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Jaworzański Wrzesień 2022
Irena Stekla, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Jaworza i stojący na jego czele 
Ryszard Stanclik byli tegorocznymi gazdami dożynkowymi. Najważniejsza impreza 
w naszej miejscowości odbyła się w drugi weekend września. Mimo niekorzystnych 
prognoz, nie było tak źle, choć momentami mocno lało. – Nasze towarzystwo działa 
już dość długo, bo od 38 lat. Zaproszenie do bycia gazdami dożynkowymi jest tak na-
prawdę nie tylko dla nas, ale całego Towarzystwa Miłośników Jaworza. To jednocze-
śnie wielki zaszczyt i wyróżnienie – mówili zgodnie pani Irena i pan Ryszard. 
Irena Stekla przypomniała jednocześnie, że dawniej, kiedy Jaworze nie było samo-
dzielną gminą, pełniła wspólnie z mężem honory gazdów dożynkowych. 
Więcej o 34. edycji Jaworzańskiego Września piszemy w środku numeru.
  (wot)
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Do dwóch razy sztuka…
Duże brawa należą się dla Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego, który już po raz drugi walczył o wspar-
cie swojego projektu w Marszałkowskim Budżecie Oby-
watelskim. Jak się okazuje, czasami nawet powiedze-
nia się nie sprawdzają. W tym przypadku trzeba by bo-
wiem napisać „do dwóch razy sztuka”. Projekt „Strefa 
sportu – budowa boiska multisportowego w Młodzie-
żowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu” otrzy-
mał 2932 punkty (głosy) i będzie realizowany.
– To nie będzie boisko tylko dla naszych wychowan-
ków. Przyjść będzie mógł każdy z ulicy. Poważnie my-
ślimy o tym, żeby w miesiącach zimowych, kiedy bę-
dzie odpowiednio zimno, zalewać cały teren i mieć lo-
dowisko – powiedział „Echu Jaworza” Jarosław Bon-
czek, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego. – W tym miejscu w imieniu swoim oraz chło-
paków bardzo chciałem podziękować za głosy – do-
dał. Na pewno strzałem w dziesiątkę okazało się usta-
wienie przez MOW stoiska w czasie Jaworzańskiego 
Września. Zainteresowanie było bardzo duże. W so-
botę i niedzielę swój głos na projekt oddało mnóstwo 
mieszkańców oraz gości.
W opisie projektu, który można znaleźć na stronie in-
ternetowej https://bo.slaskie.pl/, czytamy: „Zadanie 
obejmować będzie zaprojektowanie oraz budowę wie-
lofunkcyjnego boiska zewnętrznego o nawierzchni mo-
dularnych płyt propylenowych spełniających wymogi 

dla tego typu obiektów. Boisko o wymiarach 40x20 m 
wraz ze strefą bezpieczeństwa szerokości 1 m odpo-
wiada wymiarom boiska do piłki ręcznej i piłki nożnej 
halowej, wyposażone będzie w bramki dla tych dyscy-
plin. W poprzek boiska umieszczone zostanie boisko 
do koszykówki oraz siatkówki o wymiarach 18 x 9 m, 
na których możliwa będzie gra w siatkówkę oraz ko-
szykówkę po zamontowaniu słupków, siatki oraz ko-
szy. Ponadto na boisku będzie można wykonywać ćwi-
czenia ogólnorozwojowe, jeździć na rolkach, wrotkach, 
będzie możliwość korzystania przez osoby niepełno-
sprawne w tym na wózkach. Boisko będzie przystoso-
wane do uprawiania sportów zimowych. Całość będzie 
ogrodzona piłkochwytami oddalonymi od linii boiska 
o około 1,5 m i wysokimi na 4-5m”.
– Jesteśmy bardzo szczęśliwi i wdzięczni za wszystkie 
głosy. Już dziś zapraszamy wszystkich do nas – dodał 
Jarosław Bonczek.
Boisko dobrze widoczne z ulicy Zdrojowej będzie bu-
dowane w przyszłym roku. Optymistyczny wariant za-
kłada, że będzie gotowe jeszcze przed wakacjami. Sza-
cunkowy koszt projektu to 374 tysięcy 900 złotych. Ja-
worzański MOW nie wyłoży ze swojego budżetu ani 
złotówki. Jest też szansa, że w miesiącach zimowych 
boisko będzie się zamieniało w... ogólnodostępne lo-
dowisko.

Tomasz Wolff

„Tu na razie jest ściernisko, ale będzie”… wielofunkcyjne boisko.
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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.

Niecodzienny 
album
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Ja-
worzu powiększyło się o nowy eksponat. Stało się to 
trochę niespodziewanie. Oto bowiem podczas Jawo-
rzańskiego Września Jan Chmiel, wiceprezes Bielskiego 
Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” w Biel-
sku-Białej przekazał na ręce wójta Radosława Ostałkie-
wicza niecodzienny album. Zawiera on blisko 50 wido-
kówek wraz z autografami, które bosman Erwin Paster-
ny, twórca placówki muzealnej, przesyłał do śp. Jana 
Stekli, wujka pana Jana, z każdego rejsu po świecie w 
latach 1952-1979. Znajdziemy tam pocztówki nie tylko 
z Europy, ale także Afryki, obu Ameryk, Azji i Australii 
czyli z większości kontynentów.
– Skatalogowanie i opisy do pocztówek wykonał i pie-
czołowicie przechował wujek Janka Chmiela, śp. Paweł 
Stekla, a zarazem syn Jana Stekli – napisał w mediach 
społecznościowych Radosław Ostałkiewicz, który jed-
nocześnie podziękował za dar. Ten został przekazany 
na ręce Barbary Szermańskiej, dyrektor placówki mu-
zealnej oraz jego kustosza, Bartosza Czadera. Jak za-
pewnił, album już wkrótce będzie można oglądać. Na 
udostępnionej na Facebooku jednej z widokówek, Er-
win Pasterny „pozdrawiał z Ceylonu”. Takich perełek 
jest dużo więcej.
Erwin Pasterny urodził się 31 maja 1928 roku w Ja-
worzu. Szybko wyruszył w wielki świat, by rozpocząć 
przygodę z morzami i ocenami. W latach 60. XX wie-
ku podarował placówce w Jaworzu Średnim sprepa-
rowane okazy roślin i zwierząt, które stały się podsta-
wą do założenia wyjątkowego muzeum.

(wot)

Radosław Ostałkiewicz (drugi z prawej) otrzymał al-
bum od Jana Chmiela (pierwszy z prawej).
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Przysiądźmy na ławeczce, 
może usłyszymy chichot…

Taka okazja zdarza się raz na kilka lat, a może jesz-
cze rzadziej. W drugi piątek września do Jaworza 
przyjechała Anna Dymna, pierwsza dama polskie-
go teatru. Pod Błatnią pojawiła się razem z Krzysz-
tofem Orzechowskim, profesorem sztuk teatralnych, 
reżyserem i aktorem, a w latach 1999-2016 dyrekto-
rem Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.  
Z kolei z Wrocławia dotarł Lechosław Dymny z rodzi-
ną. Okazją było odsłonięcie ławeczki Wiesława Dym-
nego, pierwszego męża pani Anny, tuż obok kaplicz-
ki w Nałężu. Druga w naszej miejscowości ławeczka 
to inicjatywa Stowarzyszenia „Jaworze-Zdrój” oraz 
władz gminy. – Dziękuję pani, że zgodziła się do nas 
przybyć – mówił, witając najważniejszego gościa Ra-
dosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza. – Tym bardziej 
że to jest taka chwila, kiedy pani uśmiech jest nam 
niezbędny. Witam też Lechosława Dymnego, który  
z nami rozmawiał blisko rok temu, kiedy ten pomysł 
zaczął być realizowany. Najbardziej mi szkoda, że 
nie ma z nami śp. Andrzeja Śliwki, nałężanina, któ-
ry był „ojcem chrzestnym” tej ławeczki. Będąc pierw-
szym prezesem Stowarzyszenia „Jaworze-Zdrój” ten 
pomysł rozwijał i nam go zaszczepił – dodał samo-
rządowiec.
Grzegorz Nędzka, prezes stowarzyszenia, także dzię-
kował Annie Dymnie oraz Lechosławowi Dymnemu 

i jednocześnie podkreślił, że ławka została sfinanso-
wana z pieniędzy z Lokalnej Grupy Działania „Zie-
mia Bielska”. Chodzi konkretnie o projekt „Ławeczka 
Wieśka Dymnego” w ramach „Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
– Myślę, że będzie to kolejne miejsce w Jaworzu od-
wiedzane przez miejscowych oraz turystów – wyra-
ził nadzieję.
Piątek 9 września był dla Anny Dymnej bardzo wzru-
szający. W rozmowie z „Echem Jaworza” (wywiad 
powinien ukazać się jeszcze w tym roku) przyznała, 
że nie była tutaj od lat 70. XX wieku (Wiesław Dym-
ny zmarł 12 lutego 1978 roku w Krakowie – przyp. 
red.). Przyjechała raz, ale trochę się pogubiła i wró-
ciła speszona do Krakowa. 
– Dziękuję za to, że w ogóle tutaj jestem. Jest pięknie, 
wy jesteście. Dowiedziałam się, że ta ławeczka Wieś-
ka to inicjatywa społeczna. Słyszę jego chichot zza 
chmurki, na pewno jest szczęśliwy – mówiła Anna 
Dymna. Jak dodała, taka ławeczka Wiesławowi Dym-
nemu po prostu się należała. – To był człowiek nie-
zwykły, takich ludzi naprawdę jest mało. Ja w swo-
im życiu, które jest drogą, spotkałam niewiele osób 
jego formatu – przekonywała zebranych.
Od lat 50. we Wrocławiu mieszka Lechosław Dym-

