażeń; pomaga oswoić
trudne tematy i pokonywać lęki; daje nowe wzory osobowe oraz wskazówki, jak postępować w nieznanych
dotąd sytuacjach; rozwija zainteresowanie słowem
pisanym oraz rozbudza w dziecku gotowość do nauki
samodzielnego czytania; jest dla dziecka czasem relaksu, pozwalającym na odreagowanie emocji; rozwija kreatywność i wyobraźnię; uczy rozwiązywać problemy oraz wyciągać logiczne wnioski; jest świetnym
pretekstem do rozmowy i wyprawy w miejsca związane z jej tematem.

Czytanie dziecku w wieku 6-10 lat pomaga mu odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jaką jest szkoła; pozwala rozwijać hobby, zainteresowania i zaspokoić ciekawość; ułatwia przyswajanie wiedzy i zapamiętywanie informacji; wzbogaca słownictwo; rozwija umiejętność swobodnego wypowiadania się i myślenia; umacnia więź z rodzicami i dziadkami; rozbudza i kształtuje
wrażliwość emocjonalną; daje wewnętrzną siłę do radzenia sobie z trudnościami; pokazuje, jak panować nad
własnymi emocjami; kształtuje osobowość oraz poczucie własnej wartości; uczy oceny swojego zachowania
z moralnego punktu widzenia; pomaga rodzicowi
zrozumieć emocjonalny i społeczny rozwój swojego
dziecka.
Jakby plusów wynikających z dziecięcego czytania było
mało, nasza współczesność dopisała swoje, nieznane
wcześniej. Wiek XXI już jest i najpewniej pozostanie
stuleciem milczenia. Język, którym posługujemy się na
co dzień, został zredukowany do roli przekaźnika informacji i poleceń. Tymczasem książka operuje słowami,
które znaczą, które mają moc, barwę i sens. Czytając lub
słuchając czytanej książki, dziecko doświadcza magicznej siły słów, rozwija i wzbogaca własne słownictwo.
Krok po kroku ogarnia słowami świat, nazywa szczegóły otaczającej je rzeczywistości. Gdy dziecko potrafi nazywać uczucia, gdy zaczyna rozróżniać stany psychiczne literackich bohaterów, wówczas rozpoznaje je w sobie, potem u osób ze swojego otoczenia. Umiejętność
nazywania i akceptowania własnych, niekiedy trudnych emocji, następnie doznań i przeżyć innych ludzi
jest bodaj najtrudniejszą sztuką, którą musi opanować
młody człowiek, by osiągnąć wewnętrzną dojrzałość.
PS. Informacje w artykule zostały zaczerpnięte z broszury „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”, opracowanej przez Michalinę Gajewską,
Agnieszkę Karp-Szymańską oraz prof. Grzegorza Leszczyńskiego. Została wydana przez Instytut Książki. Więcej informacji na www. wielkiczlowiek.pl.
***
Ankieta dotycząca prasy
W okresie od 1 października do 30 listopada w naszej
placówce prowadzone będzie badanie ankietowe dotyczące prasy. Każdy jaworzanin będzie mógł zaproponować tytuły czasopism, które chciałby mieć dostępne
w czytelni. Najczęściej wymieniane tytuły zostaną zaprenumerowane na kolejny rok kalendarzowy w zakresie, na jaki pozwolą środki finansowe przeznaczone na ten cel. Chcemy, by prenumerata czasopism była
maksymalnie dopasowana do potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców, również tych, którzy jeszcze nie
zapisali się w szeregi czytelników, a co mamy nadzieję
nastąpi już niebawem. Zapraszamy.
Gminna Biblioteka Publiczna
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Rozkręcamy się
Po wakacjach powróciły spotkania dzieci z Jaworza
i okolic w ramach Kręgu Dzieci w Jaworzu – grupy córki Kręgu Kobiet w Jaworzu. Zaczęliśmy od wysokiego
C, bo od spotkania ze wspaniałą pisarką, laureatką licznych nagród literackich oraz Orderu Uśmiechu, Renatą Piątkowską. Towarzyszyła jej niezwykła zawodowa
lektorka, Malwina Elżbieta-Kożurno.
Dzieci oraz dorośli z zaciekawieniem wysłuchali opowieści o niezwykłych zwierzętach, takich jak m.in. kotburmistrz czy słoniach. Autorka uchyliła też rąbka tajemnicy, co znajdzie się w jej najnowszej książce „Biszkopt, pingwin i reszta”. Z kolei pani Malwina po mistrzowsku przeczytała dwa rozdziały z książek Renaty Piątkowskiej. Śmiali się wszyscy, niektórzy nawet do
łez. Była też okazja, by kupić książki wspaniałej autorki, poprosić o autograf, dedykację czy wspólne zdjęcie.
I jeszcze udało się zebrać co nieco dla Kajetanka Maciejowskiego, bo to właśnie obok integracji dzieciaków
i poznania najprawdziwszej pisarki było celem naszego
spotkania. Przypominamy, że Kajtek cierpi na śmiertelny Zespół Canavan. Uratować go może terapia genowa
w USA. Na jej przeprowadzenie potrzeba 5 mln złotych.
Mamy wspaniałe dzieciaki, które czytają, słuchają, myślą i ciągle potrafią się śmiać i bawić w chowanego
i pełne są wrażliwości, empatii i chęci pomocy. A na

