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Pani Joanna 
z Leśnymi Duszkami 
Po kilkuletniej przerwie w Jaworzu znowu działa gromada zuchowa. Na razie na-
zywa się Próbna Gromada Zuchowa „Leśne Duszki”, ale już wkrótce powinna stać 
się drużyną z prawdziwego zdarzenia. Za jej powstaniem stoi oczywiście nie kto 
inny, jak Joanna Buzderewicz. Tak się złożyło, że założyła ją w 30. rocznicę zostania 
harcerskim instruktorem. Wywiad z panią Joanną znajdziecie w środku numeru.  
 (wot)
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Zaciskanie pasa
Sytuacja finansowa jest dynamiczna, ale rozwija się 
niestety w negatywnym kierunku – mówi Radosław 
Ostałkiewicz, wójt Jaworza. Na niecałe dwa miesiące 
przed zakończeniem 2022 
roku można pokusić się  
o jedno stwierdzenie – do-
brze już było, teraz czas za-
cisnąć pasa. Nawet mocno. 
Liczby są bowiem nieubła-
gane. Jeszcze przed rokiem 
budżet Gminy Jaworze wy-
nosił 50 milionów złotych, 
w tym roku po stronie do-
chodów było 37 mln.
– Nie jesteśmy ani gminą 
rolniczą, ani przemysłową, 
dlatego głównym docho-
dem są u nas wpływy z po-
datku od osób fizycznych. 
W 2021 roku osiągnęliśmy 
z podatku PIT pułap 15,5 
mln złotych. W tym roku 
zakładaliśmy, że będzie to 
16 mln, ale ostatecznie wy-
szło 13,5. Otrzymaliśmy już 
wskaźniki z Ministerstwa 
Finansów na 2023 rok,  
z których wynika, że prze-
widywany dochód z tego 
tytułu będzie o kolejnych 
800 tysięcy mniejszy i wy-
niesie 12 mln 700 tysięcy 
złotych – wylicza wójt Ja-
worza.
Drugim negatywnym czyn-
nikiem są rosnące ceny 
energii. Już przed rokiem 
nasz samorząd musiał 
„przetrawić” 100-procento-
wą podwyżkę za prąd, kiedy stawka wzrosła z 260 do 
blisko 600 złotych za megawatogodzinę (MWh). Teraz 
stawka podskoczyła już do 800 zł za MWh, choć mo-
gła być jeszcze większa, nawet kilkukrotnie. – Trze-
ba pamiętać, że na ogólne koszty składa się oświetle-
nie nie tylko Urzędu Gminy, ale wszystkich placówek 
mu podległych, choćby ośrodka zdrowia, przedszko-
li i szkół, co rodzi ogromne koszty. Nie można także 

zapomnieć o oświetleniu ulicznym – dodaje Rado-
sław Ostałkiewicz.
Chcąc zredukować koszty, gmina już kilka lat temu 

przystąpiła do realizacji 
wymiany oświetlenia, nie-
stety na przeszkodzie sta-
nęła między innymi pan-
demia, która znacznie spo-
wolniła prace w tym za-
kresie. Tymczasem prze-
prowadzony audyt wyka-
zał, że na ponad 830 lamp, 
700 to oprawy sodowe czy 
wręcz rtęciowe. Pierw-
szym krokiem było prze-
kazanie przez gminę spół-
ce Tauron wszystkich lamp 
na terenie miejscowości, co 
zasiliło budżet kwotą oko-
ło 700 tysięcy złotych, ko-
lejnym ma być wymiana 
opraw na LED, co powin-
no zakończyć się do jesieni 
2023 roku i przynieść real-
ne oszczędności. Pomijając 
tę inwestycję, nie można 
wykluczyć drastycznych 
kroków jeszcze tej zimy, na 
przykład wyłączenia czę-
ści latarń czy braku świą-
tecznych iluminacji, tym 
bardziej że gmina jest zo-
bowiązana przez rząd, po-
dobnie jak wszystkie samo-
rządy, do zredukowania  
o 10 procent zużycia ener-
gii. Już od grudnia tego 
roku. 
Pomimo niepewnej sytu-

acji finansowej, dwie inwestycje realizowane z rzą-
dowego programu Polski Ład – odwiert wód geoter-
malnych, a także przebudowa ulicy Wapienickiej 
wraz z parkingiem oraz Zdrojowej do Kwiatowej  
i mostu drogowego na Podgórskiej, mają być w przy-
szłym roku realizowane. Podobnie znajdą się środki 
na dokumentację projektową nowego przedszkola.

Tomasz Wolff

Do jesieni 2023 roku 
powinna nastąpić 
wymiana wszystkich 
opraw na LED  
w gminie
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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.

Orlik jak nowy

Blisko pół miliona złotych pochłonęła modernizacja 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Orlik” przy ul. 
Wapienickiej w Jaworzu tuż obok Szkoły Podstawowej 
nr 2. Na inwestycję złożyła się między innymi wymia-
na nawierzchni z trawy syntetycznej (na boisku do pił-
ki nożnej) oraz zmiana oświetlenia na energooszczęd-
ne typu LED. Pojawiły się także nowe bramki. Na swo-
im profilu na Facebooku wójt Radosław Ostałkiewicz 
krótko podsumował inwestycję: „Nowy Orlik to super-
sprawa. Niech służy nam jak najdłużej, tym bardziej że 
to boisko ma już ponad 12 lat, a korzystali i wciąż ko-
rzystają mali i więksi, uczniowie i piłkarze, a czasem  
i tancerze (te gimnazjalne komersy...). A jak zapew-
niają mnie nasi sportowcy, działacze GKS Czarni Ja-
worze, radni i urzędnicy, którzy wypróbowali nową 
murawę, inwestycja bardzo udana!”. Dodajmy, że pra-
ce przeprowadzono latem tego roku. 
Program Orlik 2012 rozpoczął się w Polsce kilkanaście 
lat temu. Zakładał budowę 2012 boisk do roku 2012. 
Ostatecznie powstało ich około 2600. Bez Orlików po-
zostało 811 gmin w całym kraju, czyli jedna trzecia  
z wszystkich funkcjonujących. 

(wot)

Chociaż Orlik ma ponad 12 lat, po ostatnich pracach 
wygląda jak nowy.
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Sportowy początek roku
Inauguracja szkolnego roku sportowego w powiecie 
bielskim po raz pierwszy od 22 lat odbyła się w Jawo-
rzu. Wydarzenie miało miejsce w piątek 21 październi-
ka w Hali Sportowej. Wszystko dzięki uczniom Szkoły 
Podstawowej nr 1, którzy w roku szkolnym 2021/2022 
wygrali rywalizację sportową na poziomie powiatu. 
Chodzi konkretnie o współzawodnictwo sportowe 
Igrzysk Młodzieży o Puchar Starosty Bielskiego, gdzie 
SP nr 1 zajęła pierwsze miejsce, druga była SP nr 5 Cze-
chowice-Dziedzice, a trzeci ZSP w Bestwince. – Oprawę 
artystyczną, czyli układy taneczne i akrobatyczne pro-
fesjonalnie przygotowała Agnieszka Gabrych, a rów-
nie profesjonalnie zaprezentowały się nasze szkolne 
tancerki. Wręczono puchary dla najlepszych szkół we 
współzawodnictwie sportowym za ubiegły rok szkol-
ny, a wśród nagrodzonych byliśmy oczywiście my. Gra-
tulacje i nagrody odebrała dyrektor Ewa Cholewik  
i nauczyciele-trenerzy Jacek Kruszyński oraz Mateusz 
Wajs – poinformowała jaworzańska „jedynka”.
Na inauguracji pojawiło się sporo gości ze Starostwa 
Powiatowego w Bielsku-Białej.
– Powszechnie wiadomo, że rola sportu w rozwoju spo-
łeczeństwa jest bardzo istotna. Ta aktywność wpływa 
bowiem bezpośrednio na kondycję fizyczną i psychicz-
ną młodego pokolenia. Poprawia zdrowotność nasze-

go społeczeństwa i buduje nawyki aktywności rucho-
wej, która jest niezbędnym elementem naszego zdro-
wia w każdym przedziale wiekowym – mówiła Doro-
ta Nikiel, członek zarządu powiatu bielskiego. Przyby-
li także posłowie na Sejm RP Mirosława Nikiel, Miro-
sław Suchoń i Przemysław Koperski. Nie zabrakło wój-
ta Radosława Ostałkiewicza.
Dodajmy, że uroczystość miała podniosły charakter. 
Rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, 
po czym wprowadzono flagi polską i olimpijską oraz 
przeprowadzono ślubowanie sędziów i zawodników. 

(wot)

Zasłużeni nagrodzeni
Wiadomo już, który mieszkaniec Gminy Jaworze odbie-
rze Srebrną Cieszyniankę podczas Uroczystej Sesji Rad 
Samorządów Ziemi Cieszyńskiej. Ryszard Milli, kurator 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, bo o nim mowa, zrobi 
to 11 listopada w Teatrze im. Adama Mickiewicza, czyli 
tradycyjnie w Narodowe Święto Niepodległości. Został 
on nominowany do Srebrnej Cieszynianki przez Radę 
Gminy Jaworze.
Z kolei nominowana do Nagrody Starosty Bielskiego im. 

ks. Józefa Londzina została dr Anna Klinik, szefowa Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, działająca na wielu płasz-
czyznach. O tym, kto otrzymał cenną statuetkę z nomi-
nowanych z gmin powiatu bielskiego, dowiedzieliśmy 
się na uroczystości, która w pierwszy piątek listopada 
odbyła się w Bielskim Centrum Kultury.
Do obu wydarzeń wrócimy szeroko w grudniowym 
„Echu Jaworza”.

