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Jubileuszowe XX Dni Istebnej

Wielkie święto istebniańskiej parafii

Nagroda im Oskara Kolberga 
dla Małgorzaty Kiereś

Wolontariusze VIDES znowu w akcji

V BIEG NA TYNIOK – REGULAMIN  
 
Termin i miejsce: 
17 lipca 2016 
Start - Boisko obok Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce 
Meta - Szczyt  Tynioka 
Dystans – ok. 3400 m 
 

Kategorie wiekowe: 
 
Kobiety: 
O - Open 
A - Rocznik 1999 - 2003 
B - Rocznik 1998 - 1981 
C - Rocznik 1980 i starsze 
 

 
Mężczyźni: 
O - Open 
A - Rocznik 1999 - 2003 
B - Rocznik 1998 - 1981 
C - Rocznik 1980 - 1967 
D - Rocznik 1966 i starsi 

 
Dzieci (osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców) - konkurencje biegowe na szczycie Tynioka 
po zakończeniu biegu głównego: 
D1 - Rocznik 2004 – 2007 
D2 – Rocznik 2008 i młodsze 
 
Kategoria  Nordic  Walking (osobna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn) – jeśli będą chętni 
 
Zapisy: 
- przyjmowane będą w dniu przeprowadzenia biegów w Biurze Zawodów przy Szkole w Rastoce od godz. 13.30 
- zapisy do kategorii dzieci prowadzone będą na mecie zawodów na szczycie Tynioka od godz. 15:00 
- każdy zawodnik podpisuje przy zapisie zaświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, niepełnoletni 
przedstawiają zgodę rodziców na start w biegu 
- zawodnik musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument w celu kontroli daty urodzenia 
 
Nagrody: 
- puchar , dyplom za miejsca I – III w kategorii Open kobiet i mężczyzn 
- medal, dyplom, nagroda rzeczowa za zajęcie pierwszych 3 miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych  
- dyplom i nagroda rzeczowa za pierwsze 3 miejsca w kategorii dzieci 
- puchar dla najmłodszego i najstarszego uczestnika 
- pamiątkowy dyplomik dla każdego uczestnika 
Ponadto organizator zapewnia posiłek, napoje (każdy uczestnik otrzyma bloczek). 
 
Postanowienia końcowe: 
- organizator dla każdego zawodnika zabezpieczy numer startowy, który po zakończeniu biegu należy zdać do 
organizatora, 
- organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas trwania imprezy, 
- organizator nie ubezpiecza startujących i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i inne sytuacje losowe 
- uczestnik winien własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną 
odpowiedzialność, 
- zawodnik musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument w celu kontroli daty urodzenia, 
- bieg odbędzie się niezależnie od pogody 
- ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora 
 
Regulamin, trasa, sprawy techniczne również na stronie www.istebna.eu 
 

V BIEG NA TYNIOK – 17.07.2016 
Regulamin i inne informacje wewnątrz numeru 

oraz na stronie www.istebna.eu 
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Wójt Gminy informuje

Podziękowania za wieloletnią pracę
W związku z przejściem na eme-

ryturę Pani Bronisławy Juroszek - 
Dyrektora Gminnego Zespołu do 
spraw Oświaty w Istebnej składamy 
serdeczne podziękowania i wyrazy 
uznania za długoletnią, pełną zaan-
gażowania pracę zawodową wraz z 
życzeniami zdrowia, wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym, speł-

nienia planów i marzeń związanych z nowym okresem 
życia oraz dużo ciepła rodzinnego i szczęścia.

Pani Bronisława pracowała w naszym Zespole na sta-
nowisku dyrektora ponad 20 lat.

W tym czasie dała się 
poznać jako dobra kole-
żanka, zawsze pomocna, 
wrażliwa i uśmiechnięta 
ale przede wszystkim 
niezwykle pracowita.

Z wyrazami szacun-
ku i uznania 

Wójt Gminy wraz z 
pracownikami, Rada Gminy, Pracownicy Gminnego Ze-
społu ds. Oświaty, Dyrektorzy Szkół oraz Gimnazjum oraz 
pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy.

Szanowni Rolnicy, Drogie Dzieci, 
za kilka dni koniec roku szkolnego 
i wyczekiwane przez dzieci letnie 
wakacje. Część z nich wyjedzie na 
obozy, kolonie, turnusy rehabilita-
cyjne. Jednak wiele dzieci z tere-

nów wiejskich pozostanie w gospodarstwie swoich rodzi-
ców, mających w tym okresie szczególnie dużo pracy. Z jej 
sezonowym nasileniem wzrasta niestety ryzyko wypadków. 
Drodzy Rodzice-Rolnicy, zwracam się do Państwa z apelem 
o bezpieczne wakacje Waszych podopiecznych. - ”Otoczcie 
dzieci parasolem bezpieczeństwa, podarujcie im szczęśliwe 
dzieciństwo” - apeluję o to słowami uczestniczki naszego VI 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, który 
przebiegał pod hasłem „Bezpiecznie na wsi. Niebezpieczne 
atrakcje w wakacje”.

Zatroszczcie się o stałą opiekę osoby dorosłej nad dzieć-
mi, zwłaszcza najmłodszymi. Zorganizujecie im miejsce do 
zabawy, najlepiej wydzielone z dala od części produkcyjnej 
gospodarstwa. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzajcie, 
czy w pobliżu maszyn i urządzeń rolniczych nie ma dzieci. 
Kontrolujcie ich kontakty ze zwierzętami gospodarskimi. 
Chrońcie przed środkami ochrony roślin, nawozami, pali-
wami, innymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, 
przed ukąszeniem przez kleszcze i chorobami zakaźnymi 
roznoszonymi przez zwierzęta. Czuwajcie nad bezpieczeń-
stwem dzieci na drogach publicznych. W rodzinach rolni-

Likwidacja niskiej emisji - 
program pilotażowy
Szanowni Państwo!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach rozpoczyna pilotażowy Program „Do-
finansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców wo-
jewództwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O 
udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą się ubie-
gać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaści-
cielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Szczegó-
łowe informacje na temat warunków Programu zawarte są 
w Regulaminie.

Kwotę dofinansowania stanowi odpowiedni procent 
kosztów kwalifikowanych:
• 25 % w przypadku modernizacji źródła ciepła,
• 15 % w pozostałych przypadkach, lecz nie więcej niż:

Zakres rzeczowy
Maksymal-
ne dofinan-
sowanie, zł

Źródło 
ciepła

1.1 Kocioł opalany paliwem 
stałym z załadunkiem automa-
tycznym, spełniający wymogi 5 
klasy wg kryteriów zawartych w 
normie PN EN303-5:2012

4.500

1.2 Kocioł gazowy 3.000

1.3 Kocioł olejowy 3.000

1.4 Kocioł opalany biomasą 
spełniający wymogi 4 lub 5 kla-
sy, wg kryteriów zawartych w 
normie PN EN303-5:20125:2012

4.500

1.5 Wymiennik ciepła / opłata 
przyłączeniowa do sieci ciep-
lnej

2.000

1.6 Powietrzna pompa ciepła 7.500

1.7 Pompa ciepła (gruntowa i 
pozostałe) 12.500

czych wychowanie przez pracę jest tradycją, ale powierzane 
dzieciom obowiązki muszą być na miarę ich wieku i możli-
wości psychofizycznych. Dzieciom nie można powierzać ob-
sługi maszyn i urządzeń rolniczych, kierowania ciągnikami, 
przebywania na ładunkach podczas transportu, wykonania 
oprysków, obsługi dużych zwierząt inwentarskich, prac na 
wysokości, w zamkniętych zbiornikach, przy pozyskiwaniu i 
obróbce drewna, a także w hałasie i dużym zapyleniu. Drogie 
Dzieci, zawsze informujcie dorosłych, gdzie i jak zamierzacie 
się bawić. Pamiętajcie, dobra zabawa, to bezpieczna zaba-
wa. Wszystkim Dzieciom życzę zdrowych i udanych wakacji, 
a Rolnikom-dobrych plonów, sprzyjającej pogody podczas 
zbiorów i bezwypadkowej pracy. Warszawa, czerwiec 2016 
roku.

Prezes KRUS
Jacek Dubiński
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Rada Gminy uchwaliła

„Składamy serdeczne podziękowania dla zarządu 
OSP Koniaków Centrum w szczególności panu Bolesła-
wowi Haratykowi i panu Robertowi Pilch, jednostce PSP 
z Ustronia Polany oraz wszystkim strażakom, którzy po-
mogli w ścięciu i usuwaniu starego drzewa w Koniako-
wie Pietraszynie. 

Rodzina Matusznych z Pietraszyny 

Wójt Gminy informuje

Instalacje

2.1 Kolektory słoneczne po-
siadające zgodność z normą 
PN-EN 12975-1 wraz ze spra-
wozdaniem z badań przepro-
wadzonym zgodnie z normą 
PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 
9806 lub europejski znak jako-
ści „Solar Keymark”

2.250

Zastosowanie rozwiązań technicznych zwiększających 
oszczędności energii w jednorodzinnych budynkach miesz-
kalnych, dla których pozwolenie na budowę wydano przed 
16.12.2002 r. 

Termomo-
dernizacja

3.1. Docieplenie ścian 3.750
3.2. Docieplenie stropodachów 
i dachów 2.250

3.3. Wymiana okien i drzwi ze-
wnętrznych 3.000

Instalacje 3.4 Wewnętrzna instalacja cen-
tralnego ogrzewania 3.000

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 11 
do 22 lipca 2016 roku. Można je będzie składać w siedzi-
bie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w 
godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą.

27 czerwca uruchomiony zostanie Punkt Konsultacyjny 
w siedzibie Funduszu w Katowicach, przy ul. Plebiscyto-
wej 19, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 9:00 do 14:00. Pracownicy WFOŚiGW udzielać 
będą szczegółowych informacji na temat Programu oraz słu-
żyć pomocą przy wypełnianiu wniosków.

E-mail: niskaemisja@wfosigw.katowice.pl
Telefon: (32) 60 32 252
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dostępny-

mi na stronie internetowej: http://www.wfosigw.katowice.pl

Laur Srebrnej Cieszynianki 2016
Informuję, że do dnia 31 sierpnia 2016 roku (zgodnie z 

uchwałą Rady Gminy Istebna 
Nr XXXVI/345/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.) można 

zgłaszać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Istebnej kandyda-
tów do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki przyzna-
wanego przez Gminę Istebna.

Laur Srebrnej Cieszynianki przyznawany jest osobom, 
które zasłużyły się w następujących obszarach: społecznym, 
regionalnym, tradycji kulturalnych, wartości uniwersalnych, 
prac twórczych, pracy z dziećmi i młodzieżą, działalności 
samorządowej, promocji regionu – na poziomie gminy wy-
różnienie ma charakter lokalny i jest adresowane do osób 
posiadających miejsce zamieszkania na jej terenie.

Prawo zgłoszenia kandydatów do wyróżnienia Laurem 
Srebrnej Cieszynianki przysługuje wszystkim działającym na 
terenie gminy stowarzyszeniom, organizacjom, instytucjom, 
radom sołeckim i osiedlowym oraz wójtowi gminy.

W 2015 roku wyróżnienie Laurem Srebrnej Cieszynianki 
otrzymała Pani Monika Wałach-Kaczmarzyk z Jaworzynki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Istebna pok. 116 - Leokadia Białożyt nr tel. 338556500

Informacja Przewodniczącego 
Rady Gminy Istebna
Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że w 

III kwartale 2016 roku będzie przyjmował mieszkańców w 
sprawie skarg i wniosków na dyżurach w Urzędzie Gminy 
Istebna /pok.116/w każdy wtorek tygodnia tj.

LIPEC 5, 12, 19, 26 od godz. 15:00 do 16:15 .
SIERPIEŃ 2, 9, 16, 23, 30 od godz. 15:00 do 16:15 .
WRZESIEŃ 6, 13, 20, 27 od godz. 15:00 do 16:15 .

Rady Gminy Istebna na XIX sesji w dniu 
3 czerwca 2016 roku podjęła następujące:
1. Uchwała nr XIX/144/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 3 

czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwa-
lenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.

2. Uchwała nr XIX/145/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 
3 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna 
na rok 2016.

3. Uchwała nr XIX/146/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 3 
czerwca 2016 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy 
Istebna za wyniki sportowe osiągnięte w 2015 roku.

4. Uchwała nr XIX/147/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 3 
czerwca 2016 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy 
Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury.

5. Uchwała nr XIX/148/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 3 
czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

6. Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 3 
czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

7. Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 3 
czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

8. Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 
3 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej 
propozycji aglomeracji Istebna.

9. Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 3 
czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na 
terenie Gminy Istebna oraz ustalenia opłaty abonamento-
wej.

Uchwały znajdują się na stronie Biuletyny Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy w Istebnej w zakładce Prawo Lo-
kalne – Uchwały Rady Gminy- Sesja XIX.

L. Białożyt
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Dobra wiadomość dla kierowców .
28 czerwca Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

rozstrzygnął przetarg  na realizację zadania pn.:  Przebu-
dowa drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chodnika 
i dwóch zatok autobusowych w Istebnej Dzielec.  Z pośród 
trzech oferentów  ubiegających się o udzielenie zamówienia  
najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma STRABAG INFRA-
STRUKTURA POŁUDNIE SP. z o.o. z Wrocławia Oddział z Kato-
wic. Wartość kontraktu wyliczono na 2,2 mln. zł. 

P r z e b u d o w i e 
zostanie poddany 
odcinek  drogi wo-
jewódzkiej nr 941 w 
miejscowości Isteb-
na od km 30+502 
do km 30+933 ( Od 
Apteki na Dzielcu 
do wejścia do Szko-
ły Podstawowej ).  

Przebudowywana jezdnia  posiadać będzie szerokości 6,5 m, 
na  łukach  poszerzenie jezdni od 7,65 m do 9,40 m. Chodniki 
będą miały szerokość 2 metrów, od jezdni zostaną oddzielo-
ne  betonowym krawężnikiem drogowym wraz ze ściekiem 
z 2 rzędów kostki betonowej. W miejscu projektowanych za-
tok autobusowych, których szerokość wyniesie 3 m zastoso-
wany zostanie krawężnik kamienny.  Za zatoką autobusową 
– ( od strony  Nadleśnictwa)  zaprojektowano mur oporowy 
gabionowy o długości 55,00 m.  Przebudowana zostanie li-
nia energetyczna i telekomunikacyjna. 

Roboty rozpoczną się w III kwartale bieżącego roku , a 
termin zakończenia wyznaczono na 30 czerwca 2017 r. 

Inwestycję zapoczątkowano w 2012 roku  składając 
wniosek o  ujęcie ww. zadania w Programie WID 2012 rea-
lizowanym  na drogach wojewódzkich. Zgodnie z warunka-
mi programu Gmina zadeklarowała opracowanie i sfinan-
sowanie dokumentacji projektowej.   10 maja 2012 roku z 
Marszałkiem Województwa Śląskiego Wójt Gminy Istebna 
zawarł  porozumienie  na opracowanie dokumentacji.  

2 września 2013 
roku Wójt Gminy  
działając na pod-
stawie pełnomoc-
nictwa Marszałka 
W o j e w ó d z t w a 
Śląskiego uzyskał 
decyzję Wojewody 
Śląskiego zezwala-
jącą na realizację inwestycji drogowej.

Od tego momentu czyniono starania by  Województwo 
Śląskie przyjęło do realizacji inwestycję. W styczniu 2015 
roku Wójt Gminy wystąpił z kolejnym wnioskiem o wdroże-
nie do realizacji zadania, deklarując  również udział finanso-
wy w wysokości  443 tys. zł. ( tj. 40 % kosztów budowy chod-
nika).

Takie działania przyniosły pozytywne skutki.  15 września 
2015 roku podpisano z  Marszałkiem Województwa Śląskie-
go umowę  w sprawie pomocy finansowej  udzielanej Woje-
wództwu Śląskiemu przez Gminę Istebna.   

Z uwagi na krótki okres jaki pozostał do zimy, Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach nie zdecydował się na 

rozpoczęcie prac końcem 2015 roku. Koniecznym stało się 
zawarcie aneksu do umowy  na wydłużenie terminu realiza-
cji zadania i zabezpieczenie wymaganego udziału finanso-
wego gminy na rok 2016 . 

Przebudowa drogi  na tym odcinku została zaplanowana 
w budżecie województwa na lata 2016 – 2017  

Obecnie czekamy na zawarcie umowy  pomiędzy Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich  w Katowicach,  a firmą STRABAG 
i liczymy na szybkie  rozpoczęcie prac aby maksymalnie  
wykorzystano czas sprzyjającej pogody potrzebny podczas  
tego typu robót. 

Musimy się liczyć z utrudnieniami lecz będą one krótko-
trwałe i z pewnością zostaną zrekompensowane z chwilą od-
dania do użytkowania przebudowanego fragmentu drogi. 

Opracował: Bogusław Juroszek

Uroczyste obchody 300-lecia 
przybycia o. Tempesa do Istebnej
Trzy wieki temu, z Jabłonkowa do Istebnej przybył misjo-

narz z zakonu ojców Jezuitów, Leopold Tempes. Ten piękny 
jubileusz został uczczony w niedzielę 26 czerwca w isteb-
niańskiej świątyni. 

Uroczysta Eucharystia 
miała charakter dziękczyn-
ny, by wyrazić wdzięczność 
Panu Bogu za przekazany 
nam, góralom w Istebnej, 
skarb wiary, którego strze-
żemy do dziś. Koncelebrze 
przewodniczył ordynariusz 
diecezji bielsko – żywie-
ckiej, ksiądz biskup Roman 
Pindel, a razem z nim przy 
ołtarzu modlili się: pro-
boszcz parafii Dobrego Pasterza w Istebnej, ks. Tadeusz 
Pietrzyk, emerytowany proboszcz, ks. prał. Jerzy Patalong, 
proboszcz parafii w Jabłonkowie ks. Janusz Kiwak, księża po-
chodzący z istebniańskiej parafii oraz księża posługujący w 
naszym dekanacie. 

W to wielkie wydarzenie zaangażowanych było wielu lu-
dzi, którzy całym sercem chcieli przyczynić się do upamięt-
nienia tego niezwykłego jubileuszu. Pani Małgorzata Kiereś 
w swoim wystąpieniu podkreślała: - Jesteśmy szczęśliwi, że 
to historyczne wydarzenie ma u nas taki wymiar i jesteśmy ży-
wym Kościołem na istebniańskiej ziemi. 

Na pamiątkę pozostanie tablica, dedykowana o. Tempe-
sowi, umieszczona w przedsionku kościoła, a także tablica 
pod figurą Matki Bożej w parku przed świątynią, gdzie znaj-
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dował się pierwszy kościół zbudowany przez istebniańskich 
górali i o. Tempesa. 

Największym i najpiękniejszym zaś upamiętnieniem bę-
dzie dbanie o skarb wiary przekazany nam przed wiekami, 
by wiara w Istebnej nadal się rozrastała wśród parafian. 

Ksiądz proboszcz, Tadeusz Pietrzyk pragnie ser-
decznie podziękować wszystkim, którzy przygotowali 
jubileusz 300-lecia przybycia o. Leopolda Tempesa do 
Istebnej i wzięli w nim udział. Dziękuje kapłanom, sio-
strom zakonnym, służbie liturgicznej, panu Bolesławowi 
Michałkowi, panu organiście Aleksandrowi Knopkowi, 
panu kościelnemu Marianowi Kobieluszowi i paniom, 
które zadbały o wystrój kościoła i srażnicy, paniom, 
które przygotowały obiad oraz kelnerom. Dziękuje Ze-
społowi Regionalnemu Istebna na czele z panią Marysią 
Motyką, wszystkim muzykantom, dziękuje pani Małgo-
rzacie Kiereś, pani Elżbiecie Legierskij- Niewiadomskiej, 
pani Barbarze Juroszek i pani Karinie Czyż za przygoto-
wanie tekstów i wierszy. Dziękuje za odprawa fotogra-
ficzną jubileuszu pani Alinie Święzy – Sobel oraz panu 
Jackowi Kohutowi. Dziękuje władzom gminy, pocztom 
sztandarowym, strażakom oraz tym wszystkim, którzy 
ubrali stroje regionalne i uczestniczyli w tym ważnym 
dla naszej parafii wydarzeniu. Z całego serca Bóg zapłać 
wszystkim. 

Karina Czyż

50-lecie kapłaństwa ks. prałata 
Jerzego Palarczyka
W niedzielę 26 czerwca 2016 r. parafia pw śś Piotra i Pawła 

w Jaworzynce obchodziła odpust. Na sumie o 11.15 miała 
miejsce uroczysta Msza Dziękczynna, której przewodził  ks. 
prałat Jerzy Palarczyk. W parafii, w której był proboszczem 
prawie 30 lat, obchodził 50-lecie swojego kapłaństwa. Więk-
szość parafian przybyło w strojach regionalnych, podkreśla-
jąc wyjątkowość tego wydarzenia. Ks. Palarczyk zawsze na-
mawiał wiernych do pielęgnowania tradycji. 

Na uroczystości pojawili się wszyscy wikarzy, którzy 
pracowali w Jaworzynce: ks. Jan Franc, ks. Maciej Korne-
cki, ks. Jakub Krupa i ks. Lechosław Waleczek. Poza tym na 
mszy obecni byli księża z dekanatu istebniańskiego, m.in. 
ks. dziekan Jerzy Kiera, obecny proboszcz parafii- ks. Stani-
sław Pindel, wikary - Janusz Ponc, proboszcz parafii Matki 
Boskiej Frydeckiej w Jaworzynce-Trzycatku- ks. Marian Fres 
z klerykiem Jerzym Kajzarem, ks. z Istebnej-Kubalonki- Bo-
gusław Golarz, bracia zakonni z Pustelni Franciszkanów w 
Jaworzynce Śliwkuli, franciszkanin pochodzący z Jaworzyn-
ki - Emanuel Ligocki, księża, którzy razem z Jubilatem  przyj-
mowali święcenia kapłańskie oraz  kapłani z Domu Seniora. 
Szczególnym gościem był też jedyny żyjący brat ks. Jerzego 
ze swą małżonką.  Słowo Boże wygłosił przyjaciel byłego 
proboszcza, ksiądz pochodzący z Jaworzynki, Jacek Urbacz-
ka. Po uroczystym nabożeństwie, które uświetniła orkiestra 
strażacka oraz zespół dziecięcy „Mała Jetelinka” prowadzony 
przez panią Monikę Wałach-Kaczmarzyk, przystąpiono do 
składania życzeń Jubilatowi.

Na początku odczytano listy gratulacyjne od biskupa 
bielsko-żywieckiego Romana Pindla i arcybiskupów diece-
zji katowickiej: Wiktora Skworca i Damiana Zimonia. Wśród 
składających życzenia była też służba kościelna, księża, 
przedstawiciele Urzędu Gminy: v-ce wójt Józef Polok  i rad-
ni z Jaworzynki, Rada Parafialna, Akcja Katolicka, delegacja 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce oraz parafianie. 
Kleryk Jakub Musur  i diakon Radosław Zawada  zaznaczy-
li, że to właśnie postawa ks. Jerzego przyczyniła się do ich 
powołań. Ks. Palarczyk podziękował pani dyrektor i przed-
stawicielom władzy za owocną współpracę przez  lata Jego 
pobytu w Jaworzynce. Wszyscy obecni na uroczystości byli 
wzruszeni. Podkreślali wyjątkowe zaangażowanie byłego 
proboszcza w sprawy swoich parafian oraz ogromne serce, 
które włożył w posługę kapłańską.

Mieszkańcy Jaworzynki życzą księdzowi prałatowi Jerze-
mu Palarczykowi dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego i 
doczekania kolejnego jubileuszu!