tym spotkaniu przypomnieliśmy sobie, że i my, ci nieco starsi, jesteśmy dziećmi, tylko większymi.
Krąg Dzieci nadal się kręci. Zapraszamy na kolejne spotkania i warsztaty.
Szczegółowe informacje znajdziecie na naszej grupie
na Facebooku – Krąg Dzieci w Jaworzu. A Kajtkowi możecie pomóc na stronie https://www.siepomaga.pl/kajetan oraz grupie na FB Oktagon Kajetanka – ZNOKAUTUJMY śmiertelnego Canavana – licytacje.
Kinga Dołobowska-Jacek

NAJFAJNIESZE MIEJSCE DLA DZIECI...

ŚWIETLICA KORALOWA
ZAPRASZA WSZYSTKIE DZIECI Z JAWORZA W WIEKU 7-15 LAT
Na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022
Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych:
poniedziałek, wtorek, środa - 14.00 – 18.00.
Oferujemy:
• Ciekawe zajęcia: plastyczne, muzyczno-ruchowe, integracyjne,
sportowe, rekreacyjne,
• Zajęcia na świeżym powietrzu: gry i zabawy,
• Pomoc w nauce: pomoc w odrabianiu bieżących zadań, zajęcia
korekcyjne,
• Organizację czasu wolnego: spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki,
• Wykwaliﬁkowaną kadrę pedagogiczną: pedagodzy, wychowawcy
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym,
• Dzieci zapewniony mają suchy prowiant.
Zapisy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82 w dniach: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.00 – 15.00;
czwartek w godz. 7.00 – 17.00: piątek 7.00 – 13.00,
tel. 33 828 66 72,
lub bezpośrednio w świetlicy ul. Koralowa 19
od poniedziałku do środy
w godz. 14.00 -18.00.

ZAJĘCIA BEZPŁATNE!!!
Ilość miejsc ograniczona!
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Tyle samo lądowań,
co startów
15 września nasze przedszkolaki przywitały na jaworzańskim boisku gościa specjalnego – pana Mieczysława Brzezickiego, który przyleciał do nas helikopterem
i sprawił ogromną radość naszym dzieciom. Pan Mieczysław pasjonuje się metodyką szkolenia śmigłowcowego w lotach operacyjnych i instruktorskich w Polsce
oraz za granicą. Pilot w sposób bardzo ciekawy opowiedział przedszkolakom o swojej pracy, a także odpowiedział na wszystkie pytania zadane przez naszych

podopiecznych. Dzieci miały możliwość wejść do helikoptera i usiąść za jego sterami. Po powrocie do przedszkola słychać było pytania przedszkolaków: „kim zostaniesz?” oraz odpowiedzi „pilotem helikoptera”.
Serdecznie dziękujemy panu Mieczysławowi za bardzo ciekawe spotkanie, które na długo pozostanie
w naszej pamięci. Życzymy tyle samo lądowań, co startów oraz nieustannej przyjemności w przebywaniu nad,
w, lub pod chmurami.