(wot)
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W gminie

Nagrody dla nauczycieli
W trakcie ostatniej sesji Rady Gminy Jaworze, która 
odbyła się 27 października, wójt Radosław Ostałkie-
wicz oraz przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Pu-
tek wręczyli symboliczne upominki, kwiaty oraz finan-
sowe nagrody dla nauczycieli gminnych przedszkoli 
i szkół podstawowych. Przedstawiciele władz gminy 
złożyli wszystkim nauczycielom życzenia i skierowali 
podziękowania za trud pracy włożony w kształcenie  
i wychowanie młodych jaworzan.
– W ostatnim czasie musieliście państwo stawać cały 
czas przed nowymi wyzwaniami. Byliście państwo po-

mostem, a jednocześnie kotwicą dla dzieci i dla rodzi-
ców, którzy przybyli z Ukrainy. Musieliście podjąć też 
trud nauki dzieci, które były osadzone w innej kultu-
rze, w innych zwyczajach i w ograniczony sposób ro-
zumiały język polski – powiedział wójt Ostałkiewicz.
Do nagród wójta wytypowano 11 przedstawicieli gro-
na pedagogicznego z obu szkół i przedszkoli prowadzo-
nych przez Gminę Jaworze. Wśród nagrodzonych zna-
leźli się dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświa-
towych oraz nauczyciele. 

Urząd Gminy Jaworze
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Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych pracowników oświaty.

W 2022 r. nagrodę wójta otrzymali: 
Jolanta Bajorek, Dorota Zboś (Przedszkole 
nr 1), Magdalena Ćmok, Teresa Ślezińska 
(Przedszkole nr 2), Ewa Cholewik, Jacek 
Kruszyński, Maria Kuś, Mateusz Wajs (Szkoła 
Podstawowa nr 1), Magdalena Kaczmarczyk, 
Jadwiga Spodzieja, Barbara Szermańska 
(Szkoła Podstawowa nr 2).
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Ludzie Jaworza

Cały czas opieramy się 
na ideach 
Roberta Baden-Powella
Rozmowa z Joanną Buzderewicz, drużynową 
Próbnej Gromady Zuchowej „Leśne Duszki”

Heraklit z Efezu, grecki filozof żyjący na przełomie 
V i VI wieku przed naszą erą, powiedział, że „dwa 
razy nie wchodzi się do tej samej rzeki”. Chciałem 
zapytać, ile razy pani weszła do rzeki pod tytułem 
„gromada zuchowa”?
To jest moja druga gromada zuchowa, natomiast w ogó-
le piąta drużyna, którą będę prowadzić. Ostatnia gro-
mada zuchowa przestała istnieć w momencie, kiedy 
prowadząca ją drużynowa skończyła szkołę średnią, 
zdała maturę, poszła na studia i nie miał jej kto prze-
jąć i dalej prowadzić. Tym razem założyłam gromadę 
z myślą, że przejmie ją moja młodsza córka, która jest 
właśnie w trakcie szkolenia. Tak w ogóle to jest jej po-
mysł, inicjatywa; skończyła 16 lat, a to jest wiek, w któ-
rym może już być drużynową. Robimy to, żeby zuchy 
wróciły do Jaworza.

Od kiedy jest pani związana z harcerstwem?
Jeżeli mnie pamięć nie myli, to w 1989 roku złożyłam 
przyrzeczenie harcerskie. Instruktorem zostałam na-
tomiast w 1992 roku, będąc w szkole średniej. Pierw-
szą drużynę, 32. DH „Dżungla”, założyłam w Szkole 
Podstawowej nr 32 w Wapienicy, potem – już w Jawo-
rzu – przejęłam drużynę po harcmistrz Marii Rutkow-
skiej, która prowadziła 1. DH „Orle gniazdo”. Ta przy-
goda skończyła się, kiedy dostałam pracę i musiałam 
wyjechać na półroczne szkolenie. Pani Maria była na 
emeryturze, dlatego nie było za bardzo komu przejąć 
harcerstwa w naszej miejscowości. Następnie powsta-
ła 10. Gromada Zuchowa „Wesoła gromadka Kubusia 
Puchatka” i na jej bazie założyliśmy 11. Grunwaldz-
ką Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Impessa”.

Rozumiem, że harcerskie idee pozostają bez zmian, 
ale zmieniły się trochę czasy…
To prawda, ale cały czas opieramy się na skautingu, 
czyli to, co Robert Baden-Powell, naczelny skaut świa-
ta, wymyślił ponad 100 lat temu. Generalnie prowa-
dzimy nasze dzieci i młodzież w oparciu o światowy 
skauting – to jest wychowanie w duchu patriotycznym,  
w poszanowaniu dla ojczyzny, jego symboli, choćby go-
dła, zasad etycznych i moralnych. Mamy swoich dzie-
sięć punktów prawa harcerskiego, zuchy mają pra-

wo zucha, na którym się opierają („zuch jest dzielny”, 
„zuch mówi prawdę”, „zuch pamięta o swoich obowiąz-
kach”). Choć, co warto podkreślić, zuchy, a więc ucznio-
wie klas 1.-3., zdobywają wiedzę i umiejętności prak-
tyczne poprzez gry i zabawy tematyczne. 

Jest trudniej w tych dość zwariowanych czasach?
Najtrudniej to było w trakcie pandemii koronawiru-
sa. Głównym problemem była niemożność urządza-
nia zbiórek. Wiele rzeczy przeniosło się do sieci, były 
to zbiórki online. Ciężko było pracować z dziećmi w ta-
kim trybie, skoro już wcześniej kilka godzin spędziły 
przed komputerem ucząc się. Cieszymy się, że wszyst-
ko wróciło do normalności, bo najważniejszy jest bez-
pośredni kontakt.
Niezależnie jednak od czasów, jeżeli chodzi o zuchy, 
to bardzo dużą rolę mają do odegrania rodzice. Do-
bra gromada zuchowa będzie fajnie działać, kiedy bę-
dziemy mieć my, kadra, dobry kontakt z nimi. Wiado-
mo, że dzieci mają słomiany zapał, dziś chcą być zu-
chami, jutro chodzić na karate, a pojutrze na jeszcze 
coś innego. Wychodzimy z założenia, że dzieci trze-
ba ciekawymi zbiórkami zmotywować do pozostania  
w gromadzie zuchowej.

Ile osób liczy na dziś nowa gromada zuchowa w Ja-
worzu?
Cały czas jesteśmy w trakcie organizowania się. Na 
pierwszej zbiórce było 19 zuchów, na drugiej 15, bo 
kilka osób było chorych. Docelowo gromada powinna 
liczyć 20-25 osób, całość będzie podzielona na szóstki. 
Spotykamy się raz w tygodniu, w środę. Chociaż zaję-
cia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 1, mamy 
także zuchy z „dwójki”, a nawet z Bierów. Będziemy 
pracować cały rok szkolny, potem przyjdzie czas na 
HAL i HAZ, czyli Harcerską Akcję Letnią i Harcerską 
Akcję Zuchową. W zależności od tego, co organizuje 
dany hufiec, może być na przykład kolonia zuchowa. 
My, jako próbna gromada zuchowa, przystąpiliśmy do 
współzawodnictwa drużyn grunwaldzkich. Może uda 
się uzbierać ekipę do wyjazdu na pola grunwaldzkie. 
To impreza organizowana przez Chorągiew Warmiń-
sko-Mazurską, na około 900-1000, podzielona na ob-
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szary (my pojawimy się w ramach gniazda śląskiego), 
dlatego przed dziećmi duże wyzwanie. Pobyt na miej-
scu trwa tydzień i obejmuje oprócz codziennych zajęć 
udział w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. 
Póki co, znacznie wcześniej, bo w ostatnią środę listo-
pada – zuchy złożą obietnicę, a z okazji Mikołaja mamy 
zarezerwowaną sztukę w Teatrze Lalek Banialuka  
w Bielsku-Białej.

Wzmiankę na temat nowo powstałej gromady zu-
chowej zamieścił na swoim koncie na Facebooku 
wójt Radosław Ostałkiewicz. Wynika z niego, że za-
czynacie od zera, z zerowym budżetem…
Rzeczywiście, na razie nie mamy żadnych środków. 
Wynika to z tego, że wszyscy członkowie ZHP płacą 
składki, ale my – jako gromada próbna – jeszcze tego 
nie robimy. Plan jest jednak taki, żeby do końca grud-
nia spełnić wszystkie kryteria, załatwić wszystkie for-

malności, co się będzie wiązało między innymi z tym, 
że zniknie słowo „próbna” z nazwy, otrzymamy nu-
mer i staniemy się pełnoprawną gromadą zuchową. 
Wtedy zaczniemy opłacanie składek – część pójdzie na 
samą gromadę, część na hufiec, a jeszcze część będzie 
odprowadzana do chorągwi. Od nowego roku będzie-
my więc otrzymywać jakieś drobne pieniądze od zu-
cha na miesiąc, dodatkowo w grudniu przeprowadzi-
my akcję „1 procent” – ponieważ ZHP jest organizacją 
pożytku publicznego (Nasz numer KRS: 0000273051. 
Cel szczegółowy: ZHP Hufiec Beskidzki „Leśne Dusz-
ki”. Serdecznie dziękujemy za każde wsparcie). Będzie-
my więc mogli liczyć na jakiś zastrzyk gotówki, choć 
oczywiście z rocznym opóźnieniem. Na razie szukamy 
sponsorów (na chusty już znaleźliśmy), bo dziś wszyst-
ko kosztuje. Sam znaczek zucha kosztuje w składnicy 
harcerskiej 10 złotych. 

Rozmawiał: Tomasz Wolff

Kadra Próbnej Drużyny Zuchowej „Leśne Duszki”. Od lewej stoją: Milena Sablik, Wojciech Biela (przyboczni), 
drużynowa Joanna Buzderewicz, Dawid Fiołek i Marta Buzderewicz (przyboczni).