Izabela Bojko

II Słoneczny Piknik Rodzinny

12 czerwca 2016 razem z Zespołem Placówek Szkolno-
-Wychowawczo-Rewalidacyjnych z Cieszyna, nasz Terapeu-
tyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” zorganizował 
piknik rodzinny. To już druga taka impreza w historii naszej 
placówki. Piknik odbył się w kompleksie sportowo-rekrea-
cyjnym na Zaolziu. Wspaniała pogoda oraz duża przestrzeń, 
którą mogliśmy dysponować zapewniła wszystkim uczestni-
czącym ogromną wręcz liczbę atrakcji. Piknik rozpoczął się 
od występów muzycznych. Wystąpiły zespoły M. Śniegul-
skiego z formacji BEVIN oraz kapela Rajwach z Koniakowa. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się występy artystycz-
ne podopiecznych naszego punktu terapeutycznego oraz 
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ZPSWR z Cieszyna. Jednocześnie 
dzieci raz rodzice mogli korzystać 
z wszystkich atrakcji. Tradycyjne 
już zamki dmuchane i zjeżdżalnie 
przyciągały prawdziwe rzesze ma-
łych zainteresowanych. Terapeuci 
placówek organizatorskich  zapew-
niali niecodzienne zabawy o cha-
rakterze terapeutycznym. Można 
było skorzystać z takich zajęć jak: 
sensoryczny „Dotyk wiosny”, czyli 
gry i zabawy z różnego rodzaju ma-

sami plastycznymi, dogoterapii, hipoterapii, tory przeszkód 
i wiele zabaw ruchowych i muzycznych. Każdy maluch nie 
mógł przejść obojętnie obok pań wypuszczających tęczo-
we bańki a także obok tych, które tworzyły za pomocą farb 
prawdziwe arcydzieła na buziach. I duzi i mali bardzo zain-
teresowali się warsztatami bębniarskimi. Można było dzię-
ki nim poczuć przez chwilę powiew Azji lub Afryki. Innymi 
atrakcjami, budzącymi nie mniejsze zaciekawienie było two-
rzenie balonowych dzieł oraz malowanie na sztalugach do-
wolnymi formami. Dzięki wsparciu fundacji Longboard Kids, 
istniała możliwość odbycia terapeutycznej „przejażdżki” na 
desce longboardowej. Dla każdego łasucha znalazł się kącik 
gastronomiczny, gdzie zasmakować można się było m.in. w 
wacie cukrowej, popcornie, frytkach etc. Do zakupienia wy-
eksponowane były istne cuda rękodzielnicze, takie jak: biżu-
teria, różnego rodzaju ozdoby, obrazy etc.  Chciało się rzec: 
dla każdego coś miłego. 

Bardzo pięknie i z całego serca dziękujemy każdemu, kto 
przyczynił się do zorganizowania i przebiegu pikniku. Zespo-
łowi Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych z 
Cieszyna dziękujemy za współorganizację i ogromne zaanga-
żowanie całej załogi.  Gminnemu Ośrodkowi Kultury oraz Wój-
towi Gminy Istebna- Panu Henrykowi Gazurkowi dziękujemy 
za udostępnienie kompleksu na Zaolziu, użyczenie wszystkich 
potrzebnych nam urządzeń. Pizzerii „Werona” za udostępnie-
nie sprzętów, podobnie jak przy każdej imprezie. Pani Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej z Istebnej Zaolzia za użyczenie ławek i 

Dzień Matki w Kosarzyskach
4 czerwca 2016r. w remizie OSP- Kosarzyska odbył się 

uroczysty Dzień Matki zorganizowany z inicjatywy radnej 
naszej gminy – Barbary Kubas. Spotkanie to - wedle zamysłu 
organizatorki - było kolejną próbą kulturowego ożywienia 
placówki, która została zbudowana dzięki  wysiłkowi lokal-
nej społeczności. Na wieczorek przybyły licznie mieszkanki 
Pańskiej Łąki, Kosarzysk i Rupienki. Wszystkie zaproszone 
matki zostały ugoszczone iście po królewsku. Czekał na nie  
ciepły poczęstunek, ciasto i owoce. Mamy różnych pokoleń 
połączyła świetna zabawa, dobry humor, żarty i miłe wspo-
mnienia. Nie zabrakło wspólnych fotek, a każda z pań otrzy-
mała jako prezent piękną różę.  

Impreza udała się dzięki ofiarności wielu osób. Gorące 
podziękowania kierujemy do Zarządu OSP - Kosarzyska, 
a zwłaszcza pana Józefa Ligockiego, który aktywnie przy-
czynił się do zorganizowania owego wieczorku. Wyrazy 
wdzięczności należą się również paniom: Barbarze Ligockiej 
i Helenie Fiedor, które przygotowały ciepły poczęstunek 
oraz mieszkankom Rupienki, które upiekły przepyszne cia-
sta. Całe spotkanie nie byłoby możliwe, gdyby nie finansowe 
wsparcie lokalnych sponsorów, którym w tym miejscu prag-
niemy serdecznie podziękować.

Uczestniczki imprezy  opuszczały ją w pełni usatysfak-
cjonowane, życząc sobie nawzajem kolejnych tak udanych 
spotkań!

Wdzięczne matki

stolików. Fundacji Longboard Kids za dobre serce i chęć wspar-
cia naszej imprezy swoimi działaniami. Podziękowania ślemy 
także nauczycielom i terapeutom punktów terapeutycznych 
„Słoneczna Kraina” z Jaworzynki i Skoczowa, którzy poświęca-
jąc swój wolny czas,  angażowali się w przygotowanie atrak-
cji i uczestniczyli w imprezie. Wolontariuszkom, które dbały o 
przygotowanie jedzenia i picia. Wszystkim raz jeszcze pięknie 
dziękujemy i gdybyśmy kogoś pominęli, to dowód tylko na to, 
że zorganizowanie naszego pikniku wymagało pomocy wiel-
kiej rzeszy ludzi dobrej woli. Do zobaczenia za rok!  

Dyrekcja „Słonecznej Krainy w Jaworzynce”

Z życia szkół

140-lecie szkolnictwa w Rastoce
Szkołę tworzą ludzie, pokolenia uczniów, rodziców i na-

uczycieli, osoby twórcze i kreatywne, a wszyscy wrażliwi 
na potrzeby dzieci. Tych wyjątkowych ludzi gościliśmy 11 
czerwca 2016r. w murach rastoczańskiej szkoły. Obchodzili-
śmy jubileusz „140-lecia szkolnictwa w Rastoce”.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniakowie na przestrzeni 
lat zmieniała swoje oblicze, strukturę, nazwę. Wspominają 
o tym kroniki szkolne, opowiedzieli nam o tym dyrektorzy 
szkoły: Monika Kukuczka, Jan Matuszny i Jadwiga Legierska. 
Po wypełnionej słońcem dolinie potoczyły się wspomnienia 
absolwentów: Antoniego Zawady, Stanisława Legierskiego, 
Pawła Bujoka, Ireny Kohut i Eulalii Hankus- byłej nauczyciel-
ki, sięgające czasów międzywojennych i pierwszej drewnia-
nej szkoły. Na przestrzeni lat nie zmieniło się to, że szkoła jest 
ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości. Świad-
czy o tym obecność na uroczystości: uczniów z rodzinami, 

absolwentów, byłych i obecnych pracowników, nauczycieli, 
władz samorządowych, dyrektorów zaprzyjaźnionych placó-
wek, ludzi związanych z edukacją, przyjaciół szkoły. Goście 
skierowali do nas wiele ciepłych słów, za które serdecznie 
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Szkoła w Rastoce 
we wspomnieniach 
mieszkańców Koniakowa
CZĘŚĆ II – DZIEJE SZKOŁY PO ROKU 1965 

Z okazji 140- lecia szkolnictwa w Rastoce, śledzimy losy tej ma-
leńkiej lecz wyróżniającej się niezwykłą „rodzinną” atmosferą  szkół-
ki położonej w malowniczym zakątku Koniakowa. W poprzednim 
numerze NT pisaliśmy o podwalinach szkolnictwa i czasach drew-
nianej „starej szkoly”. 23 stycznia 1965 r. to ważna data w dziejach 
szkoły bowiem wtedy nauczanie przeniosło się do nowego, mu-
rowanego budynku . „Niechaj ten piękny pałacyk dziecięcy wyda ze 
swoich murów ludzi mądrych i światłych na miarę naszych czasów” 
– napisali wtedy w kronice Jan i Maria Greń. I choć „pałacyk” wyma-
gał jeszcze wiele remontów, pracy  i starań, to życzenia te miały się 
szczęśliwie ziśćić... 

W roku szkolnym 1964/65 liczba uczniów wynosiła 161 i w 
szkole po raz pierwszy utworzono klasę VII a od roku 1966/1967  
- klasę VIII. Jednak szkoła wciąż borykała się z trudnościami  kadro-
wymi. Nauczyciele z uwagi na trudne warunki najczęściej po roku 
wyjeżdżali. W związku z tym ówczesne miejscowe władze podjęły 
decyzję o wybudowaniu domu nauczyciela powstały na miejscu 
starej szkoły. 

JAK POWSTAWAŁ DOM NAUCZYCIELA W RASTOCE – 
OPOWIEŚĆ JEDNEGO Z BUDOWNICZYCH

„W dniu 31 X 1971 został wybrany Społeczny Komitet Rozbudowy 
Domu Nauczyciela w Koniakowie Rastoce. W skład weszli: Matuszny 

Z życia szkół
Stanisław, Kawulok Józef, Kohut Karol, Kuchta Józef, Śliwka Jan, Le-
gierski Józef, Sztworok Jóżef. (...) Miejscowe społeczeństwo zobowią-
zało się do przepracowania przy powyższej budowie 70 dniówek pie-
szych, 5 konnych i ofiarować 4 drzewa. Majstrem na budowie został 
ob. Juroszek Antoni, kierownikiem budowy   - Zientek Piotr. Dużej po-
mocy udzieliła nam Fabryka Maszyn Radomsko dostarczając sprzętu 
budowlanego. –czytamy w kronikach szkolnych. A oto jak to przed-
sięwzięcie opisuje jeden z budowniczych domu:

„Budowa trwała 2 roki. Zaczyni my w 1972 na wiosnym i robilimy 
każdy dzień. Zawiązano komitet budowy domu nauczyciela. Józef Ka-
wulok był zaopatrzeniowcym. Materiału brakowało. Wdycki jakómsi 
serwetkym broł, jechoł kany trzeba i załatwioł. Dom nauczyciela mioł 
być parterowy. Potym załatwili odgórnie, że przerobili plany,coby był 
piętrowy. Rozbieralimy też staróm szkołym. Drzewo z ni poszło do 
kotłowni. Ale kamiyń poszeł na budowym domu nauczyciela, do fun-
damentów.  Kopalimy wtedy ryncznie, kilofami. Grunt był kamienisty. 
Wtedy było po powodzi i żwir do fundamentów trzeba było brać aż z 
Gańczorki. Wozili go koniami, wozami, traktorami. Nie było możliwości 
wjechać do potoka. Ujec z Bajsiule i chłopi z Cisowego rychtowali tyn 
żwir w Gańczorce. Nie było wtedy asfaltów, cest. Trzeba było jeździć do 
góry ku szkole. To była procno robota, coby  to narychtować.” – wspo-
mina budowniczy. W końcu 29 sierpnia 1973 nastąpiło uroczyste 
otwarcie budynku Domu Nauczyciela w Koniakowie Rastoce.

„WSZYSTKO MUSIELIŚMY WYWALCZYĆ SOBIE SAMI” – 
WSPOMNIENIE PANI EULALII HANKUS

Pani Eulalia Hankus jest emerytowaną nauczycielką Szkoły 
w Rastoce (uczyła w latach 1968-2000). O swojej pracy opowiada 
żywiołowo, z błyskiem w oku i z ogromnym ładunkiem emocji: „Po-
chodzę z Czechowic. Przyszłam tu do pracy w 1968 roku. Dyrektorem 
był wtedy Józef Kuchta. Przyjechałam obejrzeć szkołę. Pamiętam jazdę 
autobusem do Istebnej. Postanowiłam najpierw wytrzymać rok.... A tu 
czas mija i za dwa lata będzie już pięćdziesięciolecie mojego pobytu 
tutaj!

W szkole uczyłam wuefu i biologii. Ale musiałam umieć robić 
wszystko. Byłam higienistką i fryzjerką. Prowadziłam koło PCK i kółko 
taneczne, wokalne i recytatorskie. Dawałam uczniom zastrzyki i ob-
kładałam lodem stłuczone kolana. Niektóre swoje uczennice nawet 
potem czesałam do ślubu, upinałam im welony. 

Wtedy wszystko musieliśmy wywalczyć sobie sami. Na początku 
my, nauczyciele mieszkaliśmy w szkole. To była partyzantka. Łapanie 
myszy było na porządku dziennym. Zaczęłam pisać pisma wszędzie, 
gdzie się dało. Przyjechała kontrola i uznali, że będą budować dom 
nauczyciela. 

Tak samo było z telefonem- my walczyliśmy o niego. W czerwcu  
1974 roku zadzwonił po raz pierwszy w naszej szkole. Stał na kaloryfe-
rze w domu nauczyciela. Na połączenie do Niemiec trzeba było czekać 
4 godziny a do Ameryki 12 godzin. Najważniejsze było jednak to, że 
można było zadzwonić po pogotowie, nie trzeba było iść do Koniako-
wa. Tak samo było z telewizorem. Zabrałam chłopców z Polanek do 
lasu, pozbieraliśmy bukwie, szyszki i inne. No i co? .. Był telewizor! 

Potem powiedziałam dzieciom: „Zobaczycie morze, ale musicie 
trochę popracować...” Zaczęliśmy szkółkować. Antoń Kaczmarzyk 
wziął konia i jechaliśmy na Kubalonkę zbierać butelki. Pamiętam, że 
Janusza Matusznego wtedy bolały nogi więc oddałam mu swoje adi-
dasy. A innym razem na wycieczce do Warszawy to znów mnie cisły 
buty i uczniowie nosili mnie na rękach! Za to szkółkowanie 42 osoby 
pojechały nad morze. Mieliśmy jechać w Wielki Czwartek nad ranem. 
Autobus sie nam zepsuł. Nikt nie poszedł do domu, spali w domu na-
uczyciela. Pojechaliśmy pociągiem. Radocha była niesamowita. Dzieci 
goniły po molo, wołały:  „Uno, dziwej sie!! ”. Aż zaczęli podchodzić lu-
dzie pytać: „Skąd jesteście- z Czech czy z Węgier? ”Byliśmy już 2 dni nad 
morzem, siedzimy w restauracji. Wtem Maja Pawlusińska woła: „Pan 
Hankus jedzie!” . Patrzymy- rzeczywiście. Autobus przyjechał za nami. 

W 1979 roku postanowiłam założyć świetlicę z dożywianiem. Ro-
dzice mi pomogli, przynosili ziemniaki, jarzyny. Radomsko pożyczyło 
garnków, ja kupiłam talerze i łyżki. Ciocia z Małej Łączki gotowała obia-
dy, Antek polił w piecu, Małgosia od Kawuloka pomagała w zmywaniu. 
Ujec „Spod Lyścio” woził mi chleb. Przez 4 lata byłam zaopatrzeniowcem 
i księgową stołówki. Nic się wtedy nie marnowało. Wyżywienie na mie-

dziękujemy. Wszyscy podkreślali wyjątkową atmosferę pa-
nująca w naszej szkole. 

Dyrektor Matuszny wspomniał, że szkoła w Rastoce 
zawsze szlifowała sportowe talenty, dlatego w sobotnie 
popołudnie nie mogło zabraknąć symbolicznych meczy 
absolwentów na płycie boiska. Janusz Waszut otrzymał pa-
miątkowy puchar dla aktywnego sportowca. Zobaczyliśmy 
również pokaz judo zorganizowany przez absolwenta- Jaku-
ba Matusznego. W historii szkoły na trwałe zapisali się absol-
wenci utalentowani plastycznie. Niektórzy udostępnili nam 
swoje prace: Ernest Zawada, Grzegorz Michałek, Dorota Ja-
kubek, Barbara Majer i Kamila Kaczmarzyk. Wiele absolwen-
tek, uczennic i nauczycielek wzbogaciło wystawę koronki 
koniakowskiej. Wspaniałym nawiązaniem do tradycji regio-
nu był występ zespołu „Mały Koniaków” prowadzony przez 
OPP Koniaków, w którym tańczą nasi uczniowie. Dorosłym 
do tańca przygrywał Bolek Kaczmarzyk z zespołem, a zaba-
wa trwała do późnych godzin nocnych.

„Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się 
wyszło” C.K.Norwid. Wielu pamięta, że z Tej szkoły wyszło! 
Absolwenci aktywnie zaangażowali się w organizację: po-
prowadzenie uroczystości, pilnowanie porządku, zajęcia 
dla dzieci, malowanie twarzy, robienie zdjęć, obsługę itp. 
Dziękujemy, że byliście spontaniczni i chętni do pomocy w 
organizacji tego radosnego spotkania. Za zaangażowanie i 
poprowadzenie jubileuszu dziękujemy Anecie Legierskiej i 
Jackowi Kohutowi. Drodzy rodzice i pracownicy, dzięki Wam 
mogliśmy poczęstować gości pysznymi plackami i ciastem. 
Gościom dziękujemy za podarunki w postaci piłek, pucha-
rów, książek i pamiątek.

Nauczyciele SP 2 Koniaków
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siąc kosztowało „czerwoną stówkę”. Była zawsze dobra zupa albo dru-
gie danie. Nauczyciele dostawali jeść za darmo za to, że byli w świetlicy 
po kilka godzin i pomagali w odrabianiu zadań. Każdy to chętnie robił. 

Dziś dzieci wszędzie się wozi samochodami. U mnie z dnia na 
dzień było dużo wycieczek, wyjść w teren. Jeździliśmy na basen w 
Jaworzynce na rowerach. W zimie załatwiałam narty, ci co nie mieli 
jeździli na workach.  Innym razem szliśmy do Kamesznicy na dół na 
nogach . Z jakimś „ujcem” dojechaliśmy do Milówki na wozie, potem 
na przystanek doszliśmy do centrum i jechaliśmy do Pszczyny oglądać 
zamek. To była radocha! 

W 1984 roku Założyłam Zespół Regionalny „Rastoczanie”. W kwiet-
niu pojechaliśmy do Żywca na występy. Nie było żartów! W tańcu nogi 
musiały iść równiusieńko. Tak ich wyćwiczyłam. Widać to na zdjęciach. 
Wszyscy byli w szoku, że tacy mali chłopcy tak tańczą beczkę!  Janko 
Gajdosz i Zbyszek Wałach nam grali.  Zdobyliśmy pierwsze miejsce- 
pierwszą „S- kę”. Dyrektor Kuchta przyszedł mi wtedy podziękować. 

Występowaliśmy w Cieszynie, Brennej, Strumieniu, Radomsku i w 
Częstochowie. Byłam też z dziećmi w NRD w Lubartz. Jak wyjeżdża-
łam do Ameryki na 1, 5 roku to przyszedł Janko Gajdosz z młodzieżą 
z Zespołu. Odczytali wzruszający list, niektórzy uczniowie płakali. Po-
żegnali mnie ulubioną piosenką „Poleju poleju”. Po moim powrocie za-
łożyłam drugi zespół - „Amazonki”. Kupiłam organy. Połowę kasy dali 
chłopcy- byli członkowie zespołu. Kupiłam też flety. Występowaliśmy 
na Dniach Istebnej. Mundurki dzieci miały porządne. Mamy, które szy-
dełkowały, zrobiły im czarne, heklowane kamizelki. Był koncert na 25 
fletów. Dostaliśmy pieniądze na zapłacenie autobusu i zabrałam ich 
za to do Krakowa i do Wieliczki. Wszystko zawsze załatwiałam tak, by 
dzieci nie musiały płacić za nic. 

Potem założyłam znów II Zespół Regionalny – „Rasto-
czanie”. Występowaliśmy w Radomsku, Częstochowie i Bren-
nej. Do dziś pamiętam, kto z kim tańczył w moim zespole.  
Często chodzę na spotkania rocznikowe, „pięćdziesięciolatki”, cza-
sem i śluby byłych wychowanków. Dokładnie pamiętam, kto chodził 
do jakiej klasy. Tak sobie czasem rozmyślam o nich.... Tyle chłopców z 
Polanek już zmarło ... Niejednego mojego ucznia odprowadziłam na 
cmentarz... 

Pamiętam, że kiedy skończyłam studia,  postanowiłam sobie tak: 
„Jak będę pracowała w szkole to wszystkie dzieci będą moje. Nie pozwo-
lę nikogo skrzywdzić”. I tego się trzymałam. – mówi pani Eulalia Hankus. 

„NARTY TO BYŁA PODSTAWA... ” - 
WSPOMNIENIE PANA JANA MATUSZNEGO

Pan Jan Matuszny był najpierw uczniem a potem nauczycielem 
i dyrektorem szkoły w Rastoce (tę funkcję pełnił w latach 1987-2000) 
i pod jego „rządami” placówka rozwinęła się pod wieloma względa-
mi a zwłaszcza jeśli chodzi o osiągnięcia w sporcie. Co ciekawe, pan 
Jan trafił do szkoły jak sam mówi „całkiem przypadkowo”. „W latach 
80- tych, brakowało nauczycieli. Dyrektor Kuchta spotkał mojego tatę 
i spytał, co robię. Zaproponowali mi pracę w szkole. Potem poszedłem 
na kurs pedagogiczny, zawsze nas jechało 5- 6 . Od I roku rozpocząłem 
studia techniczne. Kuchta dał mi 9 przedmiotów. Uczyłem między inny-
mi w- f- u, techniki, biologii. To było dużo pracy, do wszystkiego trzeba 
było przygotować konspekty ale to był najlepszy okres...

Na sercu leżą mi zwłaszcza tematy sportowe. To kierownik Li-
powczan w latach 20- tych jako pierwszy zbudował w Rastoce Skocz-
nię. I tam organizował pierwsze zawody w skokach. Do tej szkoły cho-
dził też Jan Haratyk – narciarz, medalista mistrzostw świata w biegu 
łączonym ze strzelaniem. To był okres międzywojenny. 

Z kolei Staszek Kawulok to największy talent w dziedzinie narciar-
stwa w Polce w latach 70 – tych, 80 – tych. Może nie wygrał olimpiady 
ale był zawsze w pierwszej dwudziestce. Puchar Świata wygrałby dziś 
z 10 razy. Miał 29 medali mistrzostw Polki seniorów a wtedy konkuren-
cja była niesamowita! Miał  złote medale w biegach, skokach i dwubo-
ju. 9 razy pod rząd był mistrzem Polski. 

Jan Haratyk, syn tego biegacza, przy GKS Katowice założył sekcje 
ROW Rybnik. I oni, ci instruktorzy wtedy poszli do szkoły. Jak wzięli 
chłopców z Rastoki na Mistrzostwa Śląska to oni pozbierali 9 medali 
po tygodniu trenowania! 

Byłem wychowany w sportowej atmosferze. Mój tata biegał na 
nartach i żyłem tą atmosferą. Jak przyszedłem do Rastoki nie było żad-

nych SKS- ów. Ja to mocno rozkręciłem. Najpierw wziąłem uczniów 
na zawody międzyszkolne. Był taki bieg między pomnikami. Brały w 
nim udział sztafety 4- 8 klas: dziewczyna- chłopak . Dzieci się koło dro-
gi ustawiały i dopingowały. Te zawody parę razy pod rząd wygraliśmy. 
To dla nich był szok. 

Miałem coraz więcej absolwentów w kadrach, UKS -ach. Na-
wet jak jeździłem na studia w soboty to mój tata robił wtedy zajęcia 
sportowe  za mnie. Dla uczniów narty to było podstawa. Każdy miał 
swoje a lepsi mieli 2 komplety. Siedziałem godzinami,  by każdy miał 
je nasmarowane i przygotowane do jazdy. Każdy dostał też tenisów-
ki, dres, wyżywienie. Jak starsi dostali pierwsze skokówki,  to dla tych 
młodszych było honorem, by mogli te narty wynieść. Wszystkie dróżki, 
górki, pagórki były wtedy zjeżdżone przez narciarzy.