Misiowa matematyka
Edukacja matematyczna rozpoczyna się tak naprawdę na długo przed tym, nim dziecko zacznie uczyć
się jej w szkole, dlatego grupa Żabek już od początku września systematycznie uczestniczy w zajęciach
prowadzonych według koncepcji „Dziecięcej matematyki”. To koncepcja wspomagania rozwoju umy-

słowego dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowaną tak, aby zapewnić im sukcesy w nauce.
Istotą wspomagania rozwoju jest odpowiednio organizowany proces uczenia się dzieci. Najważniejsze
są osobiste doświadczenia dziecka, dlatego podczas
zajęć nie ograniczamy się do oglądania obrazków
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i rozmawiania o przedstawionych tam obiektach, ale
jednocześnie aktywnie działamy. W trakcie dotychczasowych zajęć dzieci nabywały doświadczeń w zakresie autoprezentacji, starając się przy tym pokonywać swoją nieśmiałość. Brały udział w ćwiczeniach
pomagających kształtować świadomość schematu

własnego ciała, określały kierunki w sytuacjach zabawowych. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, zwłaszcza, że w nauce towarzyszą nam sylwetki misiów, które bardzo przypadły do gustu naszym Żabkom.
Ewa Caban

Kropkowy zawrót głowy
Międzynarodowy Dzień Kropki to święto, które ma na
celu pobudzić kreatywność, pomysłowość, talent czy
też odwagę w pokonywaniu trudności. Jest ono obchodzone na całym świeci 15 września. Przedszkolaki
w tym dniu uczestniczyły w różnych działaniach, których motywem przewodnim była kropka. Świętowanie tego dnia rozpoczęło się od poznania historii dziewczynki, która dzięki malutkiej kropce uwierzyła w swoje możliwości. Dzieci uczestniczyły w zabawach rucho-

wych z kropką, przeliczały kropeczki, układały wzory ,,kropeczkowe”, powstały piękne prace plastyczne,
a na koniec każdy mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w ,,kropkowej” fotobutce. Do zabawy zostali włączeni również rodzice. Wspólnie z dzieckiem mogli
uczestniczyć w tym dniu w zabawie, gdzie zadaniem
było naklejenie swojej kropki z imieniem na drzewie
pełnym kropeczek. W tym dniu w przedszkolu zapanował kropkowy zawrót głowy.
Anna Rak
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Cały rok będą się
pilnie uczyć

Fot. ARC

Pasowanie na przedszkolaka, które odbyło się 20 września, to ważna uroczystość dla dzieci. Dlatego cały tydzień w naszym przedszkolu trwały przygotowania
do tego święta. Dzieci pilnie ćwiczyły teksty piosenek
i wierszyków oraz układy taneczne. Każda grupa wykonała również wspaniałe prace plastyczne związane
z nazwą grupy: grupa młodsza namalowała „Misie”,
grupa średnia wykleiła „Tygryski” plasteliną, grupy starsze wykonały drzewo „Mądrych Sów” oraz
„Smerfy” techniką kolażu. Wszystkie przedszkolaki
wraz z nauczycielami rozmawiały na temat kodeksu
przedszkolaka.
20 września każda grupa miała do wykonania specjalne zadania taneczno-ruchowe. Nie zabrakło także zagadek, piosenek i pląsów. Pani dyrektor, po akcie ślubowania, pasowała każdego przedszkolaka dużą kredką. Pięknie ubrane dzieci obiecały, że cały rok będą pilnie się uczyć i bawić, i pięknie zachowywać. Miłym akcentem na koniec było uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów i książek.
Przedszkole nr 2

