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Msza św. na Trójstyku

Zespół Istebna - Grand Prix TKB

Zespół Koniaków - Złote Serce Żywieckie

Pamiątkowa statuetka od prezydenta z okazji jubileuszu zespołu

Złote Żywieckie Serce i Srebrna Ciupaga w Zakopanem

Witam po wakacjach wszystkie 
dzieci i młodzież. Wypoczęci i peł-
ni energii powróciliście do swoich 
kolegów, nauczycieli i wycho-
wawców.

Życzę Wam w nowym roku 
szkolnym 2011/2012 ochoty do 
nauki i osiągania wspaniałych 
wyników. Życzę także rozwijania 
swoich różnorodnych talentów 
i uzdolnień oraz wielu wspania-
łych osiągnięć w działalności kul-
turalnej i sportowej.

Nauczycielom, wychowawcom 
i katechetom życzę wiele satysfak-
cji w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wójt Gminy, Danuta Rabin
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Lourdes

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Światowe Dni Młodzieży

VIDES Polska znowu w akcji

2 miliony młodych na lotnisku w Madrycie Stadion Real Madryt Madryt

Wójt Gminy Istebna Danuta Rabin i zastępca  wójta Henryk Gazurek wręczają puchary dowódcom drużyn

Zbiórka drużyn przed zawodami

str. 18

str. 17

str. 7



Nasza Trójwieœ

Wrzesień 2011  Nasza Trójwieœ Strona 3

Wójt Gminy
informuje

DOTAcje DO STuDNI
Informuje się,  że wnioski o dotację na budowę grupowych 

urządzeń zaopatrzenia w wodę można składać w terminie do 
31 marca 2012r, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Istebna NR 
XXXV/332/2010  z dnia 30 września 2010 r.

Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy 
Istebna II piętro pok. 207 lub telefonicznie 33 855 65 00 wew. 51. 
Treść uchwały wraz z załącznikami dostępna na stronie interne-
towej Urzędu Gminy.

jesienna zbiórka elektrozłomu odbędzie się
w dniach od 20 września  do 22 września br.

Wieś jaworzynka - 20 września 2011 (wtorek), obok Szkoły 
Podstawowej Nr 1
Wieś Koniaków - 21 września 2011 (środa), przy OSP 
w Koniakowie Centrum
Wieś Istebna - 22 września 2011 (czwartek), parking przy 
oczyszczalni na Tartaku

INfORMujeMy, Że MOŻNA ODDAWAć
NASTęPujący SPRZęT:

– urządzenia gospodarstwa domowego
   (miksery, lodówki, czajniki, roboty kuchenne itp.)
– sprzęt informatyczny (komputery, monitory)
– urządzenia audio-wizualne (telewizory, kamery)
– elektronarzędzia
– oraz każde inne urządzenie wykorzystujące prąd
– zużyte baterie i akumulatory
Sprzęt będzie odbierany w godzinach od 10.00-16.00 
w wyznaczonych punktach jeden dzień w każdej wsi. 
Inny sprzęt niż wymieniony nie będzie odbierany!

Rada Gminy informuje

W dniu 31 sierpnia 2011 r. o godz. 9.00 odbyła się IX 
sesja Rady Gminy Istebna. Sesji przewodniczył Przewod-
niczący Rady Gminy Istebna jan Gazur. Na sesji podjęto 
uchwały w następujących sprawach:

Nr DC/50/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 
2011 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2011.

Nr IX/51/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 
2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna.

Nr IX/52/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 31 sierpnia 2011 
w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Społeczno 
- Kulturalnego „Istebna" z siedzibą w Istebnej.

Teksty uchwał publikowane są w Biuletynie Informa-
cji Publicznej urzędu Gminy Istebna. T. Łaszewska

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Żywiecki Raj” informuje 
o możliwości składania wniosków 
o przyznanie pomocy w ramach 

działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego 
PROW 2007 – 2013, na konkursy:

• „Małe projekty”, w terminie od dnia 16 sierpnia 2011 r. do 
dnia 14 września 2011 r.

• „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, w terminie 
od dnia 1 września 2011 r. do dnia 23 września 2011 r. 

• „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, w ter-
minie od dnia 1 września 2011 r. do dnia 23 września 2011 r. 

• „Odnowa i rozwój wsi”, w terminie od dnia 1 września 
2011 r. do dnia 23 września 2011 r. 

Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.leader-
zywiec.pl

Podziękowanie
Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Ślą-

skiego - Koło w Cieszynie składa podziękowanie za pomoc w 
udostępnieniu samochodu w celu przewiezienia osób niewi-
domych i słabowidzących biorących udział w Rajdzie w dniu 
1 i 3 września br. z Istebnej Bucznik do Schroniska Zaolzianka 
i z powrotem. Pozostajemy z szaunkiem i wdzięcznością

Prezes Zarządu Koła PZN, Józef Madecki

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie uprzejmie in-

formuje, iż na terenie Gminy Istebna czynności urzędowego 
lekarza weterynarii w zakresie badania mięsa przeznaczone-
go na użytek własny wykonuje lekarz weterynarii Ryszard 
Buzek. Wobec tego przekazuję dane dot. kontaktu: lek. wet. 
Ryszard Buzek Istebna 1413, tel. 604 183 336.

Z poważaniem
Bogusław Kubica Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania dla Straży Granicznej z Cieszyna, 

Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce, Dyrekcji Gim-
nazjum w Istebnej, Kierownictwa Marketu „Rema”, p. Tadeusza 
Witosa, rodziców i personelu Przedszkola „Smerfokolandia” w Ja-
worzynce oraz wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pomogli 
w organizowaniu Festynu „Dnia placka, kubusia i kapuścioka”.

Dyrekcja Przedszkola
„Smerfokolandia” w Jaworzynce

Serdeczne podziękowania za udział w pogrzebie

śp. Rafała Wałacha

Przedstawicielom samorządowców,
zespołom i kapelom regionalnym

oraz wszystkim uczestnikom

składa żona i synowie

l 15 września br. Mija termin płatności III raty podatku rolnego, 
od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych.

l Od 1 do 30 września br. Rolnicy mogą składać wnioski o 
zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej (wnioski można odebrać w pok. 113 Urzędu Gminy).
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Wybory do Sejmu i do Senatu RP
9 października 2011

W dniu 9 października 2011r. odbędą się wybory do Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Na terenie Gminy Istebna głosować będzie można w 
sześciu tych samych stałych obwodach głosowania(w załą-
czeniu obwieszczenie Wójta Gminy Istebna z dnia 5 wrze-
śnia 2011r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach 
stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych 
siedzibach odwodowych komisji wyborczych, lokalach ob-
wodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych ko-
misji wyborczych właściwych do głosowania koresponden-
cyjnego, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 9 
października 2011 r.)     

Urząd Gminy w Istebnej informuje, że istnieje możliwość 
głosowania przez pełnomocnika.

Z możliwości tej będą mogli skorzystać wyborcy, którzy 
najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat oraz wyborcy, 
którzy posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający 
równoznaczne orzeczenie organu rentowego.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głoso-
wania jak również zgody na przyjęcie pełnomocnictwa na-
leży składać  w Urzędzie Gminy w Istebnej pok. 200 w go-
dzinach pracy Urzędu najpóźniej do dnia 29 września 2011 
roku

Zgodnie z art. 61 a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
– Kodeks wyborczy, wyborca niepełnosprawny o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może także 
głosować korespondencyjnie. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być 
zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gmi-
ny Istebna  do 21 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 
września 2011 r. 

Zgłoszenie, o którym mowa może być dokonane ustnie, 
pisemnie, faksem pod nr 33-855-65-00 oraz w formie elektro-
nicznej na adres wybory@istebna.eu 

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), 
imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wybor-
cy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy 
do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, 
których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałe-
go zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. 
Do niniejszego zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orze-
czenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia 
niepełnosprawności. 

Wyborca niepełnosprawny, który zgłosi zamiar głosowa-
nia korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy pakiet 

wyborczy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Pa-
kiet wyborczy może zostać doręczony przez upoważnione-
go pracownika lub przesłany za pośrednictwem operatora 
publicznego 

uWAGA! 
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnospraw-

nego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie 
przez pełnomocnika jest wyłączone.

Więcej informacji dotyczących wyborów na stronach:
www.ug.istebna.pl w zakładce aktualności – wybory do 

Sejmu RP i do Senatu RP
www.kbw.bielsko.pl w zakładce aktualności
Urząd Gminy Istebna informuje o możliwości dopisania 

się do spisu wyborców, do rejestru wyborców jak również 
o możliwości otrzymania zaświadczenia o prawie do gło-
sowania:

Wyborca zmieniający  miejsce pobytu przed dniem wy-
borów otrzymuje na swoje żądanie    zaświadczenie o prawie 
do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Zaświadczenia wydawane są dla mieszkańców zameldo-
wanych na pobyt stały na terenie naszej  gminy.

W/w  zaświadczenia wydaje Urząd Gminy  Istebna pok. 
200 w godzinach  pracy urzędu do dnia  07.10.2011 roku

- Wyborca  przebywający czasowo na  obszarze gminy w 
okresie obejmującym  dzień wyborów jest dopisywany  do 
spisu  wyborców na  jego wniosek  wniesiony do urzędu  
gminy  najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia  
4 października 2011 roku.

W/w  przepis  stosuje  się  również  do wyborcy  nigdzie  
niezamieszkałego  przebywającego  na obszarze  gminy.

- Wyborca niepełnosprawny  na swój wniosek wniesiony 
do urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed  dniem wy-
borów  tj. do dnia  26.09.2011 roku  może  być wpisany  do    
spisu wyborców w  wybranym  przez siebie obwodzie  gło-
sowania  spośród  obwodów  głosowania  na obszarze gminy 
właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

- Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez 
zameldowania na pobyt stały mogą być wpisani  do  re-
jestru  wyborców  jeżeli  złożą w  tej  sprawie w urzędzie  
gminy  pisemny  wniosek wraz ze  wskazaniem  adresu  
ostatniego  zameldowania  na  pobyt  stały  poza  obsza-
rem  gminy.

W/w przepis stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie 
niezamieszkałego przebywającego stale na obszarze gminy.

- Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod in-
nym adresem aniżeli adres ich zameldowania na  pobyt  stały  
na  obszarze  tej  gminy  mogą  być  wpisani  do  rejestru 
wyborców pod adresem  stałego zamieszkania jeżeli  złożą  w 
tej sprawie w urzędzie  gminy wniosek  wraz ze wskazaniem  
adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze 
gminy.

Wybory do Sejmu i do Senatu RP - 9 października 2011
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O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Istebna z dnia 5 września 2011 r.

w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych odwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych do głosowania korespondencyjnego, w wybo-
rach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.

Na podstawie art.16 § 1 i art. 61a § 1   ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz. U.  Nr 21, poz. 112, nr 26, 
poz.134, Nr 94, poz.550, Nr 102, poz.588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz.889), w związku z art.14 ust.2 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (DZ. U Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz.588, Nr 147, 
poz. 881 i Nr 149, poz.889.) z uchwałą nr XXXVIII/352/2006 Rady Gminy Istebna z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie podziału 
gminy Istebna na obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 99, poz. 2739)

Wójt Gminy Istebna podaje do wiadomości publicznej, informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych 
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji 
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wybor-
czych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.:

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Część sołectwa Istebna obejmująca przysiółki: Jasnowice, 
Suszki, Szymcze, Las, Gazury, Kiepki, Miki,
Krzyżowa, Glinianne, Centrum, Dzielec, Potoczki, Wojtki, Kępka, 
Kawule, Kulonki, Kubale, Michałki, Haratyki, Kohuty, Burowie, 
Szarce, Wojtosze, Beskid, Matyska, Bryje, Poloki

Gminny Ośrodek Kultury  
 (1 piętro)  Istebna

2 Część sołectwa Istebna obejmująca przysiółki: Mlaskawka, 
Łączyna, Skała, Zadolina, Brzestowe, Leszczyna, Stecówka, 
Pietroszonka, Murzynka, Andziołówka, Bucznik, Połom, 
Kawulonka, Tartak-Olza, Zagroń, Olecki, Wyszni Pole, 
Kubalonka, Mraźnice, Wilcze, Tokarzonka, Polanka, Bystre, 
Dupne, U stawu, Mikszówka, Słowioczonka, Bźniokowa

Gminny Ośrodek Kultury   (parter)  Istebna
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych, siedziba obwodowej 

komisji wyborczej właściwa dla głosowania
korespondencyjnego

3 Część sołectwa Jaworzynka obejmująca przysiółki: Za Groń, 
Duraje, Małyjurki, Szkawrany, Wawrzacze, Waszuty, Klimasy, 
Łupienie, Korbasy, Bestwiny, Łabaje, Dragony, Biłki, Droga na 
Łacki, Łacki, Słowioki, Ondrusze, Groń

Szkoła Podstawowa Nr 1 (parter)  Jaworzynka
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych

4 Część sołectwa Jaworzynka obejmująca przysiółki: Zapasieki 
Dolne i Górne, Szkawlonka, Rozceście, Bobczonka, Wielki 
Potok, Wyrchczadeczka, Śliwkula, Siwoniowskie, Stefanka, 
Szyroki, Krężelka, Maciejka, Na Potoku, Zakikula, Kikula, 
Czadeczka Dolna i Górna, Gorzołki, Stańki, Klimki, Buki, 
Krzyżowa, Czerchla, Byrty, Małysze, Jasie, Czepczory

Szkoła Podstawowa Nr 1
 (1 piętro)  Jaworzynka

5 Część sołectwa Koniaków obejmująca przysiółki po prawej 
stronie drogi krajowej od granicy sołectwa Istebna do granicy 
gminy Milówka

Szkoła Podstawowa Nr 1 (świetlica)  Koniaków
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych

6 Część sołectwa Koniaków obejmująca przysiółki po lewej 
stronie drogi krajowej od granicy sołectwa Istebna do granicy 
gminy Milówka

Szkoła Podstawowa Nr 1
(1 piętro)  Koniaków

Informacje:
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 

27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespon-
dencyjnie. Wyborca niepełnosprawny zgłasza wójtowi zamiar głosowania korespondencyjnego, w terminie do dnia 18 wrze-
śnia 2011 r. Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 9 października 2011 r. od godziny 700 do 2100, bez przerwy.

                                                                                                                 Wójt
                                                                                                         /-/ Danuta  Rabin

Wybory do Sejmu i do Senatu RP - 9 października 2011
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II Msza św. na Trójstyku Polsko-czesko-Słowackim
To już po raz trzeci na Trójstyku Polsko-czeszko- Sło-

wackim w sobotę 27.08 br. o godzinie 10 odbyła się Msza 
św. trzech Narodów. Zorganizowały ją Diecezje Żylińska, 
Ostrawsko-Opawska oraz Bielsko- Żywiecka we współpracy z 
gminą Cierne, Grupą Gmin Jabłonkowskich oraz Gminą Istebna. 
Ta piękna inicjatywa łączy ludzi, spaja nasze państwa. Pogoda 
dopisała, więc już od godzin rannych zaczęli przybywać miesz-
kańcy okolicznych miejscowości. Jedni gromadzili się w koście-
le p.w. Matki Boskiej Frydeckiej w Jaworzynce Na Trzycatku, 
skąd wraz z biskupem Tadeuszem Rakoczym z Diecezji Biel-
sko-Żywieckiej w procesji przeszli na Trójstyk. Od strony Czech 
procesje przyprowadził Biskup Ostrawsko-Opawski franciszek 
Lobkowicz, a ze Słowacji biskup Żyliński Tomasz Galis.

Na Trójstyk przybyli także przedstawiciele władz samorzą-
dowych i lokalnych. 

Polaków reprezentowali: Andrzej Pilch - wicestarosta cie-
szyński, Jan Kawulok - wice marszałek Sejmiku Śląskiego, Hen-
ryk Gazurek - wice wójt gminy Istebna, Jan Gazur - przewod-
niczący Rady Gminy w Istebnej i Robert Piętka- wójt Milówki, 
radni Gminy Istebna oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Słowaków reprezentowali: Żupan Juraj Blanar - przew. Żilin-
skeho Samosprawneho Kraja, wójt Ciernego Paweł Gomola.

Czechów reprezentowali: Ludomir Zaoralek - wiceprze-
wodniczący deputowanych Parlamentu Czeskiej Republiki, 
Alfred Michalik - poseł, Širch Ladislav - poseł i Jerzy Wziętek- 
wice hetman kraje i starosta Hrczawy.

Przed rozpoczęciem mszy św. wszystkich zebranych przy-
witał przew. Rady Gminy Istebna Jan Gazur, który zwrócił się 
do zebranych następującymi słowami:

Wasze Ekscelencje,
Księża Bizkupi z Polski, Czech i Słowacji
Księża celebransi oraz osoby duchowne przybyłe z naszych 

trzech państw
Szanowni Państwo reprezentujący władze samorządo-

we wszystkich szczebli z województwa śląskiego, Żylińskiego 
i ostrawskiego

Drodzy uczestnicy Mszy Świętej na Trójstyku.
Już po raz trzeci tu w Jaworzynce, ale tuż przy Ciernym 

i Hrczawie spotykamy się, aby nasze bardzo dobre trans granicz-
ne kontakty i współpracę wzbogacić o wymiar duchowy. To dla 
nas wielka chwila, że pod przewodnictwem pasterzy naszego 
kościoła możemy się wspólnie modlić do naszego trój jedynego 
Boga w różnych, ale jak bardzo podobnych, słowiańskich języ-
kach.