Uroczyste odsłonięcie ławeczki. Od lewej: Lechosław Dymny, Anna Dymna i Grzegorz Nędzka.
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ny. Do Jaworza stara się jednak przyjeżdżać w mia-
rę regularnie, raz w roku – w Nałężu pozostał dom  
i działka, które przepisał mu jego ojczym.
– Ławeczka to na pewno fajny pomysł. Brat będzie 
sobie mógł porozmawiać z Nepomucenem – śmiał 
się pan Lechosław.
Na uroczystości w Nałężu przybyli także kole-
dzy ze szkolnej ławy. Jeden z nich, Roman Rucki, 
poprosił o opublikowanie takiego wspomnienia  
w „Echu Jaworza”: „Wiesiek pojawił się w szkole  
w 1948 roku. Szybko zjednał sobie kolegów, chociaż 
do niektórych miał zadziorny stosunek. Był pilnym 
uczniem. W roku 1949 pożegnaliśmy szkołę w Jawo-
rzu, by dalszą naukę podjąć w innych placówkach 
w różnych kierunkach. Ostatni raz spotkałem go  
w 1952 roku na dworcu kolejowym Jaworze - Jasie-

nica. Nie podobał mi się jego ubiór stanowiący po-
darte spodnie, kraciastą koszulę, bose nogi w san-
dałach (zaczątki nowej mody). Było to moje ostatnie 
spotkanie z Wieśkiem”.
Gościem uroczystości był także Władysław Nikiel, 
który przyniósł należący do jego matki Eugenii pa-
miętnik. Dorastający Dymny zostawił w nim wpis: 
– Choć nie jestem artystą, wierszy nie pisuję, lecz do 
Pani pamiętnika, chętnie się „wmaluję”. Do wieńca 
wspomnień dorzucił Wiesław Dymny.
Wizytę w Jaworzu Anna Dymna z Krzysztofem 
Orzechowskim rozpoczęła od spotkania z władza-
mi gminy w „Trzydziestce”, po uroczystości odsłonię-
cia ławeczki przyszedł czas na spotkanie autorskie  
z pierwszą damą polskiego teatru.

Tomasz Wolff

Anna Dymna „przytuliła” się do swojego pierwszego męża.
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Jaworzański Wrzesień 
za nami

W sobotę 10 września od rana odbywały się w Jaworzu 
rozgrywki sportowe, w tym cieszące się od lat sporym 
zainteresowaniem publiczności międzynarodowe za-
wody Strong Drwal, w których sportową rywalizację 
w duchu fair play toczyły drużyny czeskich i polskich 
drwali. Sobotnie popołudnie to już czas pełen rozryw-
ki i artystycznych wrażeń. Na deskach jaworzańskie-
go amfiteatru można było podziwiać ciekawe wystę-
py artystyczne. Przed licznie zgromadzoną widownią 
wystąpił znany z telewizyjnych programów kabareto-
wych mim Ireneusz Krosny, który zafundował widzom 
fantastyczną zabawę, prezentując skecze pełne dużej 

dawki humoru. Następnie wystąpiła kapela „PoPiero-
nie” z Żywca, która zaprezentowała muzykę folkową 
z różnych zakątków Europy. Gwiazdą sobotniego wie-
czoru był zespół „Future Folk”, słynący z wykonywa-
nia elektronicznej muzyki tanecznej drum’n’bass i dub-
step z elementami folku góralskiego. Musimy przyznać, 
że show w wykonaniu artystów porwało jaworzańską 
publiczność, która to w tanecznym klimacie pozosta-
ła aż do późnych godzin nocnych. Pierwszy dzień Ja-
worzańskiego Września zakończyła bowiem dyskote-
ka z Radiem Bielsko, którą brawurowo poprowadził 
Dj Johnny Ki.

Jeszcze długo będziemy wspominać XXXIV 
Jaworzański Wrzesień, obfitujący  
w różnorodne wydarzenia czas. 
Było i muzycznie, i tanecznie, i sportowo... 
I jak zawsze pysznie.
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Niedziela to już czas na święto żniw, czyli dożynki, 
które rozpoczęły się tradycyjnym korowodem. Ten 
przemierzył drogi centrum Jaworza, aby w efekcie 
dotrzeć do amfiteatru, gdzie jego uczestnicy zosta-
li przywitani przez władze samorządowe Gminy Ja-
worze. Trzeba przyznać, że jaworzański korowód  
w tym roku był wyjątkowo urozmaicony. Można było 
podziwiać zarówno tradycyjne maszyny rolnicze, 
jak i motocykle, a nawet pokazy jeździeckie. O to, 
by było kolorowo, zadbały też dzieci i młodzież z na-
szych szkół. Po zakończeniu prezentacji korowodu, 
w amfiteatrze odbyło się nabożeństwo ekumenicz-
ne, które celebrowali wspólnie księża z Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej oraz Rzymskokatolickiej Para-
fii Opatrzności Bożej w Jaworzu. Podczas nabożeń-
stwa dziękowano za trud rolników oraz pracę przed-
siębiorców. Po nabożeństwie rozpoczął się tradycyj-
ny ceremoniał dożynkowy z udziałem tegorocznych 
gazdów dożynkowych – Ireny Stekli oraz Ryszarda 
Stanclika z Towarzystwa Miłośników Jaworza. Warto 
podkreślić, że w tym roku po raz pierwszy rola gaz-
dów dożynek powierzona została przedstawicielom 
organizacji pozarządowych. Stało się tak dlatego, że 
nasza gmina z roku na rok staje się coraz mniej rol-
niczą, a co za tym idzie coraz mniej osób pracuje 
przy uprawie ziemi. Obecnie tradycje i regionalne 
dziedzictwo kulturowe kultywowane są przez sto-

warzyszenia i inne organizacje prężnie działające 
na terenie Jaworza. To właśnie członkowie tych or-
ganizacji podtrzymują świadomość o historii i tra-
dycji naszego regionu wśród lokalnej społeczności. 
Podczas uroczystości wójt Jaworza Radosław Ostał-
kiewicz nawiązał m.in. do trudnej, a zarazem bar-
dzo odpowiedzialnej pracy rolników. Głos zabrał tak-
że przewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew 
Putek, a także przedstawiciele starosty bielskiego 
oraz zaprzyjaźnionych z Jaworzem gmin partner-
skich. Po części oficjalnej przyszedł czas na występy 
artystyczne. Na deskach jaworzańskiego amfiteatru 
zaprezentował się Zespół Regionalny „Jaworze” –  
w muzycznym, jak i też tanecznym repertuarze lu-
dowym. Następnie przed licznie zgromadzonymi wi-
dzami wystąpił węgierski chór żeński z zaprzyjaź-
nionej gminy Jászszentandrás. Po nim zaprezento-
wały się Kapela Góralska „Beskidzcy Zbóje” oraz ze-
spół folkowy „Tekla Klebetnica”, porywając widzów 
do wspólnej zabawy. Świętowanie zakończyła zaba-
wa taneczna z zespołem „Silesian Tyrol Band”, która 
trwała do późnych godzin wieczornych. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli swoją pracę 
w przygotowanie tych wspaniałych i niezapomnia-
nych dwóch wrześniowych dni.

Urząd Gminy Jaworze
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Ostatni dar

Na pierwszym planie

Tegoroczne dożynki stały się okazją do promowania 
ciekawej i pożytecznej inicjatywy. Między amfiteatrem 
a siedzibą Ośrodka Promocji Gminy Jaworze stanę-
ło stoisko „Ostatni dar.  Świadectwo woli”, na którym 
promowano ideę transplantacji. Na miejscu pojawił się 
20-letni Kamil Lorek, pomysłodawca Ostatniego Daru, 
nieformalnej grupy założonej przed dwoma laty przez 
uczniów Bielskiej Szkoły Przemysłowej, dziś już studen-
tów. – Od tego czasu próbują przybliżyć mieszkańcom 
województwa śląskiego ideę transplantacji, której to-
warzyszy wiele negatywnych mitów i przekonań. Prze-
prowadzają wywiady z biorcami narządów, rodzinami 
dawców, lekarzami oraz koordynatorami transplanta-
cyjnymi. Przede wszystkim chcą zachęcić do tego, by 
rozmawiać za życia ze swoimi bliskimi na temat ewen-
tualnego przeszczepienia narządów! Większość Pola-
ków nie jest świadoma tego, że według prawa polskie-
go każdy z nas jest potencjalnym dawcą narządów, chy-
ba że za życia zgłosi sprzeciw. Rodzina nie decyduje 
o przeszczepieniu czyichś narządów, a jedynie infor-
muje, jaka była wola ich bliskiego za życia – takie in-
formacje można znaleźć o grupie.  
W czasie Jaworzańskiego Września Kamil Lorek roz-
dawał na stoisku świadectwa woli, które informują na-
szych bliskich o tym, że posiadacz tejże karty wyraża 
zgodę na pobranie po śmierci swoich komórek, tkanek 
i narządów do przeszczepienia. Taką plastikową dekla-
rację można schować na przykład do portfela. – Cał-
kowicie popieram ideę zostawienia narządów na zie-
mi do dyspozycji innych, jako że tam, gdzie się udamy 
(niezależnie od przekonań), nasze serca, nerki, siat-
kówki czy wątroby nie będą nam absolutnie potrzeb-
ne. A może one przedłużą nam chociaż tak symbolicz-
nie nasz pobyt na trzeciej planecie od Słońca – napi-
sał w mediach społecznościowych Radosław Ostałkie-
wicz, wójt Jaworza.