W każdym drzemią
ukryte talenty
Popularnym sposobem na urozmaicanie zajęć
przedszkolnych są obchody tak zwanych „nietypowych dni”, których w kalendarzu przedszkolnym nie brakuje. Dobór święta, które nauczyciel wraz z dziećmi chce uczcić, zależy przede
wszystkim od treści i wartości, które wychowawca pragnie przekazać swoim podopiecznym. Jedną z atrakcyjnych oraz kolorowych propozycji jest

Międzynarodowy Dzień Kropki – święto wzbudzające w dzieciach poczucie własnej wartości,
rozwijające talenty, kreatywność oraz odwagę
w pokonywaniu trudności.
Święto to miało swój początek w 2009 roku, w amerykańskim stanie Iowa, gdzie Terry Shay, kreatywny
edukator, przedstawił swoim podopiecznym książkę
Petera Reynoldsa ,,The Dot”. Jest to powieść o dziew-
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czynce, która nie wierzy w swoje zdolności i umiejętności. Trafia jednak na wspaniałą nauczycielkę,
dzięki której nabiera odwagi i wiary w swój talent.
A wszystko zaczęło się od małej kropki postawionej
na papierze. Od tej pory tysiące dzieci i dorosłych
przy okazji Dnia Kropki odkrywają swoje talenty.
Dzieci z grupy „Tygrysków”, Smerfów” oraz ,,Mądrych Sów” rozpoczęły obchody Dnia Kropki od poznania losów bohaterki książki ,,The Dot”, małej Vashti. Historia dziewczynki miała na celu uświadomienie dzieciom, iż w każdym z nich drzemią głęboko
ukryte talenty i czekają na odkrycie. Tego dnia przedszkolaki dostrzegły kropki tam, gdzie kiedyś nikt na
nie nie zwracał uwagi. Kropeczki pojawiły się również na ubrankach naszych przedszkolaków i stały
się świetną zabawą matematyczną. Dzieci wzajemnie liczyły kropeczki na koszulkach swoich kolegów
oraz porównywały, kto ma ich najwięcej, a kto najmniej. W tym dniu nie zabrakło zabaw przełamujących nieśmiałość przedszkolaków, wiary we własne
siły, a wszystkim tym aktywnościom towarzyszyła
kropka. Dzieci rozwiązywały wiele zadań matematycznych związanych z przeliczaniem kropek, tworzyły zbiory według określonych cech, na przykład
wielkości czy koloru kropki. Starsze przedszkolaki
świetnie poradziły sobie z ,,kropeczkowym” sudoku.
Nasi podopieczni tworzyli również dzieła plastyczne,
oczywiście z kolorową kropeczką w roli głównej. Po-

Fot. ARC

wstały przepiękne prace, które ozdobiły naszą szatnię. Na koniec zabaw z kropką była ,,kropeczkowa
dyskoteka” w rytmach ulubionych hitów przedszkolaków i oczywiście pamiątkowe zdjęcia w ,,kropeczkowej” fotobudce. Przedszkolaki bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w obchodach Dnia Kropki i już
nie mogą się doczekać kolejnego tego święta.
Przedszkole nr 2
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Koniec laby, czas pracy

Dyrektor Ewa Cholewik wita nowych uczniów.
Dwa miesiące wakacji już niestety za nami. Nowy rok
szkolny w pełnym rozkwicie, chociaż znowu z ograniczeniami sanitarnymi. Wprawdzie nie było typowego
rozpoczęcia, takiego, jak pamiętamy z lat ubiegłych,
z akademią i w tłumie pełnych emocji uczniów. Ale akademia online okazała się również sukcesem. Wszyscy
uczniowie spotkali się w swoim klasowym gronie, z wy-