Jest to zarazem pierwsze nasze wspólne, modlitewne spotka-
nie w czasie kiedy ten, który tak bardzo pokochał nasze trzy na-
rody- Jan Paweł II jest już błogosławionym. Wierzymy, że w dniu 
dzisiejszym jego duch jest wśród nas.

Jeszcze nie tak dawno zadawaliśmy sobie pytanie, czy msza 
na Trójstyku to dobry pomysł i czy stanie się ona swoista tradycją. 
Patrząc na tłumy zebranych(z roku na rok większe) można po-
wiedzieć, że to modlitewne trój spotkanie już ma tradycję i należy 
je kontynuować, Jest to bowiem szczególna okazja, aby razem: 
Polacy, Czesi i Słowacy dziękowali ale i prosili Boga o pomyślność 
naszych narodów.

Szanowni uczestnicy Mszy na Trójstyku!
W imieniu władz samorządowych Gminy Istebna, jako go-

spodarz witam wszystkich bez wyjątku i dziękuję, że tak licznie 
skorzystaliście z zaproszenia. Szczególnie dziękuję tym, którzy 
zaszczycili nas swoją obecnością w strojach regionalnych.

Pozwólcie jednak, że imiennie przywitam wielce znamienitych 
gości którzy są wśród nas. Przywitał wszystkich tych którzy są wy-
mienieni w I części artykułu.

Jednocześnie z tego miejsca  pragnę podziękować biskupom. 
Tadeuszowi Rakoczemu ordynariuszowi diecezji Bielsko- Żywieckiej, 
Tomaszowi Galisowi ordynariuszowi diecezji Żylińskiej i Franciszko-
wi Lobkowiczowi za przewodniczenie mszy świętej.

Serdeczne podziękowania składam na ręce dziekana dekana-
tu istebniańskiego ks. prałata Jerzego Palarczyka, który osobiście 
nadzorował przygotowania do tej uroczystości.

Dziękując za uwagę i wierząc, że tradycji stanie się zadość za-
praszam za rok.

  Słowa powitania wygłosił także biskup Bielsko-Żywiecki Ta-
deusz Rakoczy, który stwierdził, że pomysł tej mszy św. jest bardzo 
udany, bo tutaj łączą ludzi więzi rodzinne, sąsiedzkie i kulturowe. 
Przypomniał też słowa błogosławionego Jana Pawła II, który od-
słonił duchową jedność Zachodu i Wschodu. To papież pomagał 
zdobywać wolność, jesteśmy jego niewypłacalnymi dłużnikami. W 
Bielsku powstaje „Arka Młodych” do której powstania przyczynił 
się ks. Jerzy Palarczyk i Paweł Stańko z Jaworzynki. Jest to boga-
ty program, który może przynieśc wspaniałe owoce. Biskup pod-
kreślił też, byśmy „swój dom budowali na skale naszej wiary”. Nie 
można powiedzieć Bogu „nie”, bo z Bogiem żyliśmy od tysiąclecia, 
z nami jest Maryja i święci, Patronowie Europy i naszych krajów. 
Biskup zakończył swoje przywitanie słowami: „Szczęść Wam Boże 
do wyznawania wiary”.

  Mszę św. w języku czeskim odprawił ks. biskup Ostraw-
sko-Opawski Franciszek Lobkowicz, który wygłosił też homilię. 
Mówił podobnie jak biskup Rakoczy o korzeniach chrześcijan 
naszych krajów, wspólnocie europejskiej i wzajemnej miłości 
i braterstwie. Celebrantami byli biskupi wymienieni wyżej i 
wszyscy księża z dekanatu istebniańskiego oraz sąsiadujących 
gmin słowackich i czeskich.

Przew. Rady Gminy Istebna Jan Gazur na zakończenie po-
dziękował jeszcze raz wszystkim uczestnikom mszy św. oraz 
starostom  Hyrczawy, Ciernego i Wójta Gminy Istebna za współ-
pracę przy organizacji tej uroczystości.

Podziękował pracownikom tych gmin i wszystkim, których 
nie sposób wymienić, za ich starania, aby temu spotkaniu nadać 
uroczysty charakter. Dziękował strażakom OSP z Jaworzynki, 
Istebnej I Koniakowa za ochronę imprezy i wystawienie punktu 
medycznego, szczególnie komendantowi gminnemu ZOSP RP 
druhowi Stanisławowi Legierskiemu oraz prezesom, pocztowi 
sztandarowemu z Jaworzynki Centrum. Obecny były również 
poczty sztandarowe Beskidzkiego Oddziału Górali Żywieckich 
i Śląskich.

Szczególnie serdecznie podziękował budowniczym ołtarza 
firmie Józefa Dragona z Jaworzynki oraz Piotrowi Buremu z Tar-
taku w Istebnej za przewóz ławek. Obecni byli przedstawiciele 
prasy, radia i telewizji 3 państw. Czas przed mszą św. i po mszy 
uświetniły zespoły regionalne - „Mali Zgrapianie” i „Kapela Mo-
niki Wałach”.

Spotkanie zakończyło podziękowanie dla wszystkich miesz-
kańców gmin przy granicznych, a także tych, którzy przybyli tu 
spoza naszych gmin, aby budować wspólnotę Europy przez 
najważniejsze wartości w życiu, które przez swoją tradycję kul-
turę i religię powinne nas łączyć. Po zakończeniu mszy św. od-
był się wspólny posiłek oraz występy zespołów regionalnych z 
państw przygranicznych Czech, Słowacji i Polski.

Do zobaczenia w przyszłym roku!
Krystyna Rucka 
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Za górami, za lasami bawią się dzieci
z animatorami czyli jak młodzi

wolontariusze VIDeS pracują z dziećmi
Rzeczą normalną, wręcz obowiązkową stała się wakacyjna 

akcja dla dzieci z Trójwsi Beskidzkiej (Istebnej, jaworzyn-
ki i Koniakowa) organizowana i prowadzona przez młodych 
wolontariuszy i animatorów Stowarzyszenia VIDES, która rok 
rocznie odbywa się w czasie jednego tygodnia wakacji.

- Co roku towarzyszy nam inne hasło, temat, nad którym 
wraz z dziećmi się zatrzymujemy - mówi jedna z wolontariu-
szek. - Tym razem tematem i mottem przewodnim tygodniowej 
pracy było hasło „Od ziarenka do bochenka".

Przez, cały tydzień dzieci spotykały się z animatorami w 
pobliskich szkołach, gdzie czekała na nich wspólna zabawa, 
tańce, śpiewy oraz upragnione przez wszystkich warsztaty 
tematyczne, na których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Plastycy poznawali nowe techniki dekoracji, aktorzy pisali i 
grali w przedstawieniach teatralnych, muzycy ćwiczyli śpiew 
oraz uczyli się nowych, pięknych piosenek, przyrodnicy ba-
dali pobliski teren w poszukiwaniu nowych, nieznanych im 
jeszcze roślin, a sportowcy mieli okazję wykazać się na bo-
isku podczas wielu gier zespołowych. Wśród radości i zaba-
wy był czas na spotkania w małych grupach, aby rozmawiać, 
dyskutować, a przez to formować siebie i uczyć się dobrych 
nawyków. Tematem tych spotkań był szacunek do chleba, 
oraz zwrócenie uwagi dzieci na to, że wszystko w życiu za-
czyna się od małego ziarenka (nasze talenty, powołanie), aby 
mogło dać dorodny bochenek.

Pierwszy raz w historii akcji wakacyjnych gościliśmy w na-
szych progach kapłana. Nie była to przypadkowa osoba, po-
nieważ o. Dariusz jest misjonarzem w zgromadzeniu ojców 
Pijarów, pracujący długie lata w Kamerunie, a teraz przebywa 
w Krakowie. Wraz z dwoma klerykami prezentowali dzieciom 
afrykańskie stroje, instrumenty, a także zabawy, które wśród 
kameruńskich dzieci robiły furorę. Oprócz wielu śmiechów i 
radości o. Dariusz siał wśród dzieci ziarenko słowa o swoim 
powołaniu, swojej pracy na misjach.

Dniem wyjątkowym był dzień wycieczki edukacyjne - kra-
joznawczej do Muzeum chleba w Radzionkowie. W muzeum 
dzieci oglądały film o tym, jak powstaje chleb, jaka jest jego 
historia, miały krótką prelekcję o szacunku do każdej kromki 
chleba, którą wygłosił sam dyrektor muzeum, pan Piotr Man-
kiewicz, który jest także założycielem i twórcą tego muzeum. 
Wraz z przewodnikiem dzieci zwiedzały liczne wystawy eks-
ponatów związanych z wyrobem chleba i nie tylko. Najcie-
kawszym momentem lekcji w muzeum były samodzielne 
warsztaty z ciastem, gdzie każde dziecko robiło swój orygi-
nalny wypiek, który po zakończeniu lekcji muzealnej mogło 
odebrać w bacówce.

Kolejnym punktem naszej wycieczki była Bazylika w Pie-
karach Śląskich, gdzie dzieci polecały Matce Bożej swe naj-
skrytsze intencje, śpiewały pod pomnikiem Jana Pawła II 
oraz spacerowały po dróżkach.

Zwieńczeniem tygodniowych spotkań było wspólne 
świętowanie wszystkich dzieci z trzech miejscowości na 
terenie amfiteatru „Pod Skocznią" w Istebnej. Na scenie 
dzieci z każdego warsztatu prezentowały efekty swojej pra-
cy. Wielką niespodzianką w tym wyjątkowym dniu, był po-
kaz strażacki dla dzieci, który przygotowali strażacy z OSP 
Istebna Centrum.

Akcja w liczbach: w akcji brało udział ok.180 dzieci, któ-
rymi opiekowało się 30. wolontariuszy, pracujących 7 dni, 
średnio po 5 godz. dziennie.

Kolejne dobre doświadczenia, uśmiechy i radość dzieci, 
zadowolenie rodziców - to tylko niektóre z owoców pra-
cy młodych wolontariuszy z Trójwsi. Już są plany na dalszą 
pracę z dziećmi w ciągu nowego roku szkolnego, aby dalej 
stwarzać dzieciom alternatywne formy spędzania wolnego 
czasu, uczyć pracy w grupie oraz wyzwalać radość i uśmiech 
w każdym dziecku.

Chcemy również złożyć serdeczne podziękowania:
Dla Pani Wójt, Danuty Rabin,
Dla Dyrekcji szkół, w których odbywały się zajęcia;
pani Danuty Legierskiej, pani Grażyny Przybyła
oraz pana Bogdana Ligockiemu,
Dla obsługi tych szkół,
Dla naszych darczyńców:
Państwa Barbary i Grzegorza Kulik
oraz pana Leszka Łazarczyka,
Dla strażaków z OSP Istebna Centrum.
Jeśli ktokolwiek jest zainteresowany naszą działalnością lub 

chciałby wesprzeć naszą pracę, prosimy o kontakt: S. Halina 
Koćwin - Tel: 662 626 786, e-mail: kocwinekh@op.pl, Karina 
Czyż - Tel: 502 244 896, e -mail: karina.istebna@gmail.com

Wolontariusze VIDES Polska

1 września 2011 roku w szkołach podstawowych 
i w gimnazjum na terenie gminy Istebna naukę rozpoczę-
ło 1397 uczniów i tak:

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Istebnej 305
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Istebnej 51
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce 228
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworzynce 38
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koniakowie 223
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Koniakowie 64
w Gimnazjum w Istebnej 488

Wychowaniem przedszkolnym objęte jest 359 dzieci w 
tym w oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych 
uczy się 172 dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.

Natomiast do Gminnego Przedszkolu w Istebnej, do 
Przedszkoli Niepublicznych w Istebnej i w Jaworzynce oraz 
do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Koniakowie uczęszcza 187 dzieci 3, 4 i 5 letnich.

Od 1 września 2011 r. rozpoczęło działalność Przedszkole 
Niepubliczne im. św. Józefa w Istebnej Andziołówce prowa-
dzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP.

Jest to już trzecie przedszkole niepubliczne na terenie 
gminy Istebna.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Koniakowie nastąpiła zmia-
na na stanowisku dyrektora szkoły. Z dniem 31 sierpnia 2011 
r. stanowisko dyrektora przestała pełnić Pani mgr Danuta Le-
gierska, a od 1 września 2011 r. funkcję dyrektora powierzo-
no Panu mgr Andrzejowi Ryłko.

Opracowała:
Bronisława Juroszek

Z  życia  szkół
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….żie nasze żywobyczi 
liczóne na chwile ….

Podziękowanie dla Rafała Wałacha,
filologa klasycznego i folklorysty

z Krzyżowej
Jakby na przekór wszystkiemu, w czasie największego 

święta folklorystycznego Tygodnia Kultury Beskidzkiej, kiedy 
kalendarzyk każdego muzykanta, wypełniony jest wieloma 
koncertami odchodzi na wieczne spoczywanie Rafał Wałach 
niesiony dźwiękami skrzypiec wielu beskidzkich muzykan-
tów, kolegów i  swoich wychowanków. Urodzony 27 kwiet-
nia 1959 roku w Istebnej 
w zacnej rodzinie Danuty 
i Józefa Wałacha. W roku 
1986 roku ukończył studia 
na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim w Lublinie. Stu-
diował filologię klasyczną. 
Po trzecim roku studiów ob-
rał specjalizację na kierunku 
językoznawstwa ogólnego, 
badając struktury językowe 
po łacinie i języku polskim. 
Pracę magisterską napisał 
na temat „Funkcji syntak-
tycznych przyimków w ła-
cinie klasycznej i w języku 
polskim”. Studia, które trwa-
ły nie przeszkadzały w jego 
największym zamiłowaniu 
do muzyki w tym głównie 
muzyki organowej. Jej po-
został wierny pełniąc funkcje 
organisty w wielu kościo-
łach. Po skończeniu studiów 
rozpoczyna się jego wielka 
fascynacja muzyką ludową, 
którą postanowił interpre-
tować według własnej wizji 
beskidzkiego muzykanta. W 
roku 1987 zakłada dziecięcy 
zespół folklorystyczny „Cza-
deczka” oraz kapelę „Jetelin-
ka”. Te zainteresowania wypełniały całe jego życie. 

Dziś w krótkiej refleksji nie czas jeszcze na zbudowanie ca-
łościowego biogramu tego dokumentalisty. Refleksja niniej-
sza jest jedynie podziękowaniem za jego trud, który wniósł w 
dokumentowanie historii i kultury istebniańskiej ziemi. Słowa 
podziękowania należą się Rafałowi Wałachowi za zwrócenie 
uwagi na właściwe, rozsądne i mądre sposoby zapisywania 
istebniańskiej gwary,  w takiej formie, aby była ona najbliższa 
jej fonetycznemu brzmieniu. To właśnie w tej sprawie napi-
sał kilka artykułów do  „Naszej Trójwsi”. Treść tych artykułów 
jest nowatorska i zwraca uwagę na ważny problem zapisu 

Ocalmy od zapomnienia
gwary celem oddania właściwej brzmienia 
r- frykatywnego labializacji czy brzmienia 
dwuznaków, a jednocześnie zatrzymania 
jej lokalnego kolorytu. Systematycznie 
prowadził badania nad ludową muzyką 

Beskidu Śląskiego i góralskimi pieśniami. Rezultatem tej na-
ukowej pracy są dwa tomy wydanych pieśni górali istebniań-
skich. „Śpiewniki istebniańskie” zawierają wszystkie pieśni 
zamieszczone w latach 1934-1938 w trzytomowym zbiorze 
”Pieśni ludowe z Polskiego Śląska”. W opracowaniu tym - jak 
sam pisał - zapis tekstów – udziwniony, jednak niezmieniony. 
Usiłuję zapisać wymowę gwarową tekstów  dostępnymi środ-
kami, tj. czcionką literacką. 

W swojej pracy badawczej nie ustawał. Miał swoje zwykłe 
marzenia dokumentalisty: o czym czytamy we wstępie do 
śpiewnika: mam nadzieję, że uda mi się zamieścić te melodie i 
teksty w zeszycie trzecim, gdzie ponadto zgromadziłem wszyst-
kie znane tańce na terenie Trójwsi. 

Zwracał uwagę na właści-
we noszenie ludowego stroju. 
W filmie „Tańce  Beskidu Ślą-
skiego” prezentuje wszystkie 
elementy góralskiego stroju 
wraz z jego zimową odmianą.  
W ten sposób  pozostaje Rafał 
Wałach jako wiecznie żywy 
obiekt opisujący ludowy 
strój. Także do książki o stro-
ju ludowym górali śląskich 
dwukrotnie ubrany prezen-
tował jego wartości zawsze 
za przysłowiowe Boże zapłać. 
Zresztą za przysłowiowe Boże 
zapłać wykonał dla istebniań-
skiej ziemi najtrudniejszą 
pracę - wychowania młodych 
muzykantów, następców i 
kontynuatorów góralskiego 
kulturowego dziedzictwa. 
Włączał się zawsze bardzo 
ochotnie w wiele ważnych 
akcji charytatywnych, sesji 
popularno-naukowych,  pro-
wadził wiele lekcji  z zakresu 
edukacji regionalnej w szko-
łach, zasiadał w jury gwaro-
wych konkursów.