(wot)
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Kamil Noga z Jadwigą Nogą, mieszkanką Śląska Cie-
szyńskiego, która żyje dzięki podarowanemu przez 
Dobrą Duszę sercu, a także z wójtem Jaworza, Rado-
sławem Ostałkiewiczem.

Co dalej ze Średnią?
Ulicę Średnią czekają spore zmiany. Urząd Gminy we 
wrześniu przeprowadził postępowanie przetargowe, 
które podzielone zostało na dwie części. Zadanie „Po-
prawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Śred-
niej w Jaworzu”, w ramach pierwszego zakresu, za-
kłada takie działania, jak montaż azyli wraz ze słup-
kami przeszkodowymi U-5b, oznakowanie pionowe  
i elementy pozostałe bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go oraz wykonanie wyniesionej tarczy skrzyżowania 
na ul. Średniej z ul. Kolonia Dolną, Malwową, a także 
Pagórkową i Graniczną. 
Z kolei część druga obejmuje przebudowę fragmen-

tu chodnika na ul. Średniej przy skrzyżowaniu z Wa-
pienicką.
W budżecie Gminy Jaworze przeznaczono na wspo-
mniane wyżej prace 230 tysięcy złotych. Tymczasem 
do przetargu przystąpiła tylko jedna firma, która osza-
cowała koszty na ponad 310 tysięcy (w części pierw-
szej mowa jest o nieco ponad 275 tysiącach, koszt dru-
giej oszacowano na blisko 40 tysięcy). Wobec powyż-
szego umowa z wykonawcą na realizację zadania bę-
dzie mogła zostać podpisana, jeśli Rada Gminy Jawo-
rze zdecyduje o przeznaczeniu dodatkowych środków 
finansowych na ten cel.  (wot)
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Trwa program bezpłatnych szczepień profilaktycznych 
przeciwko zakażeniom pneumokokowym skierowany 
do mieszkańców gminy Jaworze. Dzięki takim działa-
niom profilaktycznym można ochronić się przed bak-
terią będącą przyczyną chorób układu oddechowego, 
w tym groźnego dla zdrowia i życia pneumokokowe-
go zapalenia płuc. 

Kwalifikacja do programu
Do programu zostaną zakwalifikowane osoby po 65. 
roku życia, zamieszkałe na terenie Gminy Jaworze, któ-
re nie były szczepione szczepionką przeciwko pneu-
mokokom i nie posiadają przeciwwskazań lekarskich 
do takiego szczepienia oraz wyrażą pisemną zgodę do 
udziału w programie. O przystąpieniu do programu bę-
dzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Programem będą objęte wszystkie osoby z populacji 
docelowej, spełniające kryteria włączenia, do wyczer-
pania środków finansowych.
Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych szczepie-
nie przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus 
Pneumoniae dla osób dorosłych jest szczepieniem za-
lecanym, nieobowiązkowym. Program polityki zdro-
wotnej jest dobrowolną inicjatywą Gminy Jaworze i z 
uwagi na ograniczone środki finansowe może nie objąć 
wszystkich mieszkańców gminy powyżej 65. roku życia.

Świadczenia zaplanowane w programie
Program zakłada przeprowadzenie:
* lekarskiego badania kwalifikacyjnego,
* podania szczepienia,
* akcję informacyjno-edukacyjną.

Realizator programu:
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ja-
worzu przy ul. Leczniczej 282 
tel. kontaktowy: (33) 8172-234
e-mail: info@osrodekjaworze.com
www: https://osrodekjaworze.com/

Pozytywna opinia o programie
Program uzyskał warunkowo pozytywną opinię pre-
zesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji, nr 
20/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. Treść dokumentu zo-
stała dostosowana do uwag zawartych w opinii.

Opis problemu zdrowotnego
Streptococcus pneumoniae (pneumokoki) są to mikro-
organizmy kolonizujące górne drogi oddechowe, przy-
czyniające się do powstawania zarówno zakażeń in-
wazyjnych (z krwiopochodnym rozsiewem bakterii) 
jak i zlokalizowanych (umiejscowionych). Rezerwuar 

tego patogenu stanowi jedynie nosiciel lub człowiek 
chory. Do transmisji dochodzi podczas kontaktu czło-
wiek-człowiek, a bakteria przenosi się drogą kontak-
tu bezpośredniego lub/i drogą kropelkową, podczas 
kaszlu i kichania. Wrotami zakażenia są górne dro-
gi oddechowe.
Pneumokoki mogą wywoływać choroby, takie jak zapa-
lenie: opon mózgowo-rdzeniowych, ucha środkowego, 
zatok, płuc (przebiegające z posocznicą i zapaleniem 
opon mózgowo-rdzeniowych), kości, otrzewnej, osier-
dzia, wsierdzia oraz zakażenie tkanek miękkich. Naj-
cięższą postacią zakażenia pneumokokowego jest tzw. 
inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP). W pojęciu 
tym mieści się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 
sepsa (posocznica) i zapalenie płuc z bakteriemią.
Streptococcus pneumoniae jest wiodącym czynnikiem 
etiologicznym zakażeń na świecie. Zakażenie pneumo-
kokami występuje we wszystkich grupach wiekowych, 
szczególnie narażone są dzieci poniżej 2. roku życia  
i osoby powyżej 65. roku życia. Ponadto na zakażenia 
podatne są osoby z wrodzonymi lub nabytymi zaburze-
niami odporności humoralnej, z brakiem śledziony lub 
jej niewydolnością, chorzy na AIDS, dzieci z implanta-
mi ślimakowymi oraz dzieci uczęszczające do żłobka  
i przedszkola. Powszechnym miejscem pobytu pneumo-
koków są śluzówki nosa i gardła. Jeśli bakterie tylko się 
tam znajdują, nie wywołując żadnych objawów choro-
bowych, mówi się o nosicielstwie. To najczęstsza for-
ma współistnienia pneumokoków z człowiekiem, do-
tycząca głównie najmłodszych dzieci do 5. roku życia.
Obecnie skutecznym sposobem wykorzystywanym  
w profilaktyce zakażeń pneumokokowych są szczepie-
nia ochronne, których celem jest zmniejszanie ryzyka 
występowania inwazyjnych chorób pneumokokowych, 
jak i stymulacja odpowiednich mechanizmów układu 
odpornościowego w przypadku zakażenia.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bezpłatne szczepienia 
przeciwko zakażeniom 
pneumokokowym dla jaworzan
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Urząd Gminy informuje
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Parafia ewangelicka

Muzyczne jubileusze

W sobotę 20 sierpnia w kościele ewangelickim w Jawo-
rzu odbył się koncert z okazji 110-lecia Ewangelickiego 
Chóru Kościelnego oraz 25-lecia Zespołu Cantate. Jubi-
leuszowy koncert poprowadzili pastorowa Anna Wan-
tulok i ks. proboszcz Władysław Wantulok, przybliża-
jąc historię Ewangelickiego Chóru Kościelnego oraz 
Zespołu Cantate.
Chóry zaprezentowały swój repertuar w poszczegól-
nych blokach. Jako pierwszy wystąpił „110-latek” pod 
dyrekcją Krystyny Gibiec, następnie „25-latek” pod kie-
rownictwem Małgorzaty Penkali-Ogrodnik. Później do 
Ewangelickiego Chóru Kościelnego dołączyli byli chó-
rzyści, by wykonać dwie pieśni: „Wiedź mnie Zbaw-
co” oraz „Zbawco prowadź”, tym razem pod dyrekcją 
pastorowej Ruty Janik, która prowadziła chór przez 
44 lata.
W ramach wystąpień gości głos zabrał biskup Adrian 