Wszyscy żyli też wyścigiem pokoju, więc były organizowane wyści-
gi rowerowe z Zaolzia do Rastoki. Jak była pogoda, dyrektor wypędzał 
młodzież,  bo do 19.00 grali na boisku. Potem non- stop grali w ping 
–ponga bo ktoś załatwił stół ping- pong owy . Załapać się na boisko 
w niedzielę wieczór – to graniczyło z cudem. To zresztą trudno na-
zwać boiskiem. To było raczej klepisko. Dzisiaj dzieci są pod kloszem, 
wszędzie się widzi niebezpieczeństwo, są inne przepisy. Ja wtedy nie 
wyobrażałem sobie, żeby nie wziąć dzieci na przykład na wycieczkę 
narciarską na Baranią... ”.

Co ciekawe szkoła w Rastoce była pierwsza niż ta w Koniakowie. 
Na Rdzawce było więcej ludzi i się zorganizowali, zbudowali szkołę. 
Jeśli chodzi o historię, to ważną postacią w historii szkoły była kierow-
niczka Jóżak. Była zakonnicą. Nie przyznała się do tego władzy ludo-
wej a jak się ujawniła, wróciła do swojego zakonu. Moja mama z nią 
potem korespondowała. Trzeba też wspomnieć o panu Józefie Kawu-
lokowi z Międzypotoków. Był to świetny logistyk i organizator. Potrafił 
pozałatwiać pewne rzeczy z władzami. Miał duży wkład w budowę 
szkoły i domu nauczyciela. Na pewno trzeba też wspomnieć o dyrekto-
rze Kuchcie. Chodzą o nim różne anegdoty ale to był świetny człowiek. 
Był z jednej strony wymagający a z drugiej bardzo życiowy. Zawsze 
miał jeden system prowadzenia lekcji. Wchodził do klasy i zadawał 
materiał -  6 pytań do opracowania, z których potem odpytywał. 

Był rok 1987 i zaproponowali mi funkcję dyrektora, bo Kuchta po-
szedł na emeryturę. Nie zabiegałem o to, zaproponowano mi to stano-
wisko. W sierpniu zostałem dyrektorem a w grudniu... zostałem powo-
łany do wojska. Byłem tam 9 miesięcy. Miałem dwoje małych dzieci, 
żona musiała zrezygnować z pracy. Kuchta wtedy wrócił jeszcze na 
pewien czas na moje miejsce. 

W szkole zastał mnie też stan wojenny. Byłem rano w niedzielę w 
kościele. Potem byłem na zebraniu. Ktoś przyszedł mówiąc, że trzeba 
je przerwać, rozwiązać. Tam się dowiedziałem o stanie wojennym. W 
telewizji przemawiał Jaruzelski. Szkoły odwołały zajęcia ale musiały 
być dyżury nauczycieli.. Po jakichś 2 miesiącach zaczęto naukę. Ciągle 
trwał stan wojenny i były kontrole. Przyjeżdżał pułkownik, który nie 
znał się na oświacie, więc sprawdzał nauczycielom na przykład porzą-
dek w biurku. W tamtych czasach zresztą każdy nauczyciel miał swoją 
teczkę. Czy jest pewny czy niepewny, czy jest w partii a jeśli tak, to czy 
zasługuje na to, żeby w niej być? Nauczyciele często byli szykanowani.

Do 1989 roku w szkole była bieda, nie było na nic pieniędzy, bra-
kowało na wszystko. Potem, powolutku zaczęło się poprawiać. Myśmy 
robili ciągle jakieś imprezy. Ludzie zawsze pomagali. Woźny Janek 
Kukuczka wykonywał takie roboty, jakie dziś wykonują firmy. W ubi-
kacjach w nowej szkole Jasiu wybudował mury z cegły. Bruki które są 
przy szkole położył swoimi rękami. 

W pewnym okresie prawie co tydzień organizowaliśmy festyny. 
Ktoś dał za darmo drewno, tartak mi to za darmo przetarł a woźny ro-
bił „binę” do tańczenia. Panie przygotowywały wszystko cały tydzień. 
Było potrzeba pieniędzy bo sami robiliśmy elewacje, okna, potem 
zmieniono ogrzewanie, powoli we wszystkich szkołach. Wcześniej pa-
liliśmy koksem, który wożono w zimie z Koniakowa końmi. 

Trzeba by jeszcze opowiedzieć o absolwentach. Spotykam mnó-
stwo byłych uczniów, którzy się wybili w nauce, biznesie, sztuce. Są 
tacy, którzy pracują na wyższych uczelniach, są zdolni plastycy: Basia 
Karch, Ernest Zawada, Dorota Miechowicz, Marysia Juroszek. Ci ludzie 
świadczą o szkole. Czasem sobie myślę - czy to takie ważne – budynek? 
Ważne jak się dzieci zachowują, uczą i to jak się je wychowuje. 
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Wakacyjna wymiana kolonijna 
Gmina Istebna - Iława
Od wielu lat młodzież z Gminy Iława przyjeżdża w nasze 

strony, aby poznać uroki Trójwsi. Jest to możliwe na mocy 
porozumienia o wypoczynku dzieci i młodzieży między 
Gminą Istebna a Gminą Iława. 

Gminny Konkurs Ortograficzny 
„Mistrz Ortografii”
Jak co roku,  uczniowie klas drugich i trzecich ze szkół 

podstawowych z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa zmierzyli 
się w konkursie ortograficznym.

9 czerwca 2016 r. Uczniowie klas drugich i trzecich spot-
kali się w SP 2 w Jaworzynce Zapasiekach.

Budujące jest to jak ta szkółka teraz wygląda. Bardzo mi się w niej 
podoba. Boisko zawsze też było moim marzeniem. Jak tam szedłem w 
tą sobotę na uroczystość 140 - lecia, żona mówi „ Tylko się nie wzru-
szaj”. I patrzę-  idzie moja wychowawczyni - pani Piwowarska. Ona 
była plastykiem, zawsze dobrze wspominam te jej rysunki. I wzruszy-
łem się...” – szczerze przyznaje pan Jan Matuszny. 

HISTORIĘ SZKOŁY TWORZĄ LUDZIE...
Kolejnymi dyrektorkami szkoły, również bardzo zasłużony-

mi dla edukacji w Rastoce były: pani Lucyna Bytow (2000-2001) 
i pani Jadwiga Legierska (2001-2012) a obecnie funkcję tę pełni 
z zaangażowaniem pani Monika Kukuczka. Szkoła z roku na rok 
pięknieje w oczach. W kwietniu 2001 r. w szkole urządzono pra-
cownię komputerową. W 2004 roku z inicjatywy pani Lucyny Bytow 
otworzono Izbę Regionalną, która po dziś dzień wyróżnia szkołę w 
Rastoce. Jej zbiory stale są wzbogacane. W miejscu, gdzie kiedyś, 
według relacji absolwentów, grywano mecze szmacianą piłką lub 
puszkami, powstało nowoczesne boisko. Rosną tu kolejne pokole-
nia młodych folklorystów, prowadzone są zajęcia z koronki konia-
kowskiej, uczniowie zawsze świetnie prezentują się w Międzyszkol-
nych Konkursach Wiedzy o Regionie. Rastoka zawsze pamięta o 
swoich korzeniach i w tym jej siła... 

Czerwiec 2016. Na kilka dni przed wielkim jubileuszem 140 – 
lecia, w szkole odbywa się finał konkursu „Zróbmy to razem” orga-
nizowany z okazji Dnia Ojca i Matki. Dyrektor szkoły, pani Monika 
Kukuczka prezentuje prace zgromadzone na sali gimnastycznej i 
wyjaśnia ideę konkursu- dzieci mają zrobić prace wspólnie z rodzi-
cami. W tym roku temat to oczywiście szkoła. Efekty są wspaniałe. 
Są wiersze o szkole, są ogromne makiety, które odtwarzają każdą 
rynnę, każdy schodek. Jest nawet bajkowa, maleńka szkoła za-
mknięta w szklanej kuli. Widać zaangażowanie całych rodzin i kre-
atywność. Widać, że w mieszkańcach Rastoki ciągle drzemie duch 
budowniczych, pomysłowość i umiejętność pracy zespołowej. A to 
bez wątpienia są najważniejsze i najtrwalsze spoiwa użyte do bu-
dowy rastoczańskiej „140 –latki”...

Opracowanie:
Barbara Juroszek

Jacek Kohut

W tym samym czasie 36 uczniów z SP2 Koniaków i SP2 
Jaworzynka wypoczywa w Rudzienicach na terenie Gmi-
ny Iława. Poznawać będą walory przyrodniczo-historyczne 
Warmii i Mazur. W planach mają między innymi rejs po Je-
zioraku, warsztaty z rycerzami na Polach Grunwaldu, turniej 
rycerski na Zamku w Olsztynie.

Wszystkim wypoczywającym życzymy pięknej pogody i 
niezapomnianych wrażeń.

Kolonie letnie w bieżącym roku rozpoczęły się 28 czerw-
ca a kończą 11 lipca. 

Młodzież gości w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koniakowie. 
Celem ich pobytu jest wypoczynek, ale również poznanie re-
gionu gminy Istebna i okolic, tradycji kulturowej Trójwsi Be-
skidzkiej, piękna kultury i krajobrazu Śląska Cieszyńskiego.  

W tegorocznej edycji wzięło udział 19 uczniów ze wszyst-
kich szkół podstawowych Trójwsi. Dzieci rozwiązywały test 
ortograficzny złożony z różnorodnych zadań.

Wyniki:
Klasy2
Miejsce I - Kubica Tobiasz kl 2a SP1 Koniaków
Miejsce II- Kukik Jan  kl 2c SP1 Istebna
Miejsce III - Słowik Alicja  kl 2 SP 2 Istebna
Na pozostałych miejscach uplasowali się kolejno: Biało-

zyt Wiktoria kl 2 SP 2 Koniaków, Zawada Sabina kl 2a SP 1 
Istebna, Łupieżowiec Natalia kl 2a SP 1 Jaworzynka, Jałowi-
czor Tobiasz kl 2 SP 2 Jaworzynka, Krężelok Kacper kl 2b SP 
1 Jaworzynka, Kohut Nikola kl 2b SP 1 Istebna, Słowioczek 
Dariusz kl 2 SP 2 Jaworzynka i Wantulok Mikołaj kl 2b SP 1 
Koniaków.

Klasy 3
Miejsce I - Kliś Dominik kl 3a SP 1 Istebna
Miejsce II - Waszut Klaudia kl 3a SP 1 Koniaków
Miejsce III - Jakub Marekwica kl 3 SP 1 Koniaków
Na pozostałych miejscach znaleźli się: Jałowiczor Mate-

usz kl 3b SP 1 Jaworzynka, Matuszny Zuzanna kl 3 SP 2 Ko-
niaków,  Bojko Natalia kl 3a SP 1 Jaworzynka, Ramiączek Na-
talia kl 3 SP 2 Istebna i Bestwina Tomasz kl 3 SP 2 Jaworzynka.

Gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy nauczycielom za 
sprawdzanie prac, Radzie Rodziców  za zakup atrakcyjnych 
nagród, GOK Istebna, piekarni państwa Probosz.i firmie EL 
– Tel Juroszek.

M. Jałowiczor i U. Stebel
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X Gminny Konkurs Języka Angielskiego 
„Check your English”
W dniu 19 maja 2016 r. W Szkole Podstawowej nr 1 w Ko-

niakowie odbył się dziesiąty jubileuszowy konkurs języka an-
gielskiego obejmujący uczniów klas szóstych z całej gminy.

W konkursie wzięło udział 30 szóstoklasistów, a w tym: 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej 10 uczestników pod 
opieką pani Ewy Buzek i pana Grzegorza Czajkowskiego, ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce 6 uczestników pod 
opieką pani Darii Adamek, ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Koniakowie 10 uczestników pod opieką pani Zuzanny Ptak, 
oraz ze Szkół Podstawowych nr 2 w Koniakowie i Jaworzynce 
po 2 osoby pod opieką pani Celiny Zawady.

Uczniowie przez godzinę pisali test, w którym musieli 
wykazać się umiejętnościami słuchania, rozumienia tekstu 
czytanego, oraz gramatyki, oczywiście w języku angielskim. 
Jak przyznali uczniowie, test nie był prosty ale wszyscy byli 
bardzo skupieni i starali się wypaść jak najlepiej.

Po skończonym konkursie uczestnicy oraz ich opiekunowie 
udali się na mały poczęstunek, a następnie nauczyciele przy-
stąpili do poprawiania prac. Zgodnie z regulaminem konkursu 
wyłoniono pierwsze trzy miejsca oraz siedem wyróżnień.

Fundatorami nagród dla zwycięzców byli: Rada Rodzi-
ców przy SP nr 1 w Koniakowie oraz wydawnictwo Oxford 
University Press.

A oto wyniki tegorocznego konkursu:
I miejsce Mikołaj Polok ze SP nr 1 w Koniakowie pod 

opieką pani Zuzanny Ptak
II miejsce Julia Czulak ze SP nr 1 w Koniakowie pod 

opieką pani Zuzanny Ptak
III miejsce Mikołaj Polok ze SP nr 1 w Istebnej pod opie-

ką pani Ewy Buzek
(To nie pomyłka w druku, w tym roku laureatami zostało 

dwóch uczniów o tym samym imieniu i nazwisku)
Wyróżnienia:
Aleksandra Waszut ze SP nr 1 w Istebnej pod opieką 

pana Grzegorza Czajkowskiego,
Natalia Czulak, Magda Sikora, Natalia Kukuczka i Oli-

wia Krzanowska ze SP nr 1 w Koniakowie pod opieką pani 
Zuzanny Ptak, oraz Elżbieta Kawulok i Paweł Haratyk ze SP nr 
2 w Koniakowie pod opieką pani Celiny Zawady.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział a nauczy-
cielom za przygotowanie uczniów.

Za rok spotykamy się w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej.

Zuzanna Ptak

Niecodzienne spotkanie 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza
Co roku uczniowie szóstych klas SP nr 1 im. ks. J. Twardow-

skiego w Jaworzynce wyjeżdżają na trzydniową wycieczkę 
do Warszawy. Tegoroczni absolwenci przebywali w stolicy od 
6 do 8 czerwca. Program wycieczki był bardzo bogaty.

Podziwialiśmy widoki z Pałacu Kultury i Nauki, zwiedzili-
śmy Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego i 
Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycznego, gdzie obej-
rzeliśmy poruszający film. Przez  parę godzin poddawaliśmy 
się różnym eksperymentom w Centrum Nauki Kopernik. Z 
okien autokaru  widzieliśmy Sejm, mieliśmy także okazję  zo-
baczyć protestujących na ul. Wiejskiej. Przespacerowaliśmy 
się  uliczkami Starego Miasta. Zachwycaliśmy się  ogrodami 
w Wilanowie oraz Parkiem Łazienkowskim. Odwiedziliśmy  
Cmentarze  na Powązkach - stary z katakumbami i nowy- 
komunalny. Ciekawym doświadczeniem była także wizyta 
na dachu biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Mogliśmy  
stamtąd podziwiać panoramę Warszawy, a także zobaczyć 
studentów pochylających się nad książkami. Punktem obo-
wiązkowym  był przejazd metrem. Pokonaliśmy tym środ-
kiem transportu trasę ze Starych Bielan do galerii Złote Ta-
rasy w Centrum.

Najwięcej emocji dostarczyła nam wizyta przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza. Gdy tam dotarliśmy, czekała nas 
niespodzianka. Byliśmy świadkami wizyty generała ame-
rykańskiej armii lądowej Marka Milley’a przy Grobie. Czte-
rogwiazdkowy generał przybył do Polski z racji ćwiczeń 
wojsk NATO Anakonda-16. Jakaż była radość i zaskoczenie 
uczniów, kiedy po zakończeniu uroczystości gen. Milley 
podszedł do nas i zaczął  z nami rozmawiać. Mówił o współ-
pracy młodzieży polskiej i amerykańskiej. Przypominał, jak 
ważne jest zdobywanie wiedzy, nauka. Pytał uczniów o ich  
ulubiony sport. Na koniec  Generał zadawał podchwytli-
we pytania . W nagrodę za trafne odpowiedzi trzech ucz-
niów otrzymało monety trzydziestego dziewiątego czte-
rogwiazdkowego generała amerykańskiej armii lądowej 
-Marka Milley’a.

Spotkanie to zostało udokumentowane przez telewizję, 
prasę, portale internetowe oraz samych uczniów.

Opracowała: Izabela Bojko
fot. interia.pl
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XI Gminny Konkurs Matematyczny
Dnia 2 czerwca 2016 r. odbył się XI Gminny Konkurs Ma-

tematyczny zorganizowany przez naszych nauczycieli mate-
matyki. Do rywalizacji mogły przystąpić  trzyosobowe dru-
żyny wszystkich szkół podstawowych naszej gminy.  W tym 
roku w konkursie wzięły udział 3 drużyny.  Konkurs składał 
się z dwóch części. Pierwsza część konkursu obejmowała 
test wiedzy matematycznej, w której wyłoniono najlepsze-
go matematyka szkół podstawowych, którym został Mikołaj 
Polok. 

W drugiej części drużyny wspólnie rozwiązywały zadania 
w określonym czasie.  Drużyny rozwiązywały w formie zaba-
wy zadania: fikcyjne nazwy, sudoku, łamigłówki, wykreślan-
ki, krzyżówki,  tangram i malowanie liczbami. 

I miejsce zajęli uczniowie z SP 1 w Istebnej:  Mikołaj Po-
lok,  Maria Marekwica,  Przemysław Probosz - opiekun p. Bar-
bara Bołdys-Żegocka;

II miejsce uczniowie z SP nr 2 w Koniakowie:  Elżbieta 
Kawulok, Błażej Krężelok, Artur Bielesz - opiekun p. Monika 
Kukuczka;

III miejsce uczniowie z SP nr 2 w Jaworzynce: Błażej Li-
gocki, Dawid Łacek, Wiktoria Kukuczka; opiekun p. Henryk 
Bestwina

W trakcie przerwy uczniowie mogli poczęstować się 
czymś słodkim, zaś przed ogłoszeniem wyników, przyszli 
gimnazjaliści mieli czas na posilenie się obiadem oraz zwie-
dzenie szkoły. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali swoich 
podopiecznych. Wszystkich serdecznie zapraszamy do licz-
nego udziału w konkursie za rok.

Organizatorzy konkursu

Konkurs wiedzy o krajach 
niemieckojęzycznych
W maju w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej odbył 

się I etap międzyszkolnego konkursu z języka niemieckiego, 
który miał na celu sprawdzenie wiedzy o krajach niemie-
ckojęzycznych. 18 uczniów naszego gimnazjum przystąpiło 
do rozwiązania I etapu konkursu, a sześciu z nich uzyskało 
awans do etapu II.  Podobnie rzecz miała się w Wiśle. Rów-
nież tam uczniowie Gimnazjum nr 1 przystąpili do rozwią-
zania tej samej wersji konkursu, a dziewięciu z nich mieliśmy 
okazję gościć w czerwcu podczas II etapu. Chwilę oczekiwa-
nia na rezultat konkursu umilił słodki poczęstunek. Najlep-

„Kopciuszek”
Wszyscy dobrze wiemy, że baśń braci Grimm pt. „Kop-

ciuszek” cieszy się wielkim rozgłosem na całym świecie, zaś 
tytułową bohaterkę znają już najmłodsze dzieci.

W przedostatnim tygodniu czerwca nasza szkoła gościła 
dzieci ze szkół podstawowych Gminy Istebna. Sala gimna-
styczna zamieniła się na kilka godzin w teatr. Gimnazjaliści z 
grupy teatralnej wcielili się w postacie tej przepięknej baśni i  
wprowadzili wszystkie dzieci w cudowny świat fantazji. Uro-
ku całemu przedstawieniu dodały okazałe stroje oraz muzy-
ka , młodzież wykazała się bardzo wysokim poziomem gry 
aktorskiej.

Całość została wyreżyserowana przez panią Ewę Czulak, 
oprawę muzyczną stworzyła pani Beata Kawulok. Występ  
bardzo zachwycił publiczność, kilka dni później baśń została 
wystawiona dla wszystkich gimnazjalistów.

Sprawozdanie z działań 
profilaktycznych w gimnazjum
26 listopada 2015r. i 13 maja 2016r. odbyły się zajęcia 

warsztatowe dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Istebnej na temat: „Profilaktyka dopalaczy i narkotyków”. 
Prelekcję prowadził specjalista ds. narkomanii pan Ireneusz 
Brachaczek. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas pierw-
szych wraz z nauczycielami. Zajęcia były prowadzone w cie-
kawy i dynamiczny sposób. Przekazywane treści dotyczyły 

sze wyniki uzyskali:
miejsce I – Wiktoria Kapaś kl. 3c (Gimnazjum Istebna)
miejsce II – Aleksandra Rębisz kl. 3c (Gimnazjum Istebna)
miejsce III -  Jakub Smajdor kl. 2c (Gimnazjum Wisła)
Wyróżnienia:
• Jakub Legierski kl. 1a (Gimnazjum Istebna)
• Łukasz Kulik kl. 3a (Gimnazjum Istebna)
• Kędzior Łukasz kl. 2c (Gimnazjum Wisła)
• Aleksander Guzik kl. 2c (Gimnazjum Wisła)
• Joanna Kukuczk kl. 3c (Gimnazjum Istebna)
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Każdy 

laureat otrzymał nagrody podczas akademii w swojej szko-
le. Nad całością czuwały nauczycielki języka niemieckiego w 
składzie: mgr Marzena Kieczka, mgr Aneta Staniek oraz mgr 
Blanka Fojcik.

Opracowała
mgr Blanka Fojcik
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DEUTSCH HAT KLASSE - 
NIEMIECKI MA KLASĘ

W okresie od października do marca uczniowie klasy 1f 
z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej uczestniczyli w 
projekcie „DEUTSCH HAT KLASSE- NIEMIECKI MA KLASĘ”, 
którego organizatorem był Instytut Goethego w Warszawie. 
Projekt miał na celu stworzenie klasopracowni językowej 
oraz zaangażowanie uczniów w działania na rzecz szkoły i lo-
kalnego środowiska. W czasie kilkumiesięcznej pracy poza-
lekcyjnej uczniowie podjęli działania do aranżacji takiej sali, 
która wspiera proces dydaktyczny oraz wzbogaca wiedzę o 
krajach niemieckojęzycznych. Pierwszoklasiści zdecydowali 
się na pomalowanie ścian i drzwi sali lekcyjnej 32 motywa-
mi niemieckiego obszaru językowego.  Zaangażowanie, ak-
tywność i wysiłek uczniów zaowocowały widocznymi efek-
tami: mapami Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Lichtensteinu na 
drzwiach sali oraz rysunkami pod tablicą. Namalowano m.in. 
bawarski zamek Neuschwanstein, marki niemieckich samo-
chodów, wizerunek Alberta Einsteina i misia Haribo. Projekt 
okazał się świetną zabawą, integracją klasy, a zarazem nauką 
języka niemieckiego. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali 
od Instytutu Goethego dyplomy uczestnictwa w projekcie 
oraz upominki. Bardzo serdecznie pragniemy podziękować 
dyrektorowi naszego gimnazjum– P. Bogdanowi  Ligockie-
mu oraz P. Barbarze Bielesz (nauczyciel plastyki), bez których 
pomocy i wsparcia projekt nie miałby miejsca. Całość projek-
tu koordynowała wychowawczyni klasy 1f i zarazem nauczy-
ciel języka niemieckiego – P. Blanka Fojcik.

Opracowała
mgr Blanka Fojcik

zagrożeń wynikających z eksperymentowania środkami 
psychoaktywnymi, obalały krążące wśród młodzieży mity o 
narkotykach i dopalaczach.  

Prelegent wywołał dyskusję, w którą włączyła się mło-
dzież. Uczniowie mieli możliwość zadawania różnych pytań, 
na które mogli uzyskać rzetelną, wyczerpującą odpowiedź.

Tego typu działania są dzisiaj konieczne. Warto poszuki-
wać prawdy związanej ze stosowaniem środków psychoak-
tywnych u źródła.  

Mamy nadzieję, że nasza młodzież wyniosła wiele korzy-
ści z tego spotkania i pomoże jej to w przyszłości dokonywać 
dobrych wyborów.

Spotkanie zorganizowane zostało przez pedagogów 
gimnazjum Sławomirę Patyk i Magdalenę Krężelok.