Cenne z punktu widzenia 
naukowego są jego artykuły 

do „Języka Polskiego”, gdzie 
zamieszczał również recenzje i teksty gwarowe w fonetycznym 
brzmieniu i zapisie.  Tego nie potrafił nikt zrobić i napisać, taj-
niki językoznawstwa dialektycznego znał na naszej ziemi Rafał 
Wałach. Nigdy nie odmówił pomocy tym, którzy przychodzili 
i poszukiwali materiałów,  jego wiedzy i konsultacji. Za ważne 
wypełnienie luki w dokumentowaniu istebniańskiej gwary, pie-
śniczki i muzyki z serca  Rafałowi Wałachowi dziękuję staropol-
skim podziękowaniem w istebniańskim brzmieniu Boże zapłać. 
Mam nadzieję, że  jego synowie Martin i Benjamin oraz żona 
Monika opracują całościowy naukowy biogram   zasłużonego 
dokumentalisty i folklorysty z Krzyżowej. Małgorzata Kiereś

Rafał Wałach z żoną Moniką
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Z działalności Stowarzyszenia   „Pod Ochodzitą” w Koniakowie
i Zespołu Regionalnego „Mały” i  „Duży Koniaków”

Chcemy poinformować czytelników „Naszej Trójwsi” o na-
szej działalności oraz osiągnięciach, których w tym roku było 
bez liku. Działalność Noworoczną zaczęliśmy od św. Szczepa-
na, czyli od drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia. W tym 
bowiem dniu o godz. 11.00 została odprawiona w kościele 
św. Bartłomieja w Koniakowie msza święta, która transmito-
wała TVP Polonia. Nasz zespół włączył się w oprawę muzycz-
ną tej mszy świętej. Następnym wydarzeniem był 18. już Bal 
Góralski. Na tym balu bawiło się 280 osób wraz z wykonaw-
cami. Jak każdego roku Bal otworzyli nasi przyjaciele grają-
cy na trombitach i rogach pasterskich: Tadeusz Rucki, Jan 
Bobkowski i Antoni Adamus. Zagrały nam kapele ze Słowa-
cji „Capki”, Romska Kapela z Czech, Węgierska Kapela „Szol-
gotariari” oraz polskie kapele góralskie: Kazimierza Urbasia 
„Torka”, kapela „Rajwach” z Koniakowa, „Zbójnik” ze Szczyrku, 
kapela z Ochotnicy (Podhale), kapela Sarpacka i kapela ks. 
Janka „Mały Tyniok”.

Kolejnym wydarzeniem był udział w koncercie kolęd i pa-
storałek w kościele pw. Dobrego Pasterza w Istebnej. W tym 
samym kościele 1 maja br. odbył się wielki koncert z okazji 
wyniesienia na ołtarze naszego najukochańszego patrona 
górali, Ojca Świętego Jana Pawła II. Było to dla nas wielkim 
przeżyciem. 

23 czerwca 2011 roku zespół brał udział w otwarciu ba-
cówki na Czubanuli (Barania Góra), a 25 czerwca uczestni-
czyliśmy w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym 
w Czechach w Ołomuńcu.

Kolejne nasze występy to udział w dniach 26 czerwca i 2 
lipca w cyklicznej imprezie Spotkanie z tradycją w Muzeum 
Beskidzkim w Wiśle, które ciekawie i pomysłowo organizuje 
dyrektor muzeum, Małgorzata Kiereś.

16-17 lipca br. uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Festi-
walu „Baciowskie Dni” w Malatinie na Słowacji, a 24 lipca uczest-
niczyliśmy w krajowym, ogólnopolskim Festiwalu w Kętach.

Od 30 lipca do 7 sierpnia występowaliśmy na 48. Tygo-
dniu Kultury Beskidzkiej oraz w Konkursie Festiwalu Folkloru 
Górali Polskich (w ramach TKB). Tam się zaczęło nam darzyć. 
W niedzielę 7 sierpnia wieczorem w amfiteatrze Pod Grojcem 
nasz zespół otrzymał główny laur tego festiwalu „Złote Ży-
wieckie Serce”. Nagrodę tę wręczył nam prezydent RP Bro-
nisław Komorowski, który powiedział m.in.: „To wielkie bo-
gactwo. Kultura ludowa Polski, ta żywotna kultura góralska 
jest wielką nadzieją Polski, która chce się modernizować, ale 
i zachować to co piękne z Polskiej tradycji. A z góralami to 
już tak jest, że u nich wszystko jest najpiękniejsze, najlepsze 
i najwyższe. I góry i woda najczystsza…i koronki są najpięk-
niejsze… Jeszcze się okazało, że najlepszy zespół jest z Ko-
niakowa.”

Radości było co nie miara, gdyż taką nagrodę ostatni raz 
nasz zespół zdobył 20 lat temu pod kierownictwem naszej 
kochanej, nieodżałowanej Zuzki Kawulok. Otrzymując tę 
nagrodę zespół został wytypowany na Międzynarodowy Fe-
stiwal Ziem Górskich do Zakopanego, gdzie też nas spotkał 
zaszczyt, gdyż zdobyliśmy tam Srebrną Ciupagę, a kapela w 
składzie autentycznym Jan Kaczmarzyk i Stanisław Suszka 
otrzymała 1. wyróżnienie. Nasz Zespół Srebrną Ciupagę zdo-
był też 10 lat temu. 

W Żywcu zdobyliśmy też inne nagrody. W kategorii kape-
la w składzie autentycznym:

I miejsce – Jan Kaczmarzyk i Stanisław Suszka
II miejsce - grupa śpiewacza męska
III miejsce - Mistrz i uczeń
31 lipca Zespół Koniaków wystąpił „Na holi – świynty Jón 

niesie mlyka pełny dzbón”. Wzięliśmy też udział w II Jarmarku 
Pasterskim oraz IX Święcie Koronki w Koniakowie. 

Podsumowując ten okres naszych różnorodnych wystę-
pów, bardzo cieszymy się z tych naszych większych i mniej-
szych osiągnięć. Za tymi sukcesami stoi ogrom pracy oraz 
wysiłku kadry kierowniczej zespołu oraz naszej młodzieży.

Informuję też, że moim zastępcą jest już od roku Bartło-
miej Rybka, któremu bardzo serdecznie dziękuję za współ-
pracę.

Dziękuję bardzo kochanej młodzieży, która chce kulty-
wować naszą piękną tradycję Beskidu Śląskiego w muzyce, 
tańcu, śpiewie i obrzędowości.

Bardzo dziękuję Panom: Józefowi Michałkowi i Piotro-
wi Kohutowi za pomysł sceniczny „Na Holi”. Piotr Kohut mi 
powiedział, że: „mioł jawe we śnie, coby tom rzeczywistość, 
kieróm robi na codziyń od 6 lat przeniyść na deski sceny i 
włączyć w program zespołu Koniaków”. Chwała mu za to i 
jeszcze raz składamy wielkie dzięki. Chcę też zaznaczyć, że 
nowych pomysłów zespołowi ciągle trzeba, bo jako auten-
tyczny zespół występujemy w bardzo różnorodnych impre-
zach do których musimy odpowiednio dostosować swój pro-
gram. Występujemy bowiem i w kościele i na dożynkach i na 
hali, na festynach i różnych okolicznościowych imprezach. 
Nie możemy mieć jednego sztywnego programu na wszyst-
kie okazje i to staramy się robić. Byśmy nic nie stracili ze swo-
jej autentyczności. 

Przy okazji dziękuję też wszystkim starym zespolokóm, 
babóm i chłopóm, że chcieli przy tym zagoniónym świecie 
wziąć udział w naszym pięknym górolskim spektaklu.

Bardzo dziękuję z tego miejsca pani Mirosławie Kukuczka, 
szefowej karczmy pod Ochodzitą, bo to ona za „Boże zapłać” 
pozwala nam spotykać się na próbach zespołu dwa, a cza-
sem trzy razy w tygodniu. Bardzo pięknie dziękuję też Wójto-
wi Gminy Pani Danucie Rabin oraz Radzie Gminy Istebna za 
wspieranie działalności naszego stowarzyszenia. Jest to dla 
nas wielka pomoc, bez której ani rusz. 

Myślimy sobie, że jak będzie tak dalej, to nigdy nie zagi-
nie nasza góralska muzyka. Tego nam na każdym festiwa-
lu najbardziej zazdroszczą, że w tym świecie komputerów 
i internetu nasza młodzież i nasze małe dzieci chcą tańczyć, 
śpiewać, grać i mówić po góralsku. A mały narybek rośnie z 
wielką radością dla nas, bo w „Małym Koniakowie” mamy te-
raz aż 35 dzieci od klas 0-6. W tym roku we wrześniu czeka 
nasz zespół wyjazd na Litwę, Łotwę i Estonię, dokąd jedzie-
my na zaproszenie Związku Polaków w tych krajach.

Z pozdrowieniem góralskim Urszula Gruszka
Od redakcji:
W tym roku Rada Gminy uhonorowała panią urszulę 

Gruszkę w czasie XV Dni Istebnej za całokształt działal-
ności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury.
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œZapraszam do przeczytania krótkiego tekstu, który 
nie zmieścił się w poprzednim numerze „NT”, a w którym 
spróbuję podsumować działalność Zespołu Regionalnego 
„Istebna” w roku 2010.

Już na wstępie można powiedzieć, że był to wyjątkowy rok 
jak chodzi o egzotyczne wojaże i dalekie wyprawy. Najważniej-
szym wydarzeniem były lipcowe koncerty w Mongolii, gdzie na 
zaproszenie Ambasady RP w Pekinie prezentowaliśmy nasz folk-
lor na uroczystościach 60-lecia nawiązania polsko-mongolskich 
stosunków dyplomatycznych. Warto dodać, że odwiedziliśmy 
Mongolię jako drugi polski zespół w historii – pierwszym był 45 
lat temu ZPiT Śląsk. Olbrzymie to dla nas wyróżnienie! Dodatko-
wo podczas 12-dniowego pobytu koncertowaliśmy również w 
stolicy Chin – Pekinie oraz w Qingdao nad Morzem Żółtym.

zwłaszcza po prezentacji wesela góralskiego, z którym byliśmy 
w Katowicach w maju, a które niezwykle się podobało, tak wi-
downi, jak i organizatorom pokazu.

Wielkim sukcesem minionego roku było drugie miejsce 
dziewczęcej grupy wokalnej na 44 Ogólnopolskim Festiwalu Ka-
pel i Śpiewaków Ludowych, gdzie zostaliśmy zaproszeni po raz 
pierwszy od wielu lat. Grupa ta zdobyła również drugie miejsce 
na FFGP w Żywcu. Do tego doszły jeszcze nagrody na Żywiec-
kich Godach oraz kilka nagród indywidualnych dla kapeli, śpie-
waków czy instrumentalistów. 

Z licznych występów w przeciągu całego roku, o których 
na bieżąco informowaliśmy czytelników „Naszej Trójwsi” warto 
wspomnieć jeszcze o weekendowym festiwalu w Kościerzynie 
na Kaszubach, gdzie cały jeden dzień poświęcony był kulturze 
istebniańskiej – zarówno śpiewom, tańcom, muzyce, jak i sztu-
ce ludowej czy przysmakom kulinarnym. Tradycyjnie nie mogło 
nas zabraknąć na TKB – tym razem w Wiśle, Żywcu, oraz na na-
szym Festynie Istebniańskim. W Istebnej byliśmy aktywni przez 

Podsumowanie działalności Zespołu Regionalnego „Istebna”
w roku 2010

Dziewczyny z zespołu z dyplomem za zdobycie drugiego miejsca
na festiwalu w Kazimierzu

Zespół podczas koncertu dla telewizji mongolskiej na placu Ułan Bator

Spotkanie delegacji zespołu z Prezydentem miasta Amasya w Turcji

Miesiąc wcześniej również gościliśmy w Azji – nieco jednak 
bliżej, bo w tureckim mieście Amasya, położonym około 600km 
za Stambułem, gdzie wzięliśmy udział w międzynarodowym 
festiwalu folklorystycznym obok zespołów z Meksyku, Tajlandii 
czy Iraku.

Wielce pozytywnym echem odbiły się także styczniowe kon-
certy kolęd i pastorałek, których w sumie w zeszłym roku dali-
śmy osiem. Program ten został bardzo ciepło przyjęty. Zazwy-
czaj śpiewamy przy pełnych kościołach, czasami kilkukrotnie 
bisując, dlatego księża z różnych para� i coraz wcześniej proszą 
nas o rezerwację terminów w kolejnym roku. W styczniu nagrali-
śmy również dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej 
� lm o obrzędzie chodzynio Mikołaji, który niedawno się ukazał. 
Natomiast 6 grudnia kolejny już raz odwiedzaliśmy z kolorowym 
orszakiem domy, co oprócz radości przynoszonej ludziom, cie-
szy się coraz większym zainteresowaniem mediów, stąd, oprócz 
Wojoka prowadzącego „biołych” i „czornych”, szło z nami liczne 
grono fotoreporterów oraz dokumentaliści z Muzeum Śląskiego 
w Katowicach. Z placówką tą nawiązaliśmy bliższą współpracę, 

Główna nagroda TKB dla naszych! 
Zespół Regionalny „Istebna” z Istebnej zdobył GRAND 

PRIX 22 Międzynarodowych Spotkań folklorystycznych 
odbywających się w Wiśle w ramach 48 Tygodnia Kultury Be-
skidzkiej!

Nagrodę w sobotni wieczór 6 sierpnia wręczał zespołowi 
sam prezydent Bronisław Komorowski!

„Istebna” brała udział w konkursie jako jeden z 17 zespo-
łów. Pozostałe grupy były z Czech, Bułgarii, Węgier, Słowacji, 
Rumunii, Słowenii, Czarnogóry, Ukrainy, Łotwy, Turcji, Mek-
syku, Indonezji, Kolumbii, Tajwanu, a także jeszcze dwa inne 
zespoły polskie (z Tarnowa i Szczecina)

Również Rada Artystyczna oceniająca występy była mię-
dzynarodowe, a w jej skład wchodzili: Aleksandra Bogucka 
– przewodnicząca Rady, etnomuzykolog, loan Cocian – cho-
reograf, wiceprezydent Rumuńskiej Sekcji CIOFF (Rumunia), 
prof. Bruno Ravnikar – choreograf, reżyser dźwięku, kompo-
zytor, specjalista w dziedzinie kinetografii (Słowenia), Herbert 
Ullmann – tancerz, folklorysta, prezydent Austriackiej Sekcji 
CIOFF (Austria), prof. Pedro Alonso Palacios Vargas – peda-
gog, reżyser (Meksyk), Jurij Wojnarowski – muzyk, prezydent 
Ukraińskiej Sekcji CIOFF (Ukraina), Michalina Wojtas – cho-
reograf, Milan Zelinka – choreograf, wiceprezydent Czeskiej 
Sekcji CIOFF (Czechy), Małgorzata Słonka – sekretarz Rady.

Wręczając zwycięskie Grand Prix prezydent Bronisław 
Komorowski mówił: Cieszę się bardzo, że najlepszym zespołem 
Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych został zespół z 
Istebnej. Cieszę się razem z Istebną, z Wisłą i całą Polską. Gratu-
luję! Jak się niedawno dowiedziałem zespół „Istebna” obchodzi 
jubileusz 110-lecia istnienia. To w polskich warunkach, pełnych 
przemian, jest niezwykłą wartością. Mam dla Was absolutny 
szacunek. Jeszcze raz gratuluję. Pięknie gracie, pięknie tańczy-
cie, macie wspaniałą i piękną tradycję w regionie, którą warto 
codziennie kultywować.

W związku z jubileuszem „Istebna” otrzymała od prezy-
denta pamiątkową statuetkę z dedykacją:

„Z okazji 110-lecia istnienia Zespołu Regionalnego 
„Istebna” z Istebnej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski 6 sierpnia 2011 roku”

Wielkie gratulacje dla całego zespołu! Bodajże dopiero 
po raz trzeci w historii zwyciężył zespół z Polski!

Przypomnijmy, że Zespół Regionalny „Koniaków” z Konia-
kowa zdobył w tym roku Złote Żywieckie Serce na 42 Festi-
walu Folkloru Górali Polskich. Zespoły z Trójwsi zdominowały 
więc zupełnie tegoroczny Tydzień Kultury Beskidzkiej!

Zdjęcia prezydenta stojącego z Zespołem „Istebna” na wi-
ślańskiej scenie obiegły całą Polskę.

Koncert jubileuszowy Zespołu „Istebna” 
Tegoroczny Tydzień Kul-

tury Beskidzkiej zakończył 
wielki rocznicowy koncert 
naszego Zespołu Regional-
nego „Istebna”. Na scenie 
wiślańskiego amfiteatru za-
prezentowały się różne poko-
lenia zespołu, które tworzyły 
historię tego zespołu, świętu-
jącego 110-lecie istnienia.