Zajęcia w pomieszczeniach... ... i plenerze.
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XXXIV Jaworzański Wrzesień

Chociaż od tegorocznych dożynek minęły dwa miesią-
ce, jeszcze raz wracamy do nich na naszych łamach, pu-
blikując relację Jolanty Witkowskiej, dyrektor Ośrod-
ka Promocji Gminy Jaworze.
W  dniach 10-11 września 2022 r., po prawie trzyletniej 
przerwie,  odbył  się XXXIV Jaworzański Wrzesień. Im-
preza plenerowa została zorganizowana przez Urząd 
Gminy Jaworze oraz Ośrodek Promocji Gminy Jawo-
rze. Gazdami tegorocznych dożynek zostali członko-
wie zarządu Towarzystwa Miłośników Jaworza – Ire-
na Stekla (wiceprezes) oraz Ryszard Stanclik (prezes).  
W sobotę 10 września przed południem na komplek-
sie sportowym GKS Czarni Jaworze przy ul. Koralowej 
trwały rozgrywki piłki nożnej OLD BOYS-ów oraz piłki 
plażowej. W samo południe na terenie amfiteatru odby-
ły się Międzynarodowe Zawody STRONG DRWAL, gdzie 
drużyny polskich i czeskich drwali rywalizowały o: 
• Puchar Przechodni dla najlepszej drużyny z trzech 

kolejnych zawodów organizowanych w Czechach 
(Rzeka), na Słowacji (Nowa Bystrzyca) i w Polsce (Ja-
worze) – wygrała drużyna Maciejowskich, zajmując 
kolejno dwa pierwsze i piąte miejsce

• Puchar Wójta Jaworze dla najlepszej drużyny w Mię-
dzynarodowych zawodach, który przypadł druży-
nie Zbijowskich

• Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze dla 
najlepszej drużyny z Gminy Jaworze, który otrzyma-
ła drużyna Tomali.

Po południu na scenie jaworzańskiego amfiteatru roz-
począł się program artystyczny. Licznie zgromadzoną 
widownię powitały: konferansjer Dorota Kohut oraz 
dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze Jolanta Wit-
kowska, zapraszając na występ mima Ireneusza Kro-
snego. Aktor zgotował widzom fantastyczną zabawę, 
prezentując znane i mniej znane skecze. Publiczność 
bawiła się doskonale. Po nim wystąpiła kapela „PoPie-
ronie” – żywiecki zespół folkowy oczarował publicz-
ność muzyką ludową z różnych zakątków Europy. 
Gwiazdą wieczoru był zespół Future Folk, z wokalistą 
Stanisławem Karpiel-Bułecką na czele. Pomieszanie 
muzyki folkowej z elektroniczną i nowoczesnymi me-
lodiami oczarowało i porwało publiczność do zabawy. 
Wieczór zakończyła dyskoteka z Radiem Bielsko, któ-
rą brawurowo poprowadził Dj Johny Ki. 
W niedzielę przyszedł czas na tradycyjne, dożynko-
we świętowanie. W godzinach porannych delegacja 
na czele z  przedstawicielami władz gminnych, prze-
wodniczącym Rady Gminy Jaworze Zbigniewem Put-
kiem, wójtem Radosławem Ostałkiewiczem, zastępcą 
wójta Anną Skotnicką-Nędzka, gazdami z 2019 r. Re-
natą i Edwardem Podstawnymi, Orkiestrą Dętą Glorie-
ta oraz członkami Towarzystwa Miłośników Jaworza, 
wyruszyła po tegorocznych gazdów Irenę Steklę i Ry-
szarda Stanclika. Po uroczystościach u gazdów wszy-
scy dołączyli do formującego się na boisku przy ul. Fol-
warcznej w Jaworzu korowodu dożynkowego. Licznie 
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zgromadzeni mieszkańcy gminy Jaworze oraz przybyli 
goście podziwiali widowiskowy przejazd kilkudziesię-
ciu uczestników ulicami Jaworza do amfiteatru: jeźdź-
ców na koniach, motocyklistów, Młodzieżową  Druży-
nę Pożarniczą, Ochotniczą Straż Pożarną, wieniec do-
żynkowy na gminnym traktorze, Ciuchcię Beskidzką, 
Ciuchcię Ustrońską, dorożki i wozy konne,  grupy pie-
sze – przedszkola, szkoły, organizacje sportowe, trak-
tory, maszyny rolnicze, stare zabytkowe traktory oraz 
firmy działające na terenie gminy. Uczestników barw-
nego korowodu dożynkowego ze sceny jaworzańskie-
go amfiteatru przedstawiał szef radnych Zbigniew Pu-
tek, a witał wójt Radosław Ostałkiewicz. Po zakończe-
niu prezentacji tradycyjnie w amfiteatrze odbyło się  
uroczyste nabożeństwo ekumeniczne, pod przewod-
nictwem księży z Parafii Rzymskokatolickiej i Ewange-
licko-Augsburskiej wraz z wiernymi obu wyznań. Pod-
czas uroczystego nabożeństwa, dziękowano za rolni-
czy trud. Poświęconym przez księży chlebem  podzie-
lono się z mieszkańcami i gośćmi przybyłymi na do-
żynki. Nabożeństwo uświetnił występ scholi katolic-
kiej „Gaudium Providentiae”.
Po nabożeństwie miał miejsce Ceremoniał Dożynkowy 
poprowadzony przez Ewangelicki Chór Kościelny dzia-
łający przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jawo-
rzu. Obrzędowi towarzyszyły dawne pieśni cieszyńskie 
związane z dożynkami, a więc z dziękczynieniem za 
plony. Podczas ceremoniału nastąpiło uroczyste prze-
kazanie wieńca dożynkowego oraz bochenka chleba  
z tegorocznych plonów nowym gazdom. Gazdowie do-
żynek przekazali go na ręce wójta. Ten w okoliczno-
ściowym przemówieniu nawiązał do trudu pracy rol-
ników, w wystąpieniu zawarte były również informa-
cje o inwestycjach i przedsięwzięciach podejmowanych 
w tym roku przez samorząd. Następnie przyszedł czas 
na wspólny taniec, będący elementem dawnych wspól-
nych zabaw wieńczących zakończenie zbioru plonów. 
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: posłanka 
Małgorzata Pępek, poseł Mirosław Suchoń, wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Bielskiego Józef Herzyk, rad-
na Sejmiku Województwa Śląskiego Ewa Żak oraz wi-
cestarosta powiatu cieszyńskiego Janina Żagan.
W części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście, mię-
dzy innymi przedstawiciele z zaprzyjaźnionych gmin 
partnerskich, list okolicznościowy w imieniu starosty 
bielskiego Andrzeja  Płonki,  odczytał  radny Rady Po-
wiatu Bielskiego Jacek Czader. Po przemówieniach Zbi-
gniew Putek razem z Radosławem Ostałkiewiczem wrę-
czyli Medal - ,,Zasłużony dla Rozwoju Jaworza” Krysty-

nie Gutan – mieszkance Jaworza od lat zaangażowa-
nej w życie społeczne gminy i Parafii Rzymskokatolic-
kiej.  Medal został przyznany na wniosek Rady Gmi-
ny Jaworze. W uroczystościach dożynkowych oprócz 
władz gminy Jaworze, przedstawicieli lokalnych sto-
warzyszeń i organizacji pozarządowych wzięli udział 
zaproszeni goście z gmin partnerskich i przedstawi-
ciele instytucji samorządowych. 
Po ceremoniale dożynkowym przyszedł czas na wystę-
py artystyczne. Jako pierwszy na jaworzańskiej scenie 
zaprezentował się Zespół Regionalny „Jaworze”, pre-
zentując zarówno muzyczny, jak i taneczny repertuar 
ludowy. Następnie wystąpił węgierski chór żeński  z za-
przyjaźnionej gminy Jászszentandrás. Po nim porwa-
ła widzów do wspólnej zabawy  Kapela Góralska „Be-
skidzcy Zbóje”. Następnie na scenie wystąpił folkowy 
zespół „Tekla Klebetnica”, który oprócz rodzimej mu-
zyki góralskiej, zagrał muzykę pasma Karpat oraz me-
lodie bałkańskie. Dwudniowe świętowanie zakończy-
ła zabawa taneczna z zespołem muzycznym Silesian 
Tyrol Band, która trwała do późnych godzin wieczor-
nych. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę uczestnicy 
gminnych dożynek mogli skorzystać z bogatej oferty 
miasteczka gastronomicznego, stoisk rękodzielniczych, 
wyrobów regionalnych  oraz  innych licznych atrakcji. 
Było muzycznie, tanecznie i sportowo a publiczność 
bawiła się doskonale. 

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
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Nasza gmina bierze udział w ekologicznym projekcie 
segregacji zużytych olejów jadalnych. Dajemy naszym 
mieszkańcom możliwość zbierania kolejnego odpadu. 
Służą do tego 240-litrowe czarno-pomarańczowe po-
jemniki. Ich lokalizację można sprawdzić na stronie: 
https://www.segregujolej.pl/mapa/. Poniżej publiku-
jemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pyta-
nia związane z segregacją zużytych olejów i tłuszczów.

Jak segregować zużyty olej w swojej kuchni?
Wlej cały olej do butelki PET o dowolnym rozmiarze. 
Może to być butelka po mleku lub wodzie mineralnej. 
Ważne, aby butelka była całkowicie pełna i szczelnie 
zamknięta. W żadnym wypadku nie wlewaj oleju bez-
pośrednio z butelek do pojemnika.

Dlaczego nie mogę użyć szklanego słoika?
Słoik może pęknąć po wrzuceniu do pojemnika, co 
grozi jego poważnym zanieczyszczeniem. Dodatkowo,  
w procesie oczyszczania, konieczne będzie usunięcie 
z oleju odłamków szkła.