ZAKOńCZENIE ROKU 
W środę 22 czerwca 2016 roku o godz. 16.00 miała miej-

sce msza święta w imieniu uczniów, kończących gimnazjum. 
Po niej odbył się komers, będący świetną okazją do ostatniej, 
wspólnej zabawy. Rozpoczął się, jak co roku, uroczystym po-
lonezem w wykonaniu trzecioklasistów.

W czwartek 23 czerwca 2016 roku miała miejsce uroczy-
sta akademia pożegnania klas trzecich. W pierwszej części 
wystąpili uczniowie klas drugich, którzy pożegnali swoich 
starszych kolegów. Przedstawili balladę A. Mickiewicza pt. 
„Powrót taty” i skecz pt. „Poczta”.

Wychowawcom klas trzecich i ich klasom dedykowali 
kilka piosenek. Na zakończenie reprezentanci klas trzecich 
wzięli udział w konkursie, w którym mogli pochwalić się zna-
jomością różnych informacji o naszej szkole.

W kolejnej części uroczystości przyszedł czas na trzecio-
klasistów, którzy przypomnieli nam wszystkim najważniej-
sze dla nich chwile w ciągu ostatnich lat w krótkiej prezenta-
cji multimedialnej. Przedstawili też dwie scenki. Szczególnie 
miłym akcentem były podziękowania dla Dyrekcji, wszyst-
kich nauczycieli i pracowników szkoły oraz kwiaty złożone 
na ich ręce, będące symbolem wdzięczności za trud wycho-
wania i nauczania.

W piątek 24 czerwca nadeszła wyczekiwana chwila roz-
dania świadectw, jak również licznych nagród. Uroczystość 
zapoczątkowali uczniowie klas trzecich, którzy zachwycili 
nas wspaniałym wykonaniem tańca narodowego - polone-
za. Następnie poznaliśmy wszystkich uczniów, którzy otrzy-
mali wyróżnienia za sukcesy w nauce.
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„Sprawozdanie z wycieczki 
do Austrii i Włoch”
Dnia 01.06.2016 w godzinach nocnych wyruszyliśmy na 

pięciodniową wycieczkę, której celem było zwiedzenie Au-
strii i Włoch. Była to głównie wycieczka klas: 1F oraz 1D jed-
nakże skład mniejszościowy stanowili również uczniowie z 
innych klas Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej.

Po przeprowadzeniu zbiórki i kontroli paszportowej 
przez panie opiekunki wszyscy uczestnicy wycieczki usa-
dowili się w autobusie. Dla wielu była to pierwsza samotna 
wycieczka za granicę.

Podróż do kraju Mozarta trwała 6 godzin. Pierwszą pla-
nowaną atrakcją było podziwianie austriackich zabudowań 
w miejscowości Graz m.in. słynnego Kunsthaus, czyli muze-
um sztuki. Później wjechaliśmy kolejką na szczyt Schlossberg 
czyli góry zamkowej, gdzie zachwycaliśmy się widokiem 
Wieży Zegarowej (Uhrturm). To co, przykuło naszą uwagę to 
cudowna panorama miasta z samego szczytu oraz jeden z 
drogich austriackich hoteli – Skyhotel. Następnie mostem 
przeszliśmy na rynek, gdzie zarządzono czas wolny. Były 
okazje do kupienia pamiątek, porobienia zdjęć czy oswoje-
nia się z językiem, którego wykorzystanie praktyczne jak się 
okazało stało się z początku trudnym wyzwaniem.

Po czasie wolnym prze-
szliśmy całą grupą do auto-
karu, którym udaliśmy się do 
miejscowości Villach słynnej 
ze znajdującej się tam skocz-
ni narciarskiej. Oczy każdego 
z uczestników znów zostały 
zaspokojone pięknym wido-
kiem, a dodatkową atrakcją 
były treningi młodych skocz-
ków, które każdy z obecnych 
oglądał z wielką ciekawością. 
Następnie , gdy po raz kolej-
ny wszyscy usiedli na miejscach w autobusie , zaczęliśmy do 
punktu kulminacyjnego naszej wycieczki czyli hotelu usytu-
owanego w miejscowości Treffen kierowanego przez Polaka 
– Marka Łagodzińskiego. Jednak po dotarciu przed szlaban, 
który był przedsmakiem tego ośrodka, musieliśmy trochę 
zaczekać, gdyż napotkaliśmy na drodze pracujących robot-
ników leśnych. Czekanie trochę trwało, ale wzmogło nasz 
apetyt co przełożyło się na zajadanie się kolacją serwowaną 
w Sporthotel Alpinum. Po kolacji zostaliśmy zakwaterowa-
ni w pokojach, a następnie do godz. 2300  mieliśmy czas na 
zapoznanie się z naszym miejscem pobytu oraz turniej pił-
ki nożnej oraz inne gry i zabawy. Tak upłynął nam pierwszy 
dzień wycieczki.

Kolejny upłynął nam pod znakiem wizyty we Włoszech 
– kraju  makaronu i dobrej pizzy. Po śniadaniu o godz. 730 
i zbiórce poszliśmy do autokaru aby udać do miejscowości 
Tarvisio, którą po krótce zwiedziliśmy. Atrakcją była możli-
wość skosztowania prawdziwych włoskich lodów w jednej 
z przydrożnych restauracji. Później, gdy to mieliśmy już za 
sobą, w miejscowości Arnoldstein lezącej przy granicy  w wa-

gonach kolejkowych wjechaliśmy na szczyt Trójstyku – miej-
sca , gdzie zaledwie parę kroków dzieliło nas od przejścia z  
Republiki Austrii do Słowenii lub Włoch. Na koniec dnia, gdy 
byliśmy już w „naszym” państwie całą grupą udaliśmy na rejs 
statkiem, gdzie pośród szumu fal i śpiewu ptaków podziwia-
liśmy piękno austriackiej przyrody. Po kolacji odbyła się dy-
skoteka, na której każdy z uczestników zaprezentował swój 
styl taneczny.

Następny dzień zaczęliśmy kolejnym rejsem. Później 
przemaszerowaliśmy pod ruiny zamku Landskron, gdzie za-
chwycaliśmy się coraz to piękniejszymi widokami Alp, które 
są znakiem rozpoznawczym Austrii. Po zakończeniu zwie-
dzania przeszliśmy do autokaru w celu udania do rezerwatu 
makaków japońskich – Affenbergu. Tam , pan Peter (Piotr) 
wyjątkowo charyzmatyczny przewodnik opowiedział nam 
jak żyją makaki i pokazał jak można zyskać przychylność 
tych egzotycznych zwierząt. Później gdy pełni optymizmu 
i dobrego humoru, roześmiani powróciliśmy do autokaru, 
przystanęliśmy na chwilę na zakupy przy Lidlu ,który od-
biegał wyglądem wewnętrznym od polskiego odpowiedni-
ka. Następnie oczom naszym ukazało się chyba najbardziej 
zwariowane muzeum na świecie. Kolekcjonowało ono bo-
wiem grzyby i minerały! Przeszliśmy ekspozycję bardzo zdzi-
wieni, ale i zaciekawieni różnorodnością eksponatów. Potem 

znowu wylądowaliśmy w mu-
zeum, tyle, że o całkiem innej 
tematyce. Było to bowiem 
muzeum lalek tworzonych 
przez Elli Riehl (1902-1977). 
Lalki przedstawiały scenki, 
które w dużej mierze były 
ilustracją zdarzeń z życia co-
dziennego.

Tym co cechowało owe 
istoty to staranność wykona-
nia, a także uczucie lekkiego 
przerażenia na twarzy oglą-

dającego, ponieważ lalki przedstawione na ekspozycjach 
mocno odbiegały od ich współczesnych przedstawicieli. Nie 
mniej jednak, byliśmy z tej wizyty bardzo zadowoleni. 

Atrakcją , która kończyła nasze wojaże był wjazd kolejką 
na szczyt Karyntii – Gerlitzen , którego wysokość wynosiła 
1909 m n.p.m . Panorama Alp z tej wysokości wyglądała na-
prawdę pięknie.

Wiedzieliśmy jednak, że następny dzień przyniesie pięk-
niejsze i widoki , a atrakcji będzie coraz to więcej. Tak upłynął 
nam trzeci dzień .

Kolejny dzień zaczęliśmy wjazdem na górę Goldeck, 
której wysokość to 2.142 m n.p.m. Tutaj spotkała nas jedna 
z wielkich niespodzianek – śnieg w czerwcu ! Korzystając z 
okazji urządziliśmy bitwę na śnieżki. Najbardziej ucierpiały 
panie opiekunki, które dostały srogie lanie od wszystkich 
uczestników wycieczki. Najważniejsza była jednak zabawa i 
kupa śmiechu przy niej obecna. Po zrobieniu zdjęć i ochło-
nięciu z emocji autokarem udaliśmy się na Maltę. Co prawda 
nie była to wyspa na Morzu Śródziemnym, ale trasa alpejska 
położona na wysokości 1933 m n.p.m . Wokoło góry, piękne 
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widoki , a to wszystko z perspektywy człowieka stojącego na 
zaporze. Wrażenia były wprost nie do opisania.

Po tym wszystkim udaliśmy się do austriackiej elektrowni 
– Verbund , w której zobaczyliśmy nowe technologie pozy-
skiwania energii oraz braliśmy udział w wielu zadaniach in-
teraktywnych dostępnych do dyspozycji zwiedzających. 
Ostatnim punktem tego dnia była wizyta w prywatnym 
muzeum marki Porsche w miejscowości Gmünd  Helmuta 
Pfeifhofera. Podziwialiśmy unikatowe pojazdy, drewniane 
modele, przede wszystkim zapoznając się z historią popu-
larnej marki. Eksponaty robiły ogromne wrażenie, co widać 
było po męskiej części wycieczki. Po zakończeniu zwiedza-
nia biegnąc w deszczu, udaliśmy się do autobusu, by udać 
się do hotelu na kolację i w spokoju odprężyć się w swoich 
pokojach. Po kolacji ok. godz. 2000 odbył się konkurs kara-
oke i konkurs na najciekawsze przebranie. 

Uczestnicy wykazali się kreatywnością , czego potwier-
dzeniem był nieustanny śmiech widzów. O dobrą atmosferę 
konkursów dbała pani Blanka Fojcik, która wykazała się swo-
imi umiejętnościami jako konferansjerka imprezy. Tak upły-
nął kolejny dzień pełen dobrych emocji i mnóstwa wrażeń.

Ostatni dzień wspólnej wycieczki zaczęliśmy w miej-
scowości Rosegg, gdzie zwiedziliśmy zoo pełne zwierząt 
z różnych zakątków  świata i zamek , w którym pełno było 
woskowych figur postaci, ką tóre zasłużyły się w mniejszym 
lub większym stopniu dla historii m.in. Napoleon Bonapar-
te, Madame Lucrezia, czy Richard Kiel, jako „Buźka” z filmu 
Moonraker. Po wysłuchaniu przewodnika audio w języku 
niemieckim opuściliśmy zamek i przeszliśmy na moment 
do najbliższego kościoła, by tam się pomodlić. Następnie 
pojechaliśmy autokarem pod Aussichtsturm  Pyramidenko-
gel czyli wieżę widokową , z której po raz ostatni mogliśmy 
podziwiać przepiękną panoramę Austrii z widokiem na Alpy. 
Dodatkową atrakcją w Pyramidenkogel był zjazd na zjeż-
dżalni rurowej, ale skorzystali z niegj niej nieliczni ze wzglę-
du na obowiązek opłaty. Po chwilach nostalgii i wzruszenia 
udaliśmy się autokarem do Graz, aby w restauracji Ungerhof 
zjeść ostatnią kolację , której daniem głównym była trady-
cyjna austriacka potrawa – sznycel wiedeński z frytkami. Po 
skończeniu kolacji udaliśmy się do autokaru , aby wyruszyć 
w drogę powrotną. Większość patrząc przez szybę wspo-
minało piękne chwile, których w Austrii było co nie miara. 
Trwało to aż do godziny 21.45 , kiedy przekroczyliśmy grani-
cę Republiki Austrii z Czechami. Bez wątpienia ta wycieczka 
pozostanie na długo w pamięci wszystkich jej uczestników, 
który doskonale bawili się na wyżynach Karyntii. 

Moim zdaniem, wycieczka należała do jednej z najlep-
szych w moim życiu. Mnóstwo nieplanowanych atrakcji, 
charyzma pań opiekunek, zgrana grupa czy miejsca , które 
odwiedziliśmy stanowią dowód na wielki sukces tej wyciecz-
ki. Przede wszystkim, pragnę podziękować Paniom Blance i 
Anecie Fojcik oraz pani Amelii Jałowiczor , których zaanga-
żowanie i pogoda ducha wywarły wielki wpływ na przebieg 
tej wycieczki. Uważam, że decyzja wyjazdu na tę wycieczkę 
była wprost fantastyczna i z wielką chęcią przeżył bym ją 
jeszcze raz. 

Autor: Jakub Legierski 1a

W Trójwsi jest BOSKO 
Akcja wakacyjna już za nami !
Od 10-ciu lat wolontariusze VIDES ani-

mują wolny czas dzieciom i młodzieży na 
terenie Trójwsi. To dla nich początkiem 
wakacji zorganizowana była kolejna tygo-
dniowa akcja wakacyjna, w której uczestni-
czyło ok. 180 dzieci oraz 25 wolontariuszy 
– animatorów. 

W trzech miej-
scach jednocześ-
nie- w SP nr 1 w Ko-
niakowie, SP nr 1 w 
Jaworzynce oraz w 
Gimnazjum w Isteb-
nej odbywał się cykl 
zajęć i warsztatów 
skierowanych do 
najmłodszych miesz-

kańców naszej gminy. Dzieci co roku bardzo chętnie uczest-
niczą w proponowanych zajęciach, a w tym roku swoim 
zaangażowaniem przeszły same siebie. dzieci miały okazję 
wykazać się i wyszaleć podczas warsztatów sportowych, 
plastycznych, muzycz-
nych i krajoznawczych, 
a to wszystko przepla-
tane było radosnymi 
zabawami. Tegoroczny 
program wychowawczy 
opierał się na przypo-
wieści o Miłosiernym 
Samarytaninie. Dzieci 
w kilku spotkaniach w 
małych grupach dyskusyjnych rozmawiały o tym, jak być 
miłosiernym i dobrym każdego dnia, w codziennych sytu-
acjach oraz poznawały małe gesty miłosierdzia w życiu św. 
Jana Bosko. 

Tradycją, która ma miejsce w trakcie naszych wakacyj-
nych akcji jest wycieczka. Co roku udajemy się w różne miej-

Z działalności 
Stowarzyszenia VIDES
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 W trzy czerwcowe soboty: 4, 11 i 18 dzieci z Istebnej, Ja-
worzynki i Koniakowa udawały się na wycieczki edukacyjne i 
odwiedzały ciekawe miejsca w Trójwsi beskidzkiej. 

Udaliśmy się do Muzeum Regionalnego „Na Grapie” 
w Jaworzynce, by poznawać życie dawnych górali. Dzieci 
zwiedziły muzeum, starą chałupę i stodołę oraz uczyły się, 
jak robić masło. Swojego wyrobu mogły potem skosztować 
zajadając kanapki i popijając pyszną herbatą z zielin. Po goś-
cinie przyszedł na czas na pracę warsztatową. Dzieci uczyły 

się haftu, robienia 
kwiatków z bibuły 
oraz robiły zielniki. W 
pomoc przy warszta-
tach byli zaangażo-
wani młodzi wolon-
tariusze, a głównymi 
instruktorkami były 
Katarzyna Rucka- Ryś 
i Magdalena Łacek. 

Bardzo dziękujemy za wyjątkowy czas spędzony „Na Grapie”, 
za ciekawe opowieści oraz przekazywane dzieciom wartości 
takie jak: gwara, tradycja czy zwyczaje.

Kolejnym miejscem na mapie naszych małych podróży 
było muzeum i pracownia artysty Jana Wałacha na Andzio-
łówce. W malowniczym zakątku Istebnej dzieci poznawały 
historię życia, trud 
zdobywania wie-
dzy i kształtowania 
swoich umiejętno-
ści Jana Wałacha 
– artysty wywo-
dzącego się właś-
nie z tego miejsca 
- małej drewnianej 
chatki na skraju 
istebniańskiego 
lasu. Prócz prelekcji i zwiedzania uczestnicy wcielali się w 
rolę małych artystów. Rysowali, malowi, tworzyli linoryty i 
je odbijali. Z pod rąk dzieci wyszły naprawdę niesamowite 
prace, z czego jesteśmy bardzo dumni. Ciekawe propozycje 
rozwijania talentów artystycznych, odpowiedni instruktaż 
sprawiły, że tego dnia sztuka nikogo nie nudziła, a przy oka-
zji każdy dobrze się bawił odciskając na płóciennej torbie 

Z działalności Stowarzyszenia VIDES

„Nie jestem szalony - chcę z Trójwsi 
na salony” – projekt dla dzieci
Z rozmachem ruszył projekt edukacyj-

ny Stowarzyszenia VIDES dla dzieci z Trój-
wsi, który przewiduje wycieczki po Jawo-
rzynce, Istebnej i Koniakowie, połączone z 
ciekawymi warsztatami.

sca, a tym razem celem naszego wyjazdu była Dinolandia w 
Inwałdzie. Dzieci mogły odkrywać i poznawać świat dino-
zaurów oraz dobrze się bawić w mini wesołym miasteczku. 
Wycieczka była strzałem w dziesiątkę, ponieważ tematyka 
prehistorycznych gadów bardzo interesowała wszystkich, 
a ciekawy styl oprowadzania, bogaty w wiele ciekawostek 
jeszcze bardziej rozbudzał poziom zainteresowania. 

Oprócz wspaniałej wycieczki, w tym roku VIDES miał dla 
dzieci jeszcze jedna niespodziankę. Dzięki życzliwości ludzi 
dobrej woli udało się zakupić pamiątkowe koszulki dla dzieci 
z logiem VIDESu oraz 10-lecia. Wszystkie dzieci bardzo cie-
szyły się z tego pięknego prezentu, który przez lata będzie 
przypominał im o chwilach spędzonych wspólnie z VIDE-
Sem. 

Nasza akcja była dobrym początkiem wakacji, życzymy 
wszystkim dzieciom radosnego czasu wypoczynku, wie-
lu ciekawych i atrakcyjnych form spędzania wolnego cza-
su oraz mnóstwa powodów do uśmiechu. A po wakacjach 
znów zapraszamy do naszego Oratorium, które w soboty 
będzie się odbywało w Gimnazjum w Istebnej. 

Słowa podziękowania chcemy skierować do wszystkich, 
którzy wsparli organizację tegorocznej akcji wakacyjnej:

- władzom Gminy Istebna, szczególnie panu wójtowi 
Henrykowi Gazurkowi, 

- dyrekcjom szkół, w których odbywały się zajęcia: pani 
Grażynie Przybyła, panu Andrzejowi Ryłko oraz panu Bogda-
nowi Ligockiemu, 

- sponsorom, którzy ufundowali pamiątkowe koszulki: 
firmie HANNA BIBA z Wilomowic , natomiast drugi sponsor 
prosił o anonimowość, 

- pani Marioli Czyż, która przygotowywała posiłki. 
Wszystkim za wszystko serdecznie dziękujemy. 

Wolontariusze VIDES w Trójwsi
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Stanisława Mazuś i 
Karola Mazuś. Choć 
obu Panów łączy  więź 
rodzinna, to sztuka 
wyznaczyła dwa róż-
ne, nawet całkiem 
inne obszary inter-
pretacji malarskich. I 
gdyby odbiorca chciał 

dopatrzyć się w tworzonych przez nich dziełach podobizn, 
pokrewności, w pewnym stopniu ekwiwalencji w malarskiej 
interpretacji,  doznałby zawodu. Każdy oddaje swoje prze-
myślenia inaczej. Stanisław Mazuś opowiada to lirycznie w 
pastelowych muśnięciach. Karol sięga do kolorów intensyw-
nych, ostrych kształtów i permutacji. Daje odbiorcy wolność 
w interpretacji niejednoznaczności. Jednak obaj są doskona-
li.Wernisaż swoim muzycznym koncertem uświetnili : Jerzy 
Durał z zespołu Ziyo i wspaniały gitarzysta Rafał Rzeżnikie-
wicz – z zespoły Wawale.

Na zaproszenie organizatora Jana Kukuczki do galerii 
przybyli znakomici goście. Swoją obecnością wernisaż za-
szczycili także: Wójt Gminy Henryk Gazurek, Zastępca Wójta 
– Józef Polok, Przewodniczący Rady Gminy – Artur Szmek.

Wystawa czynna jest w Galerii Kukuczka na Jasnowicach 
w miesiącu lipcu. Zapraszamy.

„OJCIEC I SYN” Wystawa malarstwa 
Stanisława Mazuś oraz Karola Mazuś

W sobotę 25 czerw-
ca w Galerii Kukuczka 
na Jasnowicach zrea-
lizowała się już pięć-
dziesiąta druga impre-
za kulturalna, podczas 
której mogliśmy spot-
kać się z malarstwem 
wielkich Mistrzów: 

linorytowe twory. Warsztaty prowadzone były przez panią 
Ewę Cudzich oraz panią Natalię Kocierz, a pomocą służyli 
wolontariusze Stowarzyszenia VIDES. 

Serdecznie dziękujemy za współpracę przy realizacji 
projektu stowarzyszeniu im. artysty Jana Wałacha, za cie-
kawe opowieści oraz rozbudzające w dzieciach pasję war-
sztaty. 

Dzięki uczestnictwu w projekcie dzieci z Trójwsi mogły 
również zagościć w Centrum Pasterskim w Koniakowie. Jest 
to miejsce, gdzie dzieci mogły zobaczyć owce w zagrodzie, 
mogły je karmić, oglądały wystawę tradycyjnych sprzętów 
używanych w pasterstwie, wysłuchały prelekcji i oglądały 
pokaz o wyrobie owczych serów i o tym, jak powstaje włócz-
ka. Po pokazie oczywiście każdy mógł skosztować serów, 
porównać czy bardziej smakują mu sery wędzone, czy te 
„bielsze”. 

Bardzo ciekawą propozycją warsztatową dla dzieci były 
warsztaty z obróbki wełny. Każdy dostał zestaw wełnianych 
kłębków, z których krok po kroku powstawały aniołki, pom-
pony i różne stworki. Dzieci uczyły się, jak przy pomocy 
włóczki i swoich palców można stworzyć oryginalne ozdoby 
z wełny. Po pasterskim świecie oprowadzała nas pani Maria 
Kohut- żona lokalnego bacy, która prowadziła również pre-
lekcję, pokazy i warsztaty, a pomagały jej pracownice Cen-
trum Pasterskiego oraz nasi wolontariusze. Z serca dziękuje-
my za niezwykłe chwile, kiedy dzieci mogły być bliżej naszej 
beskidzkiej natury, mogły poznawać lokalne tradycja paster-
skie oraz życie pasterzy dziś. 

Dzięki realizacji tegoż projektu dzieci z całej Trójwsi zwró-
ciły swoją uwagę na bogactwo kulturowe, historyczne i zwy-
czajowe swojej małej ojczyzny, obudziły w sobie poczucie 
lokalnego patriotyzmu, podniosły poziom własnej wartości 
odkrywając swoje mocne strony, rozwijając umiejętności i 
poznając nowych rówieśników. 

Bardzo się cieszymy, że dzięki współpracy z Fundacją 
Banku Zachodniego WBK projekt ten mógł się odbyć oraz że 
mogło w nim uczestniczyć wiele dzieci z Istebnej, Jaworzyn-
ki i Koniakowa. Mamy nadzieję, że wartości, jakie zostały im 
przekazane będą nadal kształtowały dziecięce charaktery i 
ich przywiązanie do małej ojczyzny, a uśmiechy wywołane 
na twarzach będą długo odbijały się wesołym echem miłych 
wspomnień. 

Projekt jest współfinansowany ze środków 
Fundacji Banku Zachodniego WBK 

w ramach programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów”.