Korczago, który odniósł się do historycznego wydarze-
nia ogłoszenia patentu tolerancyjnego w 1781 roku, po-
zwalającego protestantom budować domy modlitwy 
bez wież i wejścia od strony głównych ulic. Biskup na-
wiązał tym samym do planowanej na następny dzień 
240. pamiątki poświęcenia kościoła. Powiedział także: 
„Cudowną jest rzeczą, że w te 240 lat wplata się pieśń 
chóralna tej parafii”, podkreślających wartość pieśni, 
które potrafią docierać do głębi serc i wyciszać niena-
wiść, a także budować więzi pomiędzy wierzącymi. 
Wszystkim chórzystom złożył podziękowania za ich 
muzyczną działalność. Wręczył także kwiaty oraz li-
sty gratulacyjne dyrygentkom: Krystynie Gibiec, Mał-
gorzacie Penkali-Ogrodnik oraz nestorce dyrygentów 
Diecezji Cieszyńskiej Rucie Janik.
Życzenia, podziękowania i gratulacje przekazali także 
wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz, wręczając symbo-
liczną złotą płytę Ewangelickiemu Chórowi Kościelne-
mu oraz srebrną płytę Zespołowi Cantate. Radna Sejmi-
ku Województwa Śląskiego Ewa Żak, przekazując sło-
wa uznania, wręczyła wraz Andrzejem Molinem, rów-
nież radnym śląskiego parlamentu, Złote Odznaki za 
zasługi dla Województwa Śląskiego: Krystynie Gibiec, 
Marii Miarka, Emilii Ryrych-Milli oraz Józefowi Królo-
wi. W imieniu parafii podziękowania i gratulacje zło-
żyli: proboszcz ks. Władysław Wantulok oraz kurator 
parafii Ryszard Milli.
Na zakończenie koncertu ponownie wystąpił 110-let-
ni jubilat, wykonując pieśni: „Panis angelicus”, „Pie 
Jesu”, „Jeruzalem”. Następnie biskup zmówił modli-
twę i udzielił błogosławieństwa.
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Parafia ewangelicka

240-lecie poświęcenia 
Domu Modlitwy

W niedzielę 21 sierpnia w Jaworzu odbyła się uroczy-
stość 240-lecia poświęcenia Domu Modlitwy w Jawo-
rzu. Wszystkich zgromadzonych powitał ks. proboszcz 
Władysław Wantulok. W liturgii wstępnej udział wzię-
li: proboszcz pomocniczy ks. Andrzej Krzykowski oraz 
pochodzący z jaworzańskiej parafii ks. Marcin Pysz 
z Pisza. Teksty biblijne odczytywali: Olga Kaulbert  
i Edward Postawny. Podczas uroczystości kazanie wy-
głosił biskup Kościoła Jerzy Samiec, który swe zwia-
stowanie oparł na fragmencie wyjętym z Księgi Izaja-
sza (43,1-5). Wielokrotnie podkreślał rolę społeczności 
wierzących, zwrócił uwagę na konieczność spoglądania  
w przeszłość, w celu zauważania błędów, powielania 
rzeczy dobrych oraz dostrzegania Bożego działania  
i błogosławieństwa. Biskup stwierdził także, że spo-
glądanie w przyszłość z kolei wiąże się często z niepo-
kojem i niepewnością, jednak Bóg mówi: „Nie bój się, 
bo Cię wykupiłem” i w każdej chwili zapewnia o swej 
obecności. Jerzy Samiec podziękował także wszystkim 
osobom zaangażowanym w działalność parafii.
Słowa pozdrowienia wypowiedział w oparciu o tekst 
„Będę dla Izraela jak rosa, tak że rozkwitnie jak lilia” 
(Oz 14,5) biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, 
podkreślając, że: „Rządy „zatwardziałej nietolerancyj-
nej macochy”, w domyśle cesarzowej Marii Teresy do-
biegły końca, czasy józefizmu i wynikających z niego 
reform dopiero wyłaniały się na horyzoncie, ale ewan-
gelicki lud tej ziemi wraz z ówczesnymi przewodnika-
mi wiary odbierali nadchodzące czasy jak pierwsze 
krople ożywczej Bożej rosy, by przy odpowiednim za-

angażowaniu, mimo nadal doskwierających wielu nie-
dogodności, rozkwitać jak lilia. (…) Boża rosa nawad-
niała życie nabożeństwowe, rozwój szkolnictwa, a tak-
że szeroko pojmowaną działalność społecznikowską. 
(…) Chcemy dziś podziękować Bogu za zdolność wyko-
rzystania wielu kropli Bożej rosy”.
W uroczystości wzięli także udział proboszcz katolic-
kiej Parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu ks. Stanisław 
Filapek, wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz, prze-
wodniczący Rady Gminy Jaworze Zdzisław Putek, re-
prezentant wójta Jasienicy Janusz Cholewik oraz rad-
ny powiatu bielskiego Jacek Czader.
Wójt Jaworza i przewodniczący Rady Gminy wręczyli 
trzem byłym kuratorom parafii: Janowi Pokładnikowi, 
Jerzemu Edwardowi Kukli i Leopoldowi Kłodzie – Me-
dale Zasługi dla Rozwoju Jaworza.
W trakcie nabożeństwa ksiądz proboszcz Władysław 
Wantulok wraz z księdzem proboszczem pomocniczym 
Andrzejem Krzykowskim dokonali otwarcia okolicz-
nościowej wystawy.
Modlitwę powszechną Kościoła zmawiali: pastorowa 
Anna Wantulok, kurator parafii Ryszard Milli, Grzegorz 
Zipser i ks. Andrzej Krzykowski. Biskup Kościoła udzie-
lił jubileuszowemu zborowi błogosławieństwa. Nabo-
żeństwo współtworzyli: Orkiestra Diecezjalna pod dy-
rekcją Adama Pasternego, Ewangelicki Chór Kościelny 
pod dyrekcją Krystyny Gibiec oraz Zespół Cantate pod 
dyrekcją Małgorzaty Penkali-Ogrodnik.

www.diec.cieszynska.luteranie.pl
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Galeria Sztuki na Zdrojowej

Wydarzenie 
za wydarzeniem

W ostatnich tygodniach Galeria Sztuki na Zdrojowej 
nie próżnowała, organizując szereg ciekawych wyda-
rzeń. W lipcu można było oglądać malarstwo Haliny 
Woreckiej oraz fotografię artystyczną Piotra Czajki pod 
tytułem „Lasu Czar – Morza Dar” (zdjęcie nr 1). Z ma-
larskich prac pani Haliny Woreckiej emanuje tema-

tyka leśna, odkrywanie życia lasu oraz wspomnienia  
z okresu dzieciństwa, które spędziła, żyjąc w leśniczów-
ce swojego ojca. Z kolei fotografie Piotra Czajki, to wy-
brane prace z dłuższego projektu zatytułowanego „Ry-
bacy Mierzei Wiślanej”. To, co łączy te dwa tematy wy-
stawy zbiorowej, to chęć oddania hołdu i podzięko-
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Galeria Sztuki na Zdrojowej
wanie leśnikom oraz rybakom za ich znaczący wkład  
w budowę nowoczesnych struktur ochrony przyrody 
leśnej i morskiej, w rozwój polskiego leśnictwa i gospo-
darki morskiej oraz poszanowanie fauny i flory leśnej, 
morskiej i śródlądowej. 
2 września powitaliśmy gości wernisażem wystawy ry-
sunku i malarstwa grupy twórczej z Pracowni „Kalej-
doskop sztuki” (zdjęcie nr 2), działającej już od roku  
w wyżej wymienionej galerii, a także pokonkursowej 
ekspozycji fotografii „Jaworze w czterech porach roku”. 
Wystawę uroczyście otworzyły dyrektor Ośrodka Pro-
mocji Gminy Jaworze Jolanta Witkowska oraz Aneta 
Kwaśna, kierownik Galerii Sztuki i instruktor arty-
styczny, witając przybyłych gości, w tym laureatów 
konkursu fotograficznego. Wszyscy mieli okazję oso-
biście poznać autorów wystawionych prac. Wybra-
ne obrazy oraz pokonkursowe fotografie można było 
obejrzeć w siedzibie galerii przy ul. Zdrojowej 111 do 
końca września.
Prezentowane prace ukazywały siłę wyrazu artystycz-
nego współczesnego pokolenia dorosłych twórców. Ich 
aktywność twórcza zyskała już wiele wyrazów uzna-
nia. Od lat na całym świecie organizowane są wysta-
wy prac. Dorośli odbiorcy sztuki dostrzegają w rysun-
kach i malarstwie coś więcej niż tylko naiwną twór-
czość. Piękno i bogactwo wyrazu dzieł nie budzą już 
zdziwienia. Niejednokrotnie już dostrzeżono i ocenio-
no artystyczną wrażliwość pokolenia seniorów, która 
wywoływała zachwyt nie tylko wśród rodziny, ale tak-