Co można wrzucać do pojemnika na olej?
Do pojemnika należy wrzucać wszystkie rodzaje ole-
jów i tłuszczów, które używasz do przygotowania po-
siłków w twoim domu. Mogą być to oleje roślinne, ma-
sło, smalec, margaryny. Do pojemników nie wrzucaj 
olejów technicznych, hydraulicznych czy silnikowych.

Nie mam w domu frytkownicy, więc nie mam zuży-
tego oleju. Naprawdę?
Zużyty olej powstaje nie tylko ze smażenia kotleta czy 

frytek. Pozostaje również po przygotowaniu innych 
smażonych potraw (naleśniki, kotlety, smażony ser, 
pączki, tosty), marynowaniu (ser camembert i inne, wa-
rzywa, grzyby, mięso z grilla). Znajduje się także w so-
sach sałatkowych, konserwach i gotowych marynatach. 
Dlaczego wlewanie oleju do zlewu jest problemem?
Olej stopniowo osadza się we wnętrzu rur kanalizacyj-
nych, a wraz z nim gromadzą się w nich inne zanie-
czyszczenia. Podobnie, jak w przypadku zatkania na-
czynia krwionośnego w naszym ciele, proces ten może 
być niebezpieczny.
Niestety, większość oczyszczalni ścieków nie radzi so-
bie w pełni z usuwaniem oleju. Zużyty olej zawiera sub-
stancje toksyczne (także rakotwórcze), których oczysz-
czanie jest bardzo utrudnione. Dlatego często trafia on 
do ekosystemu wraz z wodą. 
Podsumowując, zużyty olej jest niebezpiecznym odpa-
dem i wrogiem środowiska naturalnego.

Czy olej można kompostować?
Nie. Olej zanieczyszcza glebę i zabija małe organizmy. 
W domowym kompostowniku możesz pozwolić sobie 
na odkładanie papieru, którym wytarłeś tłustą patel-
nię po wlaniu oleju do butelki PET w celu segregacji.

Dlaczego warto segregować oleje?
Jest wiele powodów, dla których warto segregować zu-
żyty olej jadalny. Zużyty olej jadalny można poddać 
recyklingowi i wykorzystać ponownie jako surowiec  
w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Dzięki 
segregacji oleju chronisz przed zanieczyszczeniami gle-
bę, wodę, powietrze i inne zasoby naturalne.

Segregujemy oleje jadalne
Urząd Gminy informuje

Bocianie gniazda
W związku z planowaną w 2023 r. przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach realiza-
cją zadania mającego na celu naprawę gniazd bocia-
na białego, Urząd Gminy Jaworze zwraca się z prośbą 
do mieszkańców Jaworza o informację, czy na terenie 
naszej miejscowości znajdują się gniazda wymagają-
ce renowacji lub budowy platformy. 
Liczba naprawianych gniazd będzie zależna od zakresu 

prac koniecznych do wykonania w stosunku do otrzy-
manego zapewniania finansowego z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach, w celu realizowania tego rodzaju działań.
Gniazda do programu można zgłaszać pod nr. tel. 33 
828 66 30 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jawo-
rze, pokój 102, do końca listopada br.

Dzierżawa nieruchomości
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaworze oraz na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej na okres 21 dni 
wywieszono wykaz nieruchomości gminnych przezna-

czonej do dzierżawy. Dotyczy części działki 1132/11.
Urząd Gminy Jaworze
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Same ciekawe inicjatywy

Z nowym rokiem szkolnym w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Jaworzu podjęto szereg działań edukacyj-
nych skierowanych do dzieci i młodzieży z jaworzań-
skich szkół i przedszkoli. Jak dotąd z oferty skorzysta-
li m.in. uczniowie klas 1.-3. ze Szkoły Podstawowej nr 
1. Przy okazji omawiania lektury „Opowiadania z Doli-
ny Muminków” dla uczniów klasy trzeciej została prze-
prowadzona lekcja biblioteczna, podczas której dzie-
ci dowiedziały się sporo o samej autorce Tove Jans-
son, jej inspiracjach, jak i o całym procesie powsta-
wania opowiadań. Po wyczerpującej prezentacji i za-
znajomieniu z tematem, dzieci aktywnie uczestniczyły  
w dyskusji. Przy tej okazji zostały także przeprowa-
dzone warsztaty plastyczne. Wykorzystując ogólnodo-
stępne materiały codziennego użytku, dzieci budowa-
ły domki Muminków. 
W ramach cyklu „Spotkań z lekturą” została przepro-
wadzona również lekcja biblioteczna dla klas drugich 

na temat najbardziej znanego misia na świecie – Ku-
busia Puchatka i jego autora Alana Alexandra Milne.  
Z kolei przy omawianiu przez klasę trzecią lektury 
„Dziadek i niedźwiadek”, uczniowie mieli możliwość 
wykazania się kreatywnością na warsztatach plastycz-
nych.
Bogata oferta lekcji bibliotecznych ma na celu rozwi-
janie umiejętności, zdobywanie i wykorzystywanie in-
formacji oraz przyswajanie wiedzy, a udział w warsz-
tatach plastycznych rozwija umiejętności manualne, 
pomysłowość i pobudza twórczą inwencję. Aktywny 
udział dzieci i młodzieży w zajęciach edukacyjnych 
korzystnie wpływa na ich rozwój i przyczynia się do 
wyrobienia pozytywnego nawyku korzystania z biblio-
teki. Nauczycieli zachęcamy do współpracy w ramach 
lekcji bibliotecznych, jest także możliwość zgłoszenia 
własnego tematu. 
Z kolei 29 września obchodzony był Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania – święto, którego najważniejszymi 
odbiorcami są dzieci. Czytanie dzieciom na głos sty-
muluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza 
wyobraźnię. Była to doskonała okazja do odwiedzenia 
dwóch jaworzańskich przedszkoli – nr 1 i 2 oraz spo-
tkania się ze wszystkimi grupami – od maluchów po 
zerówkowiczów. Łącznie w spotkaniach czytelniczych 
uczestniczyło ok. 130 dzieci. Data 29 września odno-
si się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek 
dla dzieci i młodzieży. 
Jednocześnie przypominamy młodzieży szkół średnich, 
że ciągle można dołączyć do spotkań edukacyjnych dla 
maturzystów organizowanych w naszej placówce. Po-
moc w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z ję-
zyka polskiego to główny cel tych spotkań. Szczegóły 
pod nr. tel. 33 828 66 76

Gminna Biblioteka Publiczna
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Bielskie posiady

Na posiady 18 września udaliśmy się samochodami do 
Starego Bielska, gdzie z przewodnikiem zwiedzaliśmy 
kościół św. Stanisława Biskupa. Jego historia jest bardzo 
ciekawa, bo sięga XII wieku. Pierwszą drewnianą świą-
tynię zbudowano już prawdopodobnie w roku 1135, na 
miejscu wcześniej poświęconemu pogańskiemu bożko-
wi – Perunowi. Dzisiejsza świątynia pochodzi z około 
1380 r. i powstała dzięki fundacji księcia cieszyńskie-
go Przemysława I Noszaka. Wybudowana w stylu go-
tyckim składa się z prezbiterium, nawy i 25-metrowej 
wieży. W 1555 roku kościół otrzymał renesansową po-
lichromię i nowy dzwon.
W roku 1560, w związku z uznaniem luteranizmu za 

wyznanie obowiązujące w Księstwie Cieszyńskim, ko-
ściół w Starym Bielsku przeszedł w ręce ewangelików. 
Wtedy też prezbiterium wyposażono w gotyckie stal-
le ozdobne. W 1654r. świątynia wróciła do katolików, 
została potem odnowiona i ozdobiona ludowo – baro-
kową polichromią o tematyce pasyjnej. W 1773 r. Je-
rzy Szubert odnowił chór muzyczny, o czym informuje 
napis na belce. W latach 1830-1833, z okazji 700-lecia 
powstania parafii, dr Mateusz Opolski, proboszcz ko-
ścioła św. Mikołaja, przeprowadził generalny remont 
świątyni: nadbudowano wieżę, wzniesiono przybudów-
kę ze schodami na chór. W latach 1929-1930 przepro-
wadzono pierwsze prace konserwatorskie, a następ-
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ne w latach 1960 i 1979-1981 oraz etapami, od 1996 
roku do dziś, podczas których kościołowi przywróco-
no dawny wygląd.
Najcenniejszą częścią kościoła jest gotyckie prezbite-
rium ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Znajduje 
się tam orzeł piastowski i renesansowe malowidła. 
Ściany prezbiterium pokrywają cztery warstwy poli-
chromii pochodzące z epoki gotyku, renesansu, baroku  
i rokoka.
Najstarsza polichromia – gotycka – pokazuje nam po-
stacie sześciu aniołów z atrybutami męki pańskiej, czte-
rech świętych – Szczepana, Wacława, Wawrzyńca i Zyg-
munta, sceny pojmania Chrystusa i Zwiastowania NMP, 
Niesienie Krzyża, Zmartwychwstanie, postacie Matki 
Boskiej, św. Weroniki, Franciszka z Asyżu. Tryptyk Oł-
tarzowy z początku XVI w. w pełni przedstawia legen-
dy o św. Stanisławie – na skrzydłach istnieje osiem scen 
legendy o patronie kościoła. Na ołtarzu także pokazano 
Chrystusa i 12 apostołów. Matkę Boską z dzieciątkiem 
w otoczeniu św. Mikołaja i św. Stanisława.
Dzwon pochodzi z roku 1555 – jest o 30 lat młodszy 
od Dzwonu Zygmunta – dzwoni codziennie, a nie oka-
zjonalnie. 
W nawie kościoła znajdują się neogotyckie konfesjo-
nały z 1831 roku, obrazy drogi krzyżowej i neogotyc-
kie organy.
Pochodzące z 1637 r. boczne drzwi ufundowane przez 
Królestwo Szwecji są elementem legendy, wg której 
podczas wojny 30-letniej, kiedy wojska szwedzkie nisz-
czyły kraj, ich król uciekał tamtędy przed polskim woj-
skiem.
Wysłuchaliśmy z dużą przyjemnością opowiadanej 
nam przez przewodnika historii kościoła, różnych le-
gend z tym związanych, obejrzeliśmy pięknie odrestau-
rowane wnętrze i stary cmentarz leżący koło kościoła 
i pełni wrażeń wróciliśmy do Jaworza.