chowawcami. Było wesoło, wspomnieniowo i, można
powiedzieć, „normalnie”. Pierwszaczki zostały uroczyście przyjęte w poczet uczniów naszej placówki, otrzymały upominki i poznały swoje nowe panie. Witając
wszystkich, pani dyrektor Ewa Cholewik życzyła bezpiecznego, zdrowego i pełnego wrażeń roku szkolnego. Zwróciła się również do ósmoklasistów z życzeniami, by efektywnie wykorzystali nadchodzące miesiące nauki, aby w maju bez stresu przystąpili do egzaminów, pełni wiary we własne siły i możliwości. Pomimo zdalnego ubiegłego roku szkolnego, zeszłoroczni ósmoklasiści bardzo dobrze poradzili sobie z egzaminami, uzyskując wyniki powyżej średniej.
Korzystając z pięknej pogody już począwszy od pierwszego tygodnia zainaugurowaliśmy sezon wycieczkowy.
Pierwszaczki oraz drugoklasiści wybrali się na pierwszą naukową wyprawę do jaworzańskiego Muzeum
Flory i Fauny Morskiej i Śródlądowej oraz Motylarni. Młodzi obserwatorzy zdobyli sporo nowej wiedzy,
zobaczyli przepięknie zamieszkane akwaria (wiedzą
już, gdzie jest Nemo!), a pająki i skorpiony były im niestraszne! Trzecio- i czwartoklasiści natomiast przemierzali górskie szlaki.
W trosce o poprawę bezpieczeństwa w naszej szkole
zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i uczniów. Celem było doskonalenie umiejętności właściwych zachowań w sytuacji
zagrożenia. Smaczku wydarzeniu dodała obecność zespołu jaworzańskiej OSP. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.

Klasy pierwsze 1 września.
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Pierwsze prace plastyczne.

Nie zapomnieliśmy także o świętach nietypowych.
W Dzień Kropki drugoklasiści ozdabiali kropki
w kropki.
Odbyły się również zajęcia integracyjne w klasach starszych pod okiem fachowców, żeby wszyscy jak najszybciej zapomnieli o izolacji spowodowanej nauczaniem
zdalnym.
Tradycyjnie doskonaliliśmy swoją sprawność ruchową.
Odbyły się szkolne zawody lekkoatletyczne. Niezwykle
miło nam poinformować, że świeżo pasowana pierwszoklasistka Tosia, jako najmłodsza w grupie dziewczyn, wywalczyła puchar za zajęcie drugiego miejsca
w turnieju szachowym w Pawłowicach i zdobyła III
kategorię szachową.
I w ten oto sposób, rzec można „z przytupem”, rozpoczęliśmy rok szkolny 2021/2022, z nadzieją, że w tej
stacjonarnej nauce dotrwamy bezpiecznie i zdrowo

Z wizytą w Motylarni.
do kolejnych wakacji. Wszystkim tego życzymy z całego serca.
Zespół Promocji Szkoły

Labirynty,
kalkulatory,
translatory...
24
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Komputery, tablety, smartfony – to w ostatnim czasie
nieodzowne elementy codziennego życia. Okazuje się,
że wcale nie muszą służyć tylko do gier, słuchania muzyki czy oglądania filmów. Można ich użyć również do
programowania. Ta umiejętność staje się coraz bardziej
przydatna – uczy logicznego i kreatywnego myślenia
czy konsekwentnego dążenia do celu.
Języki, których dziś najbardziej warto się uczyć, to języki programowania. Pandemia oraz nauczanie zdalne nie przeszkadzały w kodowaniu, skryptowaniu
i programowaniu naszym uczniom z klas 4.-8. Na zajęciach informatyki, a przede wszystkim koła robotyki
i programowania, powstało wiele ciekawych projektów.
Przy pomocy platform, takich jak: Scratch.mit.edu, Studio.code.org, PixBlocks, Python oraz Ms Teams uczestnicy zajęć prezentowali swoje pomysły, konsultowali

z nauczycielem i prezentowali swoje prace. Labirynty,
kalkulatory, translatory, tańczące w rytm muzyki postaci oraz barwne ilustracje – to niektóre projekty, którymi możemy się pochwalić.
Część pasjonatów robotów Lego mogła w czasie zdalnej nauki konstruować i programować roboty w domu,
korzystając z wypożyczonych zestawów. W ostatnim
czasie otrzymaliśmy wspaniałą nowinę, że mamy drużynę zagorzałych fanów Lego, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu castingu do nowej edycji programu Lego Masters TVN. Są to: Jakub z 8a i Kacper
z 7c. Trzymamy za nich bardzo mocno kciuki.
Dorota Krzykowska