Zespół „Istebna” w Estonii

Od 21 do 24 czerwca część naszego zespołu uczestni-
czyła w festiwalu „Baltica” w Estonii. Motywem przewodnim 
festiwalu były uroczyście obchodzone zwyczaje i tradycje 
Świętojańskie. Jest to jedno z ważniejszych świąt dla Estoń-
czyków. Mieliśmy okazję przebywać tam podczas niezwy-
kłego zjawiska jakim było przesilenie letnie, dzięki któremu 
dni są najdłuższe w roku, zaś noce bardzo krótkie, trwające 
około 2-3 godziny. 

Mogliśmy również po-
znać kulturę innych krajów 
takich jak Litwa, Łotwa, Fin-
landia czy Gruzja.  Koncerto-
waliśmy w różnych miastach 
Estonii. Dwa dni spędziliśmy 
na południu.  W pierwszym 
dniu występowaliśmy w 
mieście Mooste, zaś drugi koncert odbył się w miejscowości 
Ahja. Ostatniego dnia wyruszyliśmy na północ do Vanamoi-
sa. Po koncertach udaliśmy się na krótką wycieczkę do Tallina, 
stolicy Estonii. Zobaczyliśmy stare miasto, zabytkowe uliczki, 
a także przepiękny zachód słońca nad Morzem Bałtyckim. 

Wyprawa na północ była dla nas kolejnym nowym do-
świadczeniem. Festiwale w krajach nadbałtyckich mają zu-
pełnie inny wymiar i są jedyne w swoim rodzaju. Mamy na-
dzieję, że to nie ostatnia podróż do tych miejsc.

Maria Motyka  



Nasza Trójwieœ  Lipiec 2016Strona 18

Informacje turystyczne
AKCJA PRZEWODNIK CZEKA

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wycieczkach zorganizowanych z przewodnikiem w niedzielę 10 i 24 lipca. 
Szczegóły na plakatach:

Piszą o Nas - niezależnie
Po raz kolejny mie-

liśmy okazję gościć w 
naszej gminie osobę, 
która zajmuje się zwie-
dzaniem miejsc i opi-
sywaniem ich na włas-
nym blogu. Tym razem 
była to blogerka Ag-
nieszka Ptaszyńska.

Zwiedziła Ona te-
ren naszej gminy, odwiedzając najważniejsze atrakcje. Bar-
dzo nam miło, iż zwróciła uwagę nie tylko na widoki i atrak-
cje, ale także na ludzi, którzy się nimi opiekują i za każdym 
razem opowiadają o nich z pasją.

Może nam się wydawać po pewnym czasie, iż jest to swe-
go rodzaju „standart i rutyna” w oprowadzaniu, ale jak widać 
nawet po latach „pasjonaci” opowiadają tak, że są w stanie 
zaciekawić naszą okolicą każdego turystę.

Więcej na: http://pozornie-zalezna.blog.pl/2016/06/14/
istebna-atrakcje-koniakow-jaworzynka/

Oprac. A. Legierska

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W CZASIE WAKACJI Informacja Turystyczna 

czynna jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 

– 16:00, zaś w soboty i niedziele od 9:30 do 15:00.
W budynku Ośrodka Kultury czynna jest także WYSTAWA 

TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ połączona z kiermaszem, a także 
wystawa Największej Koronki Koniakowskiej na Świecie. 

Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 
18:00, zaś w soboty i niedziele od 10:00 do 15:00.

Alicja Tabaka w Finale Miss Polski 2016 
W piątek 24 czerwca 2016 roku 

mieliśmy okazję na żywo oglądać 
transmisję w telewizji TV4, podczas 
której odbyły się Półfinały Miss Polski. 
Wzięła w nich udział Koniakowianka 
– Alicja Tabaka, która z numerem 35 
dostała się do Finału Miss Polski 2016. 
Finał odbędzie się w grudniu 2016 
roku. Trzymamy kciuki i gratulujemy!

fo
t. 

be
yo

nd
 st

ud
io



Lipiec 2016  Nasza Trójwieœ Strona 19

Odbudowa Trójstyku PL-CZ-SK
Uprzejmie informujemy, że trwają prace obejmujące od-

budowę kładki dla pieszych łączącej miejscowości: Istebna, 
Čierne i Hrčava w miejscu styku trzech granic: polskiej, cze-
skiej i słowackiej, na „Trójstyku”. Z tego powodu przejście z 
Polski na Słowację jest tymczasowo utrudnione. Dołożymy 
jednak wszelkich starań, aby prace projektowe, pozyska-
nie środków finansowych oraz wykonanie i przekazanie 
do użytku odbudowanej kładki nastąpiło tak szybko jak to 
jest możliwe. Przepraszamy za tymczasowe utrudnienia ko-
munikacyjnie i mimo wszystko zachęcamy do zwiedzania i 
wypoczynku na „Trójstyku”, który stanowi dla nas wszystkich 
szczególne miejsce rozwijania współpracy transgranicznej. 

Wójt Gminy Istebna, Starosta Obec Čierne, 
Starosta Obec Hrčava

Gmina Istebna w mediach

Początkiem czerwca odbyły się nagrania do programu 
Ekosonada emitowanego na antenie TVP3 Katowice, w któ-
rym znalazły się informacje na temat powstawania „kyrpiec i 
kośićków”. Program wyemitowano w dniu 14 czerwca 2016 
roku (wtorek) o godzinie 18:00 i 21:00 oraz 15 czerwca o go-
dzinie 7:00.

Pokaz szycia kyrpców 
wykonał pan Antoniego Zo-
wady z Koniakowa, a kośićki 
tworzy pan Jan Zogata z 
Jaworzynki. Obecnie pro-
gram można zobaczyć na 
stronie: http://katowice.tvp.
pl/25621001/14062016

Informacje turystyczne

XVII Piknik Leśny za nami!
W dniu 25 czerwca 2016 roku na terenie Amfiteatru Pod 

Skocznią w Istebnej odbył się Piknik Leśny, organizowany 
przez Nadleśnictwo Wisła i koła łowieckie: Istebna, Głuszec, 
Jarząbek i Olza.

Piknik organizowany jest corocznie, jednak raz miejscem 
odbywania się imprezy jest Wisła, a co drugi rok gości na te-
renie Istebnej. W tym roku odbył się już po raz siedemnasty 
i jak zawsze nie zabrakło mnóstwa atrakcji dla całych rodzin.

Można było zobaczyć m.in.: pokazy sokolników, prezen-
tację psów myśliwskich, stoiska z sadzonkami, hodowlę wo-
lierową głuszca, czy stoisko pszczelarskie. Goście smakowali 
pysznych dań z dziczyzny, np. gulasz, czy bigos, a także mieli 
okazję wysłuchać Grupy Śpiewczaje „Kwiczoły”, która pre-
zentowała dawne pieśni myśliwskie.

Dobrą zabawę gwarantowały też zespoły Mała Jetelinka, 
Górole i Jawor.

Otwarcia Pikniku Leśnego dokonał Nadleśniczy Nadleś-
nictwa Wisła Andrzej Kudełka wraz z Wójtem gminy Isteb-
na Henrykiem Gazurkiem. Obecni byli także Józef Polok 
- zastępca wójta oraz Artur Szmek - Przewodniczący Rady 
Gminy Istebna oraz burmistrz Miasta Wisła Tomasz Bujok 
wraz z Małżonką.

W imieniu Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK „On-
draszek” jako organizatora i uczestników XVI Rajdu Rowe-
rowego do Źródła Olzy, który odbył się dnia 18.06.2016r. 
pragnę serdecznie podziękować za ufundowanie wspania-
łego pucharu, przekazanie materiałów promocyjnych oraz 
za udział młodzieżowej kapeli, która beskidzkimi melodiami 
wspaniale uświetniła spotkanie na mecie. Puchar zdobył nasz 
klub, który na rajdzie był obecny w 25-osobowym składzie. 

Pragnę nadmienić, że w ramach promowania atrakcji tury-
stycznych waszej Gminy oprócz tradycyjnego przejazdu i spot-
kania pod Gańczorką zorganizowaliśmy również zwiedzanie 
galerii p. Konarzewskich, a na mecie odbył się turystyczny kon-
kurs na temat Trójwsi. Zwyciężyły w nim panie M. Biłko-Holisz, 
A. Wlach z Cieszyna oraz D. Kuś z Hażlacha, które wykazały się 
sporym zasobem wiedzy krajoznawczej o gminie. 

Ogółem w rajdzie wzięło udział 64 rowerzystów z obu 
stron Olzy. Najmłodszym uczestnikiem był 8-letni Mateusz 
Wałach z Czeskiego Cieszyna, a seniorem rajdu był 84-letni 
p. Adam Poloczek z Kostkowic, członek naszego klubu. 

Chciałbym podkreślić, że jako działacze PTTK z cieszyń-
skiego Oddziału ,,Beskid Śląski” bardzo cenimy wsparcie 
władz gminy w organizację tej popularnej imprezy. Osobi-
ście pragnę również serdecznie podziękować Sekretarzowi 
Gminy Sz.P. T. Łaszewskiej za okazaną pomoc.

Poczytując sobie dotychczasową współpracę za wielki 
zaszczyt, wyrażam nadzieję, że będzie nadal równie owocnie 
kontynuowana.

Z turystycznym pozdrowieniem
Prezes Klubu

Zbigniew Pawlik
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Informacje turystyczne
Nadleśnictwo ufundowało także wspaniałe nagrody 

dla uczestników konkursu plastycznego, którego tema-
tem był las. Jury konkursowe z przewodniczącą Iwona Ko-
narzewską wybrało (nie bez trudności) w każdej kategorii 
wiekowej po 3 miejsca oraz po 5 wyróżnień. Było z czego 
wybierać, bo aż 350 prac rozłożonych koło siebie w Leśnym 
Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej robiło wrażenie! 
Jest nam niezmiernie miło, że konkurs cieszy się tak dużą 
popularnością.  

Nagrodzeni w kategorii klas 1-3 szkoły podstawowej:
I miesce Julia Gazurek ZSP Istebna, II miejsce Marzena 

Zembik ZSP Istebna, III miejsce Gaja Nowicka SP nr 5 Wisła 
Jawornik.

Wyróżnienia: Samuel Matuszny ZSP Istebna, Filip Juro-
szek ZSP Istebna, Magdalena Legierska ZSP Istebna, Julia 
Bujok ZSP Istebna, Mateusz Bury ZSP Istebna.

Nagrodzeni w kategorii klas 4-6 szkoły podstawowej:  
I miejsce Zoe Secman ZSP Istebna, II miejsce Sylwia Waszut 
SP nr 2 Istebna Zaolzie, III miejsce Kinga Bocek ZSP Istebna.

Wyróżnienia: Natalia Baraniok ZSP Istebna, Zuzanna Za-
lewska ZSP nr 2 Wisła Malinka, Michał Soból SP nr 2 Konia-
ków Rastoka, Karolina Skurzok SP nr 1 Jaworzynka, Barbara 
Zawada ZSP Istebna.

Dziękujemy Organizatorom za przygotowanie wydarze-
nia i już dzisiaj zapraszamy wszystkich do zabawy w przy-
szłym roku w Wiśle!

Oprac. A. Legierska

WARSZTATY na Wakacje
Zachęcamy do udziału w licznych warsztatach, które or-

ganizowane są na terenie Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. 
Warsztaty zielarskie, beskidzkiego haftu krzyżykowego, wi-
cia wieńców, malarskie, pasterstwo i inne.

WARSZTATY na Wakacje:
- Muzeum Regionalne „Na Grapie” Jaworzynka - zielarstwo, wi-

cie wieńców, beskidzki haft krzyżykowy; www.nagrapie.com
- Muzeum im. artysty Jana Wałacha w Istebnej - malarstwo; 

www.janwalach.pl
- Centrum Pasterskie w Koniakowie - pasterstwo, sery, wełna.; 

www.centrumpasterskie.pl
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Informacje turystyczne
Śląskie Smaki 

DNI W DIECEZJACH 

23 LIPIEC (SOBOTA) GODZ. 19:00 
AMFITEATR „POD SKOCZNIĄ”  W ISTEBNEJ 

WIECZÓR KULTURALNY 
 W RAMACH  

WYSTĄPIĄ: 
 GRUPA Z UKRAINY 
 ZESPÓŁ REGIONALNY ISTEBNA 
 MAŁA JETELINKA 
 GOŚCIE ŚDM Z WŁOCH 

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY 

W dniu 4 czerwca 2016 roku w Katowicach odbył się 
Festiwal Kulinarny Śląskie Smaki, podczas którego gminę 
Istebna reprezentowała załoga Hotelu Złoty Groń. Sobota 
upłynęła katowiczanom na smakowych doznaniach. Właś-
nie wtedy na katowickim rynku poszukiwano Ekspertów 
Śląskich Smaków. W konkursowych zmaganiach udział 
wzięły 23 drużyny – amatorzy, profesjonalni kucharze i ucz-
niowie szkół gastronomicznych. Jurorzy mieli naprawdę 
trudny wybór. Bo jak porównać comber z królika z popcor-
nem z kaszy? Albo śledzia w pianie z maślanki z oscypkiem 
z rabarbarem, maliną i słoniną?  Załoga „Złotogroniowa” 
przygotowała dla jurorów na przystawkę carpaccio z pie-
czonego buraka z oscypkiem i kozim serem, zupę z pstrą-
giem potokowym i grzybami z szafranem. Na danie główne 
zaserwowano jagnięcinę podawaną z ziemniakami w sza-
franie. Start w Śląskich Smakach okazał się bardzo dobrą 
przygodą i możliwością porównania smaków różnych kuch-
ni z ternu województwa śląskiego. Za swoje potrawy Hotel 
& Restauracja Złoty Groń otrzymali dyplom za udział od Ślą-
skiej Organizacji Turystycznej.

Serdecznie dziękujemy za promocję gminy Istebna na 
Festiwalu Śląskie Smaki.
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JUBILEUSZOWE XX DNI ISTEBNEJ 
ZA NAMI!
Piękne góral-

ki, sportowa ry-
walizacja, rytmy 
reagge, pustynne 
instrumenty płyn-
nie wchodzące w 
dialog z góralskimi 
skrzypcami - tak 
w telegraficznym 
skrócie opisać 
można tegorocz-
ne Dni Istebnej. 
Weekend 2 i 3 lipca Istebna już po raz XX- ty świętowała swo-
je „imieniny”. Przez dwa dni Amfiteatr „Pod Skocznią” tętnił 
życiem, muzyką i tańcem. W różnorodnym programie każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. 

Zebranych powitały konferansjerki: Elżbieta Legierska- 
Niewiadomska i Katarzyna Rucka- Ryś a pan Józef Polok 
Zastępca Wójta Gminy Istebna życzył wszystkim udanej 
zabawy uroczyście otwierając świętowanie. Rozpoczęliśmy 
w góralskich, skocznych rytmach, które w gorące, sobotnie 
popołudnie zaserwowała nam kapela „Zwyrtni”. Następnie 

miejsce miała uro-
czysta koronacja 
zwycięzców Biegu 
Doliną Olzy, któ-
ry wystartował o 
14.00 w żarze pa-
lącego słońca. Po-
wiew egzotyki znad 
gorących pisaków 
Sahary  zapewnił 
nam także występ 

zespołu Chigaga Group z Maroka, z miejscowości M’Hamid. 
„Perełką” programu była wiązanka góralskich hitów wykona-
na razem przez kapelę „Zwyrtni”  i nomadów z Maroka. Taka 
mieszanka kultur nie powinna dziwić zważywszy na fakt, że 
mieszkańcy pustyni wylądowali u nas w ramach projektu 
Anety Okupskiej- Ponc z Etno- Chaty „Topolej” pod tytułem: 
„Górale na Saharze i Nomadzi w Beskidach”. 

Tradycyjnie, jak co roku, oddano należne honory ludziom 
zasłużonym dla kultury i sportu naszego regionu. Nagrody 
Rady Gminy w dziedzinie upowszechniania kultury otrzyma-
li: Krzysztof Kiereś - historyk, autor publikacji książkowych 
przybliżających historię regionu Trójwsi Beskidzkiej, pani 
Marta Legierska – koronczarka  z Koniakowa oraz Tadeusz 
Papierzyński – kierownik zespołu Istebna w latach 2006 – 
2015. Za wybitne osiągnięcia sportowe nagrodzeni zostali: 
Dominik Bury (MKS Istebna) , Kamil Bury (MKS Istebna), 
Adam Cieślar z Istebnej , Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś 
Beskidzka), Joachim Krężelok (Integracyjne Stowarzysze-
nie Sportu i Rehabilitacji Start Wisła), Mateusz Ligocki (NKS 
Trójwieś Beskidzka), Anna Łacek (NKS Trójwieś Beskidz-

ka), Mariusz Michałek (JBG 2 – Klub Sportowy), Eliza Ru-
cka (MKS Istebna), Natalia Sewastynowicz (MKS Istebna), 
Wiktor Wojtas (UKS Silesia- OPTY), Bartłomiej Rucki (NKS 
Trójwieś Beskidzka) i Klub UKS Gimnazjum Istebna (trener- 
Marcin Pudalik) . Nagrody wręczyli laureatom: pan Józef Po-
lok Zastępca Wójta Gminy Istebna, pan Artur Szmek Prze-
wodniczący Rady Gminy Istebna oraz pan Jarosław Hulawy 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej. 

Gwoździem programu sobotniego wieczoru był bez 
wątpienia koncert zespołu TABU, który zaserwował nam 
najlepsze brzmienia z gatunku reggae, roots i ska. Ich znak 
rozpoznawczy to świetna sekcja dęta, teksty i wokal. Publika 
szalała pod sceną w rytm przebojów takich jak: „Jak dobrze 
cię widzieć” czy „Ona to wie”. Kroplę nad „i” postawił tego 
wieczoru DJ MAKO, który zagrał największe przeboje tego 
lata i sprawił, że parkiet nie pustoszał do późnych godzin 
nocnych.

DZIEń II – WYBORY NAJPIĘKNIEJSZEJ GÓRALKI
W niedzielę, 3 lipca, już po raz trzeci urodziwe góralki 

zawalczyły o koronkową koronę najpiękniejszej. W szranki 
stanęło 6 dziewczyn z Trójwsi: Izabela Juroszek z Koniakowa, 
Edyta Mojeścik z Istebnej, Justyna Żmuda z Istebnej, Patry-
cja Arczewska z Istebnej, Bogusława Wawrzacz z Istebnej, 
Natalia Urbaczka z Jaworzynki. Piękności prezentowały się 
w strojach ludowych, sukniach ślubnych z salonu Annais 
oraz strojach folkowych, które wyszły „spod igły” Łucji Du-
sek - Francuz - właścicielki firmy Łucja Beskid Folk . Ocenia-
ło je Jury w składzie:  Katarzyna Zogata, Elżbieta Legierska 
– Niewiadomska, Lucyna Grabowska,  Lucyna Ligocka- Ko-
hut, Andrzej Ochodek. Występy uczestniczek dopingował i 
komentował na bieżąco świetny duet konferansjerski: Aneta 
Legierska i Jakub Gołdyn. 

Pretendentki do tytułu musiały wykazać się nie tylko uro-
dą i gracją ale i intelektem oraz obszerną  wiedzą na temat 
stroju ludowego, gwary i obrzędów. W przerwach między ko-
lejnymi wejściami na 
scenie królował taniec 
w  wykonaniu szkoły 
Tańca Nowoczesnego 
„Cubana”. Mogliśmy 
także podziwiać wo-
kalne występy mło-
dych artystów z Ivano 
- Frankivska na Ukrai-
nie oraz występ Laury 
Kohut z Istebnej.

Ostatecznie, werdyktem Jury, godną założenia jedynej na 
świecie „heklowanej korony” okazała się istebnianka – Edy-
ta Mojeścik, która podbiła serca publiczności naturalnością, 
przepięknym śpiewem godnym milionowej estrady i szcze-
rym uśmiechem. „Wszystkie dziewczyny które dziś wystąpiły 
zasługują na tytuł najpiękniejszej góralki. Dziś przezwycięży-
łam swoje słabości.. ” – mówiła wzruszona Edyta w przemo-
wie „intronizacyjnej”. Przesympatyczna góralka za jednym 
zamachem pozbierała również tytuły „Miss Publiczności” i 
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Nagroda im. Oskara Kolberga 
dla Małgorzaty Kiereś

15 czerwca o godz. 
12.00 na Zamku Królew-
skim w Warszawie od-
była się uroczysta Gala 
41. edycji Nagrody im. 
Oskara Kolberga „Za za-
sługi dla kultury ludo-
wej”. Wyróżnienia Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego wręczone 
zostały wybitnym przed-
stawicielom środowiska 
kultury tradycyjnej. Z ra-
dością informujemy, że 
wśród wyróżnionych zna-
lazła się pani Małgorzata 

Kiereś z Istebnej, etnograf, kierownik Muzeum Beskidzkiego 
w Wiśle, która odebrała Oskara w kategorii „Działalność na-
ukowa, dokumentacyjna, animacja i upowszechnianie kul-
tury ludowej”.

Odbierając nagrodę, pani Małgorzata, mówiąc pięk-
ną, istebniańską gwarą, podziękowała wszystkim, którzy 
ją wspierali i przyczynili się do przyznania jej wyróżnienia. 
Na koniec zaś, nie kryjąc wzruszenia,  podziękowała swojej 
zmarłej już matce, której, jak podkreśliła, zawdzięcza wszyst-
ko - począwszy od wartości wyniesionych z rodzinnego 
domu, po „fortuszek” dziedziczony z pokolenia na pokolenie. 
Wszyscy uczestnicy zgodzą się chyba ze stwierdzeniem, że 
była to najbardziej poruszająca i chwytająca za serce wypo-
wiedź podczas całej uroczystości. 

„Miss Uśmiechu”. „Miss Gracji” została Izabela Juroszek z 
Koniakowa, która otrzymała także kurs modelingu ufundo-
wany przez Grabowska Models a „Miss Warkocza” okrzyk-
nięto Justynę Żmudę z Istebnej (laureatka wejściówki do 
półfinału Miss Beskidów). Natalia Urbaczka z Jaworzynki 
także otrzymała kurs modelingu. Nagrody wręczył pan Józef 
Polok, Zastępca Wójta Gminy Istebna. Każda z kandydatek, 
prócz niezapomnianych wspomnień, zyskała szereg nagród 
i voucherów (listę sponsorów prezentujemy poniżej). Urodę 
góralskich dziewczyn podkreślił makijaż i fryzury, o które za-
dbała Iwona i Laura Kohut z Beauty Center Iwona Kohut. 
Dodatkowo mogliśmy podziwiać oryginalne wiązanki ślub-
ne, które były dziełem kwiaciarni Małgorzatka z Wisły. 

Kiedy rywalizacja o koronę najpiękniejszej była za nami 
przyszedł czas na ... kolejną porcję  rywalizacji. Tym razem 
5 dziewczyn zawalczyło o darmowy bilet do szkoleniowej 
L- ki. Kurs Prawa Jazdy ufundowała Szkoła Jazdy Kowalik z 
Ustronia. W Jury konkursu zasiadły trzy mistrzynie kierow-
nicy: Krystyna Kowalik, Aleksandra Kowalik oraz Karina Czyż 
z GOK Istebna. Pytania bynajmniej nie należały do łatwych. 
Dziewczyny wcieliły się m. in. w kuriera wiozącego pizzę z 
Istebnej- Tartaku na Krężelkę, próbowały odgadnąć numer 
drogi wojewódzkiej biegnącej przez Istebną, starały się też 
jak najszybciej „śmignąć” dwie „ósemki” slalomem  na hulaj-
nodze. Ostatecznie darmowy kurs wywalczyła Paulina Krę-
żelok z Jaworzynki. 

Jubileuszowe XX Dni Istebnej uczciliśmy z należnymi ho-
norami,  inaugurując zarazem sezon letnich imprez w Am-
fiteatrze „Pod Skocznią”. Przed nami zbliżający się wielkimi 
krokami Tydzień Kultury Beskidzkiej a więc kolejne wydarze-
nie, którego nie można przegapić. Zapraszamy wszystkich 
do uczestnictwa!