Z kolei 9 października posiady zostały zorganizowa-
ne w Willi Sixta w Bielsku-Białej. Ten powstały w 1883 
r. jest jednym z najpiękniejszych budynków w mie-
ście. Willa została wzniesiona dla pochodzącego z Nie-
miec bogatego przemysłowca Teodora Sixta i jego żony 
bielszczanki Johanny Weich. Zaprojektował ją znany 
architekt bielski Karol Korn – autor projektów m. in. 
Dworca Głównego, Hotelu Prezydent, Poczty Głównej, 
Sądu Rejonowego, synagogi i wielu innych kamienic  
i willi w Bielsku.
Piękna neorenesansowa willa podkreślała wysoki sta-
tus społeczny właściciela – znanego finansisty i filan-
tropa. Otoczona różanym ogrodem z pięknym miłorzę-
bem japońskim – posadzonym przez właściciela – sta-
nowiła pełną splendoru piękną rezydencję.
W 1887 r. Johanna bezpotomnie zmarła, a dwa lata póź-
niej do willi wprowadziła się druga żona Sixta, 21-let-
nia Anna Zipser. Teodor Sixt zmarł bezpotomnie na 
gruźlicę nerek w 1897 r. Swoją rezydencję zapisał w te-
stamencie miastu Bielsko z zastrzeżeniem, że nie może 
być sprzedana, ma być zawsze nazywana „Willa Sixta”, 
a żona mogła w niej mieszkać do czasu ponownego za-
mążpójścia. W 1904 r. miasto przejęło willę i wynaję-
ło ją fabrykantowi Josefiemu. Po II wojnie światowej 
budynek przechodził różne losy – były tam kancela-
rie adwokackie, biura prokuratorów, wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, rektorat Akademii Technicz-
no- Humanistycznej. W 1994 roku willę wpisano do 
rejestru zabytków. 
Obecnie w Willi Sixta prowadzone są zajęcia dla dzie-
ci, młodzieży i seniorów oraz prezentowane wysta-
wy z kolekcji Galerii Bielskiej BWA. Naszą grupę prze-
wodniczka Ala Gocka oprowadziła najpierw po ogro-
dzie, a potem po wnętrzach willi, opowiadając histo-
rię jej właściciela będącą jednocześnie historią miasta.

Grażyna Matwiejczyk
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Galeria Sztuki na Zdrojowej
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Egzotyczna podróż
7 października Galeria Sztuki na Zdrojowej przywi-
tała gości piękną ekspozycją akwareli znanej malarki 
Elżbiety Szołomiak, które artystka przywiozła ze sobą 
z podróży do Azji Południowo-Wschodniej. Ekspozy-
cję uroczyście otworzyły Jolanta Witkowska, dyrek-
tor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze oraz niżej pod-
pisana, kierownik galerii, witając przedstawicieli Gmi-
ny Jaworze reprezentowanych przez przewodniczące-
go Rady Gminy Zbigniewa Putka i zastępcę wójta gmi-
ny Jaworze Annę Skotnicką-Nędzką. Przybyli goście 
mieli okazję osobiście poznać znaną i uznaną malar-
kę, podróżniczkę i kolekcjonerkę sztuki, jak również 
posłuchać niezwykłych opowieści z krajów dalekie-
go wschodu. Ze swych licznych podróży do Azji Połu-
dniowo-Wschodniej pani Elżbieta przywiozła w „ple-
caku” serię obrazów azjatyckich artystów wykonanych 
w technice akwareli oraz mnóstwo zdjęć. Zobaczyć 
na nich można ciekawe widoki, pejzaże ze sztafażem, 
sceny rodzajowe ukazujące mieszkańców podczas co-
dziennych zajęć. Wśród przywiezionych pamiątek znaj-
dują się m.in. maska kobiety, maski do tańca „Barong” 
(uosobienie dobra w wiecznej walce ze złem), figurka 
muzykanta z wyspy Bali, turban, „Sarong” z tkaniny 
zdobionej w technice batiku, a nawet kapelusze i ko-
rona królewska z Sumatry, Birmy i Ngapali. Na wysta-
wie nie zabrakło również prac samej artystki – szkiców 
i obrazów namalowanych pod wpływem urokliwych 
zakątków widzianych podczas podróży. 

Elżbieta Szołomiak urodziła się 15 września 1940 roku 
w Jarosławiu. Jest absolwentką Liceum Sztuk Plastycz-
nych pod kierunkiem Alojzego Zawady oraz Uniwer-
sytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale 
Sztuk Pięknych, pod kierunkiem prof. Stanisława Bo-
rysowskiego. Dyplom uzyskała w 1965 r., a w 1978 r. 
otrzymała roczne stypendium twórcze ministra kul-
tury i sztuki. Artystka od czasu ukończenia studiów 
związana była z Opolem, a następnie przeprowadzi-
ła się do Ustronia.

Aneta Kwaśna

W Galerii Sztuki na Zdrojowej gościliśmy Elżbietą Szo-
łomiak (w środku) już po raz drugi. 

Magia miedzi
Galeria Sztuki na Zdrojowej zaprasza na wystawę biżu-
terii artystycznej autorstwa Nataliji Antunović i Piotra 
Jurkiewicza „Miedziana magia”. Wernisaż zaplanowa-
no na 18 listopada o godz. 18.00.
Życiowa droga Nataliji Antunović zawsze związana była 
z rękodziełem. Od dziecka fascynowały ją różnne tech-
niki, które z chęcią obserwowała, uczyła się i tworzyła. 
Szydełkowanie, ceramika, decoupage, makrama, haft, 
modelina, sutasz – każda z tych technik pochłaniała ją 
całkowicie, lecz na krótki czas. Z miedzią było inaczej, 
trwająca już pięć lat fascynacja możliwościami, jakie 
daje technika oplatania drutu i ogromny głód wiedzy 
poznania tajników wytwarzania biżuterii miedzianej, 
pchały ją przez lata do podejmowania prób pracy z dru-
tem, oglądania tysięcy zdjęć, obserwacji, szkicowania  
i poszukiwania własnych rozwiązań.
Z kolei Piotr Jurkiewicz od dłuższego czasu interesuje 
się rękodziełem. Począwszy od inspiracji kamieniem, 
znalazł przystań w oceanie możliwości, jakie daje praca  
z miedzią. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego na 
Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym. Zawodowo od po-
nad 25 lat jest związany z projektowaniem graficznym.
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W sobotę 15 października w sali budynku „Pod Go-
ruszką” w Jaworzu odbył się koncert piosenki francu-
skiej – Piaf, który zainaugurował cykl wydarzeń kul-
turalno-artystycznych organizowanych przez Ośro-
dek Promocji Gminy Jaworze w sezonie artystycznym 
2022/2023.
W rolę Édith Piaf wcieliła się wokalistka Katarzyna 
Dendys-Kosecka, której towarzyszyli Tomasz Pala (pia-
nino), Wojciech Golec (akor-
deon) oraz Bartłomiej Stu-
chlik (kontrabas). Gości po-
witała dyrektor OPGJ – Jo-
lanta Witkowska.Wydarze-
nie zaszczycili swoją obec-
nością wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Bielskiego Jó-
zef Herzyk, przewodniczą-
cy Rady Gminy Jaworze Zbi-
gniew Putek oraz zastępca 
wójta gminy Jaworze Anna 
Skotnicka-Nędzka. 
Katarzyna Dendys-Kosecka znakomicie zinterpreto-
wała każdą z wykonywanych piosenek, stworzyła na 
scenie intymny portret wielkiej artystki, która – to się 
dawało wyczuć bez trudu – jest jej naprawdę bliska. 
Snuła opowieść o wielkiej miłości, głębokim smutku 
i wielu tragediach spadających na gwiazdę, ale także 

o wielkich miłościach, jakie przecież były w jej życiu. 
Widzowie z zapartym tchem słuchali historii zwyczaj-
nej dziewczyny, która z ulicznej śpiewaczki stała się 
światową gwiazdą, historii dojrzałej kobiety – ofia-
ry nieszczęśliwych uczuć i tragedii, a także splotów 
wydarzeń prowadzących do samozniszczenia. Kiedy 
Piaf była szczęśliwa, jaworzańska publiczność bawi-
ła się razem z nią, kiedy opowiadała o dramatach, ja-

kich doświadczyła, widownia 
milczała i ani drgnęła. Reci-
tal był swego rodzaju spekta-
klem teatralnym, w którym 
słowo i muzyka miały równo-
rzędną rangę.
Podczas koncertu zabrzmia-
ły największe przeboje le-
gendy francuskiej piosen-
ki, takie jak: „Milord”, „Pa-
dam, Padam”, „La vie en 
rose”, „Hymne à l’amour”,  
a na zakończenie koncertu 

ostatni wielki przebój – „Non, je ne regrette rien”.
Licznie zgromadzona publiczność w sali budynku „Pod 
Goruszką” w Jaworzu bardzo entuzjastycznie przyję-
ła występ artystów, nagradzając ich owacją na stojąco. 

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

W rolę Édith Piaf 
wcieliła się 
wokalistka Katarzyna 
Dendys-Kosecka
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Katarzyna Dendys-Kosecka wraz z zespołem zaczarowała jaworzańską publiczność.

Muzyczna podróż z Piaf
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Ponad 400 widzów obejrzało już spektakl teatru Ku-
rort „Next ex” na bis. W związku z licznymi zapytania-
mi postanowiliśmy zagrać dla mieszkańców Jaworza 
kolejne dwa spektakle – 26 i 27 listopada o godz. 17:00 
w sali budynku Pod Harendą. Przypominamy, że bez-
płatne bilety - wejściówki należy odebrać w sekretaria-
cie Urzędu Gminy w Jaworzu oraz sekretariacie SP2.