Fot. pixabay
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Nasza pierwsza wyprawa
zmianach w przyrodzie. Na Dębowcu najpierw przyszedł czas na odpoczynek koło schroniska i opróżnienie plecaków z pyszności, które zapakowali rodzice,
a potem zaczęło się podziwianie pięknego widoku na
pobliskie miasto. Następnie zeszliśmy obok kapliczki na tor saneczkowy, który okazał się wielką atrakcją
(niektórzy zjechali nawet 10 razy).
Pogoda dopisała, wrażeń było dużo, klasa zebrała pochwały za bardzo dobre zachowanie. Słowem, pierwsza wspólna wycieczka okazała się bardzo udana. Można planować kolejne.
Mirosława Hawełek

Zdjęcia: ARC

Nowy rok szkolny, nowa klasa, nowi nauczyciele, nowy
wychowawca, nowe przedmioty… Dużo tych nowości,
które klasa czwarta musi poznać i „oswoić” na początku roku szkolnego. Najlepszą receptą na to jest wspólna
wycieczka i to w nasze piękne Beskidy. 15 września 4c
pod opieką nowej wychowawczyni i pana Rafała powędrowała do Doliny Luizy w Wapienicy, skąd wyruszyliśmy leśnym szlakiem na Dębowiec. Trasa łatwa, przyrodniczo ciekawa, było więc dużo czasu, aby lepiej się
poznać i zaprzyjaźnić. Ponadto w terenie poznawaliśmy rośliny i zwierzęta beskidzkich lasów, obserwowaliśmy linię widnokręgu, rozmawialiśmy o jesiennych

Klasa 4c na Dębowcu. W tle rozciąga się oczywiście Bielsko-Biała.
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Wolontariat
czas rozpocząć…
Pola Nadziei to pomysł importowany z Wielkiej Brytanii. Ale bardzo dobry – wymyślono je ponad pół wieku
temu w Edynburgu, w Szkocji, ale od tego czasu rozprzestrzeniły się w całej Europie. Nasza szkoła od wielu
lat wspomaga akcję charytatywną, która daje konkretne korzyści Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej, dlatego od zbiórki na rzecz Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego postanowiliśmy rozpocząć tegoroczną działalność. Trzynastu uczniów kl. VIII ze Szkolnego Koła Wolontariatu zebrało 460 zł ze sprzedaży słodyczy na szkolnym kiermaszu. Uczniowie klas 1-8 byli wyraźnie stęsknieni za
słodkimi dodatkami do śniadania i już po dwóch godzinach wykupili wszystkie galaretki, ciasta, tosty i gofry.
Będziemy się starać regularnie organizować kiermasze charytatywne, ponieważ wiele społecznych organizacji potrzebuje pomocy z powodu lockdown’u. Rozpoczniemy od wsparcia lokalnych jaworzańskich inicjatyw, ale nie zapomnimy o organizacjach prozwierzęcych, których przedstawicieli gościliśmy w naszej
szkole oraz na Jaworzańskim Wrześniu. Wszystkim
kochanym łasuchom, czyli szkolnym darczyńcom i ich
Rodzicom z góry dziękujemy.
Wolontariusze 8a