Oprac. Barbara Juroszek

Sponsorami Dni Istebnej i Wyborów Najpiękniejszej Góralki 
2016 byli:
•	 Kompania Piwowarska TYSKIE
•	 MOKATE – fundator kaw i herbat Loyd
•	 Hotel Złoty Groń- fundator nagrody głównej 1000 zł. Dla Najpięk-

niejszej Góralki oraz 3 kolacji dla 2 osób
•	 Kompleks Istebna Zagroń – sponsor 3 zabiegów na twarz i 10 

wstępów na basen
•	 Zajazd u Jana – fundator 2 kolacji dla dwóch osób
•	 Hotel Alpin ze Szczyrku – fundator noclegu i kolacji w cenie 500 zł. 

I 1000 zł. 
•	 Etnochata „Topolej” – fundator kolacji 
•	 Sklep sportowy Uphill Sport Jaworzynka Krzyżówka – sponsor 

bonu o wartości 100 zł.
•	 Studio Jagna Beauty Jadwiga Gajownik przy Hotelu Patria w Wi-

śle – sponsor 3 bonów po 100 zł.
•	 Day Spa Rosa Istebna Dzielec – sponsor bonów o wartości 
•	 Sumar – sklep Sekret Istebna
•	 Beauty Center Iwona Kohut –uczesania, makijaż, fryzury
•	 Łucja Beskid Folk – stylizacje folkowe
•	 Salon Sukien Ślubnych ANNAIS – wypożyczenie sukien ślubnych
•	 Firma Małgorzatka w Istebnej – sponsor kwiatów
•	 Szkoła Jazdy Kowalik – fundator kursu na Prawo Jazdy
•	 Ewa i Krzysztof Zawada – sponsor pamiątkowych kubków
•	 Grabowska Models – wejście do półfinału Miss Beskidów 2017  

w ramach Miss Polonia, Kurs Modelingu.

Nagrodę - pamiątkowy dyplom i statuetkę wręczyła laure-
atce Podsekretarz Stanu w MKiDN Wanda Zwinogrodzka. 
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele MKiDN, Sejmu i 
Senatu a także władz samorządowych. Gminę Istebna repre-
zentował pan Józef Polok Zastępca Wójta Gminy Istebna. 



Nasza Trójwieœ  Lipiec 2016Strona 24

Pani Małgorzata Kiereś urodziła się (w 1956 r.) i  mieszka 
w Istebnej. Ukończyła etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w  Krakowie. Od  1980 r.  pracuje w  Muzeum Beskidzkim im. An-
drzeja Podżorskiego w Wiśle – oddziale Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego. Od 1997 r. kieruje placówką.

Jest niestrudzoną, wnikliwą badaczką i popularyzatorką dzie-
dzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego. Jako góralka z Isteb-
nej świetnie zna gwarę i kulturę góralską, wśród której wyrosła. 
Jednocześnie potrafi patrzeć na dziedzictwo tej ziemi przez pry-
zmat naukowca, etnografa z  odpowiednim warsztatem badaw-
czym, ogromną wiedzą, pasją, szacunkiem dla historii i tradycji.

Efekty wieloletnich penetracji badawczych nad obrzędo-
wością doroczną, strojem ludowym, tradycjami religijnymi, bu-
downictwem, rzemiosłem, pasterstwem, sztuką ludową, historią 
i kulturą górali czadeckich publikuje w czasopismach naukowych 
i  popularnonaukowych oraz licznych wydawnictwach książko-
wych, m.in.: Strój ludowy górali wiślańskich (2000), Strój ludowy gó-
rali Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa (2005), Doroczna obrzędowość 
w społecznościach zróżnicowanych religijnie na pograniczu polsko-
-czesko-słowackim (2007). Prezentuje je  także na  konferencjach 
naukowych i  sesjach folklorystycznych, podczas wygłaszanych 
prelekcji, na lekcjach muzealnych, wykorzystuje do przygotowy-
wania ekspozycji muzealnych. Jest autorytetem i skarbnicą wie-
dzy o kulturze i tradycjach górali śląskich. Publikacje i artykuły jej 
autorstwa to nieprzebrane źródło informacji dla badaczy i miłoś-
ników tradycji beskidzkich. Jest również redaktorką serii wydaw-
niczej poświęconej strojom ludowym Karpat polskich – projektu 
edukacyjno-badawczego realizowanego od 2007 r. przez Funda-
cję Braci Golec. Jest autorką Stroju górali śląskich (2008) i współ-
autorką wydawnictwa Strój cieszyński (2014), pozycji wydanych 
w  ramach tej serii, wartościowych i  ważnych dla badaczy oraz 
animatorów.

Jako kierowniczka Muzeum Beskidzkiego w Wiśle nie szczę-
dzi sił dla ochrony i  popularyzacji dziedzictwa górali śląskich. 
Jest realizatorką enklawy budownictwa drewnianego przy tutej-
szym muzeum. W ramach projektu zbudowano kuźnię, chałupę 
komornika, szałas pasterski oraz zrekonstruowano dawną szko-
łę. Wszystko po to, by odbywały się tu żywe lekcje tradycji. Jako 
autorka wystaw o  sztuce ludowej, życiu codziennym, obrzędo-
wości dorocznej Beskidu Śląskiego i lekcji muzealnych z zakresu 
edukacji regionalnej dla dzieci i młodzieży pilnie strzeże dziedzi-
ctwa przodków, przekazuje je  młodym pokoleniom. Uwrażliwia 
na piękno ojcowskiego domu, uczy szacunku do tradycji, uzmy-
sławia znaczenie dziedzictwa dla naszej tożsamości. Praca z mło-
dymi ludźmi to ważna część aktywności Małgorzaty Kiereś. Przez 
kilka lat była wykładowcą na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. 
Dzieliła się ze studentami swoją wiedzą, doświadczeniem badaw-
czym, zaszczepiając w nich pasję do etnografii.

Małgorzata Kiereś udziela konsultacji zespołom folklorystycz-
nym, prowadzi warsztaty i seminaria. Dba o poprawność ich pre-
zentacji scenicznych, właściwy dobór repertuaru, odpowiednie 
zestawienie części stroju, poprawne wykonanie tańców. Jednym 
słowem strzeże, by nie zaginęła góralska kultura, tradycja, muzy-
ka, pieśń i mowa ojców.

Jest jurorką wielu konkursów gwarowych oraz prestiżowych 
przeglądów folklorystycznych. Należą do  nich: Festiwal Folkloru 
Górali Polskich w Żywcu, Przegląd Zespołów Kolędniczych i Ob-
rzędowych „Żywieckie Gody”, Międzynarodowy Festiwal Ziem 
Górskich w Zakopanem, Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów 
Regionalnych w Rabce, Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespo-
łów Folklorystycznych w  Wiśle i  Wiejskich Zespołów Artystycz-
nych w Brennej.

Jest niezrównaną konferansjerką przeglądów i  festiwali. 
W  słuchaczach wzbudza zachwyt sposobem przekazu, piękną 
góralską gwarą, urzekającym strojem. O swoim góralskim pocho-
dzeniu mówi zawsze z  dumą i  szacunkiem. A  ono zobowiązuje, 
ale Małgorzata Kiereś wypełnia to zobowiązanie znakomicie.

Jest ambasadorką i promotorką tego, co najpiękniejsze i naj-
cenniejsze w  beskidzkiej kulturze ludowej. Współpracuje syste-
matycznie z lokalnym radiem Anioł Beskidów, Programem Pierw-
szym Polskiego Radia, Radiem Katowice. Jest autorką cyklu audy-
cji radiowych popularyzujących obrzędowość doroczną Beskidu 
Śląskiego, konsultantką dziesiątek reportaży filmowych upo-
wszechniających historię i kulturę górali śląskich, realizowanych 
przez TVP 3 Katowice, autorką haseł do słownika gwarowego. Jest 
współautorką prezentacji folkloru górali Beskidu Śląskiego jako 
części widowiska folklorystycznego przygotowywanego w  ra-
mach programu Past Times in Europe, a prezentowanego w Lon-
dynie, Birmingham, Glasgow i Edynburgu. Współtworzyła scena-
riusze i współorganizowała koncerty z cyklu Pieśń ziemi ojczystej, 
prezentowane w Filharmonii Narodowej w Warszawie – Od źródeł 
Wisły (1993), Karpacka epopeja (1996).

Należy do   Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego. Jest członkiem Rady Programowej 
Regionalnego Ośrodka Kultury w  Bielsku-Białej. Współpracuje 
z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Utrzymuje ścisły kontakt 
z  Polskim Związkiem Kulturalno-Oświatowym na  Zaolziu, w  Re-
publice Czeskiej.

Jest laureatką nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Animatora 
Kultury przyznawanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego (1999), Nagrody im. Karola Miarki przyznawanej przez 
Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie kultury 
(2008). Została Wiceślązaczką 1998 Roku i  Osobowością Ziem 
Górskich (2013). W 2003 r. otrzymała Nagrodę im. ks. Leopolda 
Szersznika – najwyższe odznaczenie samorządu terytorialnego 
powiatu cieszyńskiego za  całokształt zasług z  zakresu popula-
ryzacji, badań, wystawiennictwa i publicystyki na temat kultury 
górali Beskidu Śląskiego. Otrzymała również laur „Zasłużony dla 
Kultury Górali Śląskich”, jest też laureatką Śląskiej Nagrody im. 
Juliusza Ligonia przyznawanej za  istotny wkład w  rozwój życia 
społecznego, kulturalnego, artystycznego i  naukowego ziemi 
śląskiej.

„Chwilę istnienia, która została mi  podarowana, wypełniam 
moją pasją. Mam szczęście. To moja praca” – mówi o sobie Laure-
atka, całym sercem oddana góralom śląskim, ich tradycji i kultu-
rze będącej skarbnicą wartości, autorytetów, osobliwości i w wie-
lu aspektach ciągle żywej.

Obecna była również delegacja z Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Istebnej i Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. Uroczystość 
uświetnił piękny koncert laureatów- Kapeli Braci Byrtków z 
Pewli Wielkiej oraz zespołu „Magurzanie” z Łodygowic. 

Pani Małgorzacie, która od lat jest prawdziwym autory-
tetem w dziedzinie etnografii i kultury ludowej, serdecznie 
gratulujemy wspaniałego wyróżnienia i życzymy wielu jesz-
cze sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!
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Wystawa Twórczości Ludowej w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Istebnej

Już od 34 lat, 
wraz z początkiem 
lata, Gminny Ośrodek 
Kultury w Istebnej 
pięknieje za sprawą 
Wystawy Twórczości 
Ludowej organizowa-
nej w ramach Tygo-
dnia Kultury Beskidz-
kiej. To właśnie tutaj 

turyści i zwiedzający wychwalają zmyślność zręcznych „gó-
ralskich rąk” . Tegoroczne „Wielkie otwarcie” wystawy odbyło 
się 21 czerwca o godz. 11.00. Nie mogło zabraknąć symbo-
licznego gestu przecięcia biało- czerwonej szarfy, którego 
dokonał Wójt Gminy Istebna, pan Henryk Gazurek.

Katarzyna Rucka Ryś z Gminnego Ośrodka Kultury w 
Istebnej, przywitała i przedstawiła gości i zachęciła twór-
ców do zabrania głosu. Pan Jakub Gazurek z Gliniannego 
opowiedział o obra-
zach, które malował 
niedawno na Biało-
ruś dla parafialne-
go kościoła księdza 
Czesława Jojki. Józef 
Zowada, rzeźbiarz z 
Olecek opowiedział  
anegdotę o swo-
ich rzeźbach, które 
pojechały na Ukrainę. Nie zabrakło prac Jana Bojki i Pawła 
Jałowiczora z Jaworzynki. Pojawiły się nowości – prawdziwą 
furorę robią ikony Doroty Juroszek – zwłaszcza te góralskie.  

Pani Franciszka Probosz mówiła o najdawniejszych dzie-
jach WTL. Pierwszą organizowała w 1982 roku w dzisiejszym 
budynku LOEE w Istebnej. Na dużej sali prezentowane były 
wtedy prace 28 twórców. Pani Franciszka z mężem Stani-
sławem Proboszem jeździli od domu do domu, wybierając 
prace i zachęcając twórców do eksponowania ich. Wspólnie 
zapoczątkowali tradycję, bez której nie wyobrażamy już so-
bie sezonu letniego w Istebnej. 

Wójt Gminy Henryk Gazurek pogratulował wszystkim 
twórcom, którzy wzięli udział w wystawie. Na otwarciu byli 
obecni również: pan Józef Polok Zastępca Wójta Gminy 
Istebna, pani Maria Bujok Dyrektor WCK w Wiśle a także ku-
stosze i „gospodarze” wystawy: Karolina i Dominik Hubka z 
Istebnej. Wernisaż upływał przy dźwiękach góralskich melo-
dii, które na skrzypcach wygrywał Zbigniew Wałach.

Na wystawie jak zawsze pachnie drewnem i krochma-
lem. Na białych obrusach czerwieni się misterny, tradycyjny 
haft krzyżykowy. Zachwyca bogactwem wzorów koronka 
koniakowska. Eleganckie koronkowe rękawiczki i kołnierzy-
ki zachęcają, by je przymierzyć. Wszystkimi barwami mieni 

Wystawa malarska „Cztery Pory Roku”
10 czerwca w Gmin-

nym Ośrodku Kultury w 
Istebnej mieliśmy przy-
jemność otworzyć 10 
jubileuszową wystawę 
malarstwa Janiny Ożgi - 
Hołdy „Cztery Pory Roku”.

Pani Janina to niesa-
mowita artystka, która 
w wieku 91 lat nie traci  
weny malarskiej i ocho-
ty do pracy. Mieszkając 
na Florydzie w Stanach Zjednoczonych w ciągu całego roku 
przygotowuje obrazy specjalnie na wystawę do Istebnej.  
Jest absolwentką Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych we Wroc-
ławiu, gdzie kształciła się na Wydziale Ceramiki i Malarstwa. 
Brała udział w wielu wystawach w Poznaniu i Wrocławiu. 
Przez lata pobytu w Chicago należała do tamtejszego Art 
Clubu .

Jej sztuka jest nieodmiennie pełna optymizmu i mło-
dzieńczego zachwytu nad światem. Na tegorocznej wy-

się niezwykła ceramika, nie brakuje strojów regionalnych i 
ozdób świątecznych. Każdy może tutaj znaleźć coś dla sie-
bie. Dzieła ludowych twórców można będzie podziwiać w 
Gminnym Ośrodku Kultury aż do października. Wystawa 
czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00 – 
18.00 a w niedziele od 10.00 – 15.00. Serdecznie zapraszamy!

Oprac. Barbara Juroszek.
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III Europejski Piknik Rowerowy 
za nami!!!
Dosyć długo ważyły się losy tegorocznej edycji, głównie 

z powodu braku funduszy na jej realizację. Jednak ekipa z  
Radia Katowice w osobie Grzegorza Żmudy, Anety Ochman 
i byłego prezesa, pomysłodawcy rajdu na Trójstyku Henryka 
Grzonki przekonali wszystkich i udało się zorganizować ko-
lejny rajd. Wspólnie z władzami z Gmin: Istebna, Czerne, Hyr-
czawa, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej  oraz czeską 
rozgłośnią Ostrava i słowacką Bańską Bystrzycą 18 czerwca 
2016 r. o godz. 10.00 rozpoczęto III Europejski Rajd Rowero-
wy na Trójstyku w Jaworzynce.

Wzorem lat poprzednich głównym zamysłem jest rekre-
acja i rodzinne spotkanie na pograniczu polsko-czesko-sło-
wackim. 3 trasy rowerowe przygotowane przez Wiesława 
Legierskiego, specjalisty od rowerowych rajdów i organiza-
tora właściwie wszystkich tego typu spotkań w naszej gmi-
nie zostały przygotowane tak, by po pierwsze przejechać 
przez trzy kraje, ale i by były dostępne dla dzieci, młodzieży 
i seniorów, czyli dla całych rodzin. Nie zapomniano o pro-
fesjonalistach, dla których odbył się wyścig MTB XC. Trasa 
ta była naprawdę wyzwaniem, niespełna dwukilometrowa 
z ostrymi podjazdami i  wymagającym zjazdem dała ostrą 
rywalizację, ale i tu nie zabrakło amatorów. 

Przewidziano także atrakcje dla tych uczestników, któ-
rzy niekoniecznie chcieli próbować sił na dwóch kółkach. 
Na samym trójstyku przez cały dzień odbywały się koncerty, 

prezentacje rękodzieła ludowego, degustacje potraw regio-
nalnych przygotowanych oczywiście przez przedstawicieli 
ze wszystkich trzech krajów. Polskę i naszą gminę zarazem, 
reprezentowała Restauracja „Złoty Groń” serwując  m.in. 
pyszną grochówkę. Można było kosztować także czeskich 
haluszków, placków ziemniaczanych ze szpyrkami, tradycyj-
ne sery i napoje. 

Na scenie wystąpiły zespoły folklorystyczne: „Ozvena”, 
„Cierne”, kapele: „Mocne Uderzenie” z Hyrczawy,  „Czadeczka” 
i „Mały Koniaków” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniako-
wie oraz Zespół „Hornicka Kapela”. 

Naszą gminę reprezentowali liczni mieszkańcy, którym 
serdecznie dziękujemy za udział i liczymy, że w kolejnych 
latach będzie ich przybywało. Henryk Gazurek Wójt Gminy 
Istebna, Artur Szmek Przewodniczący Rady Gminy Istebna, 
sołtysi: Koniakowa Jan Gazur i Jaworzynki Paweł Rucki nie 
ominęli tegoż spotkania i wspólnie ze starostą Hyrczawy 
Petrem Stanio i Ciernego Pawłem Gomolą byli prawdziwy-
mi gospodarzami Trójstyku. Tego roku magiczna liczba trzy 
towarzyszyła trzeciemu rajdowi, organizowanego przez trzy 
kraje, trzy gminy, trzy rozgłośnie radiowe. Jak widać bardzo 
szczęśliwa, gdyż impreza była bardzo udana, a pogoda wy-
jątkowo dopisała. Obecny prezes Radia Zarządu Katowice 
Piotr Ornowski już zadeklarował, że absolutnie nie wycofa 
się z tego projektu, bo uważa, że to miejsce jest magiczne 
i warto je promować właśnie w taki sposób. Warto pokazać, 
że jazda na rowerze może być świetną formą integracji na 
skalę międzynarodową.

Dziękujemy szczególnie strażakom z OSP Jaworzynka z 
Romanem Ruckim na czele, którzy zapewnili bezpieczeń-
stwo, jak zawsze z chęcią i sumiennością.

Lucyna Ligocka - Kohut

11. Międzynarodowa Konferencja 
Koronek w Kozardzie na Węgrzech
W marcu w trakcie pisania drugiej edycji projektu „Koron-

kowy Wyszehrad”  wpadłam na pomysł, by w jego ramach 
przede wszystkim wziąć udział w konferencjach, festiwa-
lach i wszelakich wydarzeniach poświęconych koronkom. 
W związku z tym, że te projekty polegają na współorgani-
zacji przedsięwzięcia z partnerami z grupy wyszehradzkiej, 
tak też zaczęłam szukać i natrafiłam m.in. na Stowarzysze-

stawie podziwiamy kolejne barwne „malarskie pocztówki” 
przedstawiające piękną przyrodę zmieniającą się wraz z po-
rami roku.

Na wernisaż, jak zwykle przybyło wielu gości, bliskich i 
znajomych artystki. Zastępca Wójta Józef Polok złożył gratu-
lacje i życzenia zdrowia pani Janinie, a sołtys Istebnej Jerzy 
Michałek zaintonował góralskie sto lat.

Z okazji jubileuszowej wystawy, specjalnie dla artyst-
ki przygotowana była muzyczna niespodzianka. Wernisaż 
uświetnił występ siostrzanego duetu Barbary i Weroniki Ju-
roszek, które grą na skrzypcach i flażolecie wprawiły wszyst-
kich gości w muzyczną zadumę.

Lucyna Ligocka - Kohut
Fot. Karina Czyż
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konferencjach. W Kozardzie mają piękny zwyczaj przyłącza-
nia nowych członków konferencji w tzw. „Most Przyjaźni”. 
Jest to koronkowy most którego każdy ze stałych członków 
konferencji dołączył swój koronkowy odcinek. W tym roku 
w poczet konferencji dołączyła Lepoglawa z Chorwacji oraz 
Rauma z Finlandii. 

Ostatniego dnia w niedzielę organizatorzy zabrali całą 
grupę liczącą 40 osób do przeuroczego miejsca pątniczego 
Szentkut, gdzie wzięliśmy udział w plenerowej mszy od-
prawionej przez pustelników, franciszkanów. To był ostatni 
punkt programu, po którym wszyscy rozjechali się do swo-
ich krajów z nowymi doświadczeniami, znajomościami oraz 
pomysłami.

By odwzajemnić niezwykłą gościnność Węgrów zapro-
siliśmy Stowarzyszenie Artystów Koronki w Kozardzie na 
tegoroczne Dni Koronki Koniakowskiej. Od 13 – 15 sierpnia 
będziemy mogli podziwiać wystawę węgierskiej koronki 
klockowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie. Już za-
praszamy!!!

Lucyna Ligocka - Kohut

nie Artystów Koronki Klockowej w Kozardzie, które popro-
siłam o partnerstwo i umożliwienie nam wzięcia udziału w 
ich konferencji w przyszłym roku. Prezes Torok Janos bardzo 
się ucieszył, że jesteśmy zainteresowani przyjazdem do nich, 
zgodził się na partnerstwo i już w tym roku zaprosił koronki 
koniakowskie na swoją konferencję.

Międzynarodowa Konferencja Koronek w Kozardzie 
na Wegrzech organizowana jest już od 11 lat.  Biorą w niej 
udział koronczarki wykonujące koronkę klockową  z Węgier, 
Słowacji, Polski (Bobowa i Kraków), Finlandii i Chorwacji.  Są 
to spotkania poświęcone koronce klockowej, gdzie uczest-
niczki co rok oprócz teorii zgłębiają umiejętności tworzenia 
wzorów z poszczególnych krajów. 

PROGRAM – XXII Festynu Istebniańskiego
organizowanego w ramach 

53. Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Istebnej 

6 SIERPNIA – SOBOTA 
17.00 KONIAKÓW z Koniakowa
17.45 CZARNOGÓRA
18.30 CHORWACJA
19.15 EGIPT
20.00 zabawa taneczna z DJ MAKO

7 SIERPNIA – NIEDZIELA 
15.30 Korowód
16.00 SŁOWENIA
16.45 ISTEBNA z Istebnej
17.30 BOŚNIA I HERCEGOWINA
18.15 MEKSYK
19.00 Zabawa taneczna z Zespołem Jawor
Przy Festynie czynne weekendowe Wesołe Miasteczko 

(od 10:00 do wieczora)

Szydełkowa koronka koniakowska w pierwszym dniu 
konferencji, która trwała od 2 – 5 czerwca spotkała się z lekką 
dezaprobatą. Koronczarki w ogóle nie znały naszej techniki, a 
szydełkowe koronki szczególnie przez koronczarki klockowe 
traktowane są jako gorszej kategorii. Koniakowianki, czyli 
Lucyna Bytow, Dorota Juroszek i Justyna Łodzińska, nie 
zdawały sobie sprawy, że koronka koniakowska może być dla 
innych niezrozumiała, nieceniona i sprowadzona do zwykłe-
go szydełkowania. Tak je to zmotywowało, że jak chwyciły za 
heknadle i zaczęły tworzyć wzory i serwetki, by pokazać co 
to KORONKA KONIAKOWSKA, to proszę mi wierzyć, wszyst-
kie pozostałe koronczarki od razu zmieniły nastawienie, za-
chwyciły się totalnie i nie mogły uwierzyć, że koniakowianki 
potrafią takie kompozycje z głowy układać. Była to lekcja dla 
wszystkich. Nasze koronczarki, uświadomiły sobie poniekąd, 
że promocja techniki koronki koniakowskiej jest niezwykle 
istotna, a sama koronka nadal w wielu miejscach nieznana.  
Dla pozostałych natomiast lekcja tolerancji.