że dojrzałych artystów sztuki profesjonalnej i niepro-
fesjonalnej. Czystą wrażliwość początkujących adep-
tów sztuki można określić słowami Pablo Picasso: „Ma-
luję rzeczy nie tak, jak je widzę, ale jak o nich myślę”. 
Jedyne w swoim rodzaju prace uczestników naszych 
warsztatów prezentują bardzo wysoki poziom zarówno 
techniczny jak i artystyczny. Pokazują twórczość doro-
słych z towarzyszącą im paletą intensywnych, silnych 
emocji i doznań. Cykl prac powstał pod kierunkiem in-
struktorki artystycznej Anety Kwaśnej.
Chwile spędzone na kontemplacji obrazów umilały 
dźwięki gitar elektrycznych, na których grali Adam Pę-
kała i Wojtek Janeczko. Artystom dziękujemy za udo-
stępnienie swoich prac, a wszystkim gościom za tak 
liczne przybycie.
Tego dnia dyrektor OPGJ ogłosiła wyniki konkursu oraz 
uroczyście wręczyła dyplomy i nagrody rzeczowe lau-
reatom, które ufundowały Starostwo Powiatowe w Biel-
sku-Białej oraz Ośrodek Promocji Gminy Jaworze. Prace 
oceniało jury w składzie: Aneta Kwaśna – instruktor ar-
tystyczny i fotograf, Tomasz Wróbel – fotograf, Bogdan 
Wojtas – przedstawiciel Ośrodka Promocji Gminy Jawo-
rze. W kategorii dorośli wygrała Agnieszka Okseniuk 
(„Pałac w Jaworzu”), drugie miejsce zajął Piotr Mach-
nik za „Drogę przy Młyńskiej Kępie”, a trzeci był Ma-
riusz Niesyt („Czas nas uczy pogody”). Kategorię mło-
dzieżową wygrał Michał Niesyt za cykl „Piękno niejed-
no ma imię” (zdjęcia 3-6).

Galeria Sztuki na Zdrojowej
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Atrakcyjne lato
Od 4 do 15 lipca odbyły się jednodniowe wakacyjne 
warsztaty artystyczne – Lato w Jaworzu. Uczestniczy-
ło w nich 60 dzieci, w czterech grupach po 15 osób,  
z klas od 1. do 5. szkoły podstawowej. Ich organizato-
rem był Ośrodek Promocji Gminy Jaworze. Dzięki po-
mocy i uprzejmości Urzędu Gminy Jaworze oraz dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu Ewy Chole-
wik, odbywały się one w salach budynku „Pod Gorusz-
ką”. Dzieci mogły również korzystać z jadalni oraz bo-
iska szkolnego. W tym miejscu chcielibyśmy serdecz-
nie podziękować pani dyrektor za udostępnienie po-
mieszczeń dla dzieci.
Program warsztatów był bardzo bogaty i zróżnicowa-
ny, dzieci uczestniczyły w wielu warsztatach artystycz-
nych i plastycznych, takich jak: szycie zabawek z filcu, 
aborygeńskie mandale, morskie obrazki, łapacze snów, 
animacja poklatkowa i patyczkowe plecionki prowa-
dzonych przez Urszulę Marczak, Anetę Kwaśną, Doro-

tę Gogler i Monikę Farugę. Dzieci brały również udział 
w warsztatach ekologicznych prowadzonych z pasją 
przez Annę Sobańską z Fundacji Ekologicznej Arka  
i w zajęciach sportowych prowadzonych przez trene-
rów Daniela Bąka oraz Mateusza Wajsa. Ponadto dzie-
ci uczestniczyły w kapitalnych warsztatach prowadzo-
nych przez Macieja Kupczaka z „Owady i Spółka” – po-
znały tajemniczy świat zwierząt egzotycznych i nie tyl-
ko. Na warsztatach z firmą Upominek dzieci poznały 
tajemnicę druku i działania prasy sublimacyjnej, wy-
korzystały swoje wcześniej przygotowane projekty do 
stworzenia autorskich kubków.
Uczestnicy zwiedzili również Muzeum Fauny i Flory 
Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu wraz z Motylarnią, 
Chlebową Chatę w Górkach Małych oraz Kozią Zagro-
dę w Brennej.

Aneta Kwaśna
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Polecamy
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Dla najmłodszych
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Dla najmłodszych
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W nowy rok szkolny  
z przytupem

Przedszkole nr 1

„Ja chodzę do przedszkola, obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam, nie jestem nigdy sam
Przedszkole domem drugim jest”.
Dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 
1 w Jaworzu radośnie wkroczyły w nowy rok szkolny 
i z uśmiechem na buziach powitały przedszkolne sale, 
które wypełniły się wesołym gwarem, muzyką i tań-
cem. Pierwszy tydzień spędziły na wspólnej zabawie, 
zajęciach, a także poznawaniu nowych kolegów i ko-
leżanek. Początkiem września zgodnie z tradycją do-
żynek przedszkolaki wraz z rodzicami i nauczyciela-
mi uczestniczyły w pięknym, kolorowym korowodzie 
dożynkowym. Ta wyjątkowa uroczystość ukazuje na-
szym jaworzańskim dzieciom wielki szacunek ludzi 
dla chleba, który jest owocem i symbolem ich ciężkiej, 
całorocznej pracy. 
15 września w naszym przedszkolu uroczyście obcho-
dziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki.  Na zajęciach 
poznaliśmy genezę tego święta. Uważnie wysłuchali-
śmy opowiadania, jak to zwyczajna kropka zmieniła 
świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia bo-
haterki opowiadania uświadomiła przedszkolakom, że 

każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności, talenty, któ-
re gdzieś tam drzemią głęboko i czekają na nasze od-
krycie. Tego dnia również dostrzegaliśmy kropki tam, 
gdzie wcześniej nikt na nie nie zwracał uwagi. Okaza-
ło się, że kropki towarzyszą nam w naszym codzien-
nym życiu. Tego dnia było kolorowo, radośnie i bar-
dzo, bardzo kreatywnie, tak jak to zwykle bywa w na-
szym przedszkolu.
Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy 20 września 
zbliża się, od najmłodszego, aż po starszaka, wszy-
scy świętują Dzień Przedszkolaka. W tym szczegól-
nym dniu dzieci uczestniczyły we wspólnej zabawie, 
konkursach i grach zespołowych. Nie zabrakło uśmie-
chu i radości oraz słodkiego poczęstunku. Było weso-
ło i kolorowo. Przedszkolaki przypomniały sobie rów-
nież o swoich prawach tak ważnych w życiu każde-
go człowieka – a także o obowiązkach, czyli kodeksie 
dobrego przedszkolaka. Na zakończenie panie złoży-
ły dzieciom życzenia i wręczył każdemu odznakę Su-
per Przedszkolaka.
W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim przed-
szkolakom samych wesołych i pogodnych dni oraz 
wspaniałej zabawy! Patrycja Kłaptocz



październik 2022

24

19 września w naszym przedszkolu odbyły się uroczy-
ste obchody Dnia Przedszkolaka połączone z pasowa-
niem. Tego dnia zabawom i uśmiechom nie było koń-
ca. Wszystkie dzieci aktywnie brały udział w różnorod-
nych zajęciach przygotowanych przez kochane panie, 
dlatego też każde dziecko otrzymało miano przedszko-
laka. W tym roku nasi podopieczni dodatkowo ucieszy-
li się z nowych nazw grup: Malinki-Maluszki, Jagód-
ki-Średniaki, Ananaski i Poziomki-Starszaki. Wszyst-
kim przedszkolakom życzymy samych wspaniałych 
chwil spędzonych w przedszkolu. 

Karolina Wilczek

Przedszkole nr 2

Malinki dołączyły do nas

Mała kropka, a tyle znaczy
15 września na całym świecie obchodzi się w przed-
szkolach i w szkołach Dzień Kropki. To święto kreatyw-
ności, dzięki któremu na zajęciach powstają wyjątko-
we i niepowtarzalne „kropkowe dzieła sztuki”. Inspi-
racją do stworzenia w 2008 roku Międzynarodowe-
go Dnia Kropki, obchodzonego w prawie 200 krajach, 
była książka ciesząca się ogromną popularnością pt. 
„The Dot”, której autorem jest Peter Reynolds. To hi-
storia małej dziewczynki o imieniu Vashti, która dzię-
ki kropce zmieniła myślenie o sobie i uwierzyła we 
własne możliwości. W naszej placówce dzieci również 
miały okazję zaznajomić się z postacią Vashti w for-
mie prezentacji multimedialnej. Następnie wszystkie 
grupy wraz ze swoimi nauczycielami-wychowawcami 
miały do wykonania „kropkowe zadania” w formie za-
baw tanecznych, ruchowych i matematycznych. Naj-
bardziej twórcza część zajęć, inspirowana wyobraź-
nią dzieci, polegała na stworzeniu przez przedszkola-
ki prac plastycznych, których motywem przewodnim 
była kropka. Ponadto w tym dniu wszystkie grupy ob-

chodziły Dzień Kropki w ramach zajęć tematycznych 
z zakresu języka angielskiego – „Dot Day”. Odbyły się 
zabawy taneczno-ruchowe do piosenki „Happy” z wy-
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Dożynki to jedno z najważniejszych świąt dla rolni-
ków. Jest ukoronowaniem ich całorocznej pracy, po-
dziękowaniem za zbiory i jednocześnie przesłaniem  
i prośbą o pomyślność tych kolejnych. Tę barwną uro-
czystość jak co roku rozpoczął korowód dożynkowy  
z udziałem włodarzy gminy, przejazdu zaprzęgów kon-
nych i maszyn rolniczych, a także innych ważnych dla 
jaworzan pojazdów. Również nasze przedszkole przy-
łączyło się do obchodów ludowego święta plonów, któ-
re w tym roku w Jaworzu przypadło na niedzielę 11 
września. Całą „załogę” przedszkolną, czyli w skró-
cie P2, reprezentowała spora grupa dzieci, które wraz  

z rodzicami w pięknych kolorowych strojach maszero-
wały dzielnie w korowodzie, niosąc w rękach kwiaty  
i symbole swoich grup przedszkolnych. Malinki, Ja-
gódki, Poziomki i Ananaski zgodnie z mottem naszej 
placówki, które brzmi „Dobre przedszkole, dobry start  
w szkole”, z uśmiechem na twarzach i dumnie podnie-
sioną głową dały wyraz przynależności do lokalnego 
społeczeństwa. Serdecznie dziękujemy wszystkim ro-
dzicom za duże zaangażowanie i przejście ze swoimi 
pociechami ulicami Jaworza.