Międzynarodowy
Dzień Kropki
15 września jest obchodzony International Dot Day,
czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Święta kreatywności, odwagi oraz zabawy nie mogło zabraknąć
i w naszej szkole. Zarówno uczniowie klas młodszych,
jak i starszych, od samego rana cieszyli się tym dniem.
Młodsi oglądali krótką prezentację multimedialną na
temat kropkowej sztuki Aborygenów, doskonalili tabliczkę mnożenia z kropką w tle. Ponadto zaprezentowali swoje imiona oraz zainteresowania na specjalnych
kartach, które następnie dzięki aplikacji Quiver stały
się trójwymiarowymi pięknymi kolorowymi kropkami. Przygotowali także bardzo ciekawe prace plastyczne podpisane w języku angielskim. Uczniowie obejrzeli także krótki film prezentujący bohaterkę książki Petera Reynoldsa „The Dot” - małą Vashti, dziewczynkę,
która dzięki małej kropce zmieniła sposób myślenia

26

październik 2021

październik 2021

Szkoła Podstawowa nr 2

o sobie i uwierzyła we własne możliwości.
Natomiast uczniowie starszych klas na lekcji plastyki
prowadzonych przez panią Annę Wiśniewską przygotowali bardzo oryginalne i kreatywne prace - kolaże
tematyczne w kształcie kropki.
Nie tylko młodzież, ale i grono pedagogiczne świętowało, zakładając tego dnia garderobę w kropki oraz kropeczki. Pojawiły się koszule, sukienki w grochy, nawet
wesołe, kolorowe w kropki skarpety. To był naprawdę
zakropkowany dzień!

Zatrzymać lato...
Zatrzymać lato...”Ciekawe dlaczego?” obierane owoce ciemnieją?
Sezon na świeże warzywa i owoce przemija nieubłaganie. Nie da się ukryć, że jesień zbliża się coraz większymi krokami. Aby cieszyć się latem również w miesiącach jesienno-zimowych możemy sięgnąć do spiżarni po przetwory lub do zamrażalnika.
Klasy 3 podczas jednej ze swoich lekcji, uczyły się tej
bardzo przydatnej sztuki, jaką jest robienie przetworów na chłodne zimowe wieczory. Krok po kroku powstawały gruszki z goździkami, jabłka z cynamonem,
śliwki w cukrze a także maliny i brzoskwinie, które
uświetnią deser serwowany przez babcię i dziadka.
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To właśnie dla nich uczniowie wykonali pyszne prezenty, które wręczą z okazji ich święta przypadającego 21 i 22 stycznia. Dzieci bawiły się świetnie, od podstaw wykonywały przetwory, na początku obierając
owoce, krojąc w drobną kostkę, zasypując korzennymi
przyprawami oraz cukrem. W ramach Innowacji Pedagogicznej „Ciekawe dlaczego?”, która przeprowadzana jest w klasach 3, dowiedziały się również, dlaczego
obierane owoce ciemnieją oraz jak przebiega proces
pasteryzacji, który ma na dłużej zatrzymać smak lata
w ich pamięci. Dzieci w ramach przeprowadzanej innowacji co miesiąc będą poznawać kolejne ciekawostki, które na bieżąco będziemy prezentować w kolejnych artykułach.
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Podoba ci się hala sportowa?
– Może być! Tak odpowiedziała na pytanie dyrektor
Szermańskiej młoda dama, która przybyła na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 do Szkoły Podstawowej nr 2. Pierwszego września powitaliśmy nowych
uczniów, którzy zasilili szeregi dwóch klas pierwszych, a także dzieci i młodzież klas starszych. Nowy
rok szkolny rozpoczęliśmy akademią, którą przygotowała klasa 5a. Organizacja tej właśnie akademii nie
należy do najłatwiejszych, a to dlatego, że uczniowie
muszą przystąpić do pracy w ostatnim tygodniu wakacji. Piątoklasiści nie zawiedli, stawili się punktualnie i
choć trochę zagubieni, z niedowierzaniem czytali scenariusz o pierwszym dzwonku, stęsknionych ławkach

i pożegnaniu beztroskiej zabawy, stanęli na wysokości
zadania. Oprócz krótkich wierszy o wakacjach i szkole
uczniowie klasy 5 przygotowali występ muzyczny na
bum- bum rurkach, zaprezentowali Mazurka D- dur
op.33 Fryderyka Chopina oraz motyw muzyczny z filmu „Piraci z Karaibów”.
Oprócz życzeń sukcesów, samych piątek i szóstek życzyliśmy wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom,
aby ten rok szkolny upłynął nam w zdrowiu i spokoju.
Abyśmy mogli jak najdłużej uczyć się w murach szkoły bez widma zdalnego nauczania.
Zespół humanistyczny
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Wszystkie archiwalne numery „Echa Jaworza”
przeczytasz na stronie OPG Jaworze
www.opgj.pl/echo-jaworza
paracanurus hepatus