Po sobotnim sukcesie 
w Międzynarodowych Spo-
tkaniach Folklorystycznych i 
spotkaniu z prezydentem RP 
Bronisławem Komorowskim 
w niedzielę koncert rozpoczął 

się od kolejnego miłego akcentu -  wręczenia nagród powiatu 
cieszyńskiego w dziedzinie kultury. Jedną z nich, za ochronę 
kultury, otrzymał właśnie Zespół „Istebna”. Nagrody wręczali 
Starosta Cieszyński Czesław Gluza oraz Przewodniczący Rady 
Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Kubicius.

W trwającym ponad dwie godziny koncercie zespół zaprezen-
tował wszystko to, z czego słynął przez lata. Na scenie pojawiło się w 
sumie aż 97 byłych i obecnych członków „Istebnej”. Po wielu latach 
na deskach wiślańskiej sceny znów śpiewały Anna Bury, Jadwiga 
Zabawska i Stanisława Majeranowska – słynne trio, które wystę-
powało już podczas pierwszego Tygodnia Kultury Beskidzkiej w 
roku 1964. Te trzy panie na dzień dzisiejszy razem mają 250 lat! 
Również w tańcu zaprezentowały się różne grupy wiekowe – gru-
pa z lat 70/80 z zespołu prowadzonego przez Annę Bury, grupa 
z czasów kierownictwa Józefa Kawuloka i Elżbiety Legierskiej, a 
także pokolenie, którym kierował Michał Zowada. No i oczywiście 
współczesna grupa z kierownikiem Tadkiem Papierzyńskim.

Gazeta Codzienna
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œZapraszam do przeczytania krótkiego tekstu, który 
nie zmieścił się w poprzednim numerze „NT”, a w którym 
spróbuję podsumować działalność Zespołu Regionalnego 
„Istebna” w roku 2010.

Już na wstępie można powiedzieć, że był to wyjątkowy rok 
jak chodzi o egzotyczne wojaże i dalekie wyprawy. Najważniej-
szym wydarzeniem były lipcowe koncerty w Mongolii, gdzie na 
zaproszenie Ambasady RP w Pekinie prezentowaliśmy nasz folk-
lor na uroczystościach 60-lecia nawiązania polsko-mongolskich 
stosunków dyplomatycznych. Warto dodać, że odwiedziliśmy 
Mongolię jako drugi polski zespół w historii – pierwszym był 45 
lat temu ZPiT Śląsk. Olbrzymie to dla nas wyróżnienie! Dodatko-
wo podczas 12-dniowego pobytu koncertowaliśmy również w 
stolicy Chin – Pekinie oraz w Qingdao nad Morzem Żółtym.

zwłaszcza po prezentacji wesela góralskiego, z którym byliśmy 
w Katowicach w maju, a które niezwykle się podobało, tak wi-
downi, jak i organizatorom pokazu.

Wielkim sukcesem minionego roku było drugie miejsce 
dziewczęcej grupy wokalnej na 44 Ogólnopolskim Festiwalu Ka-
pel i Śpiewaków Ludowych, gdzie zostaliśmy zaproszeni po raz 
pierwszy od wielu lat. Grupa ta zdobyła również drugie miejsce 
na FFGP w Żywcu. Do tego doszły jeszcze nagrody na Żywiec-
kich Godach oraz kilka nagród indywidualnych dla kapeli, śpie-
waków czy instrumentalistów. 

Z licznych występów w przeciągu całego roku, o których 
na bieżąco informowaliśmy czytelników „Naszej Trójwsi” warto 
wspomnieć jeszcze o weekendowym festiwalu w Kościerzynie 
na Kaszubach, gdzie cały jeden dzień poświęcony był kulturze 
istebniańskiej – zarówno śpiewom, tańcom, muzyce, jak i sztu-
ce ludowej czy przysmakom kulinarnym. Tradycyjnie nie mogło 
nas zabraknąć na TKB – tym razem w Wiśle, Żywcu, oraz na na-
szym Festynie Istebniańskim. W Istebnej byliśmy aktywni przez 

Podsumowanie działalności Zespołu Regionalnego „Istebna”
w roku 2010

Dziewczyny z zespołu z dyplomem za zdobycie drugiego miejsca
na festiwalu w Kazimierzu

Zespół podczas koncertu dla telewizji mongolskiej na placu Ułan Bator

Spotkanie delegacji zespołu z Prezydentem miasta Amasya w Turcji

Miesiąc wcześniej również gościliśmy w Azji – nieco jednak 
bliżej, bo w tureckim mieście Amasya, położonym około 600km 
za Stambułem, gdzie wzięliśmy udział w międzynarodowym 
festiwalu folklorystycznym obok zespołów z Meksyku, Tajlandii 
czy Iraku.

Wielce pozytywnym echem odbiły się także styczniowe kon-
certy kolęd i pastorałek, których w sumie w zeszłym roku dali-
śmy osiem. Program ten został bardzo ciepło przyjęty. Zazwy-
czaj śpiewamy przy pełnych kościołach, czasami kilkukrotnie 
bisując, dlatego księża z różnych para� i coraz wcześniej proszą 
nas o rezerwację terminów w kolejnym roku. W styczniu nagrali-
śmy również dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej 
� lm o obrzędzie chodzynio Mikołaji, który niedawno się ukazał. 
Natomiast 6 grudnia kolejny już raz odwiedzaliśmy z kolorowym 
orszakiem domy, co oprócz radości przynoszonej ludziom, cie-
szy się coraz większym zainteresowaniem mediów, stąd, oprócz 
Wojoka prowadzącego „biołych” i „czornych”, szło z nami liczne 
grono fotoreporterów oraz dokumentaliści z Muzeum Śląskiego 
w Katowicach. Z placówką tą nawiązaliśmy bliższą współpracę, 

Zespoły prezentowały się zarówno oddzielnie, jak i we 
wspólnych tańcach czy śpiewach. Wiele solówek zostało za-
aranżowanych z towarzyszeniem instrumentów pasterskich, 
na których grał Janko Macoszek. Cała kapela liczyła 13 osób 
– obecnych muzykantów grających zespołowi, grających 
niegdyś, a także gościnnie wspierających zespół od czasu do 
czasu.

Sympatyczną ciekawostką był występ Elżbiety Poloczek, 
obecnie siostry zakonnej, a kilkanaście lat temu również 
członkini zespołu. Pod koniec programu męska część zespo-
łu z różnych okresów wspólnie odtańczyła popisowy taniec 
„Kapitan”.

Gratulacje zespołowi na scenie składali Wójt Istebnej Da-
nuta Rabin, Zastępca Wójta Henryk Gazurek, Burmistrz Wisły 
Jan Poloczek, Wójt Gminy Pakosław Kazimierz Chudy, Jadwi-
ga i Jóżef Swakoniowie z Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, a tak-
że przedstawiciele Estrady Ludowej „Czantoria” z Ustronia i 
Grupy Śpiewaczej „Wańcy” w Wisły. Wcześniej gratulacje oso-
biście lub poprzez listy gratulacyjne składali Dyrektor Regio-
nalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Leszek Miłoszew-
ski, Przewodniczący Polskiej Sekcji CIOFF Jerzy Chmiel, Euro-
posłanka Małgorzata Handzlik oraz Poseł Stanisław Szwed.

Koncert zakończyło wspólne wraz z publicznością od-
śpiewanie pieśni „Ojcowski dom” oraz zamykającą tegorocz-
ny TKB pieśń „Szumi jawor, szumi”. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim minionym pokoleniom zespołu za zaangażowa-
nie w organizację koncertu i przygotowanie artystyczne!

Koncert został zorganizowany dzięki wsparciu finansowe-
mu z Powiatu Cieszyńskiego w ramach zadania publicznego 
„110 lat Zespołu Regionalnego „Istebna” – Gala jubileuszowa”.

Zespół „Istebna” u sąsiadów z czech
Bardzo intensywnie wakacje spędza Zespół Regionalny 

„Istebna”. Zaraz po TKB koncertował w Wiśle przy Muzeum 
Beskidzkim, a dzień później w ustrońskim amfiteatrze w ra-
mach imprezy „Gdzie biją źródła”. Następnie wyjechał na 57 
Międzynarodowy Festiwal Folkloru w mieście Červený Ko-
stelec. Jest to jeden z najstarszych i największych festiwali w 
Czechach. W tegorocznej edycji, odbywającej się w dniach 
17-21 sierpnia, uczestniczyły zespoły z Chin, Meksyku, Turcji, 
Malty, Grecji, Bośni i Hercegowiny, Włoch, Słowacji, kilka ze-

społów czeskich oraz nasza „Istebna”. Koncerty odbywały się 
w teatrze lub plenerowym amfiteatrze szczelnie wypełnio-
nym widzami każdego dnia. 

Oprócz występów na scenie odbywały się korowody 
ulicami miasta, wspólna msza święta z udziałem zespołów, 
spotkanie z burmistrzem miasta, czy koncerty w ościennych 
miejscowościach. Organizatorzy zadbali też o zagospoda-
rowanie czasu wolnego dla zespołów – „Istebna” zwiedzała 
m.in. Skalne Miasto w Adrszpachu. 

Ostatni weekend sierpnia to występy na „Plackowym Fe-
stiwalu” w sąsiednim Bukowcu oraz w wielkopolskim Gołu-
chowie podczas dożynek powiatu pleszewskiego. W całym 
okresie wakacyjnym „Istebna” dała ponad 20 koncertów!

Miss TKB z Istebnej!

Miłą niespodzianką koncertu finałowego 22 Międzyna-
rodowych Spotkań Folklorystycznych w dniu 6 sierpnia było 
przyznanie tytułu Miss Tygodnia Kultury Beskidzkiej Darii 
Czyż z Zespołu Regionalnego „Istebna” z Istebnej.

Nasza góralka w pokonanym polu zostawiła kandydatki 
z 15 krajów. W nagrodę otrzymała złoty naszyjnik oraz kosz 
kosmetyków.

Wybory Miss TKB odbyły były po raz pierwszy w historii. 
Organizatorem konkursu było Radio Bielsko.

Gratulujemy!

opracował: Tadeusz Papierzyński
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„DNI KORONKI KONIAKOWSKIej”
już za nami

W dniach 14-15 sierpnia br. odbyły się już po raz ko-
lejny „Dni Koronki Koniakowskiej” w chacie na Szańcach 
w Koniakowie.

W programie imprezy był m.in. wykład pani Beaty Legier-
skiej na temat historii koronki koniakowskiej, konkurs gry 
na trombicie, koncert kapeli góralskiej Wojciecha Zawady i 
Bartosza Rybki, występ Zespołu Regionalnego „Koniaków”, 
warsztaty koronczarskie oraz  inne kiermasze z twórczością 
ludową. Jednakże organizowany po raz pierwszy koronkowy 
pokaz mody z inicjatywy Pani Lucyny Ligockiej-Kohut przez 
wszystkich uczestników imprezy oceniany był jako bardzo 
udany. Młode dziewczyny prezentowały sukienki ślubne, 
sukienki wieczorowe, spódnice i bluzki w różnych kolorach, 
kapelusze, rękawiczki, torebki. Byli również „mali modele”, 
dziewczynki, które prezentowały sukienkę komunijną, pele-
rynkę a chłopcy koronkowe krawaty.

Wielkie zainteresowanie koniakowską koronką pojawiło 
się również w świecie azjatyckim. Podczas tegorocznych „Dni 
Koronki Koniakowskiej” gościliśmy telewizję Japońską, która 
skrupulatnie śledziła każdy punkt programu.

Różnorodność form, kolorów i bogactwo wzorów  wynio-
sły koniakowską koronkę na prawdziwą królową mody, która 
mimo ciągłego upływu lat jest nadal nowatorska i innowacyj-
na, i tak jak zachwycała  sto lat temu tak i  zachwyca do dziś.

Podziękowania należą się wszystkim organizatorom: Ga-
lerii „Chata na Szańcach”, Karczmie „Kopyrtołka”, „Pikotek”, 
Pracowni „Ceramik”.

Współorganizator: 
Gminny  Ośrodek  Kultury w Istebnej

Dożynki
My Rolnicy tu z Jaworzynki
Momy dziś święto momy dożynki
Co widzicie tu na tej tacy 
Są to owoce rąk nasiej pracy
My pracowali tu w pocie czoła 
Mómy w piwnicach mómy w stodołach
Obrodziły nóm nasie Stoki 
Momy tu zboźi mómy źymnioki
Momy owoce mómy jarziny
Z nasigo gronia z nasiej doliny
Od wciesnej wiosny do Października 
Okropny zapał był tu rolnika 
Latem promień słońca go parzi 
Opiera się na jego twarzi
Nie roz przi pomocy tej twardej dłoni 
Ociera się pot ze swojej skroni 
W nagich Beskidach tą kromkę chleba 
Nie roz twardo odrobic trzeba
Ale dzięki tej nasiej nowej technice 
Źe wkrociła w nasie tu okolice 
Tam warkot jadą traktory w pole 
Tam dmuchawa ryci w stodole 
Tam na gumnie stoi ciściara
Obok jęćmienia nie jedna miara
Jadą bez przerwy z plonami fury
Jadą w doline jadą do góry 
Tam znow wykopki jedzie kopara
Ciągnie traktor lub koni para
Tam dymi traktor ciągnie do gronia 
Obładowany nie jedna tona
Jeździą w połednie i w późne wieczory
Po polach świecą tu reflektory
Okropny zapal noji ochota
Tak w Jaworzynce idzie robota
Nasie gażdździny ich pracowite dłonie 
Co harowały nóm na zagonie 
Nareśćie spoczną noji posiedzą
Przi jesiennym Słońcu pod miedzą
Bo tutaj mają wćiasy zimowe
 Na wiosnym bedom zaś siły nowe….

Z tomiku Andrzeja Dragona „Wiersze Ujca z Bagiyn”

„Koniakowska koronka i beskidzki
haft krzyżykowy”

Od 20 września do 28 października br. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Istebnej będzie prezentowana pokonkursowa 
wystaw prac „Koniakowska koronka i beskidzki haft krzy-
żykowy” organizowana przez Regionalny Ośrodek Kultury 
w Bielsku-Białej oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych 
w Lublinie. Wystawa zawiera prace wszystkich uczestniczek 
konkursu: 54 koronczarek i 16 hafciarek. Wśród nich są prace 
nagrodzone i wyróżnione, które na pewno warto zobaczyć. 

Zapraszamy  do zwiedzenia tej wystawy w godz. 8.00 – 
do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Podsumowaniem i rozmową o koronce i hafcie krzyżyko-
wym będzie spotkanie wszystkich uczestniczek konkursu w 
dniu 7 października br. (piątek) o godz. 14.00, na które już 
dziś serdecznie zapraszamy.

E. Legierska-Niewiadomska
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KALeNDARZ  IMPReZ 2011

ZAjęcIA STAłe 
organizowane przez GOK Istebna:
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KALENDARZ IMPREZ 2011

Z uwagi na ogromne zaintere-
sowanie publikacją „Koronka ko-
niakowska”, wznowiliśmy druk o 
kolejne 1000 sztuk . Książkę moż-
na zakupić w Ośrodku Kultury w 
Istebnej w cenie 35 zł. Dostępna jest także w Koniakowie w Mu-
zeum Koronki Marii Gwarek, w Galerii na Szańcach, w Sklepie 
Góralskim Piotra Kohuta, w sklepie  „Zaczarowany ołówek” oraz 
w Jaworzynce w Muzeum „Na Grapie”. Polecamy !!!

Książka „Koronka koniakowska” 
w sprzedaży

ZAJĘCIA STAŁE 
organizowane przez GOK Istebna:

"Darzi sie latóś" na Stecówce
Darzy się tego roku na Stecówce

Cztery młode jagnięcia z jednej owcy-matki przyszły na 
świat końcem lutego w gospodarstwie agroturystycznym 
Henryka Kukuczki na Stecówce w Istebnej. 3 młode baranki 
i 1 owieczka nie są zbyt skore do pozowania do zdjęć, ale 
widać że cieszą się dobrym zdrowiem i już ochoczo bawią 
się w zagrodzie.
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To rzadkość i pierwszy taki przypadek w stadzie Henryka 
Kukuczki, który hodowlą owiec zajmuje się już od lat, jako 
jeden z pierwszych baców z Istebnej rozpoczął działalność 
rozwijaną dziś przez innych w całym regionie Beskidów. 
Jego stado liczy obecnie 60 samych matek, a w sezonie let-
nim dochodzi nawet do 150-200 owiec. Sałasz na Stecówce 
prowadzi wspólnie z zoną Krystyną, zięciem Michałem a po-
magają w wypasie Jan Macoszek, Marian Bocek i Adam Fi-
lary. Podziękowania należą się także wszystkim właścielom 
łąk głównie na Złotym Groniu, którzy umożliwili wypas tak 
licznemu stadu Kukuczki.