Występują: Katarzyna Barwicka-Pułtorak (Zyta Suli-
mirska), Krzysztof Jurczyk (Karol Sulimirski), babcia 
(Renata Podstawny), Klara Kostoń (Marysia Sulimir-
ska), Adam Nieborak (Marcel Czartoryski), Edward 
Podstawny (Eustachy Czartoryski), Magdalena Śpie-
wak (sąsiadka)
Reżyseria: Barbara Szermańska

Next ex na bis
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Dla najmłodszych
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Dla najmłodszych
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W ostatnią sobotę września odbył się długo wyczekiwa-
ny Piknik Rodzinny Przedszkola nr 2 w Jaworzu. Mo-
tywem przewodnim rodzinnego spotkania był sport, 
zdrowy styl życia i integracja społeczności przedszkol-
nej. Rada Rodziców już od wiosny zajęła się organiza-
cją tego wydarzenia i już na wstępie można było za-
uważyć duże zaangażowanie i poparcie ze strony ro-
dziców i nauczycieli. Dzięki znacznej aktywności trzech 
muszkieterek: Adrianny Pietrzyk, Izabeli Jach i niżej 
podpisanej udało się otrzymać wiele ciekawych na-
gród rzeczowych, voucherów i zaproszeń do loterii 
oraz licytacji, za co bardzo dziękujemy darczyńcom.  
Z tego miejsca dziękujemy także władzom gminy – wój-
towi Radosławowi Ostałkiewiczowi za objęcie patrona-
tem naszej imprezy. Podziękowania składamy także na 
ręce zastępcy wójta – Anny Skotnickiej-Nędzkiej, która 
zaszczyciła nas swoją obecnością, przekazując sprzęt 
sportowy dla dzieci od władz gminy.
Dyrekcja wraz z kochanymi paniami z przedszkola bar-
dzo zaangażowały się i przygotowały dekoracje oraz 
cudowne występy naszych dzieci. Podczas pikniku każ-
dy z uczestników mógł wybrać coś dla siebie: od tańca, 
przez piłkę nożną, karate, aż po tor przeszkód. Wypo-
cone kalorie można było uzupełnić na stoiskach z do-
mowym ciastem od naszych mam, pyszną kiełbaską  
z tatusiowego grilla, a na spragnionych czekały świe-
żo wyciskane soki warzywno-owocowe, lemoniady, 
ciepła herbatka i kawa.
To była aktywna, pełna uśmiechu i zdrowia sobota, 
czekamy na kolejne spotkanie.

Dorota Ogiegło-Dudziak

Przedszkole nr 2

Zdrowo, bo sportowo

Jabłko, najbardziej znany polski owoc ma swoje święto 
28 września. W tym dniu dzieci z grupy Ananasków bra-
ły udział w zajęciach z tej okazji. Celem zajęć i wspól-
nej zabawy było przede wszystkim zachęcenie dzieci 
do spożywania jabłek i ich przetworów jako źródła wi-
tamin, a także wyrobienie nawyku zdrowego odżywa-
nia. Obchody Dnia Jabłka rozpoczęliśmy od rozmowy 
na temat jego wyglądu, tj. koloru, kształtu, wielkości, 
smaku. Przedszkolaki zdobyły wiedzę na temat odmian 
jabłek, a także poszerzyły wiadomości w zakresie prze-
tworów i potraw z jabłek. Skąd się bierze ten smakowi-
ty owoc, dzieci dowiedziały się, śledząc kolejne obrazki 
historyjki ,,Od pestki do jabłka”. Ponadto przedszkolaki 
rozwiązywały zagadki, słuchały wierszy oraz zagrały 
na marakasach w kształcie jabłuszek, w rytmie muzyki 
klasycznej. Nie zabrakło oczywiście zabaw ruchowych, 
które pokazały, że jabłko prócz swych cennych walo-

Jabłko źródłem witamin
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rów smakowych, jest też inspiracją do zabaw i konkur-
sów. Dzieci z radością przystąpiły do zadań matema-
tycznych: tworzyły zbiory, przeliczały owoce, porów-
nywały ich wielkość, wykonywały ćwiczenia wspoma-
gające kształtowanie orientacji przestrzennej. Po emo-
cjach związanych z zabawą, przedszkolaki przystąpiły 

do degustacji jabłuszek, był to długo wyczekiwany mo-
ment, jak to dzieci powiedziały – „najsmaczniejszy mo-
ment zabaw z jabłkami”. Po owocowym poczęstunku 
przedszkolaki przystąpiły do wykonania prac plastycz-
nych. Farbami ozdabiały jabłuszka, ale tym razem za-
miast pędzelków, używały swoich paluszków.

Przedszkole nr 2
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Książek nie sposób 
zastąpić…
29 września, wraz z całą Polską, obchodziliśmy Dzień 
Głośnego Czytania. W przytulnej atmosferze zapachu 
książek odwiedziły nas kochane panie z naszej biblio-
teki, które umiliły nam czas, przenosząc nas w bajkowy 
świat. Wśród pozycji wybranych przez panią Małgosię 
znalazły się m.in., Mądre Bajki”, „Piegowate opowiada-

nia”, ,,Wstydziołki” oraz ,,Opowiadania dla przedszko-
laków”. Dzień ten uświadomił nam wszystkim, że ksią-
żek nie sposób zastąpić, a głośne czytanie wśród bli-
skich i przyjaciół nadaje im jeszcze większą wartość.

Przedszkole nr 2
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W komplecie do pięknej jesiennej pogody mamy tyl-
ko piękne i pozytywne wiadomości z „Jedynki”. Aura 
sprzyja wędrówkom górskimi szlakami i wycieczkom. 
Klasy piąte udały się do Zabytkowej Kopalni Srebra 
w Tarnowskich Górach. Atrakcji było dużo. Wyciecz-
kowicze płynęli łódkami w Sztolni Czarnego Pstrąga 
z szybu „Sylwester” do szybu „Ewa”. Spacerowali po 
parku w Reptach. Zwiedzali z przewodnikiem Zabyt-
kową Kopalnię Srebra. Na koniec jechali kolejką wą-
skotorową po parku maszyn parowych. Pierwszacz-
ki podróżowały Ciuchcią Beskidzką, później piechotą  
w stronę Wapienicy i przedeptywały leśne ścieżki przy 
Zaporze. Drugoklasiści odwiedzili „Chlebową Chatę” 
w Górkach Małych. Poznali pracę rolnika na dawnej 
wsi, zaglądali pszczołom do ula oraz objadali się wła-
snoręcznie zrobionymi podpłomykami. Było pysznie! 
Trzecioklasiści wyruszyli na szlak Szyndzielnia – Błat-
nia, najpierw kolejką, a potem już tylko na własnych 
nóżkach. Wrócili zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni wra-
żeń. Czwarte klasy wybrały się na wyprawę integracyj-
ną połączoną z mnóstwem zadań do wykonania. Tra-
sa wiodła na Błatnią, zakończona była ogniskiem i no-
cowaniem w schronisku. Następnego dnia wszyscy ru-
szyli w dalszą wędrówkę w stronę Brennej, skąd auto-
karem wrócili do Jaworza pełni pięknych wspomnień  
i w pełni zintegrowani. Kolejna grupa trzecioklasistów 
poznawała ciekawostki z życia pszczół i samodziel-
nie wykonała świeczki z wosku pszczelego, podczas 
wycieczki do Apilandii. Jednym słowem korzystamy  
z uroków złotej jesieni.
Akcja-integracja u Pierwszoklasistów. Szkolna pani 
psycholog przeprowadziła cykl warsztatów integru-
jących zespoły klasowe. „Szkolne cztery pory roku ra-

zem” – dzieci rysowały kredą na chodniku czterolistną 
koniczynkę swoich marzeń. Akcja się udała i wszyscy 
wspólnie przygotowali i wzięli udział w uroczystym 
Ślubowaniu połączonym z pasowaniem na Ucznia, ode-
brali legitymacje szkolne i obiecali, że będą pociechą 
dla swoich nauczycieli, dla rodziców i dla wszystkich 
w szkole.
W dalszym ciągu działamy charytatywnie. Organizu-
jemy „Słodkie czwartki”. Pierwszy w tym roku szkol-
nym, za sprawą ogromnego zaangażowania rodziców  
i nauczycieli, udał się smakowicie – dochód przezna-
czony został na wsparcie dla Kajetanka Maciejowskie-
go, a kolejny dla Stowarzyszenia „Dla Braci Mniej-
szych”. A, jako że na 4 października przypadał Świa-
towy Dzień Zwierząt, a my święto to obchodzimy przez 
cały miesiąc, zaplanowaliśmy wiele działań, aby w cią-
gu tego miesiąca z ogromną mocą wesprzeć naszych 
„mniejszych” przyjaciół. Rozpoczęliśmy zatem akcję 
zbiórki karmy, która trafi do bezdomnych kotów do-
karmianych przez karmicieli oraz do domów tymcza-
sowych, gdzie przebywają koty uratowane z bezdom-
ności, porzucone przez właścicieli, często w trakcie le-
czenia weterynaryjnego. 
W naszej profesjonalnie urządzonej mini-kuchni  
z zapałem działali uczestnicy warsztatów kulinarnych. 
Przygotowywali sałatki owocowe, zrobili też pyszną do-
mową pizzę „po jaworzańsku”. Posadzili cebulkę, pie-
truszkę i szczypior – będzie jak znalazł, do kolejnych 
dań. A jeśli jesień, to przetwory. Pierwszaczki zamknę-
ły w słoikach ogórki i kapustę. Pozostaje czekać, aż 
się wszystko pięknie ukisi i będzie można skosztować. 
Prężnie rozwija się nasza współpraca z Gminną Biblio-
teką Publiczną w Jaworzu. Drugoklasiści poznawali 
najskrytsze tajemnice najbardziej znanego misia na 
świecie – Kubusia Puchatka. Trzecioklasiści podczas 
warsztatów wykonali domki Muminków, zakładki do 
książek. Natomiast siódmo- i ósmoklasiści uczestni-
czyli w spektaklu „Laboratorium Życia”, w wykonaniu 