Renata Urban

Przedszkole nr 2

Byliśmy na dożynkach

korzystaniem kolorowych kropek, zabawy terenowe  
z kolorami oraz jako podsumowanie angielskiego Dnia 
Kropki – stworzenie mandali za pomocą stempelków  
z paluszków naszych milusińskich. Wszystkie dziecia-

ki i panie były zachwycone i czekają na następne świę-
to kropki za rok.

Magdalena Ćmok
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Nowy rok szkolny, a już tyle się w szkole wydarzyło. 
Uroczyste rozpoczęcie, po dwóch latach przerwy, od-
było się zgodnie z tradycją. W szkolnej auli spotkali 
się wszyscy uczniowie, a przywitała ich pani dyrektor. 
Akademia okolicznościowa niosła z sobą piękny prze-
kaz: „Niech nasza szkoła będzie czymś więcej”! A za-
tem niech rozwija nasze pasje, niech gości w niej ra-
dość, uśmiech, ale również dobro, prawda i mądrość. 
Niech daje możliwość odkrywania, doświadczania  
i wspólnego działania. Takiej szkoły życzyli nam nasi 
goście, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 
oraz ósmoklasiści ze sceny.
Mamy również nowości, swoją działalność zapocząt-
kowała sala do integracji sensorycznej. Dzieci będą  
w niej mogły uczestniczyć w terapii, która ma na celu 
wzbudzanie zaplanowanych wrażeń i uczuć. Zajęcia 
będą zatem odbywały się w formie naukowej zabawy 
w specjalnie przygotowanej przestrzeni. 
Pierwszy tydzień, oprócz nauki, upłynął na przygo-
towaniach do udziału w korowodzie dożynkowym.  
I w tym miejscu piękny ukłon w stronę wszystkich, któ-
rzy zaangażowali się w to, aby nasza szkoła tak licznie, 
barwnie i kolorowo zaprezentowała się podczas prze-
marszu. Było kwietnie, począwszy od bukietów, wian-
ków, kapeluszy, na parasolach skończywszy – kwiaty 
były wszędzie. 
Tradycyjnie we wrześniu włączyliśmy się w akcję 
sprzątania świata (piszemy o tym w odrębnym arty-

Szkoła Podstawowa nr 1

Wakacje, wakacje i po 
wakacjach…
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Szkoła Podstawowa nr 1

kule) i przeprowadziliśmy liczne działania ekologiczne. 
Zorganizowaliśmy zbiórkę makulatury. Pogoda dopisa-
ła i mogliśmy wyruszyć na Eko-Rajd, naocznie spraw-
dziliśmy, jak mieszkańcy i turyści dbają o środowisko. 
A skoro jesteśmy w temacie ekologii – wyłoniono lau-
reatów pierwszego konkursu. Brawo dla tych śmiał-
ków, którzy wykazali się wiedzą na temat zanieczysz-
czenia powietrza, a szczególnie zjawiska smogu. Potra-
fili również wymienić wiele akcji ekologicznych, któ-
re organizuje nasz Urząd Gminy Jaworze, aby popra-
wić stan środowiska naturalnego w naszej miejscowo-

ści. Nagrody otrzymali: Maksymilian Wolff i Lena Ryś 
(pierwsze miejsce), Lena Huczek (druga lokata), Jakub 
Kapias (trzecie miejsce) oraz wyróżniony Alan Zhu. 
Za nami również Tydzień Profilaktyki Chorób Zakaź-
nych. Jagoda, Natalka i Zuzia opowiadały wszystkim 
goszczącym na stoisku informacyjnym, jak się ustrzec 
przed chorobami zakaźnymi. Uczniowie klas młod-
szych po prelekcjach z wychowawczyniami przystąpi-
li do działania. W ruch poszły nożyczki, kleje i flama-
stry. Powstały w ten sposób piękne plakaty informa-
cyjne, które ozdobiły szkolny korytarz. 
Z kolei 14 września na stadionie szkolnym SP1 odbyły 
się Mistrzostwa Szkoły w Biegach Przełajowych dziew-
cząt i chłopców. Zawody połączone były z Biegiem Fair 
Play, w którym nasza szkoła bierze udział. Startowa-
ło ok 60 zawodników. Wszyscy ukończyli rywalizację, 
notując świetne wyniki. Najlepsi zakwalifikowali się 
do drużyn szkolnych i reprezentowali naszą szkołę  
w zawodach gminnych w Rudzicy, zdobywając, a jak-
że, pierwsze miejsca, a tym samym awans do zawodów 
powiatowych w Zabrzegu. Gratulujemy i już trzyma-
my kciuki za dalsze sukcesy.

Zespół Promocji Szkoły

Wszystkie śmieci są nasze
Akcja Sprzątanie Świata na stałe zagościła w kalenda-
rzu naszej szkoły, dlatego w sobotę 17 września ucznio-
wie wraz z rodzicami i nauczycielami ruszyli ulicami 
Jaworza oraz na Błatnią. Zebraliśmy śmieci z następu-
jących ulic: Kwiatowa, Cisowa, Turystyczna i Słoneczna 
oraz ze szlaków wiodących na Błatnią, bowiem zgod-

nie z tegorocznym hasłem akcji „Wszystkie śmieci są 
nasze!”. Nasze „zbiory” zgromadziliśmy w czterech du-
żych workach. Dziękujemy Urzędowi Gminy Jaworze 
za wsparcie, dostarczenie worków na śmieci, rękawic 
roboczych oraz odebranie śmieci.

Bożena Ryś
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We wrześniu gościliśmy w klasie 6a jednego z rodzi-
ców. Pani Anna Jastrzębska w ramach spotkań z cie-
kawymi ludźmi zechciała podzielić się z nami sekreta-

mi swojej pracy. Mama naszego klasowego kolegi jest 
współwłaścicielką firmy logistycznej 3CARGO i zajmu-
je się szeroko rozumianym HR-em, czyli zarządzaniem 

Szkoła Podstawowa nr 1

Warto odkrywać 
swoje pasje
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Zmalowały na medal
We wtorek 20 września grupa trzynastu wyjątkowo 
uzdolnionych artystycznie uczniów naszej szkoły bra-
ła udział w międzynarodowym plenerze malarskim 
„Świat wokół nas”. Była to XX edycja, wznowiona po 
dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Im-
preza odbywa się w zaprzyjaźnionej z Jaworzem Li-
gotce Kameralnej w Republice Czeskiej. Uczestniczyli-
śmy w konkursie w czterech kategoriach wiekowych. 

W kategorii klas 2-3 pierwsze miejsce zajęła Karolina 
Ratuska, w kategorii klas 6-7 pierwsze miejsce zajęła 
Zuzanna Żur, trzecie miejsce Emilia Wilczek, w kate-
gorii klas 8-9 trzecia była Kasia Dziedzic. Wielkie gra-
tulacje, zważywszy, że uczestników było bardzo dużo 
z kilkunastu szkół.

Joanna Lorańczyk Czader

zasobami ludzkimi. Dowiedzieliśmy się, jak napisać do-
bre CV, jak przygotować się do spotkania z przyszłym 
szefem, co robić, aby zintegrować zespół ludzi. Przy-
pomniano nam również o segregacji śmieci, o dbaniu 
o środowisko. Była mowa o motywacji do pracy, o błę-
dach w komunikacji między ludźmi, co zrobić, aby ich 
uniknąć. Pani Ania zwróciła również uwagę na dbanie 
o samorozwój. W jej firmie kadra stale się szkoli i roz-
wija, stawiają na kreatywność. Rozmawialiśmy rów-
nież na temat social mediów. Wiemy już, że należy pa-
miętać o zachowaniu prywatności, uważać na to, jakie 
zdjęcia umieszczamy w Internecie. Nasz przyszły szef 
może zajrzeć na nasz profil na Instagramie lub Facebo-
oku i może mu się nie spodobać nasz wizerunek. Takie 
drobne rzeczy mogą mieć czasem wpływ na decyzję 

pracodawcy w procesie rekrutacyjnym. W trakcie spo-
tkania mieliśmy naprawdę dużo pytań i, niestety, nie 
na wszystkie udało się odpowiedzieć, ponieważ zwy-
czajnie brakło nam czasu. Na koniec uczniowie otrzy-
mali na pamiątkę firmowe gadżety i usłyszeli piękny 
przekaz: „Odkrywajcie w sobie pasje i podążajcie za 
nimi”. Któż z nas nie chciałby pracować w miejscu, któ-
re kocha i na co dzień wykonywać to, co jest jego pa-
sją? A wracając na moment do idei spotkań z ciekawy-
mi ludźmi – przekonujemy się, że nie musimy szukać 
daleko, bo oni są wśród nas. Na jeden z zimowych dni 
mamy już zarezerwowanego kolejnego rodzica i już 
nie możemy się doczekać tajemnic kolejnego zawodu.