MARZEC
12.03 – Pokaz Mody z okazji Dnia Kobiet, ORS Zagroń Istebna Tar-
tak, godz. 18.00
18.03. – 08.04 Wystawa obrazów Tadeusza Ciuraby  „Słomiane im-
presje” i „Spotkania w przestrzeni” – poezja Jerzego Haca, GOK-BP 
Istebna, godz. 17.00
19.03 - Halowy Turniej Piłki Nożnej „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
31.03. – Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie, Gimnazjum 
Istebna

KWIECIEŃ
05.04 – Kurs czepienia, Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, godz. 
17.00 (wtorek)
06.04 - Kurs czepienia, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce, godz. 
17.00 (środa)
07.04 - Kurs czepienia, Remiza Strażacka w Koniakowie, godz. 17.00 
(czwartek)
22.04. – 31.05. – Wystawa „Lalki z Całego Świata” Zuzanny Kawulok, 
GOK-BP Istebna

Odnawianie
starych, tradycyjnych
skrzyń (trócheł)

tel. 506 444 211

Aerobic, prowadzony przez Barbarę Szmek 
- wtorek,  Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzyn-
ce, godz. 19.00;

- czwartek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 19.00
Pilates - poniedziałek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, 
godz. 19.00

Karate dla dzieci prowadzone przez Grzego-
rza Jurczek: - wtorek, Szkoła Podstawowa nr 1 
w Istebnej, godz. 17.00; -  piątek, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Istebnej, godz. 17.00
Kik-boxing dla młodzieży i dorosłych

- wtorek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 18.00;
-  piątek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 18.00

Zajęcia gry na instrumentach ludowych, prowadzo-
ne przez Janusza Macoszka w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Istebnej. Codziennie w godz. 15.00 – 19.00.  W 
sprawie szczegółów prosimy o kontakt tel. 790262829.
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ISBN 978-83-60817-43-8

KORONKA
KONIAKOWSKA

Powiynszowani na Dziy  Kobiet
marzec 2004 z okazji Dnia wi ta Kobiet

Fszeckim kobietóm, babóm
Niech se z fszeckimi problemami

dobrze radzóm, szczyn cia zdrowia pomy lno ci
od fszelkich k opotów wolno ci

eby wóm babeczki ros o kónto w banku
a w barku eby cie mia y wdycki cosi na przep ókanie karku

coby cie mia y wszelakigo towaru pe ne pud a
eby w nasi trójwiosce odno Baba przy piecu nie schud a

yczymy wóm babeczki baby
coby wasi ch opi ni mieli odnej wady

eby ch opi dbali o swoje rodziny
a w karczmie nie siedzieli deli jako pó  godziny

coby cie mia y wdycki suto zastawione sto y
eby cie sie wdycki mio y

pociechy z narzeczónych, kochanków,
m ów i ze swoich dziecek

tego Wóm yczy Jozef z Olecek

AeROBIc, prowadzony przez Barbarę Szmek 
- wtorek,  Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce, 
godz. 18.30
- czwartek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, 
godz. 19.00

PILATeS
- wtorek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 20.00

Po przerwie wakacyjnej zajęcia znowu będą się
odbywaą się od września
KARATe dla dzieci prowadzone przez Grzegorza
Jurczek, tel. 505128906

- wtorek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 17.30
-  piątek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 17.30
KIK-BOXING DLA MłODZIeŻy I DOROSłych
- wtorek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 18.30
-  piątek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 18.30

WRZeSIeŃ 
11.09. - „I Spotkanie integracyjne artystów im. Jana Wałacha", 
muzeum Jana Wałacha w Istebnej
20.09 do 20.10. -  Pokonkursowa wystawa prac „Koniakowska 
koronka i beskidzki haft krzyżykowy” w godz. 8.00 do 15.00 
od pon. do piątku w GOK-u sala 2
24.09. - Istebna finał MTB Marathon - Amfiteatr „Pod Skocz-
nią” w Istebnej - więcej na: www.mtbmatathon.pl; 
18.09. - Dożynki Gminne, Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej 
29.09 - Rozsód łowiec w Koniakowie 
do 30.09. - Wystawa Twórczości Ludowej, GOK-BP Istebna 

PAŹDZIeRNIK 
02.10. - Rozsód łowiec w Istebnej na Stecówce
01.10. - Wystawa malarstwa Jana Wałacha, GOK Istebna 

LISTOPAD 
02.11. - Zaduszki Istebniańskie w Ośrodku Edukacji Ekolo-
gicznej w Istebnej 
04.11. – 31.12 - Wystawa Kapliczki i krzyże z Trójwsi w foto-
grafii Jerzego Haca, GOK Istebna 
11.11. - Obchody Święta Niepodległości, Istebna 
17.11. - „Beskidzki Grani” - III Spotkanie Muzykantów z Trójwsi

GRuDZIeŃ 
do 31.12. - Wystawa Kapliczki i krzyże z Trójwsi w fotografii 
Jerzego Haca, GOK Istebna

Promocja książki „Wiersze ujca z Bagiyn”
Promocja książki Andrzeja Drago-

na  pt. „Wiersze ujca z Bagiyn” odbę-
dzie się 14 października 2011 roku 
o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Istebnej.

Zapraszamy na to spotkanie wszyst-
kich, którzy lubią twórczość Pana Dra-
gona, poety - repotrażysty - satyryka na 
wspólne wspomnienia i rozmowy.
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I Spotkanie Integracyjne Artystów
im. Jana Wałacha

11 września w Muzeum Jana Wałacha w Istebnej od-
będzie się I Spotkanie Integracyjne Artystów im. Jana 
Wałacha. 

Impreza ma na celu przypomnienie istnienia tego niezwy-
kłego miejsca na Andziołówce, o którym wielu mieszkańców 
zapomniało, a większość młodych ludzi nie wie gdzie się znaj-
duje. W programie przewidujemy koncerty kapel, wykład na 
temat twórczości i życia Jana Wałacha, plener malarski, zwie-
dzanie Muzeum oraz wiele innych ciekawych atrakcji.

Spotkanie rozpocznie konkurs malarski, którego rozstrzy-
gnięcie nastąpi 16 października podczas wernisażu wystawy 
pokonkursowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. Pra-
ce oceniać będzie jury m.in. przewodniczący jury prof. Erne-
sta Zawada. 

Chcielibyśmy zaprosić wszystkich malarzy profesjonal-
nych i nieprofesjonalnych do wzięcia udziału w konkursie, 
którego nagrodą główną jest 1000 złotych. Bliższe infor-
macje w sprawie regulaminu i konkursu uzyskać można w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej, pod nr tel. 33 855 62 
08, 502 097 871 lub na stronie www.janwalach.pl. 

Lucyna Ligocka - Kohut

W Gminnym Ośrodku Kultury w 
Istebnej zakupić można tomik wierszy 
zmarłego w maju 2011 roku poety, ma-
larza Andrzeja Dragona z Jaworzynki. 

Publikacja „Wiersze Ujca z Bagiyn” sprze-
dawana jest w cenie 15 zł.

Zapraszamy już teraz na spotka-
nie promocyjne tomiku wierszy w dniu
5 października (środa) o godz. 16.00.

Andrzej Dragon

Wiersze Ujca z Bagiyn

Istebna 2011

Konkurs im. Jana Wałacha Istebna 2011
REGULAMIN

Zaproszenie do udziału w I Spotkaniach Integracyj-1. 
nych Artystów im. Jana Wałacha w Istebnej kierowane 
jest do środowisk artystycznych i twórców.
W wystawie mogą brać udział artyści profesjonalni, 2. 
dyplomanci wyższych uczelni plastycznych oraz ab-
solwenci kierunków artystycznych szkól wyższych, jak 
też inni artyści, których prace zostaną zakwalifi kowa-
ne przez Komisję Kwalifi kacyjną wystawy.
Na wystawę przyjmowane będą prace wykonane w 3. 
latach 2006 – 2011 w dowolnej technice: malarstwo, 
rysunek, grafi ka, rzeźba, tkanina, ceramika.
Zgłoszenia do udziału  w wystawie należy dokonać 4. 
poprzez kartę zgłoszenia wraz z wymaganą informa-
cją o autorze (w wersji elektronicznej lub papierowej) 
własnym zdjęciem portretowym oraz dokumentacją 
fotografi czną zgłoszonych prac w wersji elektronicz-
nej lub w formacie odbitek czy diapozytów. Każdy z 
artystów może zgłosić trzy propozycje. Zgłoszenia 
należy dokonać w terminie do 30 września 2011 roku 
na adres Biura Organizacyjnego.
W przypadku braku możliwości sfotografowania 5. 
prac – tak, by przekazać ich dokumentację w formie 
wymaganej przez organizatorów – może to zrobić 
fotograf w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.
Każdy artysta, który spełnia wymogi regulaminu, 6. 
może wziąć udział w wystawie, jednak Organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo wyboru tylko jednej pracy 
na wystawę, ze względu na ograniczone możliwości 
przestrzenne.

Prace na wystawę należy dostarczyć w terminie od 7. 
1 do 30 września 2011 roku, w godzinach od 8.00 do 
16.00 pod adres: Gminny Ośrodek Kultury Bibliote-
ka Publiczna w Istebnej, 43 – 470 Istebna 68 (obok 
kościoła).
Spośród uczestników wystawy Jury w osobach: prof. 8. 
UŚ Józefa Hołarda – Przewodniczącego Jury,  prof. 
nzw. ATH dr hab. Erneta Zawady, mgr Barbary Wałach 
–  Prezesa Stowarzyszenia, córki Jana Wałacha, mgr 
Michała Kawuloka – Krytyka sztuki dokona wyboru 
najciekawszych prac, które zostaną nagrodzone.
Podczas wernisażu pokonkursowej wystawy zostaną 9. 
wręczone nagrody I Konkursu Artystycznego im. 
Jana Wałacha.
Koszty dostarczania i odsyłania prac oraz ich ewen-10. 
tualnego ubezpieczenia na czas transportu ponoszą 
autorzy. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialno-
ści za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publiko-11. 
wania reprodukcji prac w mass mediach oraz wykony-
wania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów 
oraz fi lmów w celach promocyjnych integracji, bez 
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Stowarzyszenie im. Artysty Jana Wałacha w Istebnej
43 – 470 Istebna 293
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Prace należy dostarczyć do Biura Organizacyjnego na poda-
ny powyżej adres
Zgłoszenia w formie elektronicznej należy nadesłać na adres 
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Pielgrzymka na jasną Górę
Już po raz czwarty, wybraliśmy się 113 osobową grupą na piel-

grzymi szlak, prowadzący nas z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w 
Hałcnowie na Jasną Górę. Sześć dni spędzonych na świeżym powie-

Patronka naszej grupy bł. Matka Teresa z Kalkuty mawiała: „Kie-
dy jesteś pełen radości, poruszasz się szybciej i pragniesz dzielić 
się dobrem ze wszystkimi. Radość jest znakiem jedności z Bogiem 
- znakiem Bożej obecności.” 

Życzę tej właśnie radości  wszystkim pielgrzymom, nie tylko 
na czas wspólnego wędrowania, ale także na każdy zwykły dzień 
roku. Michałek Masia

trzu przy rozmaitej aurze pogodowej, to zarazem sześć dni rekolek-
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 Z życia szkół  Z życia szkół 
gotowany przez p. Katarzynę Słupczyńską. Drugie miejsce ex 
aequo zdobyły: uczennica p. Ewy Czulak - Agnieszka Sikora 
z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej oraz Justyna Kon-
dziołka z Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Zebrzydowi-
cach - podopieczna p. Barbary Tobiczyk, trzecie natomiast 
- reprezentująca Gimnazjum nr 2 w Ustroniu - Julia Kral, któ-
rej opiekunką jest p. Janina Barnaś. Ponadto wyróżnieniem   
jury nagrodziło reprezentanta Gimnazjum nr l w Cieszynie: 
Wojciecha Kopia - ucznia p. Marzeny Mazur oraz Weronikę 
Kantor ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jabłon-
kowie, przygotowaną przez p. Annę Kluz. Wszyscy laureaci 
konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury w Istebnej.

Organizacja konkursu wymagała poświęcenia wielu osób. 
Oryginalna scenogra� a autorstwa Doroty Miechowicz, opra-
wa muzyczna w wykonaniu uczniów prowadzonych przez 
Beatę Kawulok, spektakl słowno - muzyczny pt. Ten jest z 
ojczyzny mojej w reżyserii Ewy Czulak - wszystko to tworzy-
ło niepowtarzalny klimat imprezy. Sukces naszego konkur-
su - mierzony choćby licznymi gratulacjami gości i wyraza-
mi podziwu - to zasługa świetnej pracy zespołowej. Gorące 
podziękowania należą się nie tylko wyżej wymienionym, ale 

również innym nauczycielom: głównej organizatorce - Hali-
nie Skrzydłowskiej oraz Andrzejowi Suszce, Monice Michalek, 
Barbarze Matuszny, Agnieszce Paluszkiewicz, Iwonie Bogdal 
oraz Annie Dziewior Wyrazy wdzięczności składam Starostwu 
Powiatowemu w Cieszynie, a także pani Elżbiecie Legierskiej 
- Niewiadomskiej - dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury 
w Istebnej za � nansowe wsparcie naszego konkursu. Dzię-
kuję również dyrektorowi naszego gimnazjum p. Bogdanowi 
Ligockiemu oraz p. Urszuli Gruszce - kierownikowi Zespołu 
Regionalnego „Koniaków" za pomoc w zdobywaniu środ-
ków � nansowych. Gorące podziękowania kieruję również 
do pana kucharza - Józefa Zogaty i wszystkich jego współ-
pracowników, którzy zaserwowali gościom iście królewską 
ucztę! Nie mogę też zapomnieć o słowach uznania dla klasy 
IIIf, która profesjonalnie obsługiwała imprezę.

Wreszcie wyrazy podziękowania - w imieniu dyrekcji i 
polonistów Gimnazjum w Istebnej - kieruję do rodziców klas 
drugich, którzy upiekli przepyszne ciasta.

Mamy nadzieję, że goście istebniańskiej imprezy wynie-
śli z niej same pozytywne emocje i niezapomniane wrażenia 
oraz obudzili w sobie miłość do poezji.

Cecylia Suszka
współorganizatorka imprezyœ Galeria Kukuczka

„SZEPTY” – wystawa rzeźby
Grzegorza Michałka - 15 stycznia

w Galerii Kukuczka
15 stycznia w Galerii Kukuczka na Jasnowicach odbył 

się wernisaż wystawy rzeźby Grzegorza Michałka. Pierwsza 
ekspozycja inna, choć nie malarska ukazuje w sposób prosty i 
czytelny z odrobiną metafory i symboliki. Wszystkie znajdujące 
się tu eksponaty pobudzają do re� eksji, emanują pozytywną 
energią, stwarzają niepowtarzalny klimat Galerii. Maciej Szcza-
wiński nazwał Galerię miejscem poszukiwania nowych form. 
Pomimo tego, że pomysł nie maił szans na powodzenie. Ekspe-
ryment miał wielkie szanse żeby się nie udać, nie powieść. Jed-
nak upartość w pozytywnym tego słowa znaczeniu, miłość do 
sztuki, wzmożony marsz pod prąd dało rezultat taki, że miejsce 
to dzisiaj jest „wielkie”, urasta do miejsca symbolu i nieprzemi-
jających wartości. "Szepty" – rzeźba to kolejna ciekawa ekspo-
zycja po: "Metamorfozach" 2008/2009 i "Zakorzenieniu"2010. 
Tytuł ten jak twierdzi autor wystawy jest specy� czną korelacją 
pomiędzy artystą, a materiałem, w którym rzeźbi. To ciągłe 
przebywanie w świecie rzeźb, ich tworzenie zmusza niejedno-
krotnie do specy� cznej rozmowy, czasem monologu. "Szepty" 
to obrazy, to wizualizacje tego, co ma powstać w trakcie two-
rzenia. Tytuł " Szepty" to nawiązanie do atmosfery codziennej 
wewnętrznej rozmowy z samym sobą, ale i cisza porozumienia 
między mną i kamieniem, między mną i drzewem. Wystawę tę 
zorganizował Jan Kukuczka w Galerii Kukuczka na Jasnowicach. 
Rzeźba dla  Grzegorza  to możliwość podzielenia się z obecny-
mi tą moją codzienną pokorą wobec wielkości zjawisk bez ich 
interpretacji, codzienną modlitwą jaką jest rzeźbienie a przede 
wszystkim radością z ukończonego dzieła. Grzegorz Michałek 

rzeźbiarz z Koniakowa, gdzie spędził 
swoje dzieciństwo. Dorastając zakochi-
wał się w pięknych beskidzkich krajo-
brazach i kulturze Trójwsi. Styczność z 
drewnem miał na co dzień w domowym 
warsztacie, gdzie Tata wyrabiał szyndzioły, meble i inne wyroby 
z drewna. Pierwszy kontakt z rzeźbą w tym fachowym jej rozu-
mieniu miał w szkole podstawowej, była to płaskorzeźba. Była 
to niestety jedyna próba, która powtórzyła się dopiero kiedy 
mistrz miał 21 lat.