Szkoła Podstawowa nr 1

Ależ piękny początek 
jesieni!



listopad 2022

23

aktorów Teatru Profilaktycznego „Maska” z Krakowa. 
Aktywnie obchodziliśmy Dzień Tabliczki Mnożenia 
– patrole matematyczne krążyły po szkole, wyruszy-
ły do okolicznych placówek, zawędrowały nawet do 
Urzędu Gminy. Nikt nie mógł się wywinąć, natomiast 
każdy mógł zdobyć słodką nagrodę. Warunkiem było 
oczywiście podanie prawidłowego wyniku.
Już po raz trzeci podjęliśmy wyzwanie Europejskiego 
Tygodnia Kodowania CodeWeek. Na śmiałków czeka-
ły zaszyfrowane zagadki i rozgrywki w grę planszową 
Cody (programista) i Roby (robot), która ma coraz wię-
cej fanów. Twórcą tej gry jest Alessandro Bogliolo, wło-
ski ambasador Europejskiego Tygodnia Kodowania.
W „Rajdzie Brązowego Liścia” Jaworze reprezentowa-
ła jako jedyna, małoliczna, ale z ogromnym zapałem, 
drużyna uczniów naszej szkoły, pod dowództwem pani 
Ani Jurczyk. Trasę przewidzianą na 2,5 godz. pokonali 
w 1 godz. i 10 minut, również w konkurencjach spor-
towych byli bezkonkurencyjni i zwyciężyli, za co na-
leżą się ogromne brawa.
Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w auli 
szkolnej gościliśmy władze gminy, przedstawicieli Rady 
Rodziców, liczne grono emerytowanych nauczycieli  
i tych obecnie pracujących, a także odświętnie ubra-
nych uczniów. Siódmoklasiści udowodnili ze sceny, 
że każdy może nazwać się cudownym dzieckiem,  
a w dorosłym życiu – osiągnąć wielki sukces w swojej 
wymarzonej dziedzinie. Miłym słowom i życzeniom 
nie było końca.
Tradycyjnie na zakończenie nadszedł moment na wy-
darzenia sportowe, w które ostatni miesiąc obfitował. 

W zawodach o Mistrzostwo gmin Jasienica i Jaworze 
w piłce nożnej, w ramach Igrzysk Dzieci udział wzięło 
osiem drużyn, a do finału awansowały ekipy ze szkół 
SP Jasienica i SP1 Jaworze. Mecz finałowy zakończył 
się wynikiem 3:1 dla jaworzan. W mistrzostwach w pił-
ce nożnej rywalizowały także drużyny chłopców star-
szych (2008-09). W zawodach wzięło udział sześć dru-
żyn. W wyniku eliminacji grupowych do finału zakwa-
lifikowały się również ekipy SP Jasienica oraz SP1 Ja-
worze. Wynik końcowy 5:1 dla SP 1 Jaworze. Obie na-
sze drużyny uzyskały awans do powiatowego finału, 
który odbędzie się w Zabrzegu.
W Rejonowych Sztafetowych Biegach Przełajowych 
fantastycznie startowały ekipy SP1 Jaworze, zajmując 1. 
miejsca w rywalizacji dziewcząt i chłopców w ramach 
Igrzysk Młodzieży i drugą lokatę w rywalizacji chłop-
ców w ramach Igrzysk Dzieci. Do finału wojewódzkiego 
w Rudzie Śląskiej zakwalifikowali się mistrzowie rejo-
nu, czyli dwie nasze drużyny starsze, gdzie dziewczy-
ny zajęły 3. miejsce, a chłopcy 7. miejsce w wojewódz-
twie. Dziękujemy za piękną walkę.

Zespół Promocji Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1
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20 października odbyło się uroczyste pasowanie na 
ucznia. To był wyjątkowy dzień. Zanim jednak malu-
chy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej, 
musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczy-
ły. Odświętnie ubrane, w kolorowych biretach i bardzo 
przejęte przystąpiły do zaprezentowania swoich umie-
jętności recytatorskich i muzycznych na scenie. Wszy-
scy uczniowie doskonale znali swoje role i z uśmie-
chem na twarzy wystąpili przed najważniejszymi wi-
dzami – rodzicami. Przygotowywały to pod okiem wy-
chowawczyń: kl. 1a – Beaty Stec, kl. 1b – Małgorzaty 
Hyjek i kl. 1c –Wiktorii Bzdek. Występy dzieci spotka-
ły się z bardzo ciepłym przyjęciem. Mali artyści nagro-
dzeni zostali gromkimi brawami.
Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze ucznio-
wie uroczyście ślubowali być dobrymi Polakami, god-
nie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem 
i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po 
chwili pani dyrektor Ewa Cholewik dokonała symbo-

licznego pasowania na ucznia, wypowiadając zdanie: 
„Pasuję cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1” i doty-
kając kolorowym ołówkiem, jak czarodziejską różdż-
ką ramion pierwszoklasistów. Życzyła im również sa-
mych sukcesów w nauce. Tym samym pierwszaki zo-
stały włączone do społeczności uczniowskiej szkoły.  
Z rąk pani wicedyrektor Marii Kuś otrzymały dyplo-
my i pierwsze legitymacje.
Także rodzice złożyli wszystkim pierwszoklasistom 
piękne życzenia. Przyrzekli zawsze wspierać swoje 
dzieci, uważnie słuchać, często przytulać i cieszyć się 
z ich sukcesów.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zostali zapro-
szeni na słodki poczęstunek przygotowany przez ro-
dziców. Ta szkolna uroczystość dostarczyła pierwsza-
kom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wiele wzru-
szeń, nauczycielom dumy i radości. To był naprawdę 
piękny dzień.

Małgorzata Hyjek

Szkoła Podstawowa nr 1

Są już pełnoprawnymi 
uczniami
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„Wiele systemów rządów zostało wypróbowanych  
i wiele będzie wypróbowanych w tym świecie grzechu 
i niedoli. Nikt nie udaje, że demokracja jest doskona-
ła lub wszechwiedząca. W rzeczywistości stwierdzić 
trzeba, że demokracja jest najgorszą formą rządu, je-
śli nie liczyć wszystkich innych form, których próbo-
wano od czasu do czasu.” - Winston Churchill premier 
Wielkiej Brytanii.
Każdy ustrój ma swoje plusy i minusy. Nie chcemy ni-
komu wmawiać, że demokracja to ustrój idealny, ale 
żyjemy w demokracji i musimy poznawać jej cechy. 
Postawiliśmy sobie za cel pokazanie zasad tworzenia  
i funkcjonowania demokracji na poziomie szkoły 
oraz w naszym Jaworzu. Każdego roku w okolicy 15 
IX uczniowie SP nr 2 wybierają swoich przedstawicie-
li do Samorządu Uczniowskiego, a także opiekuna SU 
spośród nauczycieli. Wybrani przedstawiciele uczniów 
przez cały rok uczą się planowania zadań, skutecznej 
pracy zespołowej, współpracy z osobami bardziej do-
świadczonymi, a przede wszystkim odpowiedzialno-
ści. Swoimi działaniami spajają społeczność szkolną. 
Wymagamy od uczniów takich postaw, jakich doro-
śli spodziewają się od polityków i tym samym pró-
bujemy wprowadzać do szkoły podstawowe zasady 
demokracji. Oceną dla dwóch osób z obecnie wybra-

nego samorządu szkolnego będą przyszłoroczne gło-
sowania. W tym roku szkolnym postanowiliśmy za-
prosić panią Agnieszkę Nieborak, aby na spotkaniach  
z uczniami SP nr 2 przybliżyła powstawanie i działa-
nia samorządu gminnego. Na trzech lekcjach w klasach 
VII i VIII radna naszej gminy przedstawiała przygoto-
wania do wyborów samorządowych, kampanie wy-
borczą, przybliżyła uczniom gminne okręgi wybor-
cze, a przede wszystkim omówiła konkretne zadania 
samorządu. Uczniowie dowiedzieli się, co konkretnie 
mogą zrobić radni, na co mają wpływ, a jakie decy-
zje są poza ich zasięgiem. Pani Nieborak opowiedziała  
o najbliższej nam „jaworzańskiej demokracji”. Bardzo 
często podkreślała, iż zaangażowanie jaworzańskich 
radnych oraz wójta są podstawą sukcesów i wszelkich 
pozytywnych zmian w naszej gminie. Czyli jak to naj-
częściej bywa w życiu – wszystko zależy od człowieka. 
Piękne zasady demokracji odpowiednio wprowadza-
ne mogą zmieniać nasze życie. Nie należy jednak za-
pominać, że każda władza w ręku nieodpowiednich 
osób jest przyczyną wielu ludzkich nieszczęść. Mamy 
nadzieję, że jaworzańska młodzież będzie korzystała 
tylko z pozytywnych wzorców.

Grupa humanistyczna

Międzynarodowy 
Dzień Demokracji UNESCO

Początek drugiego miesiąca nauki w naszej szkole ob-
fitował w żeglarskie działania. Członkowie oraz sym-

patycy Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej uczest-
niczyli w szkoleniach żeglarskich. 