Lidia Marek
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Szkoła Podstawowa nr 2

Ku uciesze wszystkich: dorosłych i młodszych oraz naj-
młodszych spośród jaworzańskiej szkolnej społecz-
ności.
1 września Barbara Szermańska – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej  nr 2 im. gen broni Stanisława Maczka - punk-
tualnie o godzinie 10.00 powitała przybyłych uczniów 
i rodziców oraz nauczycieli.
Wśród uczniów dało się wyczuć zarówno entuzjazm 
z nadchodzącego roku szkolnego, jak i tęskne spojrze-
nia za minionymi wakacjami. 
Uroczyste wejście pocztu sztandarowego rozpoczęło 
obie części tej uroczystości. W czasie akademii prym 
wiedli  uczniowie klas drugich,  którzy zaprezentowa-
li się w ciekawych tekstach i piosenkach.
Podczas apelu wszystkie oczy skierowane były w kie-
runku najmłodszych, którzy wykazali się nie lada od-
wagą, kiedy na oczach całej szkoły odbyli uroczyste ślu-
bowanie i pasowanie na uczniów. Do klasy pierwszej 
w tym roku szkolnym przyjęto 26 uczniów, nad który-
mi opiekę przez najbliższe trzy lata sprawować będzie 
wychowawczyni, pani Justyna Smyrdek.

Agnieszka Konieczna

Rok szkolny 2022/23 
rozpoczęty!
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International Dot Day
W połowie września w wielu szkołach na całym świe-
cie obchodzony jest Dzień Kropki – święto kreatywno-
ści i odwagi. W naszej szkole tego dnia wielu uczniów 
i nauczycieli założyło ubrania w kropki, grochy, grosz-
ki, a poszczególne lekcje przedmiotowe realizowane 
były z kropką w tle. Na lekcjach języka polskiego sku-
piono uwagę na środkach interpunkcyjnych, wykony-
wane były ćwiczenia z wybranymi wyrażeniami fra-
zeologicznymi ze słowem „kropka”. Na lekcjach mate-
matyki nie obyło się bez utrwalania mnożenia i dzie-
lenia. W trakcie zajęć języka angielskiego czytane były 
teksty w układzie spiralnym, uzupełniano fragmenty 
zdań – wykropkowane pola. Zaprezentowano uczniom 
historię Vashti, bohaterki książeczki Petera Reynold-
sa, dzięki której w wielu szkołach na całym świecie 

15 września realizowane są różnego rodzaju projek-
ty, ćwiczenia, zajęcia motywujące uczniów do podej-
mowania różnych działań, aktywności, bycia odważ-
nym, niepoddawania się.
W takcie zajęć świetlicowych uczniowie oglądali krót-
ki film pt: „Kropka”, który stał się inspiracją do odkry-
wania talentów naszych uczniów. Klasy I-III wykonały 
kreatywne prace plastyczne, poznając przy tym swoje 
mocne strony. Jak zwykle towarzyszyła nam dobra za-
bawa, która uwieczniona została wspaniałymi zdjęcia-
mi pamiątkowymi z „Panem Kropkiem” w roli głów-
nej.  Obchody Dnia Kropki uświadomiły nam, że wy-
starczy tylko chcieć i uwierzyć w siebie.

Iwona Kominek, Sylwia Szymańska

Szkoła Podstawowa nr 2
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Szkoła Podstawowa nr 2

Korowód dożynkowy
Podczas tak długo, bo aż trzy lata, wyczekiwanego 
XXXIV Jaworzańskiego Września ponownie mieliśmy 
okazję spotkać się i całymi rodzinami przejść w uro-
czystym Korowodzie Dożynkowym.
Rodzice wraz z dziećmi mieli możliwość podziwiać 
barwny korowód, spotkać się w licznym gronie i zapre-
zentować jako społeczność Szkoły Podstawowej nr 2.
Od jakiegoś czasu tradycją dożynkową szkoły jest pro-
wadząca naszych uczniów RYBA - symbol Muzeum Fau-
ny i Flory. Również tym razem otwierała pierwszakom, 
czyli nowemu „narybkowi” szkolnemu, drogę do sze-
rokiego świata. Tuż za nią szli uczniowie trzymają-
cy transparent „WIEŚMACZEK”, oraz uczniowie klas 
2. i 3. prezentujący się jako MOTYLE, które rozwinę-
ły już skrzydła.
Licznie przybyli starsi uczniowie z klas 4-8 zaprezen-
towali się w koszulkach „DRUŻYNA MACZKA”.
W korowodzie brali też udział przedstawiciele Szkol-
nego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej działającego przy 
szkole od ponad 20 lat.
Po tak długim oczekiwaniu wszyscy nauczyciele, ro-
dzice, uczniowie stęsknieni byli kontaktu, możliwości 
spotkania się w tak licznym gronie, uśmiechu i ludz-
kiej życzliwości. Pogoda pomimo deszczowych prognoz 
zaszczyciła nas promieniami słońca, tym samym dając 
możliwość pokazania się wszystkim w całej okazałości.

Justyna Smyrdek
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Cudze chwalimy, 
swego nie znamy…

Jaworze jest niezwykłą wioską. I chodzi nie tylko o jej 
malownicze położenie u podnóża gór i wiele pomni-
ków przyrody. Nasza miejscowość jest wyjątkowa ze 
względu na bardzo liczne stanowiska archeologiczne, 
a przede wszystkim zabytki architektury pochodzące 
głównie z XIX wieku. Włączenie krótkich informacji  
o przeszłości Jaworza w tok lekcji historii lub j.polskie-
go nie dało pożądanych rezultatów – nasi uczniowie 
praktycznie nie posiadali usystematyzowanej wiedzy 
na temat swojej Małej Ojczyzny. Dlatego też zaplano-
waliśmy serię innowacji pedagogicznych związanych 
tematycznie z Jaworzem, które były i będą jeszcze re-
alizowane na lekcjach prowadzonych przez nauczy-
cieli przedmiotów humanistycznych. Postanowiliśmy 
nie tylko wyznaczać samodzielne zadania uczniom, 
ale również zorganizować spotkania z mieszkańca-
mi Jaworza. W minionym roku szkolnym uczniowie 
obecnych klas ósmych wysłuchali opowieści przed-
stawiciela Stowarzyszenia Ja-
worze-Zdrój pana Grzegorza 
Nędzki o bardzo intensyw-
nym rozwoju jaworzańskiego 
uzdrowiska, poznawali przy 
tym dziewiętnastowieczną 
architekturę swojej miejsco-
wości oraz metody leczenia 
oparte o to, co dawała natu-
ra człowiekowi, a nie chemia. 
Niestety, większość budynków 
była uczniom znana tylko  
„z widzenia”, dlatego będzie-
my się starali utrwalać właści-
we nazwy i pierwotne prze-

znaczenie naszych zabytków architektury. Miłym go-
ściem na trzech lekcjach historii był pan Bartosz Cza-
der. Gawędziarskim tonem opowiadał o początkach 
historii człowieka w naszej okolicy. Złamany kamien-
ny grot strzały pozwolił datować obecność pierwszych 
ludzi na około 30 tys lat temu, czyli w okresie paleoli-
tu. Pan Bartek opowiadał nie tylko o trzynastu stano-
wiskach archeologicznych, ale również o faunie i flo-
rze. Uczniowie mogli dotknąć wyjątkowych zabytków: 
zęba młodego mamuta oraz kości piszczelowej noso-
rożca włochatego. Uczniowie zobaczyli zdjęcia ze ska-
ningu laserowego Palenicy i Ostrego z zaznaczonymi 
wałami ziemnymi, będącymi śladami dawnych gro-
dów. Planujemy kontynuowanie spotkań z jaworza-
nami, np. na temat II wojny światowej i powojennych 
zmian. Mamy nadzieję, że systematycznymi działania-
mi zachęcimy młodzież do samodzielnych poszukiwań 
nowych wiadomości o swojej sympatycznej wiosce. 