Program konferencji był niezwykle napięty, oprócz sa-
mych warsztatów i wykładów, zaplanowano również wy-
cieczki po okolicy oraz 2 wernisaże wystaw. 3 czerwca 
odbyło się  otwarcie wystawy koronki klockowej Ildikó De-
vecseiné w Muzeum w Pasztoi, a następnego dnia udaliśmy 
się do przepięknego zabytkowego pałacu w Szesceny, gdzie 
odbywają się przeróżne czasowe i stałe wystawy. Do końca 
sierpnia będzie tam prezentowana wystawa grupy krakow-
skich koronczarek działających przy Warsztatach Rękodzie-
ła Artystycznego „Czar Nici” w ramach projektu „Powrót do 
tradycji” – zależność nauczyciel – uczeń. Jadwiga Węgorek, 
Małgorzata Grochola i Małgorzata Połubuk od lat pracują na 
rzecz rozwoju koronki klockowej m.in. biorąc udział w takich 
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Dni Beskidzkiego Haftu Krzyżykowego 
przy Muzeum Regionalnym „Na Grapie” 
w Jaworzynce już za nami! 

Trwające dwa dni wydarzenie wzbudziło 
zainteresowanie, nie tylko turystów prze-
bywających na terenie gminy Istebna ale, 
przede wszystkich samych mieszkańców!

Pierwszego dnia 27.05.2016 r. odbył się 
kiermasz twórczości ludowej, na którym 
można było nabyć ręcznie robione pamiąt-

ki (haftowane serwetki, biżuterię, koronki, spinki góralskie) 
oraz elementy stroju ludowego (wyszycia do koszul, kabotka, 
znaczki, chusty czepinowe), elementy do dekoracji wnętrza 
(koronkowe lampki, świeczniki, obrusy haftowane) i wiele in-
nych. W tym samym dniu przeprowadzone zostały warsztaty 
beskidzkiego haftu krzyżykowego, które prowadziła hafciar-
ka Weronika Łacek. W zajęciach wzięli udział rodzice z dzieć-
mi oraz babcie z wnukami. Dzięki wspólnej pracy udało im 
się przygotować małe haftowane serwetki oraz bransoletki.

Dzień 28 maja 2016 r. rozpoczął się kiermaszem, który 
od rana cieszył się dużym zainteresowaniem, turyści byli 
zachwyceni kunsztem wykonania wyrobów, zaś mieszkańcy 
przybyli tu, by nabyć dla siebie wykonane tradycyjnymi me-
todami ozdoby do domu. O godzinie 14:00 rozpoczęły się 
warsztaty haftu, gdzie pod okiem instruktorki goście mieli 
ponownie okazję do nauki tradycyjnego rękodzieła.

O godzinie 16:00 wygłoszona została prelekcja o beskidz-
kim hafcie krzyżykowym, podczas której przybliżono zebra-
nym technikę haftowania, kolorystykę strojów, ornamentykę, 
tradycyjne i współczesne sposoby wykorzystania haftu. Za-
prezentowano również sposoby czepienia kobiety zamężnej 
(zainteresowane panie same mogły nauczyć się tej sztuki). Po 
prelekcji zebrani przeszli do sali, gdzie została otwarta nowa 
wystawa beskidzkiego haftu. Zwiedzający mieli okazję zoba-
czyć archaiczne formy haftu, stare elementy stroju regional-
nego, pytle (wzorniki), które od dawna zapomniane leżały w 
szafach i niszczały, a dzięki dotacji fundacji Banku Zachodnie-
go WBK Grupa Santander, zakupiono je, odświeżono i podre-

perowano. Wystawa 
od 28.05.2016r. jest 
stale dostępna dla 
zwiedzających. Każ-
dy uczestnik otrzy-
mał przygotowany 
wcześniej folder 
„Płótno i haft w Be-
skidzie Śląskim”.

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne ze-
brani udali się do budynku starej stodoły, gdzie mogli zoba-
czyć występ wielopokoleniowych grup regionalnych „Cza-
deczka” 

i Zgrapianie. Dzieci zaprezentowały dawne zabawy, wyli-
czanki i piosenki śpiewane podczas pracy i w czasie wolnym. 
Grupa Zgrapianie odśpiewała archaiczne pieśni i urządziła 
pokaz prania oraz troćki - czyli przeróbkę lnu (łamanie, cze-
sanie i przędzenie).

Na zakończenie wszyscy goście mieli okazję skosztować 
regionalnych potraw m.in. kołocza, moćaniny, chleba ze 
smalcem oraz wypić kubek gorącej herbaty z zielin.

W ciągu 2 dni trwania imprezy, Muzeum „Na Grapie” od-
wiedziło około 250 - 300 osób.

Cieszymy się, że mogliśmy Państwa gościć!
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zorganizujemy ko-

lejne Dni Beskidzkiego Haftu „Na Grapie”!
Cała impreza mogła się odbyć dzięki dofinansowaniu 

projektu z konkursu 
„TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” Banku Zachodniego WBK 

Grupa Santander oraz przez Gminę Istebna z projektu „Gaz-
dówka Tacika i Matki”.

Magdalena Łacek

Konkurs „Gazdówka Tacika i Matki”
28 maja 2016 r., podczas Czwartej Nocy 

w Muzeum Regionalnym „Na Grapie”, od-
było się wręczenie nagród i wernisaż po-
konkursowej wystawy „Gazdówka Tacika i 
Matki”.

By wziąć udział w konkursie, należa-
ło przeprowadzić wywiad z najstarszymi 

członkami rodziny i zapytać ich jak wyglądała kiedyś ich 
praca w polu i codzienne obowiązki w gospodarstwie. Na 
podstawie zdobytych 
informacji dzieci mu-
siały wykonać pracę 
plastyczną lub pisem-
ną, którą można było 
uzupełnić dawnym 
sprzętem i pamiątka-
mi rodzinnymi.
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W konkursie wzięło udział 33 uczestników, którzy na róż-
ne sposoby, przy zastosowaniu wielu technik, przedstawili 
dawną gazdówkym.

Trzyosobowe Jury po długich naradach wyłoniło zwy-
cięzców.
Praca plastyczna:
I miejsce
Marcin Legierski, kl. V - za pracę „Zagroda”
Alicja Mojeścik, kl. III - za pracę „4 prace polowe”
II miejsce
Karina Kukuczka, kl. III - za pracę „Wykludzani krów”
Tobiasz Jałowiczor, kl. II - za pracę „Zagroda i robota na polu”
Julia Suszka, kl. IV - za pracę „Sadzyni ziymnioków”
III miejsce 
Kacper Czepczor, kl. V - za pracę „Wnętrze izby - piec” i ekspo-
nat żelazko z duszą
Wiktoria Suszka, kl. IV - za pracę „Ciotka grabiom siano”
Nikodem Kobielusz, kl. V - za pracę „Zagroda i siano w ło-
strewkach”
Wyróżnienia:
- Wiktoria Białożyt, kl. II
- Estera Rabin, kl. II
- Tomasz Bestwina, kl. III
- Jan Probosz, kl. III
- Antoś Probsz, lat 5
- Wiktoria Filary, kl. II
- Tomek Czepczor, kl. III
- Dżesika Waszut, kl. II
- Tatiana Juroszek, kl. II
- Dominik Dragon, kl. III
- Marcin Krężelk, kl. IV
- Emma Taylor, lat 5
- Paweł Probosz, kl. I
Praca pisemna:
I miejsce
Paweł Kukuczka, kl. V - za gwarowy i szczegółowy opis m.in. 
robiynio mietły oraz eksponat śtwiertykym
Beatka Kukuczka, kl. I - za gwarową pracę pisemną w formie 
albumu
II miejsce
Barbara Sikora, kl. VI - za gwarowy opis wielu prac w polu i 
domu oraz obraz na szkle
Michał Soból, kl. VI - za gwarowy opis prac wykonywanych 
w każdej z 4 pór roku oraz eksponat kuty łańcuch i ogniwa
III miejsce
Samuel Rabin, kl. V - za gwarowy opis pracy dziadka w kuźni 
oraz obrazek przedstawiający wnętrze kuźni
Jakub Kobielusz, kl. II - za gwarowy opis pracy babci, kiedy 
miała 6 lat
Wyróżnienia:
- Oliwia Ligocka, kl. V
- Kamila Probosz, kl. IV
- Natalia Bielesz, kl. III
- Joanna Kawulok, kl. II

- Gabriel Małyjurek, kl. IV
- Magdalena Jałowiczor, kl. II

Gratulujemy zwy-
cięzcom i uczestnikom, 
dziękujemy wam za 
trud włożony w wyko-
nanie wszystkich prac! 
Pragniemy złożyć po-
dziękowanie rodzicom 
i dziadkom, którzy 
opowieściami o swojej 
młodości dali natchnie-
nie dzieciom i przyczy-
nili się do powstania 
pięknych, rodzinnych 
historii. Szczególne po-
dziękowania należą się 
nauczycielkom, pani 
Lucynie Bytow, SP 2 w 
Koniakowie Rastoce i 
pani Marii Jałowiczor, SP 2 w Jaworzynce Zapasiekach,.

Jesteśmy przekonani, że przez zorganizowanie konkursu 
daliśmy możliwość dzieciom do zapoznania się z historią re-
gionu i dawnym życiem górali w Istebnej, Jaworzynce i Ko-
niakowie.

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały 
dyplomy i nagrody rzeczowe, dofinansowane przez Gminę 
Istebna.

Fragmenty zwycięskich prac:
„(...)Wieciór, jak uś było połodbywane, podojone i śiula na 

wiecierzym zjedzono, tuś matka brali sie za robiyni masła. Maś-
nićka była drzewiano, dośc wysoko, coby wlazło ze trzy litry ki-
słej śmietónki. Wlywali jom do maśnićki, siodali na ławie, maś-
nićkym chytali łod wyrchu kolanami, a z dołu słapami, coby sie 
nie kopyrtała. Przeziegnali sie i zaczynali ubijać. Nie za chute, 
nie pomału, jyny równo, coby sie masło nie zwarzyło. Przy tym 
se spiywali godzinki z kancynołka. (...)”

Paweł Kukuczka, kl. V, SP2 Istebna

„ (...) Jak były sianokosy, abo żniwa ludzie szli w pole na cały 
dziyń. Brało sie kanapki, wodym, dziecka (aji malućki) i szło sie 
na pole.

Małe dziecka dowało sie na dekym pod łostrefkym, a reszta 
dziecek pómogała. Przichodzili też sómsiedzi. Jedyn drugiymu 
zesilil i robota szła pryndzyj.

Po zrobiónej robocie gospodarze robili gościnym dlo wsie-
ckich pómocników. (...)”

Beatka Kukuczka, kl. I, SP1 Jaworzynka

Pokonkursową wystawę „Gazdówka Tacika i Matki” moż-
na oglądać w Muzeum „Na Grapie” do 10 lipca 2016 r.

Serdecznie zapraszamy !!!
Konkurs i wystawę dofinansowano dzięki wsparciu Gmi-

ny Istebna z projektu „Gazdówka Tacika i Matki”.
Magdalena Łacek
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Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego „Na 
Grapie” w Jaworzynce jest zainteresowane kupnem sta-
rego, drewnianego domu z terenu gminy Istebna w celu 
przeniesienia go na teren skansenu „Na Grapie”. Osoby za-
interesowane prosimy o kontakt: 508 844 275, 506 503 179

Dni Koronki Koniakowskiej 2016
Sobota 13.08.2016
20.00 Góralski Festyn z Kapelą Sarpacka i DJ
Niedziela 14.08.2016
15.30 Odsłonięcie koronkowej mozaiki NESPOON na 
ścianie budynku Piekarni Koniaków
16.00 Koncert Zespołu „Królestwo Beskidów”
17.00 Pokaz mody koronkowej
18.00 Koncert HOLEVIATERS
19.00 Koncert Śpiewu Zespołu Regionalnego Istebna
20.00 Koncert Orkiestry Dętej i zabawa taneczna w 
Karczmie Kopyrtołka
Poniedziałek 15.08.2016
14.30 Koncert na Rogach Alpejskich
15.00 Konkurs Gry na Trąbitach
16.30 Koncert Słowaków na Trąbitach
17.00 Występ Zespołu Regionalnego Koniaków
18.00 Ogłoszenie wyników konkursu na Najpiękniejszą 
Koronkę Koniakowską
Dodatkowe atrakcje:
- Wystawy koronki koniakowskiej Marioli Wojtas, Beaty 

Legierskiej, Największej Koronki Koniakowskiej, Bo-
bowskiej i Węgierskiej Koronki Klockowej w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Koniakowie

- Stoiska Heklujących Koronczarek na odcinku drogi po-
między szkołą a Szańcami

- Stoiska z twórczością ludową w Galerii na Szańcach i 
przy Centrum Pasterskim

- Konkurs na Najpiękniejszą Koronkę Koniakowską w 
Muzeum Koronki Koniakowskiej 

APEL DO KORONCZAREK
Gminny Ośrodek Kultury zwraca się z prośbą o pomoc w 

zbiórce koronkowych ubrań, które moglibyśmy wykorzystać 
na pokaz mody koronkowej zaplanowany na niedzielę. In-
teresują nas bluzki, sukienki, wszystkie właściwie elementy 
stroju, które koronczarki mają w swoich szafach i mogłyby je 
użyczyć na ten dzień. Mogą je zaprezentować wasze wnucz-
ki lub córki, jeśli będą chętne do wzięcia udziału w pokazie. 
Wiek bez ograniczeń.

W ramach Dni Koronki, co roku odbywa się także kon-
kurs na Najpiękniejszą Koronkę Koniakowską, w związku 
z czym zachęcamy koronczarki do wzięcia udziału. Konkurs 
będzie trwał od soboty, gdzie turyści będą głosować na swój 
typ, a w poniedziałek zostaną wszystkie zliczone i wręczone 
nagrody na scenie. Prace prosimy przynosić do 10 sierpnia 
do Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej, Muzeum Koronki 
Koniakowskiej lub do Chaty na Szańcach. Więcej Informacji 
dotyczących Dni Koronki, konkursu, czy pokazu udziela Lu-
cyna Ligocka – Kohut w Gminnym Ośrodku Kultury w Isteb-
nej tel. 33 855 62 08.

„Spotkanie z Ludźmi Kultury” 
Ideą Spotkania z Ludźmi Kultury jest rozmowa dzieci z 

dorosłymi o tematach, które dotyczą lokalnej kultury, zwy-
czajów i tradycji.  Spotkaniu towarzyszy również przesłanie, 
że jest ono okazją do wpajanie najmłodszym lokalnych war-
tości takich jak gwara, strój regionalny, zwyczaje, przywiąza-
nia do tradycji. 

W tym roku w sposób szczególny chcieliśmy zwrócić 
uwagę dzieci, młodzieży  i wszystkich gości na wartość, jaką 
jest życiowa pasja.

Naszymi gośćmi byli:
Lucyna Ligocka – Kohut ze Stowarzyszenia i muzeum ar-

tysty Jana Wałacha w Istebnej
Katarzyna Rucka – Ryś z muzeum regionalnego „Na Gra-

pie” w Jaworzynce 
Józef Michałek z Centrum Pasterskiego w Koniakowie
Spotkanie odbyło się w piątek 17 czerwca w Leśnym 

Ośrodku Edukacji Ekologicznej na Dzielcu w Istebnej, a 
wszystkich przybyłych przywitała góralska muzyka i śpiew 
w wykonaniu kapeli Zespołu Regionalnego Istebna na czele 
z panią Marysią Motyką. 

Po przywitaniu wszystkich gości i naszych młodych re-
porterów w kilku zdaniach przedstawiony został projekt „Nie 
jestem szalony- chcę z Trójwsi na salony”, w ramach którego 
odbywało się owo spotkanie. Następnie głos zabrały dzieci, 
które wpierw pytały gości o jak mogą spędzać swój wolny 
czas w miejscach, które oni reprezentują, jaka jest ich recep-
ta na nudę. Pani Lucyna opowiedziała wszystkim o urokli-
wym miejscu w bajkowym zakątku Andziołówki, jakim jest 
właśnie muzeum i pracownia wielkiego, istebniańskiego 
artysty Jana Wałacha. Zarówno dzieci jak i młodzież mogą 
tam poznawać życiorys artysty, jego drogę rozwijania pasji i 
talentu, podziwiać jego dzieła jak również spędzić atrakcyj-
nie czas na warsztatach artystycznych, które w tym roku po 
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raz pierwszy Stowarzyszenie prowadzi. W muzeum regional-
nym „Na Grapie” w Jaworzynce, jak opowiedziała nam pani 
Katarzyna, odwiedzający poznają doroczną obrzędowość, 
zwyczaje, zwiedzają starą chałupę, stodołę. Muzeum ma w 
swojej ofercie również aktywizujące warsztaty dla tych, któ-
rzy chcą spróbować swoich sił w ubijaniu masła, wyszywa-
niu haftem krzyżykowym czy robieniu zielników. Natomiast 
pan Józef przedstawił bogatą w wełnę ofertę warsztatów dla 
dzieci, ale nie tylko – w Centrum Pasterskim w Koniakowie 
można posłuchać prelekcji o tym, jak powstają sery, spróbo-
wać ich , obejrzeć wystawę sprzętów pasterskich i nakarmić 
owce, które znajdują się w zagrodzie. 

Z racji tego, iż wszystkie te miejsce powstały z pasji, dzie-
ci zapytały naszych gości, co ich zdaniem znaczy żyć z pasją 
i jaką radę daliby młodemu pokoleniu, aby ono tak właśnie 
żyło. Każdy z gości opowiedział czym dla niego jest życie z 
pasją i poradził, by w życiu słuchać głosu serca. Na zakończe-
nie tej dyskusji zapytano czym dla mnie w życiu  jest pasja? 
Odpowiedziałam krótko: w moim życiu pasja jest tym czymś, 
bez czego nie da się żyć. 

Po skończonych rozmowach dzieci w dowód swojej 
wdzięczności za ubogacenie nas swoją wiedzą i za podzie-
lenie się ze wszystkimi swoimi myślami, wręczyły gościom 
pamiątkowe dyplomy. W dalszej części młodzi aktorzy z 
istebniańskiej oazy rozbawili wszystkich do łez swoim ske-
czem „Poczta”. 

Z całego serca chcemy podziękować wszystkim gościom 
przybyłym na Spotkanie z Ludźmi Kultury, kapeli Zespołu 
Istebna, dzieciom, młodzieży, pani Teresie Łaszewskiej - se-
kretarz Gminy Istebna, pani Anecie Legierskiej – zastępcy 
dyrektora Ośrodka Kultury w Istebnej oraz naszym wolonta-
riuszom, którzy zadbali o przygotowanie sali i poczęstunku. 

Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Wisła mogliśmy się 
spotkać w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej, dlatego 
chcemy na ręce pana Zbigniewa Vasina złożyć podziękowa-
nia za użyczenie nam tego miejsca i okazaną życzliwość. 

Spotkanie organizowane w ramach projektu 
„Nie jestem szalony - chcę z Trójwsi na salony” 

współfinansowanego ze środków programu Fundacji 
Banku Zachodniego WBK „Bank Dziecięcych Uśmiechów”.

Karina Czyż

KALENDARZ  IMPREZ 2016
LIPIEC

01.07 - 31.08. -  Karpacka zagroda edukacyjna - pasterski pro-
gram edukacyjny z pokazami wyrobu serów, warsztatami obróbki 
wełny i rękodzieła; Centrum Pasterskie Koniaków; codziennie od 
poniedziałku do soboty
02 - 03.07. - XX Dni Istebnej ” Z Ochodzitej, przez Skalite, po Kozu-
bową”, Koncert zespołu Tabu (sobota) – Amfiteatr „Pod Skocznią”
02. 07. - IV Przełajowy Bieg Doliną Olzy, Amfiteatr „Pod Skocznią”; 
start godz. 15.00
02-03.07. - X Piknik Eterowy; Koniaków Koczy Zamek
03.07. - Bieg o Puchar Złotego Gronia - Ośrodek Narciarski Złoty 
Groń; start godz. 11.00
04 - 09.07. - Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży „Żywe 
obrazy” - Muzeum Jana Wałacha
09.07. - Otwarcie nowej hali Lys Fusion - od g. 12.00 zwiedzanie 
zakładu, od 17.00 program artystyczny w Amfiteatrze „Pod Skocznią”
10.07. - Akcja „Przewodnik czeka”; start Centrum Pasterskie 
godz. 10.00
16.07. - Koncert Kapeli Wałasi; Zabawa Taneczna - Hotel Złoty 
Groń; godz. 20.00
17.07. – V Przełajowy „Bieg na Tyniok”, start Koniaków Rasto-
ka, godz. 15.00
23.07.  – Wieczór Kulturalny Dni w Diecezjach w ramach Świato-
wych Dni Młodzieży – Amfiteatr „Pod Skocznią”, godz. 19:00
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na Amfitetar „Pod Skocznią”
04.09. - Międzynarodowe Zawody w Biegach Przełajowych – 
MKS Istebna; Amfiteatr „Pod Skocznią”
11.09. – Spotkania Integracyjne Artystów - Muzeum Malarstwa 
Jana Wałacha w Istebnej Andziołówka
11.09. – Turniej Mini piłki nożnej na boisku trawiastym
11.09. – 08.10. – Wystawa malarstwa Barbary Wałach -  sala w 
Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bi-
bliotece Publicznej w Istebnej
17.09 – 10-lecie VIDES w Trójwsi – msza święta o godz. 15:00 (koś-
ciół w Istebnej), 16:30- część artystyczna, poczęstunek  (Gimnazjum 
w Istebnej)
18.09. - Dożynki Gminne – Amfiteatr „Pod Skocznią”; godz. 12.30
23.09. - Inauguracja X Beskidzkich Integracji Sztuki oraz werni-
saż wystawy prac po IX  Beskidzkich Integracjach Sztuki; Gale-
ria Kukuczka, Istebna Jasnowice godz. 18:00
23 - 24.09. - 62. Rajd Wisły - Park Serwisowy - Kompleks Istebna 
Zagroń;
29.09. – Rozsód Łowiec na Ochodzitej w Koniakowie; godz. 11:00
STALE W OŚRODKU KULTURY:
Wystawa Twórczości Ludowej – sala w Gminnym Ośrodku Kultury, 
Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świata –  sala w 
Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i 
Bibliotece Publicznej w Istebnej

23.07. - Wernisaż wystawy „Mistrz i Uczeń - Damian Lechoszest 
i Marek Czechowicz”; Galeria Kukuczka, Istebna Jasnowice godz. 
18:00
24.07. - Akcja „Przewodnik czeka”; start przystanek autobusowy 
Jaworzynka Trzycatek; godz. 10.00
30.07. - Wakacyjna Dyskoteka - Amfiteatr „Pod Skocznią”; godz. 
18.00
31.07. - Uphill Tyniok; wyścig rowerowy Istebna Zaolzie - Konia-
ków Tyniok
STALE W OŚRODKU KULTURY:
Wystawa Twórczości Ludowej – sala w Gminnym Ośrodku Kultury, 
Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świata –  sala w 
Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i 
Bibliotece Publicznej w Istebnej
CAŁY LIPIEC:
każda środa miesiąca: Warsztaty Zielarstwa - Muzeum Regionalne 
„Na Grapie”; godz.14.00
każdy czwartek miesiąca: Warsztaty Beskidzkiego Haftu Krzyżyko-
wego - Muzeum Regionalne „Na Grapie”; godz.14.00 

 
SIERPIEń

06 – 07.08. – XXII Festyn Istebniański w ramach 53. Tygodnia Kul-
tury Beskidzkiej – Amfiteatr „Pod Skocznią”
12.08. - Nauka wicia wieńców - Muzeum Regionalne «Na Grapie»; 
godz.10.00
12-14.08. - Rowerowy Wyścig 4-etapowy Road Trophy; (cykl Do-
bre Sklepy Rowerowe ) Istebna Zaolzie – Złoty Groń; CycloPartner
13 – 15.08. - Dni Koronki Koniakowskiej w Koniakowie; Chata na 
Szańcach; godz. 14.30
 20.08. – Msza  Święta na Trójstyku oraz Goralfest i koncert: „Wi-
dzieć sercem”; 
21.08. - GORALMARATHON i GORALFEST; Jaworzynka Trzycatek; 
godz. 10:00; 
27.08. - Jarmark Pasterski - Koniaków Bacówka na Szańcach; 
godz. 11:00
28.08. – XXIX Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystycz-
ny - Amfiteatr „Pod Skocznią”
28.08. - V Siatkarski Grand Slam 2015; Ośrodek Narciarski Złoty 
Groń; godz. 8:30;
do 31.08. -  Karpacka zagroda edukacyjna - pasterski program 
edukacyjny z pokazami wyrobu serów, warsztatami obróbki wełny 
i rękodzieła; Centrum Pasterskie Koniaków; codziennie od ponie-
działku do soboty
STALE W OŚRODKU KULTURY:
Wystawa Twórczości Ludowej – sala w Gminnym Ośrodku Kultury, 
Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świata –  sala w 
Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i 
Bibliotece Publicznej w Istebnej
CAŁY SIERPIEń:
każda środa miesiąca: Warsztaty Zielarstwa - Muzeum Regionalne 
„Na Grapie”; godz.14.00
każdy czwartek miesiąca: Warsztaty Beskidzkiego Haftu Krzyżyko-
wego - Muzeum Regionalne „Na Grapie”; godz. 14.00

 
WRZESIEń

03.09. – Narodowe Czytanie – Biblioteka Publiczna w Istebnej
03.09. - Mistrzostwa Polski Lekarzy w Kolarstwie Górskim - Isteb-
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Lys Fusion z Pucharem Wójta 
Gminy Istebna
Kolejny raz na istebniańskim Orliku odbył się turniej „O 

Puchar Wójta Gminy Istebna”. W piłkarskim zmaganiach 
wzięły udział cztery drużyny, które o miejsca na podium wal-
czyły w dwóch rundach.