Szkolenia żeglarskie 
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Pierwsze szkolenie przeprowadzone zostało na terenie 
Muzeum Flory i Fauny Morskiej i Śródlądowej oraz na 
terenie przyszkolnego parkingu.  Zaparkowała tam spo-
rych rozmiarów jednostka pływająca, która cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. Szkolenie podzielone zosta-
ło na część teoretyczną oraz praktyczną z podziałem 
na grupy wiekowe. W trakcie tych niecodziennych za-
jęć uczniowie przyswajali wybrane pojęcia żeglarskie, 
dzieląc się wakacyjnymi przeżyciami związanymi z pły-
waniem na łódkach, żaglówkach, kajakach. Młodzież 
miała okazję nauczyć się, jak stawiać żagle i składać 
je. Uczniowie poznali podstawowe węzły, a przy tym 
dowiedzieli się, jak prawidłowo sznurować swoje obu-
wie. Z całą pewnością można stwierdzić, że jaworzań-
scy ligowcy aktywnie spędzili słoneczne październiko-

we popołudnie pod okiem opiekuna Koła SKLMiR p. 
Iwony Kominek oraz wspaniałych instruktorów Szko-
ły Żeglarskiej „Santorini”.
Kolejnego zaś dnia członkowie SKLMiR z klasy dru-
giej, czwartej i piątej udali się na wyjazd szkolenio-
wy do Zarzecza. Doskonalili tam swe umiejętności  
z zakresu żeglarstwa w praktyce. Podzieleni na cztery 
grupy pływali na jednostkach pływających należących 
do firmy „Santorini”. Po bardzo przyjemnym i owoc-
nym halsowaniu na wodach jeziora żywieckiego wy-
jazd zakończył się pieczeniem kiełbasek. Pod wieczór 
wszyscy uczestnicy wyjazdu wrócili do domów z wor-
kiem pełnym pozytywnych wrażeń i niejednokrotnie 
nowych doświadczeń żeglarskich.

Iwona Kominek

Uczniowie z Węgier
W dniach 10-13 października br. szesnastu uczniów 
z węgierskiej Szkoły Podstawowej w Jaszszentandras 
zagościło w murach naszej szkoły. Młodzież z klas szó-
stych, siódmych oraz ósmych przyjechała do nas z dy-
rektorem szkoły - p. Atilla Mihics oraz nauczycielką -  
p. Fruzsina Kozma. 
Goście z zagranicy przywitani zostali przez Dyrektora 
Szkoły p. Barbarę Szermańską, uczniów klasy 8A oraz 
ich wychowawcę p. Iwonę Kominek. Po zakwaterowa-
niu oraz ciepłym posiłku, uczniowie mieli okazję po-
znać się w trakcie popołudniowego spotkania integra-
cyjnego, w trakcie którego komunikując się w języku 
angielskim, dopasowywali podstawowe wyrażenia po 
polsku i węgiersku. Były to między innymi pytania o 
imię, wiek, miejsce zamieszkania, ulubione kolory, je-
dzenie, zwierzęta. Pojawiały się także określenia do-
tyczące podziękowań oraz życzeń. 
Podczas pobytu goście zwiedzili Kopalnię Soli w Wie-
liczce oraz Kraków, odwiedzili jaworzańską tężnię, spa-
cerowali też ulicami Bielska-Białej. W trakcie wizyty  
w Muzeum Flory i Fauny Morskiej i Śródlądowej Wę-
grzy byli oprowadzani przez pana Bartosza Czadra 
oraz Paulę, Tatianę i Mateusza z klasy 8A. Na terenie 
Orlika odbyły się także rozgrywki sportowe przygoto-
wane przez p. Daniela Lecha, a w środowy wieczór zor-

ganizowana została integracyjna dyskoteka dla klas 4-8.
Pobyt uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły węgierskiej był 
owocny. Cieszymy się z utrzymania współpracy mię-
dzy naszymi szkołami i odliczamy już czas się do wy-
jazdu na Węgry, który ma odbyć się w przyszłym roku.
Serdecznie dziękujemy Uczniom, Rodzicom oraz Na-
uczycielom naszej Szkoły za wsparcie w organizacji 
pobytu młodzieży z Węgier.

Iwona Kominek
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Klasy młodsze 
sprzątają świat
Uczniowie klas 1-3 dołączyli do akcji ekologicznej 
„sprzątanie świata”. 29 września klasy drugie, wy-
posażone w rękawiczki i worki na śmieci wyruszyły  
w plener. Pozostałe klasy, czekając na poprawę pogody, 
wybrały się 10 października, zapoznając się z cieka-
wostkami zamieszczonymi na tablicach informacyj-
nych w drodze na zaporę w Wapienicy. Wyjście przy-
brało formę zabawy, a dzieci dowiedziały się, jak na-
leży dbać o przyrodę i chronić ją, by korzystać z jej 
uroków. To świetna okazja uświadamiająca nam, jak 
wiele dobrego możemy zrobić dla środowiska poprzez 
właściwe zachowanie i segregowanie śmieci. Ucznio-
wie mieli możliwość wykazania się wiedzą zdobytą na 
lekcjach w praktycznych działaniach, a czynny udział  
w przedsięwzięciu pozwolił nam zrozumieć istotę pro-
blemu, jakim jest dbałość o naszą Planetę. Wszystkim 
towarzyszył humor i dobra zabawa.

Sylwia Szymańska

Edukacja przyrodnicza
We wrześniu i w październiku uczniowie klas I-III ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu odwiedzili Mu-
zeum z sąsiedztwa. Panowie Bartłomiej Czader i Jan 
Pilch odkryli przed najmłodszymi uczniami naszej szko-
ły wiele tajemnic świata przyrody. Dzieci, słuchając nie-
zwykłych opowieści i wielu ciekawostek, miały okazję 
pogłaskać węża, obserwować ptasznika odpoczywają-
cego na dłoniach naszych nieustraszonych przewod-
ników, a także wymyślać imię dla ślimaka obojnaka. 

W motylarni uczniowie poszukiwali ukrytych wśród 
roślin owadów oraz podziwiali piękne, duże i niespo-
tykane na naszych łąkach motyle. W sali głównej Mu-
zeum Pan Bartłomiej Czader niezwykle interesująco,  
z wielką pasją opowiadał o zwierzętach wodnych i zwy-
czajach panujących w podwodnym świecie. Dziękuje-
my za tę niezwykłą lekcję przyrody i do zobaczenia.

Nauczyciele klas I-III 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu
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Dzień Języków Obcych
Europejski Dzień Języków Obcych jest obchodzony 26 
września z inicjatywy Rady Europy i we współpracy  
z Komisją Europejską od roku 2001.  Świadomość róż-
norodności językowej znacznie ułatwia osiągnięcie 
większego zrozumienia, szacunku i współpracy po-
między poszczególnymi kulturami, jest również klu-
czowym czynnikiem świadczącym o bogactwie dzie-
dzictwa kulturowego naszego kontynentu.
Aby uczcić ten dzień w naszej szkole powstały dwie 
okolicznościowe gazetki, a uczniowie poszczególnych 
klas przygotowali w ramach lekcji języka angielskie-
go prezentacje multimedialne, pokazy, wystawy zwią-
zane z tą tematyką, wzięli też aktywny udział w zaję-
ciach warsztatowych. Przedstawili wiele ciekawostek 
dotyczących różnych krajów Europy oraz m.in.: języ-
ka norweskiego, włoskiego, ukraińskiego, ćwiczyli wy-
mowę i zapis podstawowych zwrotów w języku japoń-

skim, łamańce językowe po niemiecku i angielsku, de-
gustowali  też hiszpańską paellę, teksańską chili con 
carne, włoską pizzę i angielską herbatkę. 
Obchody Dnia Języków Obcych to już tradycja w na-
szej szkole i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będą 
równie atrakcyjne.

Bożena Wierońska

Książka Wspiera Bohatera
Tradycyjnie już w październiku, we współpracy z Fun-
dacją Ekologiczną Arka, przeprowadziliśmy w szkole 
zbiórkę używanych książek. Do przedsięwzięcia dołą-
czyło kilkudziesięciu uczniów, którzy łącznie przynie-
śli prawie 1000 książek o różnej tematyce. Wszystkie 
zostaną wystawione na sprzedaż na kiermaszu w biel-
skiej Sferze, a Arka przeznaczy cały dochód na wspar-
cie dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych. 
Cieszymy się, że co roku możemy wesprzeć akcję, któ-
ra  jednocześnie ma wymiar ekologiczny, charytatyw-
ny i edukacyjny. Daje drugie życie książkom, radość no-
wym czytelnikom i pomoc potrzebującym.

Magda Kaczmarczyk
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Blisko podium
W dniach 1-2 października w Bielsku-Białej odbyła się 
16. edycja międzynarodowego turnieju karate – Po-
lish Open. W oficjalnych zawodach Europejskiej Fe-
deracji Karate (EKF) na 10 tatami rywalizowało bli-
sko 1700 zawodników 240 klubów, reprezentujących 
28 państw. Dwuosobową kadrę klubu wystawiła Aka-
demia Karate Jaworze.
Bardzo dobry występ zaliczyła Karolina Ratuska. W ku-
mite dziewcząt U10 do 30kg po zwycięskich trzech wal-
kach z reprezentantkami: Szkocji (6:2), Słowacji (2:0) 
oraz Czech (3:0) i przegranej walce o wejście do fina-
łu, uplasowała się na wysokim 5. miejscu. W jej kate-
gorii startowały 22 zawodniczki z ośmiu państw. Z ko-
lei Daniel Mariat w konkurencji kumite chłopców U10 
do 40kg, w której wzięło udział 17 zawodników z Pol-
ski, Ukrainy, Słowacji, Łotwy, Litwy oraz Szkocji, po 
wygranej pierwszej walce z zawodnikiem ze Słowacji 
(4:2) zajął 7. miejsce. W klasyfikacji medalowej pierw-
sze miejsce zajęła Ukraina przed Polską, Słowacją, Cze-
chami oraz Danią.

Konrad Połtorzecki

Sport

Bardzo dobry występ w zawodach zaliczyła Karolina 
Ratuska. 
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