Zrodził się autorski cykl wystaw "Metamorfozy"2008/2009, 
później "Zakorzenienie" - wystawa, którą Dom Trzech Narodów 
na Jasnowicach miał okazję gościć oraz "Szepty" nowe wyzwa-
nie, nowa oferta, nowe zmagania na rzecz niepodważalnego 
sukcesu. Szczególną rolę, jak twierdzi artysta w Jego autorskiej 
pracy odegrali ludzie, którzy do dziś są Jego przyjaciółmi. Jego 
życie to splot wielu niezwykłych zdarzeń, znajomości, transcen-
dentnych przeżyć, magicznych uniesień, radości i melancholii. 
Od zawsze jest mocno związany z przestrzenią, która go otacza, 
z przyrodą, która jest jego największą inspiracją, z wszechogar-
niającym chaosem i kosmosem. Jest, artystą mocno zakorzenio-
nym w kulturze duchowej i materialnej Karpat, jednak dzięki 
etnologii i podróżom jego rzeźby nacechowane są egzotyką, 
symbolizmem i swoistą � lozo� ą życia. Wystawy autorskie to: 
"Metamorfozy", "Zakorzenienie", "Szepty". Wieczór swoją obec-
nością uświetnili przedstawiciele władz Gminy Istebna w osobie 
Pani Wójt Danuty Rabin, przedstawiciele miast zaprzyjaźnionych 
z Galerią, przedstawiciele organizacji o charakterze kulturalnym, 
businessowym i innym oraz spore grono mieszkańców Istebnej. 
Całości dopełniła muzyka – fantastyczny koncert w wykonaniu 
Zespołu Wołosi & Lasoniowie.

 Joanna Kohut
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ucZeSTNIcy  MALARSKIeGO PLeNeRu
„IMPReSje MIKOłOWSKIe” W GALeRII NA jASNOWIcAch

W lipcu Galerię Kukuczka na jasnowicach po raz dru-
gi już odwiedzili uczestnicy  jednego  z najbardziej znanych 
plenerów artystycznych w Polsce  jakimi są „Impresje Miko-
łowskie.” Niezwykłość pleneru mikołowskiego i jego ważne 
miejsce pośród podobnych tego typu wydarzeń na terenie 
Polski jest dziełem uczestników oraz jego organizatorów: 
kolejnych burmistrzów miasta, kierownika organizacyjnego 

– Gerarda Piszczka, a także kuratorów. 
Na plenerach gości co roku ponad 100 artystów polskich 
wywodzących się z dużych ośrodków twórczych na terenie 
całego kraju, profesorów akademickich, twórców znanych i 
cenionych, ludzi utalentowanych o znaczącym dorobku ar-
tystycznym. Kolekcja plenerów Mikołowskich to ponad 400 
obrazów stanowiących własność Urzędu Miejskiego w Miko-
łowie. Pokłosiem plenerów są więc dzieła malarskie, graficz-
ne, rysunkowe, rzeźbiarskie, które w tym roku między innymi 
stworzyli: Grzegorz Bednarski, Anna Bochenek, Zbigniew Ce-
bula, Iwona Cur, Andrzej Gortel, Krzysztof Izdebski, Joanna 
Kaucz, Iwa Kruczkowska, Natalia Kruss, Franciszek Maślusz-
czak, Regina Pacha, Krzysztof Rzeźniczak, Agnieszka Sitko, 
Stanisława Stach, Stanisław Tabisz, Leszek Żegalski, Anna 
Jagodova, Roman Teicher,  Alena Teicherova.

Właściciel Galerii jan Kukuczka przyjął tak zacnych gości 
w sposób wyjątkowy. Był poczęstunek i wspaniały koncert 
nowej formacji Free Village. Malarze zachwycali się grupą 
muzyczną, podziwiając talent artystów. Nie na tym koniec 
niespodzianek. Właśnie w Galerii Kukuczka Stanisław Ta-
bisz otrzymał szczególnie prestiżowe odznaczenie -  brązo-
wy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis nadany przez Mini-
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Joanna Kohut
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RAZeM Z uKRAINą NA GRANIcy BeZ GRANIc
30 sierpnia 2011 w Galerii Ku-

kuczka na jasnowicach spotkały 
się dwie bogate w historię, tradycję 
i kulturę narodowości: Polska i Ukra-
ina. Szczególny wymiar miejsca ja-
kim jest budynek byłego przejścia 
granicznego dodatkowo podkreśla 
fakt dążenia do jedności i integracji 
w budowaniu wspólnej przyszło-
ści Europejskiego imperium. Zło-
żone zostały deklaracje podjęcia 

wszelkich działań by wzajemna współpraca pomiędzy tymi 
dwoma państwami była jak najbardziej owocna. Prowadzą-
cy spotkanie redaktor Maciej Szczawiński zaproponował 
rozszerzyć Dom Trzech Narodów o dodatkowe miejsce dla 
Ukrainy, państwa mocno historycznie powiązanego z Polską. 
Klucz do dobrobytu obu państw, rozwoju ich naturalnych i 
ludzkich zasobów leży w głębszej i szerszej rozwiniętej inte-
gracji z Europą i Zachodem. Łączy nas wspólna płaszczyzna 
kultury i dialogu, dowodem tego jest spotkanie  w Galerii 
Kukuczka, Domu Trzech Narodów – powiedział w krót-
kim przemówieniu Wójt Gminy Delatyn - Michaił Kosyło 
– niech wzmacnia i rozbudowuje się Nasza z Wami współ-
praca, źródło przyszłości naszych narodów i demokracji. Były 
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iny: „ czerleny Paciorki”. Grono zacnych gości Galerii w ten 

wieczór tworzyli: jerzy herna – były 
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Gminy Istebna, henryk Gazurek – Z-ca Wójta Gminy Isteb-
na, jerzy Michałek – sołtys wsi Istebna, elżbieta Legierska 
– Niewiadomska – dyrektor GOK, Krystyna Rucka – redak-
tor prasy lokalnej.

Tradycyjnie imprezom  organizowanym w Galerii Ku-
kuczka towarzyszy wernisaż. Tak było i tym razem  jan Ku-
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zycję wystawienniczą autor przywiózł z Galerii Artystycznej 
zlokalizowanej na placu Grunwaldzkim w Katowicach. Jest 
to wystawa szczególna, bowiem Bogumił Burzyński jest ar-
tystą utalentowanym, mającym na swoim koncie realizacje 
pomnikowe i formy bardziej kameralne. Ten typ sztuki jest 
szczególnym sprawdzianem dla rzeźbiarza. Wymaga specy-
ficznej sprawności – umiejętności dostosowania własnej wi-
zji artystycznej do wyobraźni odbiorcy, wymaga talentu la-
pidarnego, wyczucia przestrzeni, perspektywy czy wreszcie 
czysto technicznej sprawności warsztatowej. Właśnie ten ro-
dzaj sztuki jest probierzem możliwości rzeźbiarza, weryfika-
cją jego wszechstronności. Tworzy dzieła pozwalające wyjść 
widzowi poza sferę tylko estetycznego zachwytu.

Joanna Kohut
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 Z życia szkół  Z życia szkół 
gotowany przez p. Katarzynę Słupczyńską. Drugie miejsce ex 
aequo zdobyły: uczennica p. Ewy Czulak - Agnieszka Sikora 
z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej oraz Justyna Kon-
dziołka z Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Zebrzydowi-
cach - podopieczna p. Barbary Tobiczyk, trzecie natomiast 
- reprezentująca Gimnazjum nr 2 w Ustroniu - Julia Kral, któ-
rej opiekunką jest p. Janina Barnaś. Ponadto wyróżnieniem   
jury nagrodziło reprezentanta Gimnazjum nr l w Cieszynie: 
Wojciecha Kopia - ucznia p. Marzeny Mazur oraz Weronikę 
Kantor ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jabłon-
kowie, przygotowaną przez p. Annę Kluz. Wszyscy laureaci 
konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury w Istebnej.

Organizacja konkursu wymagała poświęcenia wielu osób. 
Oryginalna scenogra� a autorstwa Doroty Miechowicz, opra-
wa muzyczna w wykonaniu uczniów prowadzonych przez 
Beatę Kawulok, spektakl słowno - muzyczny pt. Ten jest z 
ojczyzny mojej w reżyserii Ewy Czulak - wszystko to tworzy-
ło niepowtarzalny klimat imprezy. Sukces naszego konkur-
su - mierzony choćby licznymi gratulacjami gości i wyraza-
mi podziwu - to zasługa świetnej pracy zespołowej. Gorące 
podziękowania należą się nie tylko wyżej wymienionym, ale 

również innym nauczycielom: głównej organizatorce - Hali-
nie Skrzydłowskiej oraz Andrzejowi Suszce, Monice Michalek, 
Barbarze Matuszny, Agnieszce Paluszkiewicz, Iwonie Bogdal 
oraz Annie Dziewior Wyrazy wdzięczności składam Starostwu 
Powiatowemu w Cieszynie, a także pani Elżbiecie Legierskiej 
- Niewiadomskiej - dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury 
w Istebnej za � nansowe wsparcie naszego konkursu. Dzię-
kuję również dyrektorowi naszego gimnazjum p. Bogdanowi 
Ligockiemu oraz p. Urszuli Gruszce - kierownikowi Zespołu 
Regionalnego „Koniaków" za pomoc w zdobywaniu środ-
ków � nansowych. Gorące podziękowania kieruję również 
do pana kucharza - Józefa Zogaty i wszystkich jego współ-
pracowników, którzy zaserwowali gościom iście królewską 
ucztę! Nie mogę też zapomnieć o słowach uznania dla klasy 
IIIf, która profesjonalnie obsługiwała imprezę.

Wreszcie wyrazy podziękowania - w imieniu dyrekcji i 
polonistów Gimnazjum w Istebnej - kieruję do rodziców klas 
drugich, którzy upiekli przepyszne ciasta.

Mamy nadzieję, że goście istebniańskiej imprezy wynie-
śli z niej same pozytywne emocje i niezapomniane wrażenia 
oraz obudzili w sobie miłość do poezji.

Cecylia Suszka
współorganizatorka imprezyœ Galeria Kukuczka

„SZEPTY” – wystawa rzeźby
Grzegorza Michałka - 15 stycznia

w Galerii Kukuczka
15 stycznia w Galerii Kukuczka na Jasnowicach odbył 

się wernisaż wystawy rzeźby Grzegorza Michałka. Pierwsza 
ekspozycja inna, choć nie malarska ukazuje w sposób prosty i 
czytelny z odrobiną metafory i symboliki. Wszystkie znajdujące 
się tu eksponaty pobudzają do re� eksji, emanują pozytywną 
energią, stwarzają niepowtarzalny klimat Galerii. Maciej Szcza-
wiński nazwał Galerię miejscem poszukiwania nowych form. 
Pomimo tego, że pomysł nie maił szans na powodzenie. Ekspe-
ryment miał wielkie szanse żeby się nie udać, nie powieść. Jed-
nak upartość w pozytywnym tego słowa znaczeniu, miłość do 
sztuki, wzmożony marsz pod prąd dało rezultat taki, że miejsce 
to dzisiaj jest „wielkie”, urasta do miejsca symbolu i nieprzemi-
jających wartości. "Szepty" – rzeźba to kolejna ciekawa ekspo-
zycja po: "Metamorfozach" 2008/2009 i "Zakorzenieniu"2010. 
Tytuł ten jak twierdzi autor wystawy jest specy� czną korelacją 
pomiędzy artystą, a materiałem, w którym rzeźbi. To ciągłe 
przebywanie w świecie rzeźb, ich tworzenie zmusza niejedno-
krotnie do specy� cznej rozmowy, czasem monologu. "Szepty" 
to obrazy, to wizualizacje tego, co ma powstać w trakcie two-
rzenia. Tytuł " Szepty" to nawiązanie do atmosfery codziennej 
wewnętrznej rozmowy z samym sobą, ale i cisza porozumienia 
między mną i kamieniem, między mną i drzewem. Wystawę tę 
zorganizował Jan Kukuczka w Galerii Kukuczka na Jasnowicach. 
Rzeźba dla  Grzegorza  to możliwość podzielenia się z obecny-
mi tą moją codzienną pokorą wobec wielkości zjawisk bez ich 
interpretacji, codzienną modlitwą jaką jest rzeźbienie a przede 
wszystkim radością z ukończonego dzieła. Grzegorz Michałek 

rzeźbiarz z Koniakowa, gdzie spędził 
swoje dzieciństwo. Dorastając zakochi-
wał się w pięknych beskidzkich krajo-
brazach i kulturze Trójwsi. Styczność z 
drewnem miał na co dzień w domowym 
warsztacie, gdzie Tata wyrabiał szyndzioły, meble i inne wyroby 
z drewna. Pierwszy kontakt z rzeźbą w tym fachowym jej rozu-
mieniu miał w szkole podstawowej, była to płaskorzeźba. Była 
to niestety jedyna próba, która powtórzyła się dopiero kiedy 
mistrz miał 21 lat.

Zrodził się autorski cykl wystaw "Metamorfozy"2008/2009, 
później "Zakorzenienie" - wystawa, którą Dom Trzech Narodów 
na Jasnowicach miał okazję gościć oraz "Szepty" nowe wyzwa-
nie, nowa oferta, nowe zmagania na rzecz niepodważalnego 
sukcesu. Szczególną rolę, jak twierdzi artysta w Jego autorskiej 
pracy odegrali ludzie, którzy do dziś są Jego przyjaciółmi. Jego 
życie to splot wielu niezwykłych zdarzeń, znajomości, transcen-
dentnych przeżyć, magicznych uniesień, radości i melancholii. 
Od zawsze jest mocno związany z przestrzenią, która go otacza, 
z przyrodą, która jest jego największą inspiracją, z wszechogar-
niającym chaosem i kosmosem. Jest, artystą mocno zakorzenio-
nym w kulturze duchowej i materialnej Karpat, jednak dzięki 
etnologii i podróżom jego rzeźby nacechowane są egzotyką, 
symbolizmem i swoistą � lozo� ą życia. Wystawy autorskie to: 
"Metamorfozy", "Zakorzenienie", "Szepty". Wieczór swoją obec-
nością uświetnili przedstawiciele władz Gminy Istebna w osobie 
Pani Wójt Danuty Rabin, przedstawiciele miast zaprzyjaźnionych 
z Galerią, przedstawiciele organizacji o charakterze kulturalnym, 
businessowym i innym oraz spore grono mieszkańców Istebnej. 
Całości dopełniła muzyka – fantastyczny koncert w wykonaniu 
Zespołu Wołosi & Lasoniowie.

 Joanna Kohut
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I n f o r m a c j e  t u r y s t y c z n e
GRA W PuZZLe 

TRWA jeSZcZe PRZeZ cAły WRZeSIeŃ!
W dalszym ciągu ser-

decznie zapraszamy wszyst-
kich chętnych do odbierania 
w naszym Punkcie Informa-
cji Turystycznej w Istebnej 

pudełek, do których można zbierać puzzle, które w ilości 10 
sztuk dadzą ostatecznie piękną układankę z widokami z pol-
sko-czeskiego pogranicza. 

Do tej pory w grze po polskiej stronie udział wzięło oko-
ło 200 osób (tyle zostało wydanych pudełek), z czego 50 już 
oddało całość układanki. Po stronie czeskiej w Mostach koło 
Jabłonkowa sytuacja wygląda podobnie. Każdy uczestnik za-
bawy po oddaniu kompletnej układanki otrzymuje nagrodę 
oraz możliwość udziału w losowaniu nagród głównych, które 
to odbędzie się początkiem października 2011 roku. Do wy-
grania są cenne nagrody m.in. zabiegi SPA, pobyty weeken-
dowe, rzeźby, obrazy, czy bezpłatne wejścia do galerii.

W zabawie może wziąć udział każdy bez względu na 
wiek. Wystarczy chęć i dobra orientacja w terenie by znaleźć 
miejsca, w których dostanie się elementy układanki. Normal-
nie objechanie samochodem, czy rowerem punktów w Cze-
chach i po terenie naszej gminy zajmuje około 2-3 dni, ale są 
też osoby, które dokonały tego w 1 dzień i to na rowerze!

Bardzo cieszymy się z dużego zainteresowania naszą 
grą wśród turystów, m.in. z Pomorza czy Mazur, ale jeszcze 
bardziej cieszy fakt, że na liście znajdują się całe rodziny  
z Koniakowa i Istebnej.

Gra trwa do końca września, a tym samym szansa na 
dobrą zabawę i nagrody!

Nie przegap okazji!
W ramach projektu zostały wykonane także 3 makiety z 

parą góralską, które to służą do robienia zdjęć przez tury-
stów, a w najbliższym czasie pojawią się słupki z oznacze-
niem głównych atrakcji w gminie. Do końca roku zostanie 
wydana także płyta z filmem promocyjnym.