Poziom gry był bardzo wyrównany, a wyniki poszczegól-
nych spotkań nigdy nie były do przewidzenia.  W końcowej 
klasyfikacji najlepszą okazała się być drużyna Lys Fusion, któ-
ra odnotowała pięć zwycięstw i jeden remis. Drugie miejsce 
wywalczyła drużyna Prosto z kościoła, a zaraz za nimi upla-
sowała się drużyna Podmuch Palestyna. Miejsce czwarte w 
Turnieju zajęła drużyna Pompa Team, która w swoim składzie 
miała Dawida Sikorę , wybranego Najlepszym Zawodnikiem 
Turnieju. Tytuł Najlepszego Bramkarza otrzymał Franciszek 
Bujok z Lys Fusion.

Ceremonii dekoracji dokonał Wójt Gminy, pan Henryk 
Gazurek, który wraz z małżonką bacznie obserwował poczy-
nania drużyn na boisku. Każda drużyna otrzymała szklany 
puchar, dyplom oraz nagrody. Dla trzech pierwszych były 
to zaproszenia do pizzerii Werona w Istebnej, natomiast za-
wodnicy z Pompa team otrzymali bony na darmowe strzyże-
nie w Studio Fryzjerskim Iwony Kohut.

Sponsorom nagród serdecznie dziękujemy.

Prosto z kościoła

Wszystkim piłkarzom gratulujemy udziału w Turnieju, 
sportowej postawy, rywalizacji w duchu fair play oraz za-
praszamy do udziału w kolejnych Turniejach- we wrześniu 
na boisku trawiastym odbędzie się Turniej mini Piłki Nożnej 
drużyn pięcioosobowych.

Karina Czyż

WYNIKI:

  Runda I Runda II  

Lys Fusion 1:0 2:0 Podmuch 
Palestyna

Prosto z kościoła 1:0 2:0 Pompa Team

Lys Fusion 2:1 1:1 Prosto z kościoła

Podmuch 
Palestyna 0:3 4:0 Pompa Team

Pompa Team 0:1 0:2 Lys Fusion

Podmuch 1:0 0:2 Prosto z kościoła

Tabela końcowa:
1. Lys Fusion – 16 pkt.
2. Prosto z kościoła – 10 pkt.
3. Podmuch Palestyna – 6 pkt.
4. Pompa Team – 3 pkt.

Lys Fusion

Podmuch Palestyna

Pompa Team
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V Bieg Doliną Olzy
Przed oficjalnym rozpoczęciem 

XX Dni Istebnej wszyscy miłośnicy 
przełajowego biegania mieli oka-
zję spróbować swoich sił w V Biegu 
Doliną Olzy. 

W sobotę, 2 lipca na starcie sta-
nęły dzieci, młodzież i dorośli, by 
malowniczymi ścieżkami przyrod-
niczymi w pobliżu amfiteatru „Pod 
Skocznią” uczestniczyć w sporto-
wej rywalizacji.  

Każdy zawodnik otrzymał pa-
miątkowy medal, napój oraz ciepły 

posiłek, a trzej najlepsi w swojej kategorii otrzymali cera-
miczny medal, dyplom i nagrody rzeczowe. Natomiast na 
trzech najlepszych w całym biegu wśród kobiet i mężczyzn 
czekały szklane puchary. Najmłodszym uczestnikiem Biegu 
był Maciek Kotarba z Koniakowa, zaś najstarszym pan Ry-
szard Gątarek z Istebnej. 

Słowa podziękowania za współpracę przy organizacji 
Biegu kierujemy do Eli, Reni i Marty, które pomagały w pracy 
Biura Zawodów, do strażaków z OSP Istebna Centrum na cze-
le z Prezesem Stanisławem, którzy zabezpieczali trasę biegu 
oraz do Jacka i Adama, którzy pełnili obowiązki sędziowskie. 
Chcemy podziękować także panu Jarosławowi Hulawemu, 
który był obecny przez cały czas trwania zawodów i służył 
nam swoją pomocą przy sędziowaniu. 

Gratulujemy serdecznie wszystkim uczestnikom biegu, 
w szczególności tym najlepszym. Mamy nadzieję, że Doli-
ną Olzy z roku na rok biegać będzie coraz więcej amatorów 
przełajowego biegania. 

Karina Czyż 

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość Rocznik Wynik
1 319 Sylwia Byrtus Ski Mosty 2004 0:06:04.30
2 276 Anna Probosz MKS Istebna 2004 0:06:17.60
3 262 Jolanta Jałowiczor Istebna 2004 0:06:28.60

4 240 Kamila Idziniak NKS Trójwieś 
Beskidzka 2004 0:06:35.20

5 260 Gosia Widera MKS Istebna 2005 0:06:37.60
6 255 Julia Rucka Istebna 2006 0:06:44.10
7 300 Oliwia Sroka Jaworzynka 2004 0:07:04.40

8 281 Martyna Legierska NKS Trójwieś 
Beskidzka 2004 0:07:22.90

9 221 Maja Strokosz Istebna 2009 0:08:06.10
10 298 Hanna Michałek Istebna 2010 0:08:16.60
11 299 Ola Wojtyła LKS Pogórze 2011 0:08:29.90
12 219 Zuzia Rucka Istebna 2010 0:09:56.60
13 279 Nikola Kędzior Istebna 2006 0:10:11.90
14 257 Ania Kotarba Koniaków 2010 0:12:30.80

Dziewczęta do lat 12

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość Rocznik Wynik
1 245 Rucka Eliza MKS Istebna 2000 0:11:28.90
2 228 Marcelina Wojtyła LKS Pogórze 2000 0:11:31.90
3 202 Julia Polok Istebna 2001 0:14:03.10

4 214 Michalina Gazur NKS Trójwieś 
Beskidzka 2003 0:14:39.40

5 284 Wiktoria Kukuczka Koniaków 2003 0:14:39.70

Dziewczęta 13 - 16 lat

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość Rocznik Wynik

1 258 Dominik Wawrzacz NKS Trójwieś 
Beskidzka 2004 0:05:38.30

2 278 Sebastian Strokosz Istebna 2005 0:05:55.10
3 264 Marcin Michałek Istebna 2007 0:06:39.80
4 201 Rucki Marek Istebna 2008 0:06:57.30
5 283 Tymek Kedzior Istebna 2011 0:12:27.10
6 246 Maciej Kotarba Koniaków 2012 0:16:08.60

Chłopcy do lat 12

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość Rocznik Wynik
1 261 Jakub Haratyk Istebna 2000 0:10:38.60
2 301 Wojciech Wojtyła LKS Pogórze 2001 0:10:51.10
3 225 Antoni Juroszek Istebna 2001 0:11:24.20

Chłopcy 13 - 16 lat

Kobiety 17 - 35 lat

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość Rocznik Wynik
488 Jana Byrtusova Bukovec 1982 0:19:39.90

Kobiety 36 lat i powyżej

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość Rocznik Wynik

1 494 Margita Kirkpatrick Rakova Górtal 
Maraton Team 1973 0:18:59,60

2 491 Aleksandra Kawulok Jaworzynka 1978 0:20:32,50
3 388 Danuta Ligocka Istebna 1965 0:20:56,10
4 489 Katarzyna Waszut Istebna 1966 0:24:28,80

Wyniki
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M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość Rocznik Wynik

1 486 Mateusz Haratyk NKS Trójwieś 
Beskidzka 1998 0:14:57,80

2 495 Andrzej Makowiecki Legnica 1988 0:17:34,00
3 437 Artur Waszut Koniaków 1989 0:32:18,40

Mężczyźni 17 - 35 lat

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość Rocznik Wynik

1 493 Ladislav Sventek Goral Maraton 
Team Skalite 1964 0:16:39,60

2 387 Kazmierz Legierski Team 
Nabiegówkach 1971 0:17:15,40

3 390 Gazur Robert Jaworzynka 1976 0:18:25,20
4 334 Pogocki Piotr Knurów 1979 0:18:53,70

5 496 Pyzik Tomasz Gliwice - Druzyna 
mojacukrzyca.pl 1975 0:19:54,40

6 490 Jacek Suszka Skipol team 1967 0:22:09,70
6 487 Jacek Kohut GOK Istebna 1962 0:22:09,70

Mężczyźni 36 - 55 lat

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość Rocznik Wynik
1 389 Pośpiech Karol Syrynia 1954 0:21:10,60
2 492 Ryszard Gątarek Istebna 1951 0:24:50,80

Mężczyźni 56 lat i powyżej

l Sport l Sport l Sport l Sport l

Gminny turniej szkół podstawowych

W dniu 17.06.2016 r w naszym gimnazjum odbył się  
Gminny turniej szkół podstawowych i I-szych klas gimna-
zjum w rozgrywkach sportowych. Przybyły do nas drużyny 
z Sp1 w Jaworzynce oraz Sp1 w Koniakowie.

Uczniowie rywalizowali w następujących konkurencjach:
- turniej w piłkę nożną
- konkurs rzutów do kosza
- sztafeta gwiaździsta
- wyścig z materacami
W całym turnieju zwyciężyła drużyna z Sp1 Jaworzynka 
2 m-ce zajęła drużyna z Sp1 Koniaków
3 m-ce drużyna gimnazjum
Cały turniej przebiegł w miłej atmosferze, uczniowie w 

każdej konkurencji rywalizowali z pełnym poświęceniem i 
dużym zaangażowaniem.

Serdecznie dziękuję p. Jackowi Kohutowi za sędziowanie 
meczy w piłkę nożną, opiekunom p. Wioletcie Strokosz z Sp1 
Koniaków oraz p. Mariuszowi Juroszek z Sp1 Jaworzynka za 
przygotowanie uczniów i opiekę nad nimi.

Składam również podziękowanie dla marketu „Rema” za 
ufundowanie słodyczy dla dzieci.

Do zobaczenia za rok.

20 lat klubu piłkarskiego w Trójwsi – cz. 1
Na podstawie monumentalnego wydawnictwa „The Polish 

Millers (A piece of Rotherham United history in Poland), broszu-
ry „Klub Piłkarski Millers Trójwieś – 2000”, których autorem jest 
założyciel i pierwszy prezes KP Trójwieś Millers Piotr Jałowiczor 
(aktualnie mieszkający w Anglii) oraz materiałów prasowych 
opracował Jacek Kohut. 

Czas szybko upływa a fortuna kołem się toczy.  Mija 
właśnie 20 lat od historycznej chwili, kiedy to na jednym ze 
spotkań istniejącego w Istebnej Fan – Klubu angielskiej pił-
ki nożnej postanowiono założyć drużynę piłkarską. Przez te 
wszystkie lata ludzie, dla których piłka nożna nie była i nie 
jest obojętna przeżywali niezwykłe chwile. Jak zawsze były 
momenty wzniosłe, ale także trudne. Wspomnienia pozosta-
ną na zawsze.

Dwudziestolecie to okazja szczególna, dlatego też chce-
my choć krótko spojrzeć wstecz i przywołać najważniejsze 
wydarzenia z pierwszych lat działalności. A zaczęło się tak... 

POCZĄTKI 
Początki sięgają końca 1994 i pierwszych miesięcy 1995 

roku, kiedy to w Istebnej zaczęli się spotykać Piotr Jałowi-
czor (kibic angielskiego klubu Rotherham United), który w 
1993 roku opuścił Anglię i zamieszkał w Istebnej, Jacek Ko-
hut (kibic innego klubu z Anglii Leeds United) oraz Ryszard 
Motyka i Józef Michałek, którzy także interesowali się piłką 
nożną na Wyspach. Spotkania te to przede wszystkim dysku-
sje na temat „English Football” oraz analiza materiałów doty-
czących tego zagadnienia takich jak kasety video, programy 
meczowe, wydawnictwa. Większość z nich było własnością 
P. Jałowiczora, ale wiele członkowie Fan – Klubu (bo taki zo-
stał z czasem utworzony) otrzymali z Anglii od Dyrektora 
Komercji i Promocji Klubu Rotherham United Dave Nicholl-
sa - człowieka, który przez lata współpracował z Klubem w 
Istebnej i był mu bardzo przychylny. 

ZAŁOŻENIE DRUŻYNY KP TRÓJWIEŚ MILLERS 
Na przełomie lat 1995 i 1996 spotkania Fan – Klubu od-

bywały się w coraz większym gronie. W czasie jednego z nich 
padł pomysł utworzenia drużyny piłkarskiej. Wtedy jeszcze 
nikt nie przypuszczał, jakie piętno na życiu sportowym i spo-
łecznym w Trójwsi wyciśnie ta decyzja. Sprawy nabrały tem-
pa wiosną 1996, kiedy to przyjęto dwuczłonową nazwę dru-
żyny – „Millers Trójwieś” – Millers to przydomek angielskiego 
klubu, z którym utrzymywano kontakt, czyli Rotherham 
United a Trójwieś... to po prostu Trójwieś (dla niewtajemni-
czonych trzy miejscowości tworzące Gminę Istebna czyli w 
kolejności alfabetycznej Istebna, Jaworzynka i Koniaków). 
Taka nazwa to było coś wyjątkowego w skali podokręgu a 
może i kraju.            Cdn. 

Biegacze MKS Istebna 
mistrzami ... Niemiec!
Bardzo dobrze zaprezentowali się na rozegranych w Re-

denburgu Otwartych Mistrzostwach Niemiec w biegach na 
nartorolkach młodzi zawodnicy MKS Istebna zdobywając 
aż siedem medali w tym dwa z najcenniejszego kruszcu!
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V BIEG NA TYNIOK – REGULAMIN 
Termin i miejsce: 17 lipca 2016
Start - Boisko obok Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie 
Rastoce
Meta - Szczyt  Tynioka
Dystans – ok. 3400 m
Kategorie wiekowe:
Kobiety:   Mężczyźni:
O - Open   O - Open
A - Rocznik 1999 - 2003  A - Rocznik 1999 - 2003
B - Rocznik 1998 - 1981  B - Rocznik 1998 - 1981
C - Rocznik 1980 i starsze  C - Rocznik 1980 - 1967
    D - Rocznik 1966 i starsi
Dzieci (osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców) - kon-
kurencje biegowe na szczycie Tynioka po zakończeniu biegu 
głównego:
D1 - Rocznik 2004 – 2007
D2 – Rocznik 2008 i młodsze
Kategoria Nordic Walking (osobna klasyfikacja dla kobiet i 
mężczyzn) – jeśli będą chętni
Zapisy:
- przyjmowane będą w dniu przeprowadzenia biegów w 

Biurze Zawodów przy Szkole w Rastoce od godz. 13.30
- zapisy do kategorii dzieci prowadzone będą na mecie za-

wodów na szczycie Tynioka od godz. 15:00
- każdy zawodnik podpisuje przy zapisie zaświadczenie o 

starcie na własną odpowiedzialność, niepełnoletni przed-
stawiają zgodę rodziców na start w biegu

- zawodnik musi posiadać dowód osobisty lub inny doku-
ment w celu kontroli daty urodzenia

Nagrody:
- puchar , dyplom za miejsca I – III w kategorii Open kobiet i 

mężczyzn
- medal, dyplom, nagroda rzeczowa za zajęcie pierwszych 3 

miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych 
- dyplom i nagroda rzeczowa za pierwsze 3 miejsca w kate-

gorii dzieci
- puchar dla najmłodszego i najstarszego uczestnika
- pamiątkowy dyplomik dla każdego uczestnika
Ponadto organizator zapewnia posiłek, napoje (każdy 
uczestnik otrzyma bloczek).
Postanowienia końcowe:
- organizator dla każdego zawodnika zabezpieczy numer 

startowy, który po zakończeniu biegu należy zdać do or-
ganizatora,

- organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas 
trwania imprezy,

- organizator nie ubezpiecza startujących i nie ponosi odpo-
wiedzialności za wypadki i inne sytuacje losowe

- uczestnik winien własnoręcznie złożyć podpis pod oświad-
czeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność,

- zawodnik musi posiadać dowód osobisty lub inny doku-
ment w celu kontroli daty urodzenia,

- bieg odbędzie się niezależnie od pogody
- ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy 

do organizatora
Regulamin, trasa, sprawy techniczne również na stronie 
www.istebna.eu

INFORMACJE KP TRÓJWIEŚ
20 lat minęło jak jeden mecz!
W tym roku przypada 20 rocznica powsta-
nia KP Trójwieś Istebna. Jubileusz będzie-
my świętować w niedzielę 31 lipca. 
Poniżej przedstawiamy program uroczystości:
11:30 - Msza Święta w Kościele Dobrego Pasterza w 
Istebnej
Kompleks „Pod Skocznią w Istebnej:
13:30 – mecz kobiet UKS Gimnazjum Istebna - TS Mitech 
Żywiec
15:30 – mecz KP „Trójwieś” Istebna - WWS Wisła
17:30 – mecz oldbojów KP „Trójwieś” Istebna - TJ Bukovec 
19:30 - wręczenie odznaczeń
20:00 – muzyka DJ
Impreza ma charakter otwarty – wstęp wolny
Uwaga! W związku z planowanym meczem oldbojów 
prosimy byłych piłkarzy klubu rocznik 1985 i starszych o 
pilny kontakt: 516 033 176 lub 516 171 447

Na najwyższym stopniu podium dwudniowych zawodów 
w swoich kategoriach wiekowych stanęli  Marcelina Woj-
tyła  i  Antoni Juroszek.  Srebrne medale wywalczyli Eliza 
Rucka i Grzegorz Zawada zaś trzecie miejsca przypadły Jo-
lantcie Jałowiczor, Janowi Zawadzie i Grzegorzowi Zawa-
dzie, który w ten sposób zdobył swój drugi medal zawodów.

J. Kohut

*** Informujemy, że została reaktywowana drużyna senio-
rów klubu, która przystąpi do rozgrywek ligowych rundy je-
siennej sezonu 2016/2017.
Terminarz i bieżące informacje publikowane będą na stronie 
istebna.eu

*** Prosimy osoby chętne do współpracy z drużynami junio-
rów i trampkarzy o kontakt – 695 727 074.

*** Grupy młodzieżowe klubu prowadzone są przy pomocy 
Urzędu Gminy Istebna. Młodzi piłkarze nie ponoszą żadnych 
kosztów związanych z przynależnością do klubu.
Nabór prowadzony jest na bieżąco – kontakt 695 727 074. 
Zapraszamy!

Krzysztof Chorąży
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PIŁKA NOŻNA – RUNDA WIOSENNA
UKS Gimnazjum Istebna Kobiety – III Liga Śląska
05.06.16 UKS Jaskółki Chorzów - UKS Gimnazjum Istebna  1:0
08.06.16 UKS Gimnazjum Istebna - UKS Jaskółki Chorzów  2:1
Mimo ambitnej postawy i zwycięstwa 2:1 nad Jaskółkami 
Chorzów w rewanżowym meczu półfinałowym nie udało się 
piłkarkom UKS Gimnazjum Istebna awansować do finału ba-
raży o II Ligę.
Zadecydowała o tym bramka strzelona przez chorzowianki 
w rozegranym na boisko na Zaolziu meczu, który był bardzo 
emocjonujący. 
Po wyrównanej pierwszej połowie zakończonej prowadze-
niem Jaskółek 1:0 w drugiej odsłonie podopieczne Marcina 
Pudalika osiągnęły znaczną przewagę, szybko zdobyły dwie 
bramki (Justyna Zawada i Sylwia Kilian) i miały dobre oka-
zje na dalsze gole. Zabrakło skuteczności, ale za swoją posta-
wę nasze dziewczyny zasługują na słowa uznania.

KP Trójwieś Istebna Juniorzy – III Liga Wojewódzka
05.06.16  KP Trójwieś – Cukrownik Chybie  4:0
11.06.16  Spójnia Zebrzydowice – KP Trójwieś  1:8
20.06.16  KP Trójwieś – Olza Pogwizdów  6:2

KP Trójwieś Istebna Trampkarze – III Liga Wojewódzka
05.06.16  KP Trójwieś – Cukrownik Chybie  0:6
11.06.16  Spójnia Zebrzydowice – KP Trójwieś  3:4
20.06.16  KP Trójwieś – Olza Pogwizdów  2:1
Do 10 wyśrubowali rekord kolejnych wygranych w rundzie 
wiosennej juniorzy KP Trójwieś i pewnie wywalczyli tytuł mi-
strza Skoczowskiej Grupy III Ligi Wojewódzkiej Juniorów. 
Trampkarze w minionym sezonie uplasowali się na ósmym 
miejscu.

UKS APN Góral Istebna Młodziki Młodsze – III Liga Wo-
jewódzka
04.06.16  APN Góral Istebna – Lukam Skoczów  3:5
11.06.16  APN Góral Istebna – Rekord II Bielsko-Biała  3:1
13.06.16  APN Góral Istebna – Zapora Porąbka  3:0 walkower
14.06.16  Podbeskidzie II Bielsko-Biała - APN Góral Istebna  2:2
18.06.16  APN Góral Istebna - KS Bestwinka  9:0
W końcowej tabeli sezonu drużyna APN Góral Istebna zajęła 
trzecie miejsce.
Poniższy materiał przygotował Rafał Legierski
Młodzi piłkarze APN Góral Istebna reprezentowali klub 
na turnieju w Jasienicy w kategorii 2006/07, na którym 
pokazali się z bardzo dobrej strony i gdyby nie brak kon-
centracji w meczu półfinałowym to najprawdopodob-
niej turniej   byłby wygrany (w meczu półfinałowym po 7 
minutach nasi zawodnicy prowadzili 4:0, by po następ-
nych 7 remisować już 4:4 – przegrana w rzutach kar-
nych). W meczu o 3 miejsce bezdyskusyjna wygrana.  
Roczniki 2007/08/09 brały udział w silnie obsadzonym tur-
nieju Gwarek Cup 2016, w którym po meczach elimina-
cyjnych nie udało się zakwalifikować do Ligi Mistrzów na-
tomiast Górale wygrali odnosząc 5 zwycięstw bez żadnej 
straty punktów!!!
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ZAJĘCIA TEATRALNE DLA DZIECI
23 lipiec- amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej

godz. 13:00 – 16:00
Darmowe spektakle i zajęcia teatralne dla dzieci

SZCZEGÓŁY NA PLAKACIE POWYŻEJ
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''Polska Biega''- ła w Istebnej Zaolziu

Regionalny Konkurs  Kulinarny

Najmłodsi uczestnicy zawodów
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zjazd zowadów

Wystawa Twórczości
Ludowej str. 25

140 lat Szkoły w Rastoce

Dzień Matki w Kosarzyskach

Turniej Piłkarski O Puchar Wójta

Bilety
Wczasy

Wycieczki
Kolonie  Obozyi

www mea-travel pl. .

Istebna, Dzielec 1643
tel.: 33 444 60 43
istebna@mea-travel.pl
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