Szkoła Podstawowa nr 2
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Szkoła Branżowa w MOW-ie

Warto pomagać Kenii
Druga edycja akcji pomocowej „Kredka dla Kenii” do-
biegła końca. W trakcie I edycji udało nam się zebrać 
i wysłać do szkoły Mwabungo około 100 kilogramów 
artykułów papierniczych. Tym razem pieniądze ze 
zbiórki przeznaczono na zakup sprzętu sportowego 
i podręczników dla uczniów oraz kserokopiarki dla 
nauczycieli. 
Podczas II edycji młodzież z pięciu szkół uczestniczy-
ła w konkursach plastycznych, zajęciach na temat Ke-
nii oraz wystawach. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jawo-
rzu oraz I klasa Szkoły Branżowej w Jaworzu wraz ze 
szkołami: SP nr 33 w Bielsku-Białej, ZSO nr 36 w Biel-
sku-Białej, Szkołą Podstawową w Godziszce oraz ZSE 
w Bielsku-Białej brały udział w konkursie plastycznym 
„Mandala dla Kenii”. Jego celem było propagowanie 
wśród uczniów wiedzy o Afryce, życiu codziennym, 
historii, geografii i kulturze. 
W tym miejscu chcieliśmy gorąco podziękować po-
mysłodawczyni projektu Dagmarze Pastwie (SP nr 33  
w BB), wszystkim darczyńcom, młodzieży, nauczycie-
lom tych szkół, wójtowi gminy Jaworze Radosławowi 
Ostałkiewiczowi za materiały promujące Gminę Jawo-
rze i koszulkę dla ucznia ze szkoły w Mwabungo oraz 
Czarnym Jaworze za wsparcie, pomoc oraz gadżety 
klubowe i koszulki. 
„Kredka dla Kenii” cieszy się dużym zainteresowaniem, 
łączy ze sobą wiele elementów, tj. edukacyjny (konkur-
sy plastyczne, wiedza o krajach partnerskich), języko-
wy (prace wykonywane z użyciem najczęściej języka 
angielskiego), społeczny (uwrażliwia uczniów na trud-
ności dzieci z trzeciego świata, łączy społeczności szkol-
ne – uczniów, rodziców i nauczycieli) oraz promuje 
szkoły. Dlatego pragniemy wszystkich poinformować, 
iż rozpoczęła się trzecia edycja projektu pod hasłem 
„Wdzięczność dookoła świata” (Gratitude around the 
World). Młodzież będzie miała możliwość brać udział 
w wielu wydarzeniach promujących tę edycję (projekt 
plakatu wyrażającego wdzięczność, spotkania na te-
mat, za co jesteśmy wdzięczni, karaoke z piosenkami 
o wdzięczności, lekcja otwarta z Kenijczykiem w wy-
branym przez siebie miesiącu wdzięczności).
W tym roku chcemy kontynuować zbiórkę na zakup 

piłek do siatkówki i piłki nożnej oraz na wysyłkę ar-
tykułów papierniczych. Zorganizowana została zrzut-
ka, na którą można wpłacać pieniądze: https://zrzut-
ka.pl/ey85z4 
Akcja zbierania funduszy na wysyłkę paczki z piłka-
mi i artykułami papierniczymi trwa do końca czerw-
ca 2023 roku. Więcej szczegółów na temat akcji można 
znaleźć na fanpage’u „Kredka dla Kenii” na Facebooku. 

(J.K.)
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Dla fanów literatury  
i popkultury
Funcon 2022 za nami, możemy zatem podsumować 
piątą edycję naszej małej górskiej rodzinnej imprezy. 
W Jaworzu zgromadziło się ponad 1000 fanów literatu-
ry i popkultury. W ramach wydarzenia w dniach 26-28 

sierpnia w Szkole Podstawowej nr 2 zorganizowaliśmy 
11 bloków programowych, podczas których zrealizo-
wano 245 godzin programu (plus sesje RPG, których 
czasu nie znamy, a były długie). Odbył się mini Kon-
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W gminie
kurs Cosplay, gdzie młodzież pokazała swoje stroje in-
spirowane postaciami z gier i filmów. Program poświę-
cony był między innymi kulturze Japonii, grom plan-
szowym, konsolom, spotkaniom z pisarzami, Gwiezd-
nym Wojnom, ogólnie pojętej fantastyce i kulturze sło-
wiańskiej. Całość została współfinansowana z Budże-
tu Obywatelskiego Jaworza na rok 2022.
W sobotę 27 sierpnia odbył się Festyn Charytatywny 
na rzecz małego Kajetana Maciejowskiego z Jaworza, 
na którym uzbierano 3528 zł na jego leczenie. Cieka-
we zajęcie znaleźli zarówno najmłodsi uczestnicy jak 
i dorośli. A wieczorem bawiliśmy się podczas koncer-
tów rockowych zespołów.
Na turniejach i konkursach rozdaliśmy ponad 30 ty-
sięcy zł w nagrodach, które pozyskaliśmy od naszych 
sponsorów – jeżeli chcecie, możecie im podziękować 
w ich social mediach, przekazaliśmy także spory pa-
kiet książek do szkolnej biblioteki.
 Z tego też miejsca chcielibyśmy podziękować wszyst-
kim firmom i instytucjom, które nas wsparły w reali-

zacji zadania i obdarzyły zaufaniem: wójtowi Radosła-
wowi Ostałkiewiczowi oraz wszystkim pracownikom 
Urzędu Gminy, radnej Agnieszce Nieborak oraz dyrek-
tor SP2 Barbarze Szermańskiej, wszystkim pracowni-
kom OPGJ i Szkoły Podstawowej nr 2. Dziękujemy tak-
że naszym gościom: Pawłowi „Pawulonowi” Mielczar-
kowi oraz zespołowi Radia ProRock, Pawłowi Majce, 
Michałowi Stonawskiemu, zespołom Velesar i Dvarga, 
Elżbiecie Gepfert, Piotrowi W. Cholewie, Jackowi Pel-
czarowi, Joannie Trzasce, Marcinowi Kubiesie, Jackowi 
Komudzie, Maciejowi Jurewiczowi, Romualdowi Paw-
lakowi, Tomaszowi Siwcowi, Marcinowi Majchrzako-
wi, Jakubowi Pawełkowi, Marcinowi Wieczorkowi, gru-
pom: Chustotańce, Karate Jaworze, Stereotaniec, por-
talowi słowiańskiemu Savitarium, ekipie Śląskiej Ligi 
Rajdowej RC oraz naszym przyjaciołom z poznańskie-
go oddziału Contrust – wspaniale było tworzyć to wy-
darzenie z wami.

Organizatorzy
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Karate 
wysokich lotów

10 września w Hali Sportowej Jaworze odbyła się dru-
ga edycja międzynarodowego turnieju karate olimpij-
skiego Grand Prix Beskidów. Honorowy patronat nad 
zawodami objęli wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz 
oraz prezesa Beskidzkiej Rady Olimpijskiej Tadeusz 
Pilarz. Wśród zaproszonych gości obecny był również 
prezes Polskiej Unii Karate – Polskiego Związku Spor-
towego Paweł Połtorzecki. U stóp Beskidów rywalizo-
wało ponad 160 zawodników reprezentujących 14 klu-
bów z Polski, Słowacji oraz Ukrainy. Dla wielu zawod-
ników były to pierwsze zawody w tym sezonie. Kie-
rownicy ekip oraz zaproszeni goście wysoko ocenili 
poziom organizacyjny turnieju.
Świetnie spisali się gospodarze tej imprezy – karate-
cy z Akademii Karate Jaworze, którzy zdobyli łącznie 
siedem medali. Na najwyższym stopniu podium upla-
sowała się Karolina Ratuska, zdobywając złoty medal 
w konkurencji kumite dziewcząt U10 do 30kg. W star-
szej kategorii wiekowej U12 Karolina musiała uznać 

wyższość zawodniczki z Ukrainy – Ruslany Podoro-
zhnej, występującej w barwach klubu Budokan Wro-
cław, ostatecznie zajmując drugie miejsce. Drugie miej-
sca i srebrne medale wywalczyły również: Marta Ko-
rzus w kumite dziewcząt U10 powyżej 30kg, Martyna 
Galus w kumite dziewcząt U14 do 40kg, Julia Sobko-
wicz w kumite dziewcząt U14 do 50kg. Występ Marty-
ny oraz Julki dobrze rokuje przed tegorocznymi Mię-
dzywojewódzkimi Mistrzostwami Młodzików, w któ-
rych dziewczyny będą walczyć o cenne punkty w ra-
mach Systemu Sportu Młodzieżowego nadzorowanego 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Z kolei na naj-
niższym stopniu podium w konkurencji kumite chłop-
ców U10 powyżej 30kg stanęli: Karol Czakon i Daniel 
Mariat. Warto dodać, iż po kilku wygranych walkach 
i przegranym pojedynku o brązowy medal, na piątym 
miejscu w kumite chłopców U12 powyżej 37kg upla-
sował się Franciszek Jaworek.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się 
do sukcesu organizacyjnego oraz sportowego imprezy. 
Dziękujemy Gminie Jaworze, która sukcesywnie wspie-
ra działalność naszego klubu. Dodajmy, że organizacja 
zawodów została współfinansowana ze środków Gminy 
Jaworze w ramach realizowanego zadania publiczne-
go „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Akademia Karate Jaworze
Kolejna edycja Grand Prix Beskidów już za rok we 
wrześniu.