Realizowane w ramach projektu o nazwie „Poznajcie Region Trójstyku“ – „Po-
znavejte Region Trojmezi“ o numerze ewidencyjnym: PL.3.22/3.3.05/10.02024, 
finansowanym z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těą-
ínské Slezsko Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

oprac. A. Legierska

Punkt Informacji Turystycznej 
Punkt Informacji Turystycznej w Istebnej Cen-

trum czynny jest przez tydzień w godzinach od 
8:00 do 16:00, a we wrześniowe weekendy czynny 

w zależności od ilości turystów w godzinach od 9:00 do 15:00.
Zapraszamy wszystkich turystów oraz mieszkańców do 

naszego punktu, by dowiedzieć się ciekawostek o okolicy, 
nadchodzących imprezach, zebrać materiały promocyjne 
i wziąć udział w grze PUZZLE!!! oprac. A. Legierska

INfORMAcjA DLA GeSTORóW
TuRySTycZNych 

Sezon letni zbliża się powoli ku końcowi, jednak w per-
spektywie pozostaje cały czas przygotowywanie się do zimo-
wej promocji naszych okolic. Zbliżające się targi turystyczne 
w Warszawie TT Warsaw 21-23 września, a następnie 19-22 
października Tour Salon w Poznaniu będą do tego doskonałą 
okazją. Dlatego też zapraszamy wszystkich naszych gestorów 
do dalszej współpracy i dostarczenia wszelkich materiałów 
reklamowych, czy innych gadżetów promocyjnych, które bę-
dziemy mogli zabrać ze sobą na targi, a tym samym poszerzyć 
naszą gminną ofertę wydawniczą. 

Informujemy także, że w dalszym ciągu w miesiącu wrześniu 
będą prowadzone dyżury w naszym PIT podczas weekendów, 
tym samym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do od-
wiedzin. Prosimy także by informować turystów znajdujących 
się na wypoczynku w Państwa obiektach, gdzie znajduje się 
Informacja Turystyczna i że mogą w niej zasięgnąć informacji  
i materiałów promocyjnych o naszym terenie, a także o atrak-
cjach w Czechach, czy na Słowacji. oprac. K. Goryczka

WAKAcyjNe PODSuMOWANIe
PuNKTu INfORMAcjI TuRySTycZNej

Wszystko co dobre szybko się kończy, a więc także okres 
wakacyjny dobiegł końca. Dla dzieci oraz nauczycieli czas ten 
minął na odpoczynku oraz letnich wyjazdach, jednak dla osób 
pracujących w branży turystycznej jest to szczególnie pra-
cowity okres. Cieszymy się, że tak wielu  turystów odwiedzi-
ło nasz punkt, a tym samym naszą gminę. Od kilku miesięcy 
prowadzimy w PIT statystyki odwiedzin, by w przyszłości mieć 
materiał do porównań oraz badań.

Liczby nie są podane co do jednej osoby, ale przedstawia-
ją się następująco. W miesiącu lipcu nasz PIT odwiedziło: 
około 700, głównie z województw śląskiego, małopolskiego, 
dolnośląskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, pomorskie-
go, z kolei w sierpniu zanotowaliśmy około 850 turystów 
z całej Polski. Także goście z zagranicy coraz chętniej przy-
jeżdżają w nasze strony, w tych dwóch wakacyjnych miesią-
cach gościliśmy w naszym PIT 165 z takich krajów jak: uSA, 
francja, czechy, Niemcy, Rosja, holandia, Wielka Brytania, 
Słowacja, Dania.

Także nasza wakacyjna gra turystyczna „Baw się i zwiedzaj” 
polegająca na zbieraniu puzzli cieszy się dużym powodze-
niem. Już około 200 osób odebrało od nas pudełka do któ-
rych składa się kolekcję, a całość układanki przyniosło prawie 
50 osób. Jeszcze przez cały wrzesień będzie można uczestni-
czyć w tej zabawie w regionie Trójstyku.

Cieszymy się także z uczestnictwa w projekcie wojewódz-
twa śląskiego „Śląski System Informacji Turystycznej ”, 
który realizowany jest w ramach Działania 3.3 Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007-2013 „Systemy Informacji Turystycznej”, w ramach któ-
rego wyposażeni zostaliśmy w ostatnim czasie w dwa nowe 
ogólnodostępne komputery, dwa laptopy, drukarkę, skaner 
oraz aparat fotograficzny.

Oprac: K. Goryczka
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Informacje
turystyczne

ŚWIATOWe DNI MłODZIeŻy
Są takie chwile w życiu, które wracają do nas wspomnie-

niem jak bumerang. Do takich na pewno zaliczyć można 
udział w Światowych Dniach Młodzieży, które w tym roku 
odbyły się w stolicy Hiszpanii – w Madrycie.

Z tego co udało mi się dowiedzieć miałam przyjemność 
brać udział w ŚDM jako jedyny przedstawiciel Trójwsi Be-
skidzkiej. Wrażenia po pobycie w Hiszpanii są wciąż żywe i 
bardzo trudne do opisania na papierze. Ogrom przeżyć i do-
znań duchowych będzie z pewnością owocował przez długi 
okres czasu.

To niesamowite przeżycie brać udział w modlitwie wspól-
nie z 2 milionami młodzieży z całego świata, gdzie słychać 
najróżniejsze języki, a nad głowami powiewają flagi krajów, 
o istnieniu których nie miało się nawet pojęcia. Wspólny 
śpiew, muzyka, zwiedzanie i spędzony czas dawały siłę, by 
wytrzymać 50-cio stopniowy upał, który towarzyszył nam 
codziennie. Dzięki straży pożarnej, która serwowała dodat-
kowe prysznice z wozów i parasolom słonecznym, można 
było – ale z trudem – wytrzymać ten ukrop. Mieszkaliśmy w 
halach sportowych, internatach, rodzinach, które przyjmo-
wały pielgrzymów, ale zdarzały się także noclegi pod gołym 
niebem. Spotkanie z Benedyktem XVI było niepowtarzalnym 
przeżyciem, a Polacy wszędzie byli gorąco witani ze względu 
na pamięć JPII, który to był inicjatorem Spotkań Młodych z 
całego świata.

Oprócz zwiedzania cudownego Madrytu, zobaczyliśmy 
także takie miejsca jak Toledo i Carranqe w Hiszpani oraz La 
Salette, Lourdes, Ars i Strasbourg we Francji. 

Kolejne ŚDM odbędą się w Brazylii w Rio de Janeiro w 
2013 roku, a potem prawdopodobnie w Estonii. Mam nadzie-
ję, że na kolejne ŚDM pojedziemy większą grupą młodzieży 
z naszego terenu. Pozostaję otwarta na Wasze propozycje 
Młodzi Górale….

Oprac. A. Legierska

SłOWNIK BIOeKOLOGIcZNy
WąTROBA

To największy gruczoł o budowie zrazikowa zwią-
zany z przewodem pokarmowym. Leży w prawym 
podżebrzu i wydziela żółć, która emulguje (kuleczkuje) 
tłuszcze. Wątroba przetwarza i magazynuje cukrowce 
w postaci glikogenu. Żółć jest magazynowana w tzw. 
Woreczku żółciowym, a produkowana przez komórki 
zrazikowe wątroby.  Składa się z tzw. Płatów wątrobo-
wych. Nosi miano głównego „laboratorium chemicz-
nego”, ponieważ unieszkodliwia toksyny (odtrutka), 
wytwarza białka osocza krwi, magazynuje i przemie-
nia tłuszcze, białka, węglowodany i witaminy.

WIeKOWA STRuKTuRA POPuLAcjI

To cecha populacji biologicznej, która wiąże się z 
rozrodem, śmiertelnością.  Przy rozpatrywaniu struk-
tury wiekowej populacji wyróżnia się 3 grupy osobni-
ków: młode - przed osiągnięciem dojrzałości, zdolności 
do rozrodu, dorosłe - najbardziej pożyteczne ze wzglę-
du na produkowanie potomstwa oraz starcze - utrata 
zdolności zachowania potomstwa, rozrodu.

2011
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie

Grantowym ogłoszonym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

„Równać Szanse 2011".

O dotacje do 7 000 zł na działania trwające minimum 6 miesięcy (pomiędzy 1 stycznia a 31

lipca 2012 oku) mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, gminne domy kultury, gminne

biblioteki i nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizacje pozarządową

z miejscowości do 20 tyś mieszkańców.

Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z terenów wiejskich i małych miast.

Na stronie www.rownacszanse.pl znajdują się szczegółowe informacje o konkursie wraz

z zasadami i kryteriami oceny oraz dostęp do elektronicznego formularza wniosku.

www.rownacszanse.pl

Termin nadsyłania wniosków mija 11 października!

Niepubliczne Przedszkole
„Smerfokolandia” w jaworzynce

ogłasza zapisy na rok szkolny 2011/2012

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami
Miesięczny koszt pobytu: 195 zł

w tym 4 posiłki dziennie (własna kuchnia)
Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00-17.00
(również podczas wakacji)
Dzieci mogą korzystać z:

nauki j. angielskiego, rytmiki
zajęć regionalnych (nauka tańca i śpiewu)
spotkań z Teatrem Lalek (raz w miesiącu)

w razie potrzeby porady logopedy i psychologa.
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Z życia OSP
28.09.2011r. odbyły się na boisku sportowym „jo-

nidło” w Wiśle Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Gminy Istebna. Wzięły w nich udział drużyny z wszystkich  
jednostek  OSP  gminy Istebna. Przy sprzyjającej, słonecznej 
pogodzie rywalizacja była bardzo zacięta zarówno w biegu 
sztafetowym, jak i w ćwiczeniu bojowym. Wyniki końcowe 
to różnice niejednokrotnie bardzo minimalne wynika z tego, 
że wszystkie drużyny przygotowały się do zawodów znako-
micie. W sumie wystartowało 14 drużyn, z czego jedna nie 
ukończyła zawodów z powodu awarii sprzętu. Pani wójt po-
dziękowała wszystkim strażakom za tak liczny udział w zawo-
dach, a zwycięskim drużynom wręczyła puchary i dyplomy 
wraz z zastępcą wójta p. Henrykiem Gazurkiem, prezesem 
gminnym dh Józefem Czepczorem i komendantem gmin-
nym dh Stanisławem Legierskim.

Oto wyniki końcowe:
Grupa c (kobiety)
I miejsce  OSP Koniaków Centrum  138 pkt.
II miejsce  OSP Jaworzynka Centrum 177 pkt.
III miejsce  OSP Istebna Centrum 207 pkt.
Grupa A  (mężczyżni)
I miejsce         OSP Koniaków Centrum I 114 pkt.
II miejsce        OSP Jaworzynka Centry I 127 pkt.
III miejsce       OSP Koniaków Centrum II 128  pkt.
IV miejsce      OSP Istebna centrum I 136 pkt.
V  miejsce      OSP  Koniaków Centrum III 137,5  pkt.
VI miejsce      OSP Koniaków Kosarzyska 138  pkt.
VII miejsce     OSP Istebna Zaolzie I 140  pkt.
VIII miejsce    OSP Istebna Zaolzie I 149  pkt.
IX miejsce      OSP Jaworzynka Centrum II 158  pkt.
X miejsce       OSP Jaworzynka Zapasieki 159  pkt.

Sekretarz ZOG ZOSP w Istebnej
dh Renata Haratyk
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„ISTeBNIAŃSKA LIGA SZóSTeK”
NA „ORLIKu” W ISTeBNej

Zacięta, piłkarska rywalizacja ma miejsce w piątkowe 
wieczory na boisku „Orlik” przy Gimnazjum w Istebnej, kiedy 
to rozgrywane są mecze „Istebniańskiej Ligi Szóstek”. W lidze 
startuje 10 drużyn, które grają swoje mecze w każdy piątek 
w godz. od 17.00 do 21.00. Mecze rozgrywane są systemem 
„Każdy z każdym”. Runda jesienna rozgrywek potrwa do 14 
października tego roku.

Serdecznie zapraszamy na te sportowe widowiska 
wszystkich kibiców i pasjonatów piłki nożnej. Warto przyjść i 
popatrzyć, chociażby z ciekawości. 

Wyniki:
I kolejka spotkań, 19.08.2011r.

KP Trójwieś - Juniorzy 5:5 Nie Ma Lipy

KP Trójwieś seniorzy
- Istebna

10:5 Red Bull Koniaków

Siła Jasnowice 1 4:1 Góral Trzycatek

Dream Team Jaworzynka 4:4 KP Trojwieś
seniorzy - Jaworzynka
Koniaków

Beskidek 7:2 Siła Jasnowice 2

II kolejka spotkań, 26.08.2011r. 

Red Bull Koniaków 3:7 Beskidek

Siła Jasnowice 2 3:4 Nie Ma Lipy

Góral Trzycatek 2:5 Dream Team
Jaworzynka

KP Trójwieś - Juniorzy 5:8 Siła Jasnowice 1

KP Trójwieś seniorzy
- Jaworzynka Koniaków

KP Trojwieś seniorzy - 
Istebna

Więcej informacji o spotkaniach, drużynach i ciekawost-
kach znajdziecie na stronie internetowej:

www.liga6istebna.futbolowo.pl
Karina Czyż
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Klub Piłkarski z niezwykłą historią!
Przejeżdżając obok znajdującego się na obiekcie “Pod 

Skocznią” w Istebnej boiska piłkarskiego nie wszyscy – 
a już z całą pewnością nie goście spoza terenu Trójwsi  
- zdają sobie sprawę z tego, jak niezwykła i bogata 
jest historia tutejszego klubu piłkarskiego i samego 
boiska...

Krótka historia
Rok 2011 był już czternastym rokiem działalności 

klubu piłkarskiego a piętnastym od momentu utworzenia 
amatorskiej drużyny na bazie fan klubu angielskiej piłki 
nożnej w maju 1996. 

W pierwszym sezonie w Klasie C drużyna KP Trójwieś 
Millers rozegrała wszystkie mecze na wyjeździe na boiskach 
przeciwników - debiut w Klasie C nastąpił w Landku (1:1) w 
dniu 17 sierpnia 1997. Drużyna w całym sezonie nie przegrała 
ani jednego meczu - wygrała 16 spotkań i dwa zremisowała  
zdobywając tytuł mistrza!  

W dniu 12 lipca 1998 miało miejsce kolejne historyczne 
wydarzenie - otwarcie boiska  “Pod Skocznią” a na to otwarcie 
chyba cała Gmina czekała. Mecz z Sokolem Hradek (6:2) 
oglądało około 2000 widzów!  

A wkrótce drugi sezon rozpoczęty 9 sierpnia 1998 i znowu 
kolejna historyczna chwila w dziejach klubu – pierwszy mecz 
w Klasie B i zarazem pierwszy ligowy mecz na własnym boisku. 
Ten sezon był również bardzo udany – KP Trójwieś Millers 
wywalczyła wicemistrzowstwo tej Klasy za zdecydowanym 
faworytem rozgrywek zespołem BBTS z Komorowic. 

Trzeci sezon zapewnił drużynie Millersów awans do 
Klasy A – pierwszy awans do tej ligi w dziejach piłki nożnej 
w Trójwsi.  W tym sezonie zadebiutowali w rozgrywkach 
ligowych nasi juniorzy i trampkarze klubu.  

Czwarty sezon rozpoczął się w dniu 6 sierpnia 2000. 
Był to kolejny historyczny dzień - pierwszy mecz w Klasie 
A z Beskidem Brenna (1:1). Mecz okazał się trudniejszym 
doświadczeniem dla wszystkich w klubie - inne realia 
wyższej klasy rozgrywkowej. Po rundzie jesiennej  KPT była 
na siódmym miejscu (w połowie tabeli). Runda wiosenna 
okazała się trudniejsza i ostatecznie drużyna ukończyła 
rozgrywki na dwunastym miejscu. 

W nastepnych latach udało sie przyzwyczaić do realiów 
Klasy A czego efektem było najwyższe w historii 3 miejsce 
w sezonie 2003/04. Obecnie - po spadku w 2006 roku - 
znajdujemy się w Klasie B.  

10-lecie
Na będących częścią X Dni Istebnej, które odbyły się w 

dniach 15 - 16 lipca 2006 roku obchodach 10 - lecia KPT 
główną atrakcją byli niezwykli goście z Anglii. Do Istebnej 
zawitali: Dino Maccio - Wice-Prezes Rotherham United 
FC, Roger Stone - Przewodniczący Rady Miasta (Szef 
Miasta) Rotherham - 250,000 mieszkańców, chris Saxon – 
rzecznik prasowy dla angielskich mediów i Członek Zarządu 
Rotherham United Supporters Trust oraz Malcolm Stone 
(brat Rogera). Goście wzięli udział w uroczystej Sesji Rady 
Gminy Istebna i uczestniczyli we wszystkich punktach 
programu imprezy oraz  zwiedzali wszystkie zakątki naszej 

KP TRójWIeŚ - Runda jesienna
Seniorzy - Klasa B :
21.08.11  KP Trójwieś - Simoradz  0:1
28.08.11  KP Trójwieś - Rudnik  9:0

Juniorzy - Liga Okręgowa B:
20.08.11  KP Trójwieś - Kuźnia Ustroń  4:1
27.08.11  Leśna - KP Trójwieś  1:1

Trampkarze - Liga Okręgowa B:
20.08.11  KP Trójwieś - Kuźnia Ustroń  1:2
27.08.11  Leśna - KP Trójwieś  1:2

SeNSAcyjNy AWANS
PO ŚWIeTNyM MecZu!

Od łez do euforii - przegrywając w meczu drugiej rundy 
Pucharu Polski po pierwszej połowie 0:2 piłkarze KP Trójwieś 
zdołali w drugiej odsłonie odwrócić losy meczu i po znako-
mitym spotkaniu wygrali 3:2 z reprezentantem Klasy Okrę-
gowej Morcinkiem Kaczyce awansując do trzeciej rundy Pu-
charu Polski! 