Przedszkole sportowe

Żłobek

Język angielski prowadzony
metodą Teddy Eddie
Codzienne zajęcia sportowe
Rytmika i anglorytmika
Warsztaty plastyczne
Piłka nożna
Basen
Zajęcia ogólnorozwojowe
ZumbaKids
Dogoterapia
Codzienne czytanie
Gry i zabawy grupowe

USŁUGI OGRODNICZE
R. i S. SKĘPIEC
Tel.797 925 631, 515 163 760

732 702 781

www.misioland-jaworze.pl
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43-384 Jaworze
ul. Wapienicka 54
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Poziomo:

52) Odbiera fale (bywa na dachu)

1) Zdrewniała część rośliny włóknistej, od której wziął nazwę
obecny miesiąc
6) Ten pomnik wzniesiony przez Filipa Ludwika na
jaworzańskim cmentarzu w 1817r. upamiętnia przodków
rodu Saint-Genois
10) Piłka poza boiskiem
11) Utarty pogląd, schemat myślowy
12) Wyborca
14) Boisko piłkarskie przy SP nr 2 w Jaworzu
15) Odmiana gipsu dla rzeźbiarzy
16) Lampka kieszonkowa
19) Naczelne bóstwo egipskie
22) Płatnicze blankiety
25) Góra w Turcji, do której dopłynęła arka Noego
26) Miasto we Włoszech, z którego pochodziła królowa Bona
27) Jadalne kasztany
28) Krzew z czarnymi owocami
30) Komendant AK, który podjął decyzję o rozpoczęciu i
zakończeniu Powstania Warszawskiego
31) Droga nad terenem zabudowanym
35) Zamyka przejazd
39) Kierownica statku
40) Aromatyczny trunek
41) Opiekunka Stasia i Nel, towarzyszka Kalego
42) Król perski, który podbił Babilon
44) Powiew, pęd powietrza
45) Dożynkowy lub laurowy
48) Plakat reklamowy
49) Szeroki szal futrzany
50) Toastowa liczba
51) Podwarszawska miejscowość kojarzona z bitwą w 1809
roku

Pionowo
1) Jednostka ciśnienia
2) Młody konik
3) Fitoterapeuta
4) Poczucie piękna, elegancja
5) Dostarcza nam wodę z Wapienicy
6) Zazdrośnik - zabójca z tragedii Szekspira
7) Wybrany król przed koronacją
8) Klub sportowy z Mediolanu
9) Południowa z Seulem
13) Egzotyczne pnącze
17) Największa rzeka na Ziemi
18) Wojskowy kolor
20) Zakończenia rękawów lub spodni
21) Obuwie na jesienne słoty
22) Główna ulica w Jaworzu Nałężu
23) Galeria nad nawami
24) Mleczne cukierki lub kwiaty
28) Dobroczyńca, zaprzeczenie egoisty
29) Napad, natarcie
32) Tenisowa zagrywka
33) Miara gruntu
34) Wstępne informacje
35) Nieżyjący już artysta kabaretowy rodem z Bielska
36) Mobilny komputer
37) Były Rzecznik Praw Obywatelskich
38) Subtelna różnica
39) Z nich smaczne kotlety
43) Urlopowy już minął
46) Wzniosłe myśli
47) Wartość przedmiotu
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Zdjęcia: Lucjusz Cykarski, Aneta Kwaśna

Skoczne
pożegnanie lata