Kibice obecni na meczu przecierali oczy ze zdumienia, 
gdyż nasza drużyna przeszła całkowitą metamorfozę w 
porównaniu do niedzielnego meczu ligowego z Simoradzem.                                                                                                
Mimo, że do przerwy goście strzelili dwie bramki to nasza 
bardzo waleczna i ambitna drużyna miała więcej z gry a kilka 
akcji mogło i powinno przynieść bramki. Druga połowa to już 
całkowita dominacja naszych piłkarzy, którzy przeprowadzali 
raz za razem składne akcje, z których trzy zakończyły się 
bramkami (jedna z rzutu karnego). Goście mimo, że kilka 
razy starali się zagrozić naszej bramce w tym okresie nie mieli 
nic do powiedzenia i zasłużenie przegrali.

Bieżące informacje:
www.istebna.eu   www.trojwies.futbolowo.pl

J. Kohut

TOuR De POLOGNe TAKŻe u NAS!
Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła kolumnie 

68 Tour de Pologne, która w zawrotnym tempie przetoczyła 
się drogami naszej Trójwsi podczas rozegranego 3 sierpnia 
4 etapu z Oświęcimia do Cieszyna.

Etap 4 Tour de Pologne startuje w Oświęcimiu, aby przez 
Kęty, Porąbkę, Węgierską Górkę, Milówkę, a także przez naszą 
piękną Istebną dalej szusować do Cieszyna.  Na terenie Gminy 
peleton można było oglądać w godz. między 14.20, a 14.45.  
Tegoroczny 68 Tour de Pologne odbywał się pod honoro-
wym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bro-
nisława Komorowskiego. 
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UBEZPIECZENIA
 

* KOMUNIKACYJNE – OC,AC,NW - pakiety 
* DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE… 

* ZWIERZ TA DOMOWE 
* FIRMY – pe ny zakres 

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC  
* FUNDUSZE EMERYTALNE 
* KORZYSTNE PAKIETY  

UBEZPIECZE  ROLNIKÓW 

 

 

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH 

 
 

Po rednictwo Ubezpieczeniowe 
 

Ma gorzata Micha ek 
Koniaków 733 

 
 
 
 

033 855 71 81, 500 263 371 

 
 
 

Biuro – Koniaków Matyska 
 

Poniedzia ek, 
wtorek, czwartek, 
pi tek, sobota 

9.00 - 19.00 
 
 

rody  12.00 - 19.00 
 

 

rój
 Sport  Sport 

Kategoria: Mężczyźni 70 lat i powyżej      
Klasy� kacja Ogólna

M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość G Kopalnia Wynik

1 61 NAHAJOWSKI STANISŁAW USTRZYKI 
DOLNE 19:45,27

2 66 KOBIELUSZ MICHAŁ JAWORZYNKA 21;58,77

3 65 PARYŚ STANISŁAW WOLICA 23:25,44

4 70 MIKOŁAJCZYK PIOTR CZELADŹ 23:35,64

5 62 IGNAS KRYSTIAN RZESZOW 24:27,58

6 74 KUREK EDWARD CZELADŹ X Saturn 24:56,67

7 67 WISEŁKA ANDRZEJ CZĘSTOCHOWA X Bobrek 26:17,12

8 68 PASTERNY FRANCISZEK USTROŃ X 27:01,25

9 64 SZCZOTKA ROMAN GÓRKI WIELKIE X Chwałowice 28:18,33

10 72 FERTAKOWSKI ZDZISŁAW CZELADŹ X Saturn 28:20,36

11 69 PIEKAREC CZESŁAW TARNOWSKIE G. 56:05,76

Klasy� kacja MP Górników
M Nr Nazwisko i Imię Miejscowość G Kopalnia Wynik

1 74 KUREK EDWARD CZELADŹ X Saturn 24:56,67

2 67 WISEŁKA ANDRZEJ CZĘSTOCHOWA X Bobrek 26:17,12

3 68 PASTERNY FRANCISZEK USTROŃ X 27:01,25

4 64 SZCZOTKA ROMAN GÓRKI WIELKIE X Chwałowice 28:18,33

5 72 FERTAKOWSKI ZDZISŁAW CZELADŹ X Saturn 28:20,36

12 57 KANDZIORA ANDRZEJ RUDA ŚLĄSKA 23:59,19

13 54 PADLEWSKI KAZIMIERZ CZELADŹ X Saturn 24:44,77

14 56 MAJCHERCZYK WACŁAW CZELADŹ X Saturn 25:02,09

15 58 NOWOK JERZY RUDA ŚLĄSKA X Pokój 28:49,32

16 50 SIWEK STANISŁAW GLIWICE X Sośnica 29:27,73

17 49 SPADEK JÓZEF ANDRYCHÓW X Janina 29:49,40

18 43 ZACH TADEUSZ KATOWICE X Wieczorek 35:15,41

19 51 GIBAS ADAM BEŁCHATÓW X
KWB 
Bełchatów 35:19,28

Klasy� kacja MP Górników
Miej
-sce Numer Nazwisko i Imię Miejscowość G Kopalnia Wynik

1 48 GORZOŁKA JAN JAWORZYNKA X Jasmos 20:38,98

2 53 CZAJECKI MARCELI CZELADŻ X Saturn 21:00,11

3 55 ŚWIETLIK HENRYK CZELADŻ X Saturn 21:37,57

4 44 KOPERNOK MAREK RYBNIK X RSW 22:26,17

5 59 SIELSKI NORBERT RYBNIK X PRG Rybnik 22:56,86

6 54 PADLEWSKI KAZIMIERZ CZELADŹ X Saturn 24:44,77

7 56
MAJCHERCZYK 
WACŁAW CZELADŻ X Saturn 25:02,09

8 58 NOWOK JERZY RUDA ŚLĄSKA X Pokój 28:49,32

9 50 SIWEK STANISŁAW GLIWICE X Sośnica 29:27,73

10 49 SPADEK JÓZEF ANDRYCHÓW X Janina 29:49,40

11 43 ZACH TADEUSZ KATOWICE X Wieczorek 35:15,41

12 51 GIBAS ADAM BEŁCHATÓW X
KWB 
Bełchatów 35:19,28

 Reklamy 

SKLEP OBUWNICZY FIRMY „MAJA”
ISTEBNA CENTRUM 593

POD GRAPĄ

u S ł u G I   Z D u Ń S K I e
Motyka Stanisław

Milówka, ul. Kasztanowa 3
*33 863 77 29    *511 685 075

 - budowa i remonty pieców kuchennych i pokojowych
   z materiału własnego i powierzonego

-  piecokominki, kominki kaflowe

- wszystkie materiały do pieców kaflowych

- kafle, okucia, piekarniki, blachy, drzwiczki, szamot itp.
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Pogotowie Komputerowe 
      TRÓJWIE  

 Serwis komputerów i laptopów 
 Sk adanie zestawów komputerowych 
 Diagnostyka usterek sprz tu 
 Usuwanie wirusów  
 Instalacje sieci WiFi, LAN 
 Monitoring dla firmy i domu 
 Poligrafia Samochodowa  www.rj-comp.pl 
 Tworzenie stron WWW  

  ZADZWO : 505-53-52-55 

l Reklamy l
Trójwsi. Dino Maccio przywiózł jako prezent dla KPT dwa 
komplety profesjonalnych strojów piłkarskich.

15-lecie
W tym roku 15-lecie klubu było niewątpliwie spokojniejsze.  

Byłem zaskoczony na meczu pucharowym z Brenną (3:1) 
oglądając go w gronie ok. 20 osób. 

Apeluję więc do kibiców – Klub z tak niezwykłą historią 
trzeba bardziej dopingować!

Tabela 1 Podsumowanie historii KPT
LP sezon Liga Miejsce w tabeli
1 1996/97 Drużyna 

amatorska
Mecze towarzyskie

2 1997/98 Klasa C 1 (awans)
3 1998/99 Klasa B 2
4 1999/00 Klasa B 1 (awans)
5 2000/01 Klasa A 12
6 2001/02 Klasa A 7
7 2002/03 Klasa A 7
8 2003/04 Klasa A 3
9 2004/05 Klasa A 10
10 2005/06 Klasa A 13 (spadek)
11 2006/07 Klasa B 6
12 2007/08 Klasa B 7
13 2008/09 Klasa B 4
14 2009/10 Klasa B 3
15 2010/11 Klasa B 6

(Źródła:  90minut.pl, komunikaty BOZPN).
Piotr Jałowiczor

l Sport l Sport l

W Pucharze Polski z IV ligą!
Atrakcyjniejszego przeciwnika nie można sobie było wy-

marzyć - w 3 rundzie Pucharu Polski KP Trójwieś zagra na bo-
isku "Pod Skocznią" z czwartoligową Wisłą Ustronianką!

Mecz odbędzie się 21 września o godz. 16.00.
Tymczasem w minioną niedzielę nasi piłkarze rozegrali 

pierwszy w tym sezonie ligowy mecz wyjazdowy remisując 
z liderem Klasy B Pogwizdowem 1:1.

W najbliższej kolejce (11 września - godz. 16.00) na boisku  
"Pod Skocznią" KP Trójwieś podejmować będzie Ochaby.

„jeden maraton, trzy kraje, Beskid Śląski. Miejscowość 
ta jest wyjątkowym punktem na europejskiej mapie MTB. Tutaj 
jeździ się we wszystkie strony świata, a ilość górskich tras, gór 
i dolin, dostępnych na rowerze górskim jest prawie nieskoń-
czona. Zapraszamy na jedną z najbardziej emocjonujących 
imprez MTB w Polsce, na trasę, która powstała z połączenia 
najciekawszych odcinków z poprzednich maratonów.” 

Źródło: www. mtbmarathon.pl

Już dziś zachęcamy wszystkich mieszkańców, gości oraz 
turystów do przyjrzenia się z bliska rowerowym zmaganiom, 
które będą miały miejsce na naszych beskidzkich szlakach 
24 września tego roku. Pierwszy start o godz. 10.00 z amfi-
teatru „Pod Skocznią” w Istebnej, gdzie będzie również baza 
oraz miasteczko zawodów.

Zapraszamy!
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l Reklamy l Reklamy l Reklamy l

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

Autoryzowany Przedstawiciel „STIHL"
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 033 855 18 60

PilarKi,  Kosy,
£añcuchy, oleje

Warsztat - napraWa urz¥dzeñ
husQvarna, stihl i  inne

napraWa kosiarek
- raty, serWis

Promocja kosiarek i kos

BIURO UBEZPIECZEŃ
W DOMU

HANDLOWYM
„U GAZDY”

O.C. komunikacyjne, domy mieszkalne i letniskowe,
O.C. rolników i zabudowania rolnicze.
Koszty leczenia w kraju i za granicą

Istebna Centrum -
Ryszard Chwist

 Poniedz.  15.00-17.00
9.00-12.00  Wtorek  15.00-17.00
9.00-12.00  Czwartek  15.00-17.00
 Piątek  15.00-17.00
Ś r o d y  i  s o b o t y  n i e c z y n n e

Te l .  0 6 0 1  4 5  3 0  4 6   l u b   8 5 5  6 3  1 0Na
sz

a 
Tr

ój
wi

eœ

Nasza Trójwieœ Luty 2011Strona 22

 Reklamy  Reklamy  Reklamy 

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

Autoryzowany Przedstawiciel „STIHL"
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 033 855 18 60

PILARKI,  KOSY,
£AÑCUCHY, OLEJE

WARSZTAT - NAPRAWA URZ¥DZEÑ
HUSQVARNA, STIHL I  INNE

NAPRAWA KOSIAREK
- RATY, SERWIS

PROMOCJA KOSIAREK I KOS
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033 854 42 48 
502 742 929 
508 176 967 
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43-460 Wis³a
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PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

Autoryzowany Przedstawiciel „STIHL"
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 033 855 18 60
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Justyna Kowalczyk nagrodziła 
najlepszych biegaczy narciarskich

W dniu 13 maja 2011 w Hotelu Qubus w Krakowie od-
była się uroczysta konferencja prasowa z udziałem trzy-
krotnej zdobywczyni Pucharu Świata Justyny Kowalczyk. 

W trakcie konferencji zostały wręczone roczne stypendia i 
nagrody najlepszym biegaczom biorącym udział w II edycji Bieg 
Na Igrzyska w ramach Narodowego Programu Rozwoju Biegów 
Narciarskich. Miejsce na podium zajęli między innymi zawod-
nicy NKS Trójwieś Beskidzka: Krzysztof Kukuczka, Bartłomiej 
Rucki, Tomasz Skurzok i Mateusz Dragon. Justyna Kowalczyk 
wraz z Prezesem PZN Apoloniuszem Tajnerem i sponsorami 
wręczyli zawodnikom piękne puchary i cenne nagrody rzeczo-
we.  Spośród około 70 klubów sportowych startujących w Bie-
gu na Igrzyska Pol CUP - NKS Trójwieś Beskidzka zajął IV miejsce 
zdobywając 5544 punkty. W nagrodę za swoje osiągnięcia Klub 
otrzyma sprzęt narciarski. Eugeniusz Dragon
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Podsumowanie II edycji
„Biegu na Igrzyska”

13 maja w krakowskim hotelu Qubus odbyło się uro-
czyste podsumowanie II edycji „Biegu na Igrzyska” z 
udziałem władz PZN oraz biegaczki z Kasiny Wielkiej – 
Justyny Kowalczyk. 

Podczas spotkania uhonorowano czołowych zawodników 
i zawodniczki z poszczególnych kategorii wiekowych uczest-
niczących w tegorocznych zawodach. Wśród nich znalazły się 
także zawodniczki MKS Istebna: Dominika Hulawy (3 miejsce 
w kategorii Juniorka B), Weronika Legierska (3 miejsce w kate-
gorii Juniorka D). Ponadto klub MKS Istebna w ogólnej klasy-
� kacji „Biegu na Igrzyska” uplasował się na V miejscu z łączną 
notą 4017 punktów. Opiekunami i trenerami zawodników 
MKS Istebna są Małgorzata Galej oraz Jarosław Hulawy.

Wszystkim zawodnikom i trenerom gratulujemy osią-
gniętych sukcesów. Karina Czyż
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l Reklamy l

KOWALIK
KATEGORIE A, B, C, E+C

Zapisy oraz wykłady:
wtorki i piątki, godz. 17.30 w GOK-u

(od września w Szkole Podstawowej na Dzielcu)

tel. 508 176 967, 502 742 929, 33 854 42 28

www.naukajazdy-kowalik.pl

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

N
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FINAŁ BESKIDY MTB TROPHY 2011  Reklamy 

KOWALIK
KATEGORIE A, B, C, E+C

Zapisy oraz wyk ady:
wtorki i pi tki, godz. 17.30 w GOK-u

(od wrze nia w Szkole Podstawowej na Dzielcu)

tel. 508 176 967, 502 742 929, 33 854 42 28

www.naukajazdy-kowalik.pl

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓWNiecodzienne zjawisko na niebie
Dzięki sprzyjającej pogodzie 

mieliśmy możliwość obserwować 
najdłuższe od 11 lat całkowite za-
ćmienie Księżyca! 

Podczas zaćmienia do którego 
doszło 15 czerwca Srebrny Glob prze-
szedł prawie dokładnie przez środek 
cienia Ziemi. W związku z tym zjawi-
sko było wyjątkowo długie i ciemne. 
Jego faza całkowita trwała aż 100 mi-

nut co oznacza, że było to najdłuższe zaćmienie od lipca 2000 roku.
Księżyc zaczął wchodzić w cień Ziemi o godz. 19.23.  Całkowite 

zaćmienie Księżyca nastąpiła o 22.13. Nasz satelita był normalnie 
oświetlony dopiero o godz. 1 w nocy 16 czerwca. Kolejne takie za-
ćmienie będzie mieć miejsce dopiero za pięć lat.  J. Kohut

Na zdjeciu: zaćmienie widziane w Istebnej

Uczestnicy Konferencji „Lasy dla Ludzi” z okazji Międzynarodowego Roku Lasów 2011

str. 31

str. 9

Drużyna Millers Old Boys w 
towarzystwie gości z Anglii 
(lipiec 2006).

Historyczne pierwsze zdjęcie drużyny wykonane na Węgielku 
(maj 1996).

Drugi mecz (towarzyski) pod Skocznią - nasi piłkarze w strojach 
“Millers” (lipiec 1998).

Stoją od lewej: Malcolm Stone, Stasia Majeranowska, Roger 
Stone, Piotr Majeranowski i Dino Maccio (lipiec 2006).  

l Sport l Sport l Sport l Sport l

Mecz Pod Skocznia, KPT- 
LZS Bąków (5:0) (wrzesień 
1998).

str. 20

Klub Piłkarski
z niezwykłą historią!
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str. 22 SUKCES AGNIESZKI
PAWLUSIŃSKIEJ

Kwietny bieg 2011
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Najmłodszy uczestnik biegu
- Jakub Czepczor z Koniakowa

Mistrz Matematyki Wojciech Krężelok z SP 2 w 
Koniakowie z nauczycielką Moniką Kukuczka

Agnieszka Pawlusińska z opiekunką Moniką 
Michałek